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OŚWIADCZENIE O KOMPLETNO ŚCI OPRACOWANIA 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016                      

z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że projekt budowlany:  

„ Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Sienkiewicza 

i Śląską  w miejscowości Wr ęczyca Wielka”  

wykonany dla Gminy Wręczyca Wielka został sporządzony zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

       
 
 
 
 
 Projektant:        Sprawdzający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B/1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Rodzaj i usytuowanie  przedsięwzięcia 
   

Planowane przedsięwzięcie zalicza się grupy inwestycji z zakresu infrastruktury 

drogowej. Zakres prac obejmuje część drogową oraz część dotyczącą infrastruktury około 

drogowej.  

W części drogowej projekt obejmuje przebudowę istniejących nawierzchni dojazdów 

i parkingów  zaplecza Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Część dotycząca infrastruktury podziemnej przewiduje wykonanie odwodnienia 

powierzchniowego kanalizacją deszczową w rejonie planowanych prac. 

Przedsięwzięcie, polegające na przebudowie istniejących  nawierzchni asfaltowych  ma 

na celu poprawę warunków bezpieczeństwa oraz uporządkowanie parkujących samochodów 

osobowych pracowników i interesantów Urzędu. Wiąże się to z jednoczesną rozbudową 

budynku administracyjnego Urzędu Gminy i stanowi projekt zagospodarowania zaplecza. 

Teren objęty opracowanie stanowi centrum administracyjno usługowe gminy  

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 
W stanie istniejącym teren objęty opracowaniem obejmuje istniejące parkingi o 

konstrukcji bitumicznej za budynkiem Urzędu Gminy oraz chodniki również bitumiczne przy 

ul. Sienkiewicza. Istniejące konstrukcje bitumiczne są w złym stanie technicznym , bez 

rozmalowanych stanowisk postojowych. Na tym terenie brak jest   odwodnienia, co powoduje 

dodatkową dewastację konstrukcji. Szczegółowy opis stanu istniejącego zamieszczono w 

projekcie architektoniczno budowlanym. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego 

obszaru działka 845/7 zlokalizowana wzdłuż ul. Sienkiewicza oznaczona symbolem ZP oraz 

UA, jest przewidziana pod zieleń parkową i usługi administracji . Zgodnie z projektem 

pozostaje o tym przeznaczeniu, wymianie ulegają jedynie konstrukcje istniejących chodników. 

Projektuje się je o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

  Pozostały teren inwestycji objęty działką Nr 845/8( po podziale Nr 845/10 i 845/11) 

przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod usługi administracji i na 

nim skupione są projektowane parkingi. 

 W rozwiązaniu geometrycznym włączeń do ulic miejskich nie występują żadne  

zmiany. Projektowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę 

nawierzchni  drogowych z wyodrębnieniem stanowisk postojowych. 



 Niweleta projektowana pozostanie bez znaczących zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

Korekta niwelety w profilu podłużnym wystąpi w minimalnym zakresie. 

 
3.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz sposób wykorzystania terenu 
 
 Całość projektowanych prac mieści się w granicach wyszczególnionych działek. 

W związku z tym w stosunku do stanu aktualnego nie nastąpią  zmiany w zajętości, 

użytkowaniu i ukształtowaniu terenu – w dalszym ciągu będą  ulice , parkingi i chodniki. 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

- odwodnienie  

- budowa kanalizacji deszczowej: 

• Dn300 mm/ rura kanalizacyjna PVC  o długości 98,00 mb 

• Dn200 mm, / rura kanalizacyjna PVC   o długości 39,60 mb 

• studzienki odwadniające z PP TEGRA 600 – kpl. 6 

- w części drogowej  

- jezdnie manewrowe      1300,35m2 

- stanowiska postojowe        698,50m2 

- chodniki z brukowej kostki betonowej      359,80m2 

 
3.2. Opis rozwiązania układu komunikacyjnego  

 

Układ komunikacyjny w stosunku do stanu istniejącego nie ulega zmianie.  

 
3.3. Dane informujące, czy działka jest wpisana do rejestru zabytków, oraz czy 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  
 

Działki nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń decyzji lokalizacji inwestycji. 

 

3.4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia i ochrona interesów osób trzecich 
 

Inwestycja jest realizowana w istniejącym pasie drogowym. 

Właściciele działek sąsiadujących z projektowaną inwestycją nie zostaną pozbawieni 

na żadnym z etapów robót dostępu do drogi publicznej i możliwości korzystania z istniejących 

mediów.  

 Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe postępowanie z powstającymi odpadami 

zgodnie z  ustawą z dnia  27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. u. nr 62, poz.628 z późniejszymi 



zmianami). 

 
3.4.1. Sposób gromadzenia i postępowania z odpadami 

Faza realizacji 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Wręczyca Wielka,   która zleci wykonanie 
wszystkich prac wykonawczych zewnętrznym firmom, w związku z tym zgodnie z 
obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, wytwórcą odpadów na etapie 
realizacji będzie prowadzący prace budowlane i to na nim spoczywać będzie obowiązek 
prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. 

Na etapie przebudowy powstawać będą odpady, które według rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu 
odpadów, można zakwalifikować do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych). Rodzaj i szacowane wielkości odpadów, które mogą powstać przez cały 
okres prowadzenia budowy: 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów     (do 30m3), 
17 03 01 – asfalt zawierający smołę (do 86,0 m3), 
17 04 07 - mieszaniny metali (do 0,5 Mg), 
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 (do 500 m³) 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03       (do 20 m3). 
Etap budowy jest również związany z wytwarzaniem odpadów typu komunalnego 

(20 03 01) na zapleczu budowy.  

Wszystkie odpady zbierane będą na placu budowy w sposób selektywny. Odpady 
stanowiące surowce wtórne przekazane będą firmą posiadającym stosowne pozwolenia na 
prowadzenie odzysku. Pozostałe odpady przekazane będą na miejskie składowisko 
odpadów. 

Faza eksploatacji 

Źródłem emisji odpadów na tym etapie będą prace porządkowe: czyszczenie ulic, 
zbieranie śmieci wyrzuconych na drogę i pobocze. Odpady te (zgodnie z katalogiem odpadów) 
można zaklasyfikować do kodu 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Ilość 
powstających odpadów może sięgać maksymalnie do 1 Mg/rok. Odpady te usuwane będą z 
miejsc powstawania przez służby komunalne zajmujące się utrzymaniem czystości na drogach. 
Dodatkową grupą będą odpady powstające w wyniku zabiegów pielęgnacyjnych (koszenie 
trawy na poboczach, w rowach) powstaną odpady, które należy przekazać na składowisko 
odpadów komunalnych – nie zaleca się tych odpadów przekazywać do kompostowni, (mimo 
że jest to odpad biodegradowalny), ponieważ pozostałości z koszenia mogą zawierać 
zanieczyszczenia pochodzące z drogi (metale ciężkie, węglowodory ropopochodne). 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 
ustawie o odpadach. 

3.4.2. Urządzenia ograniczające ponadnormatywny wpływ na środowisko 

Etap realizacji  

Na etapie realizacji planowanej przebudowy nie przewiduje się zastosowania 
specjalnych, technicznych rozwiązań chroniących środowisko. Zastosowane na tym etapie 
zabiegi będą miały charakter organizacyjny. Przewiduje się następujące działania mające na 
celu ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom realizacji inwestycji: 
— prace związane z realizacją inwestycji należy skracać do odcinków między studniami lub 

wjazdami celem stworzenia najmniejszych uciążliwości dla mieszkańców pobliskich 
posesjach. Właściciele działek sąsiadujących z projektowaną inwestycją nie zostaną 
pozbawieni na żadnym z etapów robót dostępu do drogi publicznej i możliwości 



korzystania z istniejących mediów. Projektowana inwestycja nie naruszy istniejących 
ogrodzeń  

— minimalizowanie zakresu robót ziemnych, poprzez naruszenie wierzchniej warstwy ziemi 
tylko tam, gdzie jest to rzeczywiście konieczne oraz ograniczenie wycinki zieleni do 
niezbędnego minimum (w liniach rozgraniczających zakres inwestycji z jednoczesnym 
chronieniem systemu korzeniowego drzew położonych najbliżej budowanego układu 
drogowego); 

— kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy 
budowie i stosowanie maszyn o korzystnych własnościach akustycznych; 

— prace budowlane ograniczyć do pory dziennej tj. od 600 do 2200; 
— maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych; 
— ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne 

korzystanie z terenu; 
— ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez 

odpowiednią organizację pracy (całe zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie w pasie 
drogowym i systematycznie wraz z postępem frontu robót będzie się przemieszczać, bez 
konieczności tworzenia placu budowy poza pasem drogowym); 

— zabezpieczenie zdjętej warstwy humusu (do wykorzystania w końcowym etapie budowy – 
przy ukształtowaniu) i odtworzeniu zieleni; 

— należy zapewnić mieszkańcom posesji leżących przy przedmiotowej drodze możliwość 
komunikacji. Ustalić optymalne dla mieszkańców i wykonawcy warunki prowadzenia 
prac, zajętości terenu i lokalizacji zaplecza technicznego. 

