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7 Profil podłużny – ul. Prusa   II/04.1D 

8 Profil podłużny – ul. Konopnickiej II/04.2D 

9 Przekroje konstrukcyjne    I/05.D 

10 Przekroje konstrukcyjne – ul. Prusa i Konopnickiej  II/05.D 

11 Przekroje konstrukcyjne  - ul. Sportowa II I/05.D 

1. Zamawiający 

Inwestor: Gmina Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka  

2. Wstęp 

2.1. Przedmiot opracowania 

Tematem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni, zatok autobusowych,  

parkingów a także chodników  i wjazdów posesyjnych wraz z odwodnieniem kanalizacją 

deszczową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.  

Cała inwestycja z uwagi na jej zakres rzeczowy i możliwość etapowego finansowania 

została podzielona na trzy zadania wykonawcze: 

Zadanie I  – obejmuje przebudowę ul. Sienkiewicza: 

- od punktu „A” km 0.000,00 do punktu „B” km 0.575,00 – budowę jednostronnego 

chodnika 

- od punktu „B” km 0.575,00 do punktu „Ł” km 0.952,15 – frezowanie i odnowa 

nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz 

dwustronnych chodników 

- od punktu „Ł” km 0.952,15 do końca opracowania- włączenia kanalizacji deszczowej   

– odbudowa konstrukcji jezdni ul. Szkolnej i chodnika w pasie po robotach  

kanalizacyjnych 

Zadanie II – obejmuje przebudowę ul. Konopnickiej: 

- od punktu „H” km 0.038,37do punktu „O” km 0.250,09 – wykonanie pełnej 

konstrukcji ( jezdnia, chodniki, wjazdy ) 

– obejmuje przebudowę ul. Prusa: 

- od punktu „D” km 0.009,45 do punktu „P” km 0.351,80 – wykonanie pełnej 

konstrukcji ( jezdnia, chodniki, wjazdy ) 

Zadanie III  – obejmuje przebudowę ul. Sportowej:  

- od punktu „J” km 0.015,85 do punktu „T” km 0.348,57 – wykonanie pełnej 

konstrukcji ( jezdnia, parkingi, chodniki, wjazdy ) 
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- od punktu „T” km 0.348,57 do punktu „N” km 0.375,00 – frezowanie i odnowa 

nawierzchni 

- od punktu „N” km 0.375,00 do końca opracowania  – odbudowa konstrukcji w pasie 

robót kanalizacji deszczowej 

  

Niniejszy opis techniczny dotyczy Projektu architektoniczno – budowlanego części drogowej. 

2.2. Materiały wyjściowe 

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

• Zaktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych ( S+U+W+E ) 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedłożony przez Inwestora  

• Wizje lokalne w terenie określające stan techniczny istniejących jezdni, zatok 

autobusowych, parkingów,  chodników oraz wjazdów na posesje 

• Rozpoznanie podłoża gruntowego i ocena warunków gruntowo wodnych - 

dokumentacja geotechniczna wykonana przez firmę Lab – System w Katowicach z 

miesiąca lutego 2009r 

• Ustalenia z Inwestorem dotyczące przedmiotu zamówienia , wytycznych i warunków 

jak i zakresu opracowania dokumentacji technicznej 

• Przedłożenie Inwestorowi opracowania projektu technicznego, tak w branży 

drogowej jak i kanalizacji deszczowej, na etapie roboczym. 

2.3. Podstawowe przepisy i normatywy 

• Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie  

• „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych", 

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych/ Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

Warszawa 2001. 

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych", Generalna Dyrekcja 

Dróg Publicznych/ Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001. 
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• Wytyczne Projektowania Ulic (WPU) IBDiM Warszawa 1992r 

• Ustawa „Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001.) 

Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

inżynierską.  

3. Cel opracowania 

Projekt Architektoniczno – Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz 

niezbędnymi uzgodnieniami stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 

i w tym też celu został opracowany.  

4. Opinie i uzgodnienia 

Kopie pism, uzgodnień, uprawnień oraz innych stosownych dokumentów zostały zebrane 

i zamieszczone w projekcie zagospodarowania terenu w części „Uzgodnienia” . 

5. Opis stanu istniejącego 

Teren objęty opracowanie stanowi centrum administracyjno usługowe gminy 

zlokalizowane wzdłuż ulicy Sienkiewicza i Śląskiej. Ulica Śląska leży w ciągu drogi 

wojewódzkiej a ulica Sienkiewicza drogi powiatowej. Pozostałe ulice objęte 

opracowaniem tj. ul. Soportowa, ul. Konopnickiej, i ul. Prusa są drogami gminnymi. 

5.1. ul. Sienkiewicza ( zadanie I ) 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ulica klasy zbiorczej „Z". 

Jezdnia asfaltowa o zmiennej szerokości od 6 do 9 metrów. Skrzyżowanie z ulicą Śląską 

skanalizowane plastikowymi elementami prefabrykowanymi. Pierwszeństwo nadane biegowi 

drogi wojewódzkiej.  

Pomiędzy ul. Śląską i Spokojną  po stronie zachodniej chodnik z płyt betonowych 

35/35 oddzielony od jezdni krawężnikiem, stan techniczny nawierzchni chodnika zły . Po 

stronie wschodniej od strony ul. Śląskiej aż do wjazdu przy Urzędzie Gminy chodnik 

asfaltowy o szerokości 2,50m. Przed Urzędem Gminy i pawilonem handlowym jezdnia 

przechodzi w strefę parkingowo pieszą. Na odcinku tym zlokalizowany jest również 

przystanek PKS. Przystanek PKS w kierunku przeciwnym zlokalizowany jest przed 

skrzyżowaniem z ul. Sportowa i nie posiada wyodrębnionej zatoki.  Wlot ulicy Konopnickiej 

bez określonej geometrii. 
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Na południe od ulicy Sportowej ulica posiada przekrój drogowy lub pół-uliczny. Po 

stronie wschodniej na odcinku pomiędzy ul. Spokojną a ul. Prusa występuje chodnik z płyt 

betonowych 35/35 szerokości 2,0m o zniszczonej nawierzchni oddzielony od jezdni 

zieleńcem. Na dalszym odcinku jezdnia posiada przekrój drogowy z obustronnymi 

poboczami.  

Odwodnienie ulicy w części południowej po stronie wschodniej zapewniają rowy, a po 

stronie zachodniej od budynku Nr 44 aż do ul. Pogaj – kanalizacja deszczowa ø400. W części 

północnej ulicy odwodnienie jest realizowane poprzez kanalizację ogólnospławną i stan 

istniejący  nie stanowi sprawnego systemu odwadniającego.  
 

5.2. ul. Konopnickiej – Prusa – Orzeszkowej ( zadanie II ) 

Ulica B. Prusa - ulica klasy lokalnej „L" łączy ulicę Sienkiewicza- drogę powiatową  z 

droga wojewódzką (ul. Śląska). Jezdnia asfaltowa o szerokości około 5,0m o przekroju pół-

ulicznym . Chodnik o szerokości średnio1,5m zniszczonych  płyt betonowych po stronie 

południowej( numery nieparzyste) , natomiast przy włączeniu do ul. Sienkiewicza po stronie 

północnej. Brak odwodnienia. Woda deszczowa płynie powierzchniowo w kierunku 

wschodnim. Woda opadowa po stronie północnej( numery parzyste), częściowo wsiąkając w 

pobocze spływa na przyległe posesje. 

Nawierzchnia jezdni jest w stanie średnim oraz złym, występują liczne spękania, 

nierówności poprzeczne oraz podłużne, wszechobecne są ślady utrzymania doraźnego. W 

złym stanie znajdują się również elementy ulic takie jak : krawężniki, nawierzchnia na 

chodnikach, obrzeża itd. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej gr 5 cm i podbudowie  z 

kruszywa 15cm nie spełnia wymagań w zakresie nośności i mrozoodporności nawierzchni, w 

szczególności po zapoznaniu się z wynikami badań podłoża gruntowego , który jest „gruntem 

wysadzi nowym” – zakwalifikowanym do grupy nośności G3. 

Ulica M. Konopnickiej - ulica klasy lokalnej „L". Ulica łączy ul. Prusa z ul. Sie-

nkiewicza. Jezdnia asfaltowa o szerokości ok.5 metra ograniczona miejscami krawężnikiem. 

Brak chodników i odwodnienia.  

Nawierzchnia jezdni jest w bardzo złym stanie technicznym, występują podobnie jak 

na ul. Prusa liczne spękania, nierówności poprzeczne oraz podłużne, wszechobecne są ślady 

utrzymania doraźnego. W złym stanie znajdują się również elementy ulic takie jak : 

krawężniki, itd.  Jezdnia o nawierzchni bitumicznej gr 5 cm do 10 cm  i podbudowie  z żużla 

wielkopiecowego grubości od 10 do 20 cm nie spełnia wymagań w zakresie nośności i 
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mrozoodporności nawierzchni, w szczególności po zapoznaniu się z wynikami badań podłoża 

gruntowego , który jest „gruntem wysadzi nowym” – zakwalifikowanym do grupy nośności 

G3. 

5.3. ul. Sportowa  ( zadanie III )  

Ulica lokalna stanowiąca główny dojazd do stadionu i zabudowy jednorodzinnej w 

zachodniej części miejscowości. Jezdnia o szerokości 5,0 m na wysokości stadionu 

przechodzi w parking przyuliczny. Chodniki z płyt betonowych w znacznym stopniu 

zdewastowane występują po stronie południowej o szerokości zmiennej od 1,25 do 2,0 m oraz 

po stronie północnej  szerokości 1,5m. Istniejąca linia energetyczna po stronie północnej bie- 

gnie na słupach zlokalizowanych w jezdni. Odwodnienie w ulicy podłączone do kanału 0 200 

biegnącego przez teren szkoły i nie jest wystarczające dla prawidłowego odwodnienia 

powierzchniowego ulicy. 
 Nawierzchnia jezdni jest w stanie średnim. Występują nienormatywne spadki 

podłużne ulicy , które w połączeniu z brakiem odwodnienia powodują dalszą degradację 

nawierzchni. 

  W bardzo złym stanie technicznym znajdują się elementy ulic takie jak : krawężniki, 

nawierzchnia na chodnikach, obrzeża itd. Jezdnia ma nawierzchnię bitumiczną gr. 15 cm na 

5cm podbudowie  z kruszywa. Wykonywane w latach poprzednich remonty nawierzchni 

jezdni spowodowały podniesienie jej ponad poziom ułożonych chodników po stronie 

południowej. 

Wjazdy do posesji są w większości przypadków o nawierzchni asfaltowej i betonowej o 

pochyleniu nieregularnym podłużnym.  

5.4. Istniejące uzbrojenie terenu 

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzonej wywiadami 

branżowymi, w obrębie projektowanej przebudowy ulic i budowy kanalizacji deszczowej 

zlokalizowano następujące istniejące urządzenia uzbrojenia technicznego: 

- wodociąg miejskie rozdzielcze wraz z przyłączami do budynków z zakresu średnic 

Dn110÷ Dn32mm 

- kanalizacje sanitarne 

- kanalizacje teletechniczne  

- sieci energetyczne napowietrzne Nn i oświetleniowe, 

- kablowe sieci energetyczne niskiego i wysokiego napięcia  
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6. Parametry techniczne przyjęte do projektowania 

6.1. Założenia projektowe 

Teren objęty opracowaniem wymaga uporządkowania zarówno pod względem zagospodarowania 

jak i uzbrojenia podziemnego. Jego lokalizacja w centrum funkcjonalnym miejscowości wymaga 

podjęcie skoordynowanych działań budowlanych w zakresie  uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej, przed modernizacja nawierzchni ulicznych. Wskazany przez Inwestora istniejący kanał 

deszczowy jako odbiornik  biegnący w kierunku  ulicy Strażackiej na swoim początkowy odcinku 

będzie w przyszłości przebudowany. Kanalizacja deszczowa i jej ciąg główny w ul. Sienkiewicza 

umożliwi odwodnienie również rejonu ulic Prusa i Konopnickiej, Sportowej , a w przyszłości ul. 

