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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Podstawa opracowania.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

Umowa z Inwestorem.
Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
Pomiary geodezyjne.
Dokumentacja geologiczno – inżynierska opracowana przez „Fundacja Na Rzecz Rozwoju
POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ, Al. Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin.
Uchwała nr XXI/151/04 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym rejon ulicy
Chojeńskiej i Bolesława Chrobrego.
Uchwała nr XLIII/364/98 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 27 kwietnia 1998 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Mieszkowice obejmującego tereny rolne w rejonie ulic Chojeńskiej i Bolesława Chrobrego.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. Dz. U. Nr 63,
poz. 735 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.04.2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowiązujące w budownictwie drogowym.

2. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest budowlany projekt branży drogowej związany z wykonaniem
dokumentacji projektowej nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki
betonowej na ulicach Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i Szczerbcowej w Mieszkowicach
z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań.
Zakres opracowania obejmuje działki gminne nr 34, 41/1, 42, 43, 44/1, 44/2, 45/1, 61/1,
62/1, 69, 82 z obrębu Mieszkowice 3 oraz działkę nr 16 z obrębu Mieszkowice 2 stanowiącą pas
drogowy drogi krajowej nr 31.
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3. Stan istniejący.
3.1.

Informacje ogólne.

Inwestycja zlokalizowana jest w północno – wschodniej części Mieszkowic, w rejonie
pomiędzy ulicami Chojeńską i Bolesława Chrobrego.
Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Mieszkowice [5] i [6], w którym dla poszczególnych terenów elementarnych określono
następujące zasady zagospodarowania działek pasa drogowego:
Teren elementarny 01 KD–IV (ulica Kazimierza Wielkiego)
•

ulica dojazdowa w ciągu IV-tej klasy technicznej,

•

szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 10,0 ÷ 12,0 m,

•

jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa o szerokości zmiennej 5,0 ÷ 6,0 m w zależności od
szerokości drogi w liniach rozgraniczających,

•

kąt i sposób włączenia drogi dojazdowej do drogi krajowej nr 31 do uściślenia na etapie
projektu technicznego.

Teren elementarny 02 KD–IV (ulica Bolesława Śmiałego)
•

ulica dojazdowa w ciągu IV-tej klasy technicznej,

•

szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,

•

jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa o szerokości 6,0 m (2x3,0 m).

Teren elementarny 03 KD–IV (ulica Szczerbcowa)
•

ulica dojazdowa w ciągu IV-tej klasy technicznej jako przedłużenie istniejącego
wprowadzenia ulicy Bolesława Chrobrego,

•

szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m.

Teren elementarny 04 KG,KX (ulica Kazimierza Wielkiego)
•

istniejąca droga gruntowa, gospodarcza, do adaptacji na ciąg pieszo – jezdny,

•

dopuszcza się adaptację drogi gospodarczej na ciąg pieszo – jezdny w formie utwardzenia
z płyt prefabrykowanych „Jumbo”.

3.2.

Istniejące zagospodarowanie terenu.

W stanie istniejącym, w ciągu ulic Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i
Szczerbcowej, na odcinkach objętych niniejszym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie
podziemne:
−

kanalizacja sanitarna – ks200

−

kanalizacja deszczowa – kd200 i kd160
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−

sieć wodociągowa – w100, w110, w63

−

sieć oświetlenia ulicznego wraz z latarniami – eNN

−

sieć energetyczna – eNN, 2eNN

−

sieć telekomunikacyjna – tA

−

sieć gazowa – g63, g25

W ciągu ulicy Bolesława Śmiałego zlokalizowane są słupy napowietrznej linii energetycznej.
Ulica Kazimierza Wielkiego (teren elementarny 01 KD–IV wg MPZP), na odcinku od
istniejącego zjazdu z DK31 do ulicy Bolesława Śmiałego, posiada utwardzoną nawierzchnię
żwirową o szerokości 4,0 ÷ 4,5 m. Na dalszym odcinku, do wysokości działki nr 45/25 występuje
nawierzchnia gruntowa – nieutwardzona.
Odcinek ulicy Kazimierza Wielkiego (teren elementarny 04 KX,KG wg MPZP) od
istniejącego zjazdu z DK31 do skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego (01 KD–IV) posiada
nawierzchnię gruntową – nieutwardzoną.
Ulica Bolesława Śmiałego (teren elementarny 02 KD–IV wg MPZP), na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego (01 KD–IV) do włączenia w ulicę Czcibora , posiada
utwardzoną nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 ÷ 4,5 m.
Ulica Szczerbcowa (teren elementarny 02 KD–IV wg MPZP), na odcinku od skrzyżowania z
ulicą Kazimierza Wielkiego (01 KD–IV) do włączenia w ulicę Bolesława Chrobrego , posiada
utwardzoną nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 ÷ 4,5 m.