Ponadto jak wykazały wstępne rozpoznania planowana do przebudowy droga nie 
narusza ani nie przechodzi w pobliżu terenów (obiektów) objętych ochroną konserwatorską. W 
związku z powyższym nie ma konieczności zabezpieczania istniejących dóbr kultury przed 
negatywnym oddziaływaniem realizacji analizowanego przedsięwzięcia drogowego. 

Etap eksploatacji  

Na etapie eksploatacji drogi nie będzie konieczności stosowania specjalistycznych 
rozwiązań oraz urządzeń chroniących środowisko. 

Eksploatacja drogi nie spowoduje również nadmiernej emisji zanieczyszczeń do 
powietrza oraz emisji hałasu. Dopuszczalne poziomy obu rodzajów emisji będą spełnione już 
na granicy pasa drogowego. 

Ponadto proponuje się, racjonalne stosowanie środków zapobiegających śliskości 
jezdni w okresie zimowym – nadmiar niektórych środków (sól) może szkodzić środowisku 
biologicznemu. 

 

3.5. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki , charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

 

3.6. Zajętość terenu 

Działki na których jest zlokalizowana inwestycja:  
  845/7;  845/10;  845/11 

to  działki będące własnością Gminy, na które uzyskano zgody i prawo do 
dysponowania na cele budowlane. 
 



 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ    
  

 
                  

1 

Informacja BIOZ 

Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji: 
 

 Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie budowlanym – roboty  

w zakresie przebudowy dróg manewrowych i parkingów i chodnika a także  budowy 

odwodnienia ulicy za pomocą kanalizacji deszczowej. 

 Zakres rzeczowy robót obejmuje: roboty przygotowawcze (tyczenie, rozbiórki 

elementów betonowych, nawierzchni asfaltowych i podbudów), roboty ziemne (nasypy i 

wykopy, profilowanie koryta ), roboty branżowe (kanalizacja, regulacja studni  itp.) budowę 

nawierzchni (podbudowa, warstwy nawierzchni) oraz roboty wykończeniowe (oczyszczenie 

terenu, zagospodarowanie zielenią).  

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 
 Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą sytuacyjno-wysokościową, 

stanowiącą podstawę do sporządzenia projektu budowlanego. 

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane:  

• kable energetyczne podziemne, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacyjna, 

 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
 W trakcie robót budowlanych zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynika z 

prowadzenia robót w pasie drogowym, konieczności wykonania głębokich wykopów oraz 

pracą ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu.  

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia: 

 
 Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 

• Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięć mas 

ziemnych); 

• Montażem elementów betonowych (zagrożenie wypadkowe); 

• Pracą ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu (zagrożenie 

wypadkowe). 

• przysypanie ziemią w wyniku zawalenia się ścian wykopów, 
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•  wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyżką koparki), obsunięcia się ziemi     

z krawędzi wykopu lub poślizgnięcia się, 

• przygniecenie ciężkim elementem przenoszonym dźwigiem, 

• porażenie prądem elektrycznym z  napowietrznej linii elektroenergetycznej, 

 
Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
 Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być 

poinstruowany o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wymienionych 

powyżej. Instruktażu powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 

nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

 Roboty w pasie drogowym winny być prowadzone w oparciu o zatwierdzoną 

organizację ruchu. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Techniczne środki ostrożności: 

• Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego; 

• Dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego 

odpowiednie wymagania techniczne; 

• Utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających 

szybką i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia; 

• Nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia 

technicznego – przez osoby upoważnione przez administratorów tych sieci; uzyskanie 

przez wykonawców robót szczegółowych wskazań i uzgodnień w zakresie warunków 

prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju sprzętu oraz stosowanie się do 

nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii elektrycznych – po wyłączeniu napięcia; 

• Wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną. 