Spokojnej i Księżycowej. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu konieczne jest uporządkowanie 

ruchu kołowego i pieszego na projektowanych ulicach a szczególnie w rejonie Urzędu Gminy. 

6.2. ul. Sienkiewicza   

Zakres przebudowy ulicy obejmuje odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji 

deszczowej, przebudowę i uporządkowanie ruchu kołowego i pieszego w rejonie Urzędu 

Gminy, zmianę lokalizacji przystanków PKP wraz z budową zatok autobusowych, oraz 

dobudowanie chodnika po stronie zachodniej  do ul. Podgaj. 

W rejonie Urzędu Gminy istniejąca szerokość ulicy umożliwia wydzielenie z niej 

części parkingowej i pieszej. Po stronie wschodniej zaprojektowano parkowanie prostopadłe z 

dodatkowym pasem manewrowym oddzielającym parking od pasa ruchu, a po stronie 

przeciwnej parkowanie skośne.  Wzdłuż budynku urzędu i pawilonu sklepowego projektuje 

się obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej.  

Lokalizacja przystanków PKS ulega zmianie. Zgodnie z warunkami technicznymi 

przystanek przy ulicy Sportowej zostaje przeniesiony poza skrzyżowanie. Przystanek z przed 

Urzędu należy  przenieść w kierunku północnym. 

Postępująca zabudowa ulicy w kierunku południowym wskazuje na konieczność 

modernizacji w kierunku przekroju ulicznego. Projektuje  się chodnik z betonowej kostki 

brukowej wzdłuż ulicy po jej zachodniej stronie na odcinku do ulicy Podgaj, a po stronie 

wschodniej na odcinku do ul. Prusa. Odwodnienie zamkniętego przekroju ulicznego jezdni 

będzie realizowane poprzez nowo projektowaną kanalizację deszczową ( odcinek do budynku 

Nr 28 – km 0+635) , oraz na dalszym odcinku do ul. Podgaj  do istniejących wpustów 

deszczowych, które zostaną przebudowane. 
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Parametry techniczne ulicy Sienkiewicza 

• Klasa techniczna ulicy : „Z”       

• Ulica: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa 

• Prędkość projektowa w terenie zabudowanym : Vp = 50 km/h  

• Przekrój: uliczny, pół-uliczny  

• Szer. Pasów ruchu: 2 x 3,0m  

• Nawierzchnia: bitumiczna 

• Chodnik: o szerokości 2,0 oraz 4,0  – jedno i dwustronny z kostki brukowej 

betonowej grub. 8 cm ( czerwona ) 

• Wjazdy:  – z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (szara lub 

wykorzystane z rozbiórki lub ) 

• Zatoki autobusowe:  – szerokości 3,0m z kostki brukowej betonowej grub. 8 

cm ( grafitowa ) 

• Parkingi dla samochodów osobowych :  –z kostki brukowej betonowej grub. 

8 cm ( grafitowa ) 

• Jezdnia manewrowa ( dojazd do parkingów ) – z betonowej kostki brukowej 

8 cm ( szara – po stronie północnej; grafitowa po stronie połudnuiowej) 

• Pobocze:  – o zmiennej szerokości – humusowanie i obsianie nasionami traw 

• Odwodnienie powierzchniowe: od ul. Podgaj km 0,00 do km 0,320 jest 

istniejąca kanalizacja deszczowa, od km 0,450 do km 0,575  będzie 

realizowane przez budowę kanalizacji deszczowej 

• Kategoria obciążenia ruchem: dla jezdni KR-3; dla zatok autobusowych 

KR-4 

• Klasa techniczna ulic sąsiadujących : „L” i „D”  

6.3. ul. Konopnickiej – Prusa  

Zakres przebudowy ulicy obejmuje całkowitą wymianę elementów konstrukcyjnych. 

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej wykonana zostanie nowa konstrukcje jezdni dla 

obciążenia ruchem KR2 o przekroju ulicznym( obustronne krawężniki). W ulicy Prusa tak jak 

w stanie istniejącym – po stronie południowej wykonany zostanie chodnik o szerokości 2,0m 

z betonowej kostki, a w ulicy Konopnickiej projektuje się chodnik o szerokości 1,5m po 
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stronie zachodniej. Wjazdy posesyjne zostaną ujednolicone i wykonane z kostki brukowej 

kolorowej.  
 

Parametry techniczne ulicy Prusa - Konopnickiej 

• Klasa techniczna ulicy : „L”       

• Ulica: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa 

• Prędkość projektowa w terenie zabudowanym : Vp = 30 km/h  

• Przekrój: uliczny  

• Szer. Pasów ruchu: 2,50m  

• Nawierzchnia: z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm  

• Chodnik: o szerokości 1,5m- ul. Konopnickiej; 2,0 – ul. Prusa – 

jednostronny z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm ( czerwona) 

Wjazdy:  – obustronne  z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm ( szara 

lub wykorzystana z rozbiórek wjazdów) 

• Pobocze:  –– zielone o zmiennej szerokości  

• Odwodnienie powierzchniowe :  będzie realizowane przed branżą drogową 

przez budowę kanalizacji deszczowej 

• Klasa techniczna ulic sąsiadujących : „Z” i „L”.  

6.4. ul. Sportowa  

Projektuje się modernizację ulicy z zachowaniem istniejącego przekroju na odcinku 

sąsiadującym z ulicą Sienkiewicza. Na wysokości przedszkola i stadionu projektuje się 

ograniczenie szerokości jezdni do 5 metrów i wydzielenie po jej północnej stronie parkingów 

i chodnika. Istniejące słupy energetyczne zostaną  w częściach wydzielonych z jezdni. Po 

stronie południowej przebudowany zostanie istniejący chodnik. Zakres przebudowy ulicy 

obejmuje całkowitą wymianę elementów konstrukcyjnych na odcinku od km 0+000( ul. 

Sienkiewicza ) do km 0+375. Na pozostałym odcinku tj. do ul. Księżycowej prace polegać 

będą na odbudowie jezdni po wykonanych robotach kanalizacyjnych. 
• Klasa techniczna ulicy : „L”       

• Ulica: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa 

• Prędkość projektowa w terenie zabudowanym : Vp = 30 km/h  

• Przekrój: uliczny  

• Szer. Pasów ruchu: 2 x 2,50m  
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• Nawierzchnia: bitumiczna 

• Parkingi: z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm  

• Chodnik: lewostronny o szerokości 1,25m, prawostronny o szerokości 2,0 i 

4,0m – z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm  

• Wjazdy:  – obustronne  z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm  

• Pobocze:  – jednostronne – zielone o zmiennej szerokości – po stronie 

prawej  

• Odwodnienie powierzchniowe :  będzie realizowane przed branżą drogową 

przez budowę kanalizacji deszczowej 

• Klasa techniczna ulic sąsiadujących : Słoneczna i Księżycowa „D”  

 Sienkiewicza  „Z”  

7. Przekroje typowe 

7.1. ul. H. Sienkiewicza 

Odcinek I-szy: dla budowy jednostronnego chodnika na odcinku od ul. Podgaj km 

0,00 do km 0,575 w rejonie skrzyżowania z ul. Prusa.  

 Przekrój poprzeczny obejmuje jedynie lewostronny chodnik o szerokości 2,0m 

w spadku poprzecznym do jezdni o nachyleniu 2%, oraz wjazdy do posesji. 

Odsłonięcie krawężników ulicy wynosi 12cm. Jedynie dla  zjazdów odsłonięcie 

krawężników jest mniejsze i wynosi 4cm. W zastosowaniu winny być tylko krawężniki 

betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30, oraz na wjazdach krawężniki najazdowe o 

wymiarach 15x22cm, wszystkie ustawione na ławach betonowych z oporem, wykonanych z 

betonu C12/15. Zmianę profilu krawężnika z zaokrąglonego na zwykły należy wykonać 

poprzez krawężnik przejściowy na długości po 2,0m z obu stron.  

Zaprojektowany chodnik lewostronny będzie o szerokości 2,0m.Jako ograniczenie 

chodnika zostały zaprojektowane obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm układanym na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubość 3cm .Typowe odsłonięcie obrzeży wynosi 

3cm od strony chodnika,.  Pochylenie poprzeczne chodników to 2% w kierunku osi jezdni.  

Odcinek II-gi: dla przebudowy ul. Sienkiewicza od  km 0,575 do km 0,952,15 w 

rejonie Urzędu Gminy. 

Odcinek ten stanowi jedną prosta , bez załamań trasy;- stąd w przekroju poprzecznym 

nie jest wymagane zastosowanie zmiany przechyłki i droga będzie w przekroju daszkowym o 

pochyleniu 2%. 
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Chodniki zaprojektowano o spadku poprzecznym do jezdni o nachyleniu 2%. Na 

całym ciągu gdzie planuje się budowę nowych chodników odsłonięcie krawężników ulicy 

wynosi 12cm. Jedynie w rejonie przejścia dla pieszych i  zjazdów odsłonięcie krawężników 

jest mniejsze i wynosi odpowiednio 2 i 4cm. W zastosowaniu winny być tylko krawężniki 

betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30, oraz na przejściach i wjazdach posesyjnych i 

na parkongi krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22cm, wszystkie ustawione na ławach 

betonowych z oporem, wykonanych z betonu C12/15. Zmianę profilu krawężnika z 

zaokrąglonego na zwykły należy wykonać poprzez krawężnik przejściowy na długości po 

2,0m z obu stron. 

 Łuki wyokrąglające należy wykonać z krawężników łukowych o promieniach 

R=3,0, 5,0, 6,0 i 10,0m. 

W celu odseparowania jezdni bitumicznej od zatok autobusowych należy ułożyć 

krawężnik kamienny 15/18 (granitowy) całkowicie zatopiony w jezdni posadowiony na ławie 

betonowej   z betonu C12/15. Krawężnik ten będzie również zabudowany jako przedłużenie z 

zatoki na oddzieleniu nawierzchni bitumicznej jezdni od drogi manewrowej na parking przed 

Urzędem Gminy. 

Zaprojektowane chodniki będą posiadać szerokości od 2,0 do 4,0m. Jako ograniczenie 

chodnika zostały zaprojektowane obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm układane na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubość 3cm .Typowe odsłonięcie obrzeży wynosi 

3cm od strony chodnika,.  Pochylenie poprzeczne chodników to 2% w kierunku osi jezdni.  

7.2. ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej 

 
Przekrój poprzeczny na odcinkach prostych jest daszkowy o pochyleniu 2%. Na 

łukach kołowych zastosowano spadek jednostronny 2%.   

Zasadnicze odsłonięcie krawężników ulicy wynosi 10cm. Jedynie dla  wjazdów 

posesyjnych i wjazdów na parkingi odsłonięcie krawężników jest mniejsze i wynosi 4cm. W 

zastosowaniu winny być tylko krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30, 

oraz na wjazdach krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22cm, wszystkie ustawione na 

ławach betonowych z oporem, wykonanych z betonu C12/15. Zmianę profilu krawężnika z 

zaokrąglonego na zwykły należy wykonać poprzez krawężnik przejściowy na długości po 

2,0m z obu stron. Łuki wyokrąglające należy wykonać z krawężników łukowych o 

promieniach R = 6,0m- ul. Prusa i R = 6,0m oraz R= 8,5m  dla ul. Konopnickiej 

Zaprojektowane chodniki posiadać będą szerokości, w ul. Konpnickiej 1,5m a w ul. 

Prusa 2,0m. Jako ograniczenie chodnika zostały zaprojektowane obrzeża betonowe o 
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wymiarach 8x30cm układanym na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubość 3cm. 

Obrzeża te należy również ułożyć na wjazdach na ławie betonowej celem ograniczenia od 

pasa zielonego   Typowe odsłonięcie obrzeży wynosi 3cm od strony chodnika,.  Pochylenie 

poprzeczne chodników to 2% w kierunku osi jezdni.  

7.3. ul. Sportowa 

 
Zaprojektowano jezdnię w spadku daszkowym o nachyleniu 2% przy szerokości 

jezdni 5, 0m.  

Zasadnicze odsłonięcie krawężników ulicy wynosi 10cm. Jedynie dla  wjazdów posesyjnych i 

wjazdów na parkingi odsłonięcie krawężników jest mniejsze i wynosi 4cm. W zastosowaniu 

winny być tylko krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30, oraz na 

wjazdach krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22cm, wszystkie ustawione na ławach 

betonowych z oporem, wykonanych z betonu C12/15. Zmianę profilu krawężnika z 

zaokrąglonego na zwykły należy wykonać poprzez krawężnik przejściowy na długości po 

2,0m z obu stron. Łuki wyokrąglające należy wykonać z krawężników łukowych o 

promieniach R = 3,0; 4,0; 5,0 i 6,0m.  

Zaprojektowane chodniki posiadać będą szerokości, lewostronny 1,25m a 

prawostronny 2,0 ÷ 4,0m. . Jako ograniczenie chodnika zostały zaprojektowane obrzeża 

betonowe o wymiarach 8x30cm układanym na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, 

grubość 3cm .Typowe odsłonięcie obrzeży wynosi 3cm od strony chodnika,.  Pochylenie 

poprzeczne chodników to 2% w kierunku osi jezdni.  

 Parkingi tak dla postojów podłużnych o szerokości 3,0m , jak i postojów 

poprzecznych do jezdni o szerokości 4,50m, należy wykonać również z kostki brukowej 

betonowej o grubości 8cm – proponuje się użycie kostki koloru grafitowego z pasami 

rozdzielającymi z kostki betonowej szarej. 

8. Elementy projektowane 

8.1.  ul. H. Sienkiewicza 

8.1.1. Jezdnia  

Zaprojektowano jezdnię o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,00 x 2 = 6,00 w 

konstrukcji bitumicznej na odcinku od km 0,575 do km 0,952,15.  

Całość projektowanej budowy przebiega w przekroju ulicznym. 
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8.1.2. Skrzyżowania  

• Skrzyżowanie lewostronne z ul. Podgaj w km 0.000  

• Skrzyżowanie lewostronne z ul. Gwiezdną  w km 0.300 

• Skrzyżowanie prawostronne z ul. Prusa  w km 0.594  

• Skrzyżowanie lewostronne z ul. Spokojną  w km 0.668 

• Skrzyżowanie prawostronne  z ul. Konopnickiej  w km 0.931,5 

• Skrzyżowanie lewostronne z ul. Sportową w  km 0.933,5  

• Skrzyżowanie lewostronne w km 0,000 to nowy wlot drogi manewrowej na parkingi 

Na wszystkich tych skrzyżowaniach należy wykonać korektę wyłukowań. 

8.1.3. Zatoki autobusowe 

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę dwóch zatok autobusowych. 

Jedną lewostronna w km 0,801,5 oraz prawostronną w km 0,932. 

Pochylenie podłużne zatok będzie zgodne z niweletą, a pochylenie poprzeczne jest przeciwne 

do pochylenia jezdnii wynosi 2%.  

Skos  wjazdowy i wyjazdowy zatoki w km 0,801,5 wynosi 1:4, długość zatoki w 

miejscu peronu dla pasażerów wynosi 20,0m. 

Zatoka w km 0,932 ma skos wyjazdowy 1:10, a najazd do zatoki odbywa się poprzez 

drogę manewrową.  

Miejsca załomów krawędzi należy wyługować promieniami R=30,0m. 

8.1.4. Parkingi  

Stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych zaprojektowano w obrębie 

centrum administracyjno usługowego.  

Po stronie wschodniej przy Urzędzie Gminy zaprojektowano stanowiska postojowe – 

prostopadłe do osi jezdni. 

Po stronie zachodniej zaprojektowano  parking ze stanowiskami postojowymi pod 

kątem 450 z drogą manewrową o szerokości 3,50m. Wlot drogi manewrowej na parking jest 

od strony ul. Sienkiewicza, natomiast wylot na ul. Sportową. 

8.1.5.   Wjazdy do posesji indywidualnych i instytucji 

Wjazdy indywidualne występują do gospodarstw domowych i zaprojektowano je z 

betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. Wjazdy od strony jezdni wykonać należy 

poprzez krawężnik z wyokrągleniem wyniesiony na wysokość 4 cm. Zmianę profilu 
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krawężnika zwykłego na zaokrąglony należy wykonać poprzez krawężnik przejściowy na 

długości po 2,0 m z obu stron. Wjazdy od pasa zieleni niskiej należy ograniczyć obrzeżem 

betonowym 30/8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 , a na zakończeniach wjazdów od 

strony posesji ułożyć krawężnik betonowy na płask o wymiarach 15/30 na ławie betonowej 

betonu C 12/15. 

Pochylenia podłużne w obrębie korony drogi dostosowane zostaną do ich ukształtowania. 

8.1.6. Chodniki 

Przebudowa ul. Sienkiewicza polega również na przebudowie istniejących chodników 

oraz ich dobudowaniu na niezbędnych odcinkach. Od początku opracowania w km 0,000 

skrzyżowanie z ul. Podgaj do skrzyżowania z ul. Prusa należy wykonać wyłącznie 

lewostronny chodnik o szerokości 2,0m. Dalej natomiast od skrzyżowania z ul. Prusa  do 

końca opracowania chodniki są dwustronne o szerokościach od 2,0 do 4,0m. 

Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru 

czerwonego. Chodniki ułożyć na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm oraz 

podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 15 cm i 10 cm 

warstwie pospółki . Chodniki zakończone obrzeżem betonowym 30/8 cm. 

8.1.7. Pobocza – zieleń niska  

W miejscach pomiędzy krawędzią chodnika a ogrodzeniami na szerokości do 1,0m 

wykonać należy rekultywację terenu z humusowaniem i obsianiem nasionami traw. 

8.2.  ul. B. Prusa 

8.2.1. Jezdnia  

Zaprojektowane jezdnie o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,50 x 2 = 5,00 o 

konstrukcji bitumicznej. 

Całość projektowanej budowy przebiega w przekroju ulicznym. 

8.2.2. Skrzyżowania  

• Skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza w km 0.009,45  punk „D”- korekta krawężników 

łukowych R=6,0m  uwzględnia projekt ul. Sienkiewicza - zadanie I- sze.  

• Skrzyżowanie z ul. Konopnicką,  wymaga korekty łuków krawężnikowych o 

promieniu R=6,0m 
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• Skrzyżowanie z ul. Śląską ( droga wojewódzka )  uwzględnia jedynie korektę do linii 

rozgraniczającej ul. Śląskiej . 

8.2.3. Wjazdy posesyjne 

Wjazdy indywidualne występują do gospodarstw domowych i zaprojektowano je z 

betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm koloru szarego ( za zgodą Inwestora można 

wykorzystać kostkę brukową na rozbieranych wjazdach – do odtworzenia ). Wjazdy od strony 

jezdni wykonać należy poprzez krawężnik z wyokrągleniem wyniesiony na wysokość 4 cm. 

Zmianę profilu krawężnika zwykłego na zaokrąglony należy wykonać poprzez krawężnik 

przejściowy na długości po 2,0 m z obu stron. Wjazdy od pasa zieleni niskiej należy 

ograniczyć obrzeżem betonowym 30/8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 , a na 

zakończeniach wjazdów od strony posesji ułożyć krawężnik betonowy na płask o wymiarach 

15/30 na ławie betonowej betonu C 12/15. 

Ponadto po stronie północnej pomiędzy budynkami 22 i 26 występuje wjazd  o 

konstrukcji bitumicznej. Na wjeździe tym należy również obniżyć krawężnik do 4 cm.  

Pochylenia podłużne w obrębie korony drogi dostosowane zostaną do ich 

ukształtowania. 

8.2.4. Chodniki 

 
 Wzdłuż ulicy Prusa   po stronie południowej   zaprojektowano chodnik o szerokości 

2,0m, po stronie północnej chodnik szerokości 2,0m występuje tylko na początkowym 

odcinku na długości 40,0m. Chodnik należy wykonać do linii ogrodzeń. Chodniki z 

betonowej kostki brukowej koloru czerwonego ułożyć na podsypce cementowo piaskowej 

grubości 3 cm oraz podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 

grubości 15 cm i 10 cm warstwie pospółki . Chodniki zakończone obrzeżem betonowym 30/8 

cm. 

8.2.5. Pobocza – zieleń niska  

Po stronie północnej pomiędzy krawędzią jezdni  a linią ogrodzeń wykonać należy 

rekultywację terenu z humusowaniem na średnią grubość 10 cm i obsianiem nasionami traw. 

Rekultywację wykonać na szerokości 1,0m. 
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8.3.  ul. M. Konopnickiej 

8.3.1. Jezdnia  

Zaprojektowane jezdnie o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,50 x 2 = 5,00 o 

konstrukcji bitumicznej. 

Całość projektowanej budowy przebiega w przekroju ulicznym. 

8.3.2. Skrzyżowania  

• Skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza w km 0.000,00  punk „G”- korekta krawężników 

łukowych uwzględnia projekt ul. Sienkiewicza - zadanie I- sze.  

• Skrzyżowanie prawostronne w km 0.168,50 z ul. Orzeszkowej ,  wymaga korekty 

łuków krawężnikowych o promieniu R=6,0m 

• Skrzyżowanie z ul. Prusa jest skrzyżowaniem lewo i prawostronnym  wymaga 

również korekty łuków krawężnikowych o promieniu R=6,0m 

8.3.3. Wjazdy posesyjne 

Wjazdy indywidualne występują do gospodarstw domowych i zaprojektowano je z 

betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm koloru szarego ( za zgodą Inwestora można 

wykorzystać kostkę brukową na rozbieranych wjazdach – do odtworzenia ). Wjazdy od strony 

jezdni wykonać należy poprzez krawężnik z wyokrągleniem wyniesiony na wysokość 4 cm. 

Zmianę profilu krawężnika zwykłego na zaokrąglony należy wykonać poprzez krawężnik 

przejściowy na długości po 2,0 m z obu stron. Wjazdy od pasa zieleni niskiej należy 

ograniczyć obrzeżem betonowym 30/8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 , a na 

zakończeniach wjazdów od strony posesji ułożyć krawężnik betonowy na płask o wymiarach 

15/30 na ławie betonowej betonu C 12/15. 

Pochylenia podłużne w obrębie korony drogi dostosowane zostaną do ich 

ukształtowania. 

8.3.4. Chodniki 

 
Chodnik występuje tylko po stronie zachodniej o szerokości od 1,5 do 2,0m. Chodnik 

należy wykonać do linii ogrodzeń. Chodniki z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego 

ułożyć na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm oraz podbudowie z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 15 cm i 10 cm warstwie pospółki . 

Chodniki zakończone obrzeżem betonowym 30/8 cm. 
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8.3.5. Pobocza – zieleń niska  

Po stronie wschodniej pomiędzy krawędzią jezdni  a linią ogrodzeń wykonać należy 

rekultywację terenu z humusowaniem na średnią grubość 10 cm i obsianiem nasionami traw. 

Szerokość pobocza zielonego 1,0m. 