 
Organizacyjne środki ostrożności: 
 

• Przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictwa 

robót i pracowników; 
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• Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników 

w odzież ochronną (kaski, obuwie, rękawice); 

• Organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni 

kontakt z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji 

zagrożenia; 

• Zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych 

na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa; 

• Prowadzenie robót w pasie drogowym w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji 

ruchu. 
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8 Studnia  ø 1200 8 

9 Studnia deszczowa TEGRA 600 z wpustem ulicznym D400 9 

2. Wstęp 

2.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Tematem opracowania jest przebudowa istniejących nawierzchni dojazdów i parkingów  

zaplecza Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wymiana konstrukcji chodników 

wzdłuż ulicy Sienkiewicza na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej oraz odwodnienie 

projektowanego terenu do nowo budowanej kanalizacji deszczowej. 

Teren objęty opracowaniem stanowi centrum administracyjno usługowe Gminy 

zlokalizowane przy ulicy Śląskiej i Sienkiewicza we Wręczycy Wielkiej. 

Przedsięwzięcie, polegające na przebudowie istniejących  nawierzchni asfaltowych  ma 

na celu poprawę warunków bezpieczeństwa oraz uporządkowanie parkujących samochodów 

osobowych pracowników i interesantów Urzędu. Wiąże się to z jednoczesną rozbudową 

budynku administracyjnego Urzędu Gminy i stanowi projekt zagospodarowania zaplecza. 

2.2. Materiały wyj ściowe 

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 odcinków jezdni, 

parkingów , chodników  

• Ustalenia z Inwestorem dotyczące przedmiotu zamówienia , wytycznych, warunków jak 

i zakresu opracowania dokumentacji technicznej 

• Przedłożenie Inwestorowi opracowania projektu technicznego  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  
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• „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. 

• Wytyczne Projektowania Ulic (WPU) IBDiM Warszawa 1992r 

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

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji – Warszawa 1994r., 

• „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. 

Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

inżynierską.  

3. Cel opracowania 

Projekt Budowlany i Wykonawczy  wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz 

niezbędnymi uzgodnieniami stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i 

umożliwia prawidłową realizację robót.  

4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Stan techniczny istniejących nawierzchni 

W stanie istniejącym teren objęty opracowaniem obejmuje istniejące parkingi o konstrukcji 

bitumicznej za budynkiem Urzędu Gminy oraz chodniki również bitumiczne przy ul. Sienkiewicza. 

Istniejące konstrukcje bitumiczne są w złym stanie technicznym , bez rozmalowanych stanowisk 

postojowych. Na tym terenie brak jest   odwodnienia, co powoduje dodatkową dewastację konstrukcji.  

4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzonej wywiadami 

branżowymi, w obrębie projektowanej budowy zlokalizowano następujące istniejące urządzenia 

uzbrojenia technicznego: 

- wodociąg miejskie rozdzielcze Dn100mm i Dn 40mm ( wzdłuż ulicy Sienkiewicza i ul. 

Śląskiej) 
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- kabel energetyczny NN ( do budynku Urzędu Gminy – profil R-S)   

- kanalizację sanitarną Dn 300mm 

5. Parametry techniczne przyjęte do projektowania 

Dla w/w zakresu rzeczowego na drogi dojazdowe i stanowiska postojowe dla 

samochodów osobowych ustalono: 

• Klasa techniczna dróg manewrowych  : „D”       

• Drogi manewrowe : jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowa ( za 

wyjątkiem wjazdu od strony ul. Sienkiewicza – jednokierunkowy ) 

• Przekrój: uliczny ze spadkiem jednostronnym (  odcinki „D-E-F-G” oraz „F-M-

N-O” i „E-M” ) 

• Przekrój: uliczny ze spadkiem do osi jezdni  (  drogi manewrowe „A-B-C-D” 

oraz „B-L-K-H-D” i „H-J-T”  )  

• Nawierzchnia stanowisk postojowych : kostka brukowa betonowa koloru 

grafitowego grub. 8 cm,  

• Nawierzchnia dróg dojazdowych: kostka brukowa betonowa szara grub. 8 cm  

• Chodniki:  z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego - grub. 8 cm  

• Kategoria obciążenia ruchem:  KR 1 

• Odwodnienie powierzchniowe :  wpustami deszczowymi do projektowanej 

kanalizacji deszczowej  ø 300mm  

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

6. Przekroje typowe 

Drogi manewrowe zaprojektowano w dwóch rodzajach: 

− Jedne w spadku poprzecznym dwuspadowym o nachyleniu do osi jezdni                

( przekrój „rzymski” ) z ciekiem pośrodku szerokości 30 cm z kostek brukowych 

betonowych typu „Holland”. Ciek zaprojektowano z obniżeniem 2 cm. 