8.4.  ul. Sportowa 

8.4.1. Jezdnia  

Zaprojektowane jezdnie o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,50 x 2 = 5,00 o 

konstrukcji bitumicznej. 

Całość projektowanej budowy przebiega w przekroju ulicznym. 

8.4.2. Skrzyżowania  

• Skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza w km 0,00 jest tematem zadania I- szego  

• Skrzyżowanie lewostronne w rejonie km 0,325 z ul. Słoneczną wymaga korekty 

łuków krawężnikowych o promieniu R=3,0m 

• Skrzyżowanie prawostronne dla dojazdów do garaży i na boisko o konstrukcji 

bitumicznej jak dla jezdni  należy traktować jako wjazdy na obiekty publiczne. 

8.4.3. Parkingi  

Po prawej stronie ulicy należy wykonać  parkingi dla postoju samochodów.  

W km 0,094 do km 0,172 zaprojektowano stanowiska postojowe usytuowane wzdłuż 

krawędzi jezdni  o szerokości 3,0m. W km  0,194 do km 0,298 zaprojektowano stanowiska 

postojowe usytuowane prostopadle do krawędzi jezdni na głębokość 4,50m. Parkingi te 

należy wykonać z kostki betonowej brukowej 8 cm - proponuje się użycie kostki koloru 

grafitowego z pasami rozdzielającymi z kostki betonowej szarej. 

W km 0,298 do km 0,348 poszerzenie jezdni może stanowić parking  dla autobusów o 

konstrukcji bitumicznej i szerokości 4,50m. 

8.4.4.   Wjazdy do posesji indywidualnych i instytucji 

Wjazdy indywidualne występują do gospodarstw domowych i zaprojektowano je z 

betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. Wjazdy od strony jezdni wykonać należy 

poprzez krawężnik z wyokrągleniem wyniesiony na wysokość 4 cm. Zmianę profilu 

krawężnika zwykłego na zaokrąglony należy wykonać poprzez krawężnik przejściowy na 

długości po 2,0 m z obu stron. Wjazdy od pasa zieleni niskiej należy ograniczyć obrzeżem 
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betonowym 30/8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 , a na zakończeniach wjazdów od 

strony posesji ułożyć krawężnik betonowy na płask o wymiarach 15/30 na ławie betonowej 

betonu C 12/15. 

Ponadto występują wjazdy publiczne , do garaży i na boisko , o konstrukcji 

bitumicznej , na których należy dokonać korekty wyługowań . 

Pochylenia podłużne w obrębie korony drogi dostosowane zostaną do ich ukształtowania. 

8.4.5. Chodniki 

 
 Wzdłuż ulicy Sportowej  po po obu stronach  zaprojektowano chodniki o konstrukcji z 

kostki brukowej betonowej grubości 8 cm. Po lewej stronie ( południowa ) należy wykonać 

chodnik o szerokości 1,25m przylegającego bezpośrednio do ogrodzenia posesji ( jak w stanie 

istniejącym ), natomiast po prawej stronie chodnik o szerokości 2,0 i 4,0m. Chodniki 

zaprojektowano o nawierzchni koloru czerwonego. Chodniki ułożyć na podsypce cementowo 

piaskowej grubości 3 cm oraz podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm grubości 15 cm i 10 cm warstwie pospółki . Chodniki zakończone obrzeżem 

betonowym 30/8 cm. 

8.4.6. Pobocza – zieleń niska  

W miejscach pomiędzy krawędzią chodnika a ogrodzeniem po prawej stronie 
wykonać należy rekultywację terenu z humusowaniem i obsianiem nasionami traw. 

9. Rozwiązanie geometryczne w planie 

9.1.  ul. Sienkiewicza 

 W przebiegu sytuacyjnym oś trasy stanowi jedna prostą, bez  załamań osi trasy, stąd 

nie występują zmiany przechyłek a przekrój jezdni jest daszkowy o nachyleniu 2%., lecz ciąg 

ten stanowi jedną prostą. Przebieg pokazano na planie sytuacyjnym. 

 
9.2.  ul. Prusa 

W przebiegu sytuacyjnym występuje tylko jedno załamanie trasy o kącie zwrotu α = 

39o04” i promieniu R = 35m, stąd też zgodnie z normatywem zastosowano proste przejściowe 

o długościach Lp = 15,0m dla przejścia ze spadku jednostronnego 2%  do spadku 

daszkowego. 

9.3.  ul. Konopnickiej 

W przebiegu sytuacyjnym występuje tylko jedno załamanie trasy o kącie zwrotu α = 

61o09” i promieniu R = 8,5m, stąd też zgodnie z normatywem zastosowano proste przejściowe 
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o długościach Lp = 15,0m dla przejścia ze spadku jednostronnego 2%  do spadku 

daszkowego. 

9.4.  ul. Sportowa 
 
 W przebiegu sytuacyjnym nie występują łuki kołowe i załomy trasy , lecz ciąg ten 

stanowi jedną prostą. Przebieg pokazano na planie sytuacyjnym. 

10. Profil podłu żny 

 Podstawą do rozwiązania  wysokościowego w profilu podłużnym były szczegółowe 

pomiary wysokościowe przekroi poprzecznych wykonane przez uprawnionego geodetę. 

10.1.  ul. Sienkiewicza 

Szczegółowe pomiary wysokościowe wykonano na odcinku od km 0,575 do km 

0,952,15. Przy projektowaniu niwelety osi jezdni brano pod uwagę wpisanie się w istniejące 

łuki pionowe, przy założeniu minimalnego ułożenia nawierzchni bitumicznej- 

dwuwarstwowej 4cm + 4 cm. Pomimo tego założenia okazało się że spadki poprzeczne na 

wielu odcinkach nie mają nawet 1%. Stąd też wynikła konieczność frezowania aby otrzymać 

warstwę dolną wiążącą grubości 4 cm. Zestawienie frezowań przedstawiono w przedmiarze 

robót. 

Minimalny spadek podłużny wynosi 0,96%, a spadek maksymalny 3,0%. 

Załomy niwelety przekraczające w sumie lub różnicy 1% wyokrąglono łukami 

pionowymi o promieniach większych od dopuszczalnych w normatywie dla tej klasy ulicy 

„Z”. 

Nie planuje się większych zmian w przebiegu wysokościowym ulicy ze względu na 

bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy. Jedynym problemem było wejście na poziom sklepu po 

prawej stronie; - gdzie musiało nastąpić obniżenie niwelety osi jezdni w km 0,105 o 19 cm .  

Maksymalne obniżenie niwelety o 25 cm wykonano w niecce; - to jest w km 0,147,69,  

( gdzie rozmieszczono obustronne wpusty uliczne) i otrzymano w ten sposób minimalny 

spadek podłużny 0,3% jako dopuszczalny. 

10.2.  ul. Prusa 

Nie planuje się większych zmian w przebiegu wysokościowym ulicy ze względu na 

bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy.  
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Niweletę osi jezdni zaprojektowano przy bardzo minimalnych wzniesieniach ( N ) od 

1 ÷ 5 cm, oraz wykopach ( W ) rzędu 21 ÷ 15 cm, zachowując minimalny spadek podłużny 

0,3%. 

Na odcinku do km 0,100 dokonano obniżenia terenu w osi projektowanej niwelety do 

16cm. Maksymalne obniżenie niwelety jest w km 0,050 -16cm i w ten sposób otrzymano 

pożądany minimalny spadek  podłużny 0,3%. 

Załomy niwelety przekraczające w sumie lub różnicy 1% wyokrąglono łukami 

pionowymi, które są większe od dopuszczalnych dla tej klasy drogi. 

Minimalne spadek podłużny  - 0,3% 

Maksymalne pochylenie podłużne  - 2,72% 

10.3.  ul. Konopnickiej 

Nie planuje się większych zmian w przebiegu wysokościowym ulicy ze względu na 

bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy.  

Niweletę osi jezdni zaprojektowano przy bardzo minimalnych wzniesieniach ( N ) od 

1 ÷ 12 cm, oraz wykopach ( W ) rzędu 1,0 ÷ 3,0 cm, zachowując minimalny dopuszczalny 

spadek podłużny 0,3%. 

Na trasie nie występują wyokrąglenia łukami pionowymi, ze względu na nie 

przekraczające spadki podłużne w sumie lub różnicy 1%. 

Minimalne spadek podłużny   - 0,3% 

Maksymalne spadek  podłużny - 1,04% 

10.4.  ul. Sportowa 

Nie planuje się większych zmian w przebiegu wysokościowym ulicy ze względu na 

bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy. Jedynym problemem było wejście na poziom sklepu po 

prawej stronie; - gdzie musiało nastąpić obniżenie niwelety osi jezdni w km 0,105 o 19 cm .  

Maksymalne obniżenie niwelety o 25 cm wykonano w niecce; - to jest w km 0,147,69,  

( gdzie rozmieszczono obustronne wpusty uliczne) i otrzymano w ten sposób minimalny 

spadek podłużny 0,3% jako dopuszczalny. 

Załomy niwelety przekraczające w sumie lub różnicy 1% wyokrąglono łukami 

pionowymi.  

Minimalne pochylenie podłużne  - 0,3% 

Maksymalne pochylenie podłużne  - 1,0% 
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11. Nawierzchnie drogowe 

11.1. Grupa nośności podłoża 

Budowę podłoża ustalono na podstawie dokumentacj „Rozpoznanie podłoża 

gruntowego….”., opracowaną przez „LABOR-SYSTEM” Sp.z o.o. Katowice w lutym 2009r. 

na podstawie wykonanych wierceń stwierdzono jn. 

11.1.1 Ul. Sienkiewicza- otwór Nr 4 i Nr 6 

- otwór Nr 4 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 20cm. Następnie znajduje się podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. 

Kolejną warstwę stanowi pył piaszczysty barwy brunatnej ( WP-15,3) o grubości 45 cm i 

poniżej piasek gliniasty z domieszką gliny barwy jasno brązowej , którego grubość określono 

na 2,70 ( WP-21,7; CBR =16,0) . Wiercenie zakończono na głębokości 3,50m. 

- otwór Nr 6 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 15cm. Następnie znajduje się podbudowa żużlowa z domieszką kruszywa 

betonowego o grubości 5 cm. Kolejną warstwę stanowi piasek pylasty barwy jasno brązowej ( 

WP-10,4) o grubości 25 cm i poniżej występuje 3,05 warstwa piasku gliniastego barwy jasno 

brązowej ( WP-14,5 ) . Wiercenie zakończono na głębokości 3,50m. 

11.1.2 Ul. Prusa otwór Nr 3 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 5cm. Następnie znajduje się podbudowa z  mieszanki żużlowej  o grubości 15 cm. 

Kolejną warstwę stanowi piasek gliniasty z domieszką piasku pylastego  barwy brunatnej ( 

WP-17,1) o grubości 45 cm i poniżej piasek gliniasty barwy jasno brązowej , którego grubość 

określono na 2,20 ( WP-22,6) . Wiercenie zakończono na głębokości 3,00m. 

11.1.3 Ul. Konopnickiej- otwór Nr 1 i Nr 2 

- otwór Nr 1 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 10cm. Następnie znajduje się podbudowa żużlowa o grubości 20 cm. Kolejną 

warstwę stanowi piasek gliniasty  barwy brunatnej ( WP-20,6) o grubości 40 cm i poniżej 

piasek gliniasty barwy jasno brązowej , którego grubość określono na 3,80 ( WP-19,1; CBR 

=13,8) . Wiercenie zakończono na głębokości 4,50m. 
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- otwór Nr 2 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 5cm. Następnie znajduje się podbudowa żużlowa o grubości 10 cm. Kolejną 

warstwę stanowi piasek gliniasty z domieszką kruszywa barwy jasno brązowej ( WP- 23,5) o 

grubości 1,55 cm i poniżej występuje warstwa piasku gliniastego barwy jasno brązowej ( WP-

22,3 ) . Wiercenie zakończono na głębokości 3,00m. 

11.1.4 Ul. Sportowa otwór Nr 5 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 15cm. Następnie znajduje się podbudowa z kruszywa łamanego z domieszką żużla, 

której grubość wynosi 5 cm. Kolejną warstwę stanowi piasek pylasty barwy brunatnej ( WP-

18,7) o grubości 25 cm i poniżej piasek gliniasty barwy jasno brązowej , którego grubość 

określono na 3,05m ( WP-21,7) . Wiercenie zakończono na głębokości 3,50m. 

11.1.5 Warunki wodne 

Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono horyzontów wodonośnych, jak również 

sączeń wody, więc zgodnie z „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i 

półsztywnych" warunki wodne określone zostały jako dobre. 

11.1.6 Wysadzinowość podłoża 

Wysadzinowość podłoża została określona na podstawie tabel literaturowych w 

oparciu o wyniki analizy makroskopowej i badań laboratoryjnych gruntu zalegającego pod 

warstwami konstrukcyjnymi. We wszystkich odwierconych otworach występował piasek 

gliniasty, pył piaszczysty oraz piasek pylasty, które to zostały zakwalifikowane jako „grunty 

wysadzinowe”. Klasyfikacja ta została potwierdzona wynikami badań wskaźnika piaskowego, 

którego wartości nie przekraczały 25. 9 WP < 25 – grunty wysadzinowe 

11.1.7 Nośność podłoża 

We wszystkich odwierconych otworach występuje piasek gliniasty, pył piaszczysty 

oraz piasek pylasty. Na podstawie Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r – załącznika nr 4 podłoże 

zakwalifikowano do  grupy nośności podłoża G3.  
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11.2.    Wzmocnienie podłoża nawierzchni 

Wymianie i wzmocnieniu podlega warstwa słabego podłoża z grupy nośności „G3”, na 

kruszywo naturalne – pospółkę o grubości 25cm pod jezdnie, o grubości 30 cm pod zatoki 

autobusowe i 10cm pod wjazdy, parkingi i  chodniki 

11.3 Określenie kategorii ruchu 

 Dla potrzeb określenia obciążenia ruchem przyjęto: 

- dla ulicy Sienkiewicza  kategorię ruchu KR3( dla zatok autobusowych KR4) 

- dla ulic Sportowej, Prusa, Konopnickiej   kategorię ruchu KR2 

11.4. Przekroje konstrukcyjne– ulica Sienkiewicza 

Konstrukcja jezdni km 0,575 – 0,952,15 ( po frezowaniu ) 

• 4 cm – warstwa ścieralna BA 0/12,8 mm  

• 4 cm - warstwa wiążąca BA 0/12,8 mm na bazie asfaltu D 35/50 

• skropienie sfrezowanej nawierzchni bitumicznej asfaltem 

 

Konstrukcja jezdni w miejscach wykopów pod kanalizację ( odtworzenie konstrukcji 

jezdni KR3 ) 

• 5 cm   - warstwa ścieralna BA 0/12,8 mm  

• 6 cm    - warstwa wiążąca z BA 0/20 mm na bazie  asfaltu D35/50  

• Geosiatka - z wysunięciem min. 0,5m poza obrys wykopu 

• 7 cm - podbudowa zasadnicza z BA  0/25 mm na bazie  asfaltu D35/50  

• 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechach.  

0/63 

• 25 cm –warstwa wzmacniająca  z kruszywa naturalnego - pospółka  

• Zagęszczone istniejące podłoże gruntowe. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 

podłoża Is≥1,0  

Na zagęszczonej warstwie z kruszywa naturalnego konieczne jest osiągnięcie wtórnego 

modułu odkształcenia E2>=120 MPa oraz Is>= 1,03   

Na połączeniach międzywarstwowych warstw bitumicznych wykonać należy skropienie 

kationową emulsją asfaltową.  

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Wymagana grubość nawierzchni ze względu na mrozoodporność wynosi: 

Dla KR 3 i G3 - 0,60 Hz = 0,60m 
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Grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 63 cm. 

Warunek mrozoodporności jest zatem spełniony 

Konstrukcja dla zatok autobusowych  ( KR4 ) i drogi manewrowej przed Urzędem 

Gminy 

• 8 cm   - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej( grafitowa – dla zatok ; 

szara dla drogi manewrowej ) 

• 3 cm  - podsypka cementowo piaskowa 1:4 

• 24 cm – podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 

• 30cm – wymiana istniejącego podłoża na warstwę z kruszywa naturalnego -pospółkę 

(wzmocnienie podłoża) 

• 65cm - Razem 

• Zagęszczone istniejące podłoże gruntowe. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 

podłoża Is≥1,0  

Na zagęszczonej warstwie z kruszywa naturalnego konieczne jest osiągnięcie wtórnego 

modułu odkształcenia E2>=120 MPa oraz Is>= 1,03   

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Wymagana grubość nawierzchni ze względu na mrozoodporność wynosi: 

Dla KR 4 i G3 - 0,65 Hz = 0,65m 

Grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 65 cm. 

Warunek mrozoodporności jest zatem spełniony 

 

Konstrukcja parkingów, dróg manewrowych i wjazdów  

• 8 cm   - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej( wjazdy i drogi 

manewrowe - kostka szara; parkingi – kostka grafitowa  z pasami rozdzielajacymi z 

kostki szarej) 

• 3 cm  - podsypka cementowo piaskowa 1:4 

• 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego porfirowego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0/31,5cm  

• 10– wymiana istniejącego podłoża na warstwę z kruszywa naturalnego -pospółkę 

(wzmocnienie podłoża) 

• 41cm - Razem 

Na zagęszczonej warstwie z kruszywa naturalnego konieczne jest osiągnięcie wtórnego 

modułu odkształcenia E2≥100 MPa i E2/E1 ≤ 2,20 
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Konstrukcja chodników  

• 8 cm   - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego 

• 3 cm  - podsypka cementowo piaskowa 1:4 

• 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego porfirowego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0/31,5cm  

• 10– wymiana istniejącego podłoża na warstwę z kruszywa naturalnego -pospółkę 

(wzmocnienie podłoża) 

• 36cm - Razem 

• krawężnik betonowy - wibroprasowany 15*30 cm na ławie betonowej z oporem 

C12/15 ( B-15 ) 

• obrzeże betonowe 8*30 

Na zagęszczonej warstwie z kruszywa naturalnego konieczne jest osiągnięcie wtórnego 

modułu odkształcenia E2≥80 MPa i E2/E1 ≤ 2,20 

11.5. Przekroje konstrukcyjne– ul. Prusa, Konopnickiej, Sportowej 

Konstrukcja jezdni dla wszystkich odcinków będzie taka sama (podłoże G3 i KR2). 

• 4 cm – warstwa ścieralna BA 0/12,8 mm na bazie kruszywa bazaltowego 

• 8 cm - podbudowa zasadnicza z BA  0/25 mm na bazie  asfaltu D35/50  

• 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

frakcji 0/63cm  

• 25– wymiana istniejącego podłoża na warstwę z kruszywa naturalnego -pospółkę 

(wzmocnienie podłoża) 

• 57 cm - Razem 

• Zagęszczone istniejące podłoże gruntowe G3 Minimalna wartość wskaźnika 

zagęszczenia podłoża Is≥1,0 

Na zagęszczonej warstwie z kruszywa naturalnego konieczne jest osiągnięcie wtórnego 

modułu odkształcenia E2≥100 MPa i E2/E1 ≤ 2,20 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Wymagana grubość nawierzchni ze względu na mrozoodporność wynosi: 

Dla KR 2 i G3 - 0,55 Hz = 0,55m 

Grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 57 cm. 

Warunek mrozoodporności jest zatem spełniony 

Konstrukcja wjazdów indywidualnych 
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• 8 cm   - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej 

• 3 cm  - podsypka cementowo piaskowa 1:4 

• 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego porfirowego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0/31,5cm  

• 10– wymiana istniejącego podłoża na warstwę z kruszywa naturalnego -pospółkę 

(wzmocnienie podłoża) 

• 41cm - Razem 

• krawężnik betonowy - wibroprasowany 15*22 cm ”najazdowy” z krawężnikami 

skośnymi” (2m+2m) na ławie betonowej z oporem 

Na zagęszczonej warstwie z kruszywa naturalnego konieczne jest osiągnięcie wtórnego 

modułu odkształcenia E2≥100 MPa i E2/E1 ≤ 2,20 

Konstrukcja chodników  

• 8 cm   - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego 

• 3 cm  - podsypka cementowo piaskowa 1:4 

• 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego porfirowego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0/31,5cm  

• 10– wymiana istniejącego podłoża na warstwę z kruszywa naturalnego -pospółkę 

(wzmocnienie podłoża) 

• 36cm - Razem 

• krawężnik betonowy - wibroprasowany 15*30 cm na ławie betonowej z oporem 

C12/15 ( B-15 ) 

• obrzeże betonowe 8*30 

Na zagęszczonej warstwie z kruszywa naturalnego konieczne jest osiągnięcie wtórnego 

modułu odkształcenia E2≥80 MPa i E2/E1 ≤ 2,20 

 

12. Odwodnienie drogi 

Odwodnienie powierzchniowe ulic  oraz chodników zostaje zapewnione poprzez 

zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Wody 

opadowe spływające z jezdni oraz chodników ujęte będą do projektowanych wpustów 

deszczowych, a następnie odprowadzone przykanalikami do studni rewizyjnych kanalizacji 

deszczowej. 
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Dla potrzeb odwodnienia ulic wykonano oddzielny projekt kanalizacji deszczowej, 

który to zawiera wszelkie szczegóły odwodnienia.   

13. Uzbrojenie terenu 

Przebieg istniejącego uzbrojenia pokazano kolorami wg. umowy konwencjonalnej na 

rys. „Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu”. Wykopy w branży drogowej dla budowy nowej 

ulicy obejmują jedynie korytowanie jezdni oraz wjazdów i chodników.  Na tej głębokości 

może  występować uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia nie 

zlokalizowanego na planie sytuacyjnym. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien 

zapoznać się z dokumentacją w tym również z projektem zagospodarowania terenu w którym 

załączone są uzgodnienia z właścicielami urządzeń podziemnych i ich wymaganiami 

odnośnie realizacji robót w pobliżu posiadanych urządzeń i postępować zgodnie z ich 

wskazaniami. 

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 

wykonywać należy ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. 

W trakcie prowadzonych robót należy dokonać zabezpieczeń istniejących kabli 

elektroenergetycznych i teletechnicznych  zgodnie z projektem stanowiącym odrębne 

opracowanie branżowe.  

14. Projektowane elementy bezpieczeństwa ruchu 

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników 

drogi zaprojektowano oznakowanie pionowe o poziome zgodnie z projektem docelowej i 

tymczasowej organizacji ruchu dla poszczególnych ulic. 