Są to odcinki dróg manewrowych „A – B – C - D” a także „B – L – K – H - D” 

oraz „H –J - T” 

−  Drugie natomiast w spadku poprzecznym jednostronnym 2%. Są to odcinki dróg 

manewrowych „D – E – F - G” a także „F – M – N – O” oraz „E – M” 

Najazdy na stanowiska postojowe zaprojektowano ze wzniesieniem o 4 cm , z 

krawężnika betonowego typu najazdowego 15/22 cm ustawione na ławach betonowych z 

oporem z betonu B 12/15.  Szczegóły na rysunku – przekroje konstrukcyjne. 
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Na zakończeniach stanowisk postojowych wyniesienie krawężnika przyjęto 10cm, z 

krawężnika betonowego o wymiarach 15/30cm, również na ławie betonowej. W zastosowaniu 

winny być tylko krawężniki betonowe wibroprasowane, ustawiane na ławach betonowych z 

oporem z betonu C12/15. Łuki wyokrąglające należy wykonać z krawężników łukowych.  

Chodniki zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego. Jako 

ograniczenia chodnika zostały zaprojektowane obrzeża betonowe 8/30cm ustawiane na podsypce 

cementowo piaskowej 1:4  3 cm. 

7. Elementy projektowane 

7.1.  Droga manewrowa  
 

Zaprojektowano jezdnie o konstrukcji z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 

cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 

porfirowego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63mm na grubość 20cm na warstwie 

wzmacniającej z kruszywa naturalnego – pospółki o grubości 10cm.  

Na wysepce w obrębie punktów „E – F – M” oraz „K – H – D” ostre ścięcia zabrukować 

kostką granitową nieregularną o wymiarach 9/11cm na poziomie podbudowy istniejących dróg 

manewrowych. 

7.2. Stanowiska postojowe – parkingi  

Zaprojektowano stanowiska postojowe usytuowane prostopadle do projektowanych dróg 

manewrowych na głębokość 5,0m. Parkingi te należy wykonać z kostki betonowej brukowej 8 

cm - koloru grafitowego z pasami rozdzielającymi i z oznakowaniem z kostki betonowej szarej. 

Stanowiska postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,50 x 5,0m wyłącznie dla samochodów 

osobowych lub dostawczych. Ilość stanowisk postojowych wynosi 55 , z tego 2 dla osób 

niepełnosprawnych usytuowane w pobliżu podjazdu do budynku Urzędu Gminy. Stanowiska 

postojowe projektuje się w spadku 2% do projektowanych dróg manewrowych. 

7.3. Chodniki   
 

Występujące chodniki pomiędzy ulicą Sienkiewicza a projektowanym terenem 

przewidziano również do renowacji zmieniając istniejącą nawierzchnię bitumiczną na kostke 

brukową betonową grub. 8 cm koloru czerwonego. 

7.4. Zieleń niska  
 

W miejscach pozostawionych zielonych należy wykonać rekultywacje terenu z 

humusowaniem i obsianiem nasionami traw. 
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8. Rozwiązanie geometryczne w planie 

Na etapie roboczym przedstawiono kilka rozwiązań geometrycznych w planie , jednak 

niniejsze uzyskało akceptację Zamawiającego i jest ostateczne dla projektu budowlano 

wykonawczego. 

Projektowane drogi manewrowe nawiązują do przebiegu w stanie istniejącym i i włączają 

się bez zmian w ul. Sienkiewicza i ul. Śląską. 

Przebieg dróg manewrowych wraz ze stanowiskami postojowymi dla samochodów 

osobowych przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

9. Profil podłu żny 

 Nie planuje się większych zmian w przebiegu wysokościowym terenu. 

Podstawą do rozwiązania wysokościowego w profilu podłużnym były szczegółowe 

pomiary wysokościowe przekroi poprzecznych wykonane przez uprawnionego geodetę. 

 Na wszystkich odcinkach niweletę w osi jezdni dróg manewrowych  zaprojektowano 

przy bardzo minimalnych wzniesieniach (N) lub wykopach (W), dostosowując z przebiegiem po 

terenie, rzędu ± 7cm. 

Załomy niwelety przekraczające w sumie lub różnicy 1% wyokrąglono łukami 

pionowymi. Minimalne nachylenie podłużne zgodnie z normatywem technicznym projektowania 

założono 0,3%. 

10. Nawierzchnie drogowe 

10.1. Grupa nośności podłoża 

Budowę podłoża ustalono na podstawie dokumentacji „Rozpoznanie podłoża 

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

potrzeby projektu przebudowy ulic Sienkiewicza, Prusa, konopnickiej i Sportowej. 