15. Zestawienie projektowanych powierzchni 

15.1.    ul. H. Sienkiewicza 

- jezdnia o konstrukcji bitumicznej KR2      544,00m2 

- jezdnia o konstrukcji bitumicznej KR3      133,00m2 

- jezdnia po frezowaniu  KR3     2262,90m2 

- wjazdy z brukowej kostki betonowej    1013,08m2 

- chodniki z brukowej kostki betonowej    2693,90m2 

- parking z brukowej kostki betonowej       960,20m2 

- zatoki autobusowe i konstrukcje KR4      385,60m2 

- zieleń niska        1 356,62m2 
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15.2.  ul. Prusa 

- jezdnia o konstrukcji bitumicznej KR2    1808,50m2 

- wjazdy z brukowej kostki betonowej      307,40m2 

- chodniki z brukowej kostki betonowej      221,60m2 

- zieleń niska         225,20m2 

 
15.3.  ul. Konopnickiej 

- jezdnia o konstrukcji bitumicznej KR2    1205,70m2 

- wjazdy z brukowej kostki betonowej      536,90m2 

- chodniki z brukowej kostki betonowej      261,50m2 

- zieleń niska         153,50m2 

 

15.4.  ul. Sportowa 

- jezdnia o konstrukcji bitumicznej KR2    2463,50m2 

- wjazdy z brukowej kostki betonowej      213,00m2 

- chodniki z brukowej kostki betonowej    1084,90m2 

- zieleń niska         220,00m2 
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1. Zamawiający 

Inwestor: Gmina Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka  

2. Wstęp 

2.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy 

kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzenia wód deszczowych  z 

przebudowywanych ulic  Sienkiewicza, Konopnickiej i Prusa oraz Sportowej i Księżycowej. 

Cała inwestycja z uwagi na jej zakres rzeczowy i możliwość etapowego finansowania 

została podzielona na trzy zadania wykonawcze i obejmuje  : 

Zadanie I  –przebudowę ul. H. Sienkiewicza: stanowi ciąg główny do którego zostaną 

dołączone odgałęzienia boczne ulic Konopnickiej , Prusa i Sportowej i winno być wykonane 

jako pierwsze 

- budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej ø 400 od studni włączeniowej D0 (wg 

wskazania Inwestora – jako odbiornik przy ul. Strażackiej) do studni D8 ( na 

skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Sportowa i Konopnickiej) - o długości 262,0 mb 

- budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej ø 300 w poboczu ul. Sienkiewicza od 

studni D8 do studni D17 - o długości 388,0mb 

- budowę odnogi bocznej ( wjazd na teren Urzędu Gminy)  kanalizacji deszczowej 

ø 300 od studni D6 do studni D6.1 - o długości 11,2 mb 

- budowę odgałęzienia w ul. Konopnickiej  ø 300 od studni D8 do studni D18.1 – 

o długości 44,0 mb 

- budowę odgałęzienia w ul. Sportową  ø 300 od studni D8 do studni D28 – 

o długości11,3 mb 

- zabudowę wpustów deszczowych ulicznych na trasie projektowanej kanalizacji - kpl. 

30 wraz z przykanalikami  ø 200 o długości łącznej 132,80 mb ( w tym przebudowa  

istniejących wpustów w ul. Sienkiewicza na odcinku od budynku Nr 46 do ul. Podgaj 

w ilości 6 kpl ) 

Zadanie II –przebudowa ul. M. Konopnickiej i B. Prusa: 

- budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej  ø 300 od studni 

D18.1 do studni D24 - o długości 210,17 mb 

- budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. B. Prusa   ø 300 od studni D24 do 

studni D25 oraz od D24 do D27- o długości 172,0 mb 
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- zabudowę wpustów deszczowych ulicznych na trasie projektowanej kanalizacji - kpl. 

15( ul. Konopnickiej – 7 kpl; ul. Prusa 8 kpl )  wraz z przykanalikami  ø 200 o 

długości łącznej 64,20 mb ( ul. Konopnickiej – 23,80 mb; ul. Prusa 40,40mb ) 

Zadanie III  –przebudowa ul. Sportowej:  

- budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ø 300 od studni D28 do studni D38( w 

ul. Księżycowej) - o długości 481,90 mb 

- zabudowę wpustów deszczowych ulicznych na trasie projektowanej kanalizacji - kpl. 

12 wraz z przykanalikami  ø 200 o długości łącznej 31,70 mb zakres robót drogowych 

związanych z rozbiórkami i odtworzeniem nawierzchni drogowych został ujęty w 

projekcie branży drogowej  

 

Zakres robót drogowych związanych z rozbiórkami i odtworzeniami nawierzchni 

drogowych został ujęty w projekcie branży drogowej. Zabezpieczenia  docelowe kabli 

teletechnicznych i elektroenergetycznych zostały również ujęte w projektach branżowych  

Niniejszy opis techniczny dotyczy Projektu architektoniczno – budowlanego 

kanalizacji deszczowej 

2.2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

• Zaktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych ( S+U+W+E ) 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedłożony przez Inwestora  

• Rozpoznanie podłoża gruntowego i ocena warunków gruntowo wodnych - 

dokumentacja geotechniczna wykonana przez firmę Lab – System w Katowicach z 

miesiąca lutego 2009r 

• Warunki techniczne wydane pismem przez Urząd Gminy  z dn. 23.06.2009 r.  

• Ustalenia z Inwestorem dotyczące przedmiotu zamówienia , wytycznych i warunków 

jak i zakresu opracowania dokumentacji technicznej ( Przedłożenie Inwestorowi 

opracowania projektu technicznego, tak w branży drogowej jak i kanalizacji 

deszczowej, na etapie roboczym )  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji – Warszawa 1994r., 
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• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt 9” wydane 

przez    W.T. COBRTI-INSTAL – Warszawa, sierpień 2003 r. – zalecane do 

stosowania przez M.I 

• PN - ENV 1046:2002-„Systemy rurowe i kanałowe z tworzyw sztucznych”; 

przedmiotową normę przyjęto jako poradnik zawierający  zestaw wytycznych  

prawidłowego sposobu wykonania kanałów z tworzyw sztucznych. 

• Obowiązujące normy i normatywy. 

3. Cel opracowania 

Projekt Architektoniczno – Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz 

niezbędnymi uzgodnieniami stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 

i w tym też celu został opracowany.  

4. Opinie i uzgodnienia 

Kopie pism, uzgodnień, uprawnień oraz innych stosownych dokumentów zostały zebrane 

i zamieszczone w projekcie zagospodarowania terenu w części „Uzgodnienia” . 

5. Opis stanu istniejącego 

Teren objęty opracowanie stanowi centrum administracyjno usługowe gminy 

zlokalizowane wzdłuż ulicy Sienkiewicza i Śląskiej. Ulica Śląska leży w ciągu drogi 

wojewódzkiej a ulica Sienkiewicza drogi powiatowej. Pozostałe ulice objęte 

opracowaniem tj. ul. Sportowa, ul. Konopnickiej, i ul. Prusa są drogami gminnymi. 

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzonej wywiadami 

branżowymi, w obrębie projektowanej przebudowy ulic nie występuje sieć kanalizacji 

deszczowej ( poza kanałem w ul. Sienkiewicza – na odcinku od budynku Nr 46 do ul. Podgaj 

z wbudowanymi w poboczu 6 wpustami deszczowymi, które to w związku ze zmianą 

przekroju drogowego na uliczny (zabudowa krawężników)  muszą zostać przebudowane. 

W ul. Sportowej występuje odcinek kanalizacji deszczowej ø 200 do którego 

podłączone są 3 wpusty deszczowe. W związku z przebudową ulicy przewiduje się demontaż 

2 z nich zlokalizowanych przy wjeździe na teren stadionu. 

W ul. Konopnickiej i Prusa brak kanalizacji deszczowej. 

Ponadto zlokalizowano inne istniejące urządzenia uzbrojenia technicznego: 

- wodociąg miejskie rozdzielcze wraz z przyłączami do budynków z zakresu średnic 

Dn110÷ Dn32mm 

- kanalizacje sanitarne oraz przykanaliki kanalizacji sanitarnych z budynków 
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- kanalizacje kablowe teletechniczne  

- sieci energetyczne napowietrzne Nn i oświetleniowe, 

- kablowe sieci elektroenergetyczne  

6. Budowa geologiczna i warunki gruntowo wodne 

 
Budowę podłoża ustalono na podstawie dokumentacj „Rozpoznanie podłoża 

gruntowego….”., opracowaną przez „LABOR-SYSTEM” Sp. z o.o. Katowice w lutym 2009r. 

na podstawie wykonanych wierceń 6 otworów określono konstrukcje jezdni oraz 

sklasyfikowano grunty zalegające poniżej. 

6.1. Ul. Sienkiewicza- otwór Nr 4 i Nr 6 

- otwór Nr 4 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 20cm. Następnie znajduje się podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. 

Kolejną warstwę stanowi pył piaszczysty barwy brunatnej ( WP-15,3) o grubości 45 cm i 

poniżej piasek gliniasty z domieszką gliny barwy jasno brązowej , którego grubość określono 

na 2,70 ( WP-21,7; CBR =16,0) . Wiercenie zakończono na głębokości 3,50m. 

- otwór Nr 6 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 15cm. Następnie znajduje się podbudowa żużlowa z domieszką kruszywa 

betonowego o grubości 5 cm. Kolejną warstwę stanowi piasek pylasty barwy jasno brązowej ( 

WP-10,4) o grubości 25 cm i poniżej występuje 3,05 warstwa piasku gliniastego barwy jasno 

brązowej ( WP-14,5 ) . Wiercenie zakończono na głębokości 3,50m. 

6.2. Ul. Prusa otwór Nr 3 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 5cm. Następnie znajduje się podbudowa z  mieszanki żużlowej  o grubości 15 cm. 

Kolejną warstwę stanowi piasek gliniasty z domieszką piasku pylastego  barwy brunatnej ( 

WP-17,1) o grubości 45 cm i poniżej piasek gliniasty barwy jasno brązowej , którego grubość 

określono na 2,20 ( WP-22,6) . Wiercenie zakończono na głębokości 3,00m. 

6.3. Ul. Konopnickiej- otwór Nr 1 i Nr 2 

- otwór Nr 1 
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Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 10cm. Następnie znajduje się podbudowa żużlowa o grubości 20 cm. Kolejną 

warstwę stanowi piasek gliniasty  barwy brunatnej ( WP-20,6) o grubości 40 cm i poniżej 

piasek gliniasty barwy jasno brązowej , którego grubość określono na 3,80 ( WP-19,1; CBR 

=13,8) . Wiercenie zakończono na głębokości 4,50m. 

- otwór Nr 2 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 5cm. Następnie znajduje się podbudowa żużlowa o grubości 10 cm. Kolejną 

warstwę stanowi piasek gliniasty z domieszką kruszywa barwy jasno brązowej ( WP- 23,5) o 

grubości 1,55 cm i poniżej występuje warstwa piasku gliniastego barwy jasno brązowej ( WP-

22,3 ) . Wiercenie zakończono na głębokości 3,00m. 

6.4. Ul. Sportowa otwór Nr 5 

Nawierzchnię w tym  otworze stanowi warstwa mieszanki mineralno bitumicznej o 

grubości 15cm. Następnie znajduje się podbudowa z kruszywa łamanego z domieszką żużla, 

której grubość wynosi 5 cm. Kolejną warstwę stanowi piasek pylasty barwy brunatnej ( WP-

18,7) o grubości 25 cm i poniżej piasek gliniasty barwy jasno brązowej , którego grubość 

określono na 3,05m ( WP-21,7) . Wiercenie zakończono na głębokości 3,50m. 

6.5. Warunki wodne 

Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono horyzontów wodonośnych, jak również 

sączeń wody, więc zgodnie z „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i 

półsztywnych" warunki wodne określone zostały jako dobre. 

7. Dane szczegółowe – część technologiczna 

7.1. Ogólna charakterystyka sieci 

 
- materiał - rury PCV-U z uszczelka klasy S (SDR 34), SN=8kPa 

- średnice          - kolektor Dn400 mm, /Dz400x 11,7 mm 

        - kolektor Dn300 mm, /Dz315x 9,2 mm 

- przykanalik Dn200 mm, /Dz200x5,9 mm/  

- obiekty sieci - studzienki kanalizacyjne Dn1200 mm z żelbetowym    

pierścieniem odciążającym z płytą nastudzienną z włazem 
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kanałowym  okrągłym o prześwicie 600 mm klasy D 400,oraz 

klasy C250( dla studni w chodnikach) 

- studzienki odwadniające –PP   TEGRA 600 o średnicy  600 

mm z wiaderkiem osadnikowym,  i  wpustem ulicznym klasy 

D 400 oraz wpusty z wlewem bocznym C250/600 

8. Kanalizacja deszczowa – rozwiązania techniczne 

8.1.  Trasy projektowanych kanałów 

Trasę projektowanych odcinków kanalizacji   wyznaczono w terenie w nawiązaniu do 

istniejącego zagospodarowania terenu, lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz 

modernizowanego układu drogowego. 

8.1.1. Zdanie I – ul. H. Sienkiewicza 

 
Projektowana kanalizacja przeznaczona jest do odwodnienia modernizowanego 

odcinka ul. Sienkiewicza od rejonu Urzędu Gminy do okolic budynku Nr 28 . Ponadto 

przejmie ona wody opadowe z projektowanych do przebudowy ulic Konopnickiej i Prusa oraz 

z ul. Sportowej ( włączenia w studni D8 ) i Księżycowej, a w przyszłości Spokojnej i 

Słonecznej. Odbiornikiem wód deszczowych będzie istniejący kolektor deszczowy przy ul. 

Strażackiej, który zgodnie z oświadczeniem Gminy zostanie zmodernizowany.  

Trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej w ramach niniejszego opracowania wraz z 

miejscami zabudowy studzienek kanalizacyjnych, przedstawiono na rysunkach – Plan 

sytuacyjny.  

Zadanie to obejmuje budowę : 

- kanalizacji deszczowej ø 400 o długości 262,0 mb od studni włączeniowej D0 

(odbiornik przy ul. Strażackiej) do studni D8 ( na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, 

Sportowa i Konopnickiej)  

- kanalizacji deszczowej ø 300 o długości 388,0mb w poboczu ul. Sienkiewicza od 

studni D8 do studni D17  

- kanalizacji deszczowej ø 300 - o długości 11,2 mb od studni D6 do studni D6.1 ( 

wjazd na teren Urzędu Gminy)    

- kanalizacji deszczowej ø 300 - o długości 44,0 mb od studni D8 do studni D18.1 ( 

wlot do ul. Konopnickiej umożliwiający zakończenie robót drogowych w obrębie 

skrzyżowania z ul. Sienkiewicza)    
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- kanalizacji deszczowej ø 300 - o długości 11,0 mb od studni D8 do studni D28 ( wlot 

do ul. Sportowej umożliwiający zakończenie robót drogowych w obrębie 

skrzyżowania z ul. Sienkiewicza)    

- zabudowę wpustów deszczowych ulicznych na trasie projektowanej kanalizacji - kpl. 

30 wraz z przykanalikami  ø 200 o długości łącznej 132,80 mb ( w tym przebudowa  

istniejących wpustów w ul. Sienkiewicza na odcinku od budynku Nr 46 do ul. Podgaj 

w ilości 6 kpl ) z PP   TEGRA 600 o średnicy  600 mm z wiaderkiem osadnikowym,  i  

wpustem ulicznym klasy D 400 oraz wpusty z wlewem bocznym C250/600. 

8.1.2.Zdanie II – ul. M. Konopnickiej i B. Prusa 

 
Projektowana kanalizacja przeznaczona jest do odwodnienia projektowanej do 

przebudowy ulicy Konopnickiej oraz Prusa. Zostanie włączona do wykonanego w Zadaniu I 

odcinka kanalizacji zakończonego studnią D18.1 . Będzie usytuowana w pasie jezdni ul. 

Konopnickiej  w odległości około 1,5m od jej krawędzi, kończy się studnią D24 do której 

włączają się pod kątem 900 włączenia z ulicy Prusa.  Trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej 

w ramach niniejszego opracowania wraz z miejscami zabudowy studzienek kanalizacyjnych, 

przedstawiono na rysunkach – Plan sytuacyjny.  

Zadanie to obejmuje budowę : 

- kanalizacji deszczowej w ul Konopnickiej ø 300 o długości 210,17 mb od studni 

włączeniowej D18.1 do studni D24 ( na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Prusa)  

- kanalizacji deszczowej w ul. Prusa ø 300 o długości 172,0 mb od studni D24 do studni 

D25 oraz  od studni D24 do studni D27 

-  zabudowę wpustów deszczowych ulicznych na trasie projektowanej kanalizacji - kpl. 

15 ( ul. Konopnickiej – 7 kpl; ul. Prusa 8 kpl )  wraz z przykanalikami  ø 200 o 

długości łącznej 64,20 mb ( ul. Konopnickiej – 23,80 mb; ul. Prusa 40,40mb ) z PP   

TEGRA 600 o średnicy  600 mm z wiaderkiem osadnikowym,  i  wpustem ulicznym 

klasy D 400  

8.1.3.Zdanie III – ul. Sportowej 

 
Projektowana kanalizacja przeznaczona jest do odwodnienia projektowanej do 

przebudowy ulicy Sportowej i Księżycowej, a w przyszłości do podłączenia poprzez studnię 

D35 zlewni ulicy Słonecznej i Spokojnej. Kanalizacja rozpoczyna się od studni D28 na 

skrzyżowaniu z ulica Sienkiewicza, która zostanie wykonana w ramach I zadania. Będzie 



  Projekt architektoniczno-budowlany  ;  kanalizacja deszczowa                          
    

 
Przebudowa ulic Sienkiewicza, Konopnickiej, Prusa, Sportowej  

wraz z budową odwodnienia kanalizacja deszczową w miejscowości Wręczyca Wielka. 

                  

9 

usytuowana w pasie jezdni w odległości około 1,5m od jej krawędzi, kończy się studnią D38 

w ul. Księżycowej. 

  Trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej w ramach niniejszego opracowania wraz z 

miejscami zabudowy studzienek kanalizacyjnych, przedstawiono na rysunkach – Plan 

sytuacyjny.  

Zadanie to obejmuje budowę : 

 

- kanalizacji deszczowej w ø 300 o długości 481,90 mb od studni D28 do studni D38( w 

ul. Księżycowej)  

- zabudowę wpustów deszczowych ulicznych na trasie projektowanej kanalizacji - kpl. 

12 wraz z przykanalikami  ø 200 o długości łącznej 31,70 mb z PP   TEGRA 600 o 

średnicy  600 mm z wiaderkiem osadnikowym,  i  wpustem ulicznym klasy D 400  

8.2.  Kanały  deszczowe   

Celem zapewnieniu szczelności układów, do budowy sieci kanalizacji zastosowano  

rury z tworzyw sztucznych PVC-U o złączach z wydłużonymi kielichami , łączone na 

uszczelkę gumową, o sztywności obwodowej SN 8 (kN). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i staranne wykonanie połączeń rur i 

włączeń do studni rewizyjnych oraz na wykonanie podłoża i obsypki  z materiałów sypkich 

(piasku).  

Rury oraz studnie należy obsypywać warstwami z równomiernym zagęszczeniem 

piasku po obu stronach przewodu i nad przewodem do stopnia zagęszczenia gruntu do 

ls=95% (poza pasem drogowym) i do Is=100% (w pasie drogowym) wg Proctora.  

Dopuszcza się zastosowanie  rur  z tworzyw  sztucznych innych producentów  o tożsamych 

parametrach.  

Głębokość / docelowa/ posadowienia   kanału waha się od 0,92  m do3. 82 m. 

Projektowana kanalizacja ułożona będzie w ziemi na całej długości. Rury należy 

układać w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, beton i kamienie.  

Przewody PVC-U klasy S  układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 

- 20 cm – podsypki, 

- średnica zewnętrzna rurociągu, 

- 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 

Kanalizację układać na głębokości jak na profilach podłużnych. 
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Rurociągi należy zasypywać warstwami, zagęszczając grunt na mokro po obu 

stronach.  

Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej 

dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności 

optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest 

większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność 

optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinna być 

wyznaczona laboratoryjnie.  

Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu po jego zagęszczeniu wg PN-88/B-04481.  

Wykopy o głębokości większej niż 1,0 m należy zabezpieczyć balami drewnianymi 

lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 

93 z 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i 

rozbiórkowych) lub poprzez zastosowanie obudów samopogrążalnych.  

• Zl - dla wykopów liniowych o głębokości do 2,0 m, dla jednego kanału  przewiduje się 

zabezpieczenie ścian typową obudową pogrążalną MINIBOX KVL (max. parcie ziemi 

18.0 kN/m2) lub innej, o podobnych parametrach wytrzymałościowych oraz 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

• Z2 - dla wykopów liniowych o głębokości od 2,0 do 3,70 m dla jednego kanału  

projektuje się zabezpieczenie ścian typową obudową pogrążalną LEICHTBOX KS 60 

(max parcie ziemi 22.0 kN/m2) lub innej, o podobnych parametrach 

wytrzymałościowych oraz dopuszczonych do stosowania w budownictwie.    

 lub innej, o podobnych parametrach wytrzymałościowych oraz dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, 

W rejonie istniejącego uzbrojenia umocnienie pionowych ścian wykopu należy wykonać 

wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami. Istniejące warunki uzbrojenia terenu dyktują 

metody wykonania wykopów, przyjęto w 85% - mechanicznie, a 15% ręcznie.   

Nadmiar gruntu tj. gruzu, ziemi będzie odwieziona na odległość do 5 km. Zasypanie 

wykopów wykonać warstwami co 20 cm  z mechanicznym zagęszczeniem do stopnia Is = 

100. 

Miejsce prowadzenia robót ziemnych i montażowych należy wygrodzić trwałymi barierami 

zabezpieczającymi przed dostępem osób postronnych na teren budowy. 
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Celem umożliwienia dojść do posesji należy zamontować tymczasowe mostki umożliwiające 

swobodne przejścia pieszych. 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

Stosowanie ażurowego zabezpieczenia ścian w okresie zimowym jest zabronione. 

Do wykopu, którego głębokość wynosi więcej niż 1,0 m należy wykonać wejście (zejście). 

Odległość pomiędzy poszczególnymi wejściami do wykopu nie powinna być większa 

niż 20 m. Dopuszczalne głębokości wykopów w danych gruntach określa się wg PN-74/B-

02480.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej, wykopy należy odwodnić poprzez  

wybudowanie studni betonowej (rząpia) i odpompowanie wód do wybudowanego odcinka 

kanału.  

  Roboty prowadzić „na gotowo” od studni włączeniowej . 

8.3.  Uzbrojenie sieci    

  Projektuje się studnie rewizyjne żelbetowe włazowe, o średnicy wewnętrznej   1,2 m z 

żelbetowym pierścieniem odciążającym z płytą nastudzienną z włazem kanałowym  okrągłym 

o prześwicie 600 mm klasy D 400 , przeznaczonym do zabudowy w jezdni o dużym natężeniu 

ruchu w terenie zabudowanym, z pokrywami zabezpieczonymi przed obrotem w korpusie, 

natomiast w poboczach i chodnikach włazy kanałowe typu średniego „C250” wg PN-EN 124.  

   Posadowienie studni zgodnie z wytycznymi producenta. 

 Łączenie przewodowych rur kanalizacyjnych w ściankach betonowych studzienek 

kanalizacyjnych przewidziano poprzez elastyczne wstawki szczelne tulejowe (dla przyjętego 

systemu).  

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych zostaną wykonane z 

elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu hydrotechnicznego klasy B45, 

nienasiąkliwego, wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniającymi, łączonych na 

uszczelki gumowe.   

Szczelność studzienek żelbetowych powinna odpowiadać wymaganiom normy  

PN/B-10735:1992.   