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

zakwalifikowano do grupy nośności  G2.  

10.2. Przekroje konstrukcyjne  

Tak drogi manewrowe jak i stanowiska postojowe zaprojektowano dla obciążenia ruchem 

KR1 i na podłożu zaliczanym do grupy nośności G2. 

Konstrukcja dróg manewrowych i parkingów 

• 8 cm – kostka brukowa betonowa ( koloru grafitowego z pasami rozdzielającymi i z 

oznakowaniem z kostki betonowej szarej -  stanowiska postojowe) ; ( szara – drogi 

manewrowe)  

• 3cm – podsypka cementowo – piaskowa   
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• 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego porfirowego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0/63cm  

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

(wzmocnienie podłoża) 

• 41 cm - Razem 

• Zagęszczone istniejące podłoże gruntowe G2. Minimalna wartość wskaźnika 

zagęszczenia podłoża Is≥1,0 

Na zagęszczonej warstwie z kruszywa naturalnego konieczne jest osiągnięcie wtórnego modułu 

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

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Wymagana grubość nawierzchni ze względu na mrozoodporność wynosi: 

Dla KR 1 i G2 - 0,40 Hz = 0,40m 

Grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 41 cm. 

Warunek mrozoodporności jest zatem spełniony 

Konstrukcja chodników 

• 8 cm   - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego 

• 3 cm  - podsypka cementowo piaskowa  

• 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego porfirowego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0/31,5cm  

• 26cm - Razem 

• krawężnik betonowy - wibroprasowany 15*30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 ( 

B-15 ) 

• obrzeże betonowe 8*30 

Pozostałe szczegóły na rysunku – Przekrój konstrukcyjny 

11. Odwodnienie ulicy 

 Odwodnienie powierzchniowe zaplecza za Urzędem Gminy tj. dróg manewrowych, 

parkingów jak i chodników  zostaje zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń 

podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Wody opadowe spływające z jezdni ujęte będą do 

projektowanych wpustów deszczowych, a następnie odprowadzone przykanalikami do 

projektowanych  studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. 

11.1.  Ogólna charakterystyka sieci 
 

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

- średnice             - kolektor Dn300 mm, /Dz315x 9,2 mm 
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- przykanalik Dn200 mm, /Dz200x5,9 mm/  

- obiekty sieci - studzienki kanalizacyjne Dn1200 mm z żelbetowym    

pierścieniem odciążającym z płytą nastudzienną z włazem 

kanałowym  okrągłym o prześwicie 600 mm klasy D 400,oraz 

klasy C250( dla studni w chodnikach Lub zieleńcach ) 

- studzienki odwadniające –PP   TEGRA 600 o średnicy  600 mm z 

wiaderkiem osadnikowym,  i  wpustem ulicznym klasy D 400  

11.2.  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.  

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. 

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.  



   
Projekt wykonawczy 

 
Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Sienkiewicza i Śląską w miejscowości Wr ęczyca Wielka 

 

9

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.  

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. 

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 . 

11.3.  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.   
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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, 

Przykanaliki z  rur PVC φ 200 mm z włączeniem  do studni poprzez wkładkę „in situ 200” 

Rozmieszczenie studni spadki kanału  pokazano na planie sytuacyjnym i profilu  podłużnym.  

11.4.  Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. Uzbrojenie podziemne to kanalizacja sanitarna 

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. W miejscach 

skrzyżowań należy precyzyjnie zlokalizować uzbrojenie podziemne przez dokonanie przekopów 

kontrolnych. 

11.5.  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. 

11.6.  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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11.7.  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.  

11.8.  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.  

11.9.  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. 

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. 
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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) 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.    

11.10.  Pionowa regulacja elementów infrastruktury technicznej 
Regulację naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej- wod-kan. należy 

wykonać przy zastosowaniu cegły kanalizacyjnej wg PN-B-12037, betonu wg PN-B-06250 lub 

innych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiałów, po odsłonięciu regulowanych 

elementów i ich demontażu, dostosowując wysokość posadowienia do wymaganego poziomu 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

12. Uzbrojenie terenu 

Przebieg istniejącego uzbrojenia pokazano kolorami wg. umowy konwencjonalnej na rys. 

„Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu”. Wykopy w branży drogowej dla budowy obejmują jedynie 

korytowanie.  Na tej głębokości nie powinno  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. 

           