 Przewiduje się zbudowanie studni odwadniających wpustowych  TEGRA 600 o 

średnicy  600 mm z wiaderkiem osadnikowym,  i  wpustem ulicznym klasy D 400 wg PN-

124:2000, lub wpustem bocznym ( dotyczy ul. Sienkiewicza – wpustów usytuowanych przy 

krawężniku chodnika ). Przykanaliki z  rur PVC φ 200 mm z włączeniem  do studni poprzez 

wkładkę „in situ 200” 
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Rozmieszczenie studni spadki kanału  pokazano na planie sytuacyjnym i profilu  podłużnym.  

 

9. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręcznie odkrywki dla 

określenia rzeczywistego przebiegu istniejącego uzbrojenia. W czasie prowadzenia robót 

przestrzegać wydanych warunków technicznych oraz uzgodnień z właścicielami istniejącego 

uzbrojenia.  

Na trasie projektowanej kanalizacji występują skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym. Uzbrojenie podziemne to linie energetyczne, teletechniczne, 

wodociągi i kanalizacja. 

Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przy zachowaniu 

obowiązujących przepisów i norm oraz warunków podanych w uzgodnieniach.  

Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ze szczególną ostrożnością, 

zgodnie z warunkami uzgodnienia, pod nadzorem użytkownika uzbrojenia. Szczególną 

ostrożność należy zachować w rejonie linii  energetycznych i sieci gazowych. 

W miejscach skrzyżowań należy precyzyjnie zlokalizować uzbrojenie podziemne 

przez dokonanie przekopów kontrolnych. 

9.1.  Skrzyżowania z wodociągami i kanalizacją   

 Na trasie projektowanej kanalizacji występują skrzyżowania z wodociągami 

miejskimi. Roboty ziemne i montażowe w rejonie istniejących wodociągów należy 

wykonywać ostrożnie pod nadzorem użytkownika, po uprzednim wykonaniu przekopów 

kontrolnych. Na czas wykonywania robót ziemnych istniejące przewody wodociągowe należy 

zabezpieczyć przez podwieszenie, ewentualnie inną metodą wg wskazań użytkownika. 

 Jako zabezpieczenie docelowe wodociągu od kanalizacji proponuje się ułożenie rur 

ochronnych na przewodzie kanalizacyjnym.  

 9.2.  Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi  

  W projekcie wszystkie istniejące kable elektroenergetyczne i teletechniczne, będące w 

kolizji z projektowaną inwestycją przyjęto do zabezpieczenia bądź przebudowy.   

  Projektowane uzbrojenie elektroenergetyczne i teletechniczne w miejscach kolizji 

zostanie przebudowane lub zabezpieczone rurami ochronnymi, ujętymi w osobnych 

opracowaniach branżowych.  
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  W przypadku braku takiego zabezpieczenia, kable elektroenergetyczne i 

teletechniczne należy zabezpieczyć poprzez nałożenie na kablu rury ochronnej typu „Arot”, 

dzielonej wykonanej z PCV lub rury z polietylenu wysokiej gęstości /PE-HD/ PS (średnicy 

Dz110 na kable niskiego napięcia i teletechniczne oraz Dz160 na kable średniego napięcia). 

Końce rury ochronnej oprzeć na gruncie stałym.  

Prace zabezpieczające istniejące uzbrojenie wykonać pod nadzorem właściciela sieci. 

Istniejąca kanalizację teletechniczną i kable energetyczne należy zabezpieczyć na czas 

budowy, podwieszając na konstrukcji drewnianej zabudowanej z obydwu stron wykopu lub 

podpierając. Prace prowadzić pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

10. Badania i sprawdzanie   

10.1.  Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację  

Badanie przeprowadzić odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Zaleca się 

przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek. 

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu należy na okres próby zakorkować 

i zabezpieczyć podparciem. Wodę doprowadzić grawitacyjnie. Napełnianie przewodu 

przeprowadzić powoli ze studzienki od dołu kanału. Badany przewód powinien przed próbą 

pozostawać napełniony całkowicie przez l godzinę. 

Rurociąg poddaje się próbie ciśnienia wynoszącej 3,0 m sł.w. 

Czas próby wynosi 15 min. Na złączach kielichowych (nie zasypane - I etap zasypki), 

nie powinny ukazywać się krople wody. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniana 

ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby, nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 

powierzchni  rury. 

10.2.  Badanie szczelności kanału na infiltracje i monitorowanie 

Badanie prowadzić w przypadku występowania wody gruntowej powyżej 

posadowienia kanału. Próbę na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej sieci 

kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji wg PN-EN 

16102002.        

Do odbioru końcowego należy dołączyć monitoring sieci kanałów, w formie zapisu na 

płycie CD z opisem i mapką lokalizacyjną odcinków monitorowanych. Materiały z 

monitoringu dostarczyć Inwestorowi minimum 2 dni przed odbiorem końcowym.     
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10.3.  Sprawdzanie ułożonego przewodu 

Sprawdzenie ułożenia przewodu dokonuje się przez : 

a) pomiar rzędnych dna przewodu w kolejnych studzienkach inspekcyjnych i porównanie  

z rzędnymi w dokumentacji;  

b) kontrola kamerą telewizyjną ułożonego przewodu - wydruk  z kontroli z zaznaczonymi 

spadkami i opisem kanału,   stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

Pomiary  winny być wykonane przez uprawnionego geodetę.  

Ułożony kanał należy zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę i nanieść na mapy 

zasadnicze.  

11. Organizacja robót 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U.Nr 151 poz.1256 z dnia 17.09.2002 r.).  

Prace powinny być prowadzone ( szczególnie w rejonie o intensywnej zabudowie 

mieszkaniowej) krótkimi odcinkami umożliwiającymi dojazd i dojścia do poszczególnych  

posesji, a w szczególności zapewnić możliwość dojazdu karetki Pogotowia Ratunkowego i 

Straży Pożarnej.  

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie 

budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych 

zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość winna wynosić 

0,75 m. Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i 

krawężnik o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy 

drogowe, ciągi piesze), wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.  

12. Uwagi końcowe  

1) Projektowany kanał wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

oraz  uwzględnić uwagi zgłoszone przez poszczególne instytucje w trakcie uzgodnień. 

2) Należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów 

geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji 

inwestycji. 
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3) Trasę kanałów należy wytyczyć wg współrzędnych geodezyjnych. Współrzędne 

określono dla wszystkich studni na kolektorze i pokazano w zestawieniach 

4) W trakcie realizacji kanalizacji szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące uzbrojenie 

podziemne w miejscach skrzyżowań z kanałami oraz linie energetyczne nadziemne 

wzdłuż trasy kolektora. 

5) W miejscach skrzyżowań roboty można wykonywać po wcześniejszym zlokalizowaniu 

i ręcznym odkopaniu istniejącego uzbrojenia, pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

7) Wykonawca na siedem dni przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia 

zobowiązany jest powiadomić właścicieli urządzeń. 

8) W trakcie robót zabezpieczyć istniejące słupy energetyczne i teletechniczne, drzewa  

położone w pobliżu wykopów, poprzez założenie odciągów. 

10) System kanalizacji deszczowej należy montować zgodnie z instrukcjami montażu 

 wydanymi przez producenta rur i studzienek. 

11) Prace związane z realizacją inwestycji należy skracać do odcinków między studniami, 

        celem stworzenia najmniejszych uciążliwości dla mieszkańców pobliskich posesjach. 

12) Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe postępowanie z powstającymi odpadami 

oraz na stan techniczny sprzętu wykorzystanego przy pracach. Gospodarkę odpadami na 

etapie realizacji przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia  27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz. u. nr 62, poz.628 z późn. zmianami). 

13) Należy stosować maszyny, urządzenia budowlane i pojazdy transportujące, 

charakteryzujące się dobrym stanem technicznym, a w związku z tym niskimi 

poziomami emisji substancji do powietrza. 

14) Należy unikać niepotrzebnej pracy pojazdów na biegu jałowym, 

15) Należy zapobiegać wtórnej emisji pyłu z tymczasowego magazynowania i 

przemieszczania odpadów, zwłaszcza gleby i ziemi, a także odpadów.  

16) Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu wymagają pisemnej zgody 

projektanta. 

17) Roboty prowadzić zgodnie z : 

• Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz.401), 

• technologią podaną w opisie technicznym, przedmiarze robót z zachowaniem warunków 

podanych przez użytkowników uzbrojenia podziemnego w protokole ZUDP, 

• z projektem organizacji ruchu.    
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13. Bilans wód deszczowych 

 
Zlewnia Nr Ia 

− obejmuje spływy powierzchniowe z ulicy Sienkiewicza i terenów przyległych                     
do ul. Konopnickiej 

− A - dla rocznej sumy opadów H<800 i p=50% ( c=2- droga klasy Z) A = 592 
Zlewnia Nr Ib 

− obejmuje spływy powierzchniowe z ulicy Sienkiewicza i terenów przyległych                     
od ul. Konopnickiej 

− A - dla rocznej sumy opadów H<800 i p=50% ( c=2- droga klasy Z) A = 592 
Zlewnia Nr II 

− obejmuje spływy powierzchniowe z ulic Konopnickiej – Prusa - Orzeszkowej  
− A - dla rocznej sumy opadów H<800 i p=100% ( c=1- droga klasy L i D) A = 470 

Zlewnia Nr III 
− obejmuje spływy powierzchniowe z ulic Sportowej, Spokojnej , Księżycowej 
− A - dla rocznej sumy opadów H<800 i p=100% ( c=1- droga klasy L i D) A = 470 

 
Ulica/ zlewnie Nawierzchnie 

jezdni 
Nawierzchnie z 
kostki brukowej 

Tereny zielone 

Zlewnia Ia  
Ul. Sienkiewicza ( do ul. 

Konopnickiej ) 

1970 
 

1310 4300 
 

Zlewnia Ib  
Ul. Sienkiewicza ( od ul. 

Konopnickiej ) 

750 2050 1200 
 

Ul. Orzeszkowej 450 150 
 

900 

Ul. Konopnickiej 1250 350 2300 
 

Ul. Prusa 1400 
 

640 2800 

Zlewnia II  
Razem( Konopnickiej – Prusa – 

Orzeszkowej)  

3100 
 

1140 6000 
 

Zlewnia III  
Ul. Sportowa 

4120 
 

2600 7000 
 

 
RAZEM Ia+Ib + II +III 

 
9940 

 

 
7100 

 
18500 

Współczynniki spływu ψ: 
- bruki bez zalanych spoin  0,65; 
- jezdnie bitumiczne   0,85; 
- tereny zielone   0,10 

 
Natężenie miarodajne deszczu 

q = 15,347 ×A/tm
0,667 

gdzie: 
tm – 10 min 
q = 592/100,667 = 127,44 dm3/s*ha ( dla zlewni I) 
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q = 470/100,667 = 101 dm3/s*ha  ( dla zlewni II  i III ) 
 
Całkowita ilość wód: 

Q = q × ψ × F 
gdzie: F - powierzchnie zlewni 

ψ - współczynniki spływu 
 

QIa= 127,44 × (0,288*0,85+0,131*0,65+0,43*0,10) = 127,44*0,2956  = 37,70 

dm3/sek  

QIb= 127,44 × (0,075*0,85+0,205*0,65+0,12*0,10) = 127,44*0,209  = 26,60 dm3/sek  

QII = 101 × (0,310*0,85+0,114*0,65+0,6*0,10) = 101*0,3976  = 40,10 dm3/sek  

QIII = 101 × (0,412*0,85+0,26*0,65+0,7*0,10) = 101*0,589  = 59,50 dm3/sek  

 

QI + QII  + QIII  = 37,70 +26,60 + 40,10 + 59,50 = 163,90 dm3/sek 
 

14. Określenie średnic rur kanalizacji deszczowej 

Zgodnie z załączonym na następnej stronie wydrukiem doboru  