3.3.

Warunki gruntowo – wodne.

Na podstawie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej [4], opracowanej dla niniejszego
zadania inwestycyjnego, zakwalifikowano istniejące podłoże gruntowe do grupy nośności G3.
W podłożu stwierdzono występowanie do głębokości 0,4 ÷ 0,5 m (oraz lokalnie do 1,1 m w
obrębie jednego otworu) nasypów niekontrolowanych piaszczystych oraz piaszczystych
przewarstwionych piaskiem gliniastym z domieszką żużla i humusu. Grunty rodzime to piaski
gliniaste i gliny piaszczyste zwięzłe. W stropie do głębokości 0,9 ÷ 1,2 m są to wilgotne grunty
plastyczne. Głębiej gliny są twardoplastyczne. Na głębokościach poniżej 2,0 ÷ 2,6 m zalegają
piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym.
W trakcie badań polowych, do głębokości wierceń 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecności
wody gruntowej. Warunki wodne na omawianym terenie są dobre.
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4. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu.
Na podstawie „Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz.U.1998.126.839), niniejszy obiekt budowlany zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

5. Przyjęte parametry projektowe.
W nawiązaniu do ustaleń zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Mieszkowice [5] i [6], dla ulic objętych opracowaniem przyjęto następujące
parametry projektowe:
Droga gminna – klasa D (dojazdowa);
Przekrój ulicy: jezdnia dwukierunkowa szerokości 5,0 – 6,0 m w zależności od szerokości w
liniach rozgraniczających ulicy;
Minimalna szerokość pasa ruchu: 2,5 m;
Prędkość projektowa: Vp=30 km/h;
Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni: 2%;
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni: 12%;
Minimalny promień krzywej wypukłej i wklęsłej łuku pionowego: 300 m;

6. Projektowany układ komunikacyjny.
6.1.

Ulica Kazimierza Wielkiego (Teren elementarny 01 KD).

6.1.1. Przebieg trasy w planie.
Przebieg ulicy wkomponowano w istniejący pas drogowy w liniach rozgraniczających ulicy
(10,0 ÷ 12,0 m szerokości). Początek odcinka zlokalizowany jest na istniejącym zjeździe z drogi
krajowej nr 31 wykonanym w ramach projektu przebudowy niniejszego odcinka drogi krajowej
(opracowany w 2004 roku). Koniec odcinka zlokalizowany jest na wysokości działki nr 45/26. Łączna długość ulicy 525,25 mb.
Na odcinku od początku opracowania do zjazdu na odcinek pieszo – jezdni (teren elementarny 04 KG,KX) zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m z obustronnymi chodnikami przylegającymi bezpośrednio do krawędzi jezdni. Chodniki zaprojektowano o szerokościach 2,0 m każdy.
Chodnik po zachodniej stronie ulicy lokalnie poszerzono do 2,5 m na długości 3,0 mb, w celu zapewnienia normowej szerokości chodnika przy zbliżeniach do istniejących słupów oświetlenia
ulicznego.
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego umożliwiła wpisanie osi ulicy w środku
pasa drogowego, nie występują kolizje projektowanych wpustów deszczowych z uzbrojeniem pod-
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ziemnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się uzyskać pas zieleni pomiędzy projektowanymi
chodnikami a granicą działek i ogrodzeń terenów przylegających o szerokości 1,0 m.
Na dalszym docinku projektowanego odcinka ulicy, do projektowanego placu manewrowego, zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m z obustronnymi chodnikami przylegającymi bezpośrednio do krawędzi jezdni. Zmiany szerokości jezdni dokonano na łuku poziomym, z uwzględnieniem poszerzeń pasów ruchu.
Rozmieszczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego uniemożliwiło zlokalizowanie
osi ulicy w środku pasa drogowego. Oś projektowanego odcinka ulicy zaprojektowano w odległości 6,0 m od granicy południowej i 4,0 m od granicy północnej pasa drogowego. Rozwiązanie to
wymusiło zaprojektowanie chodnika po północnej stronie jezdni o szerokości 1,5 m. Chodnik po
stronie południowej zaprojektowano o szerokości 2,0 m z pozostawieniem rezerwy terenu o szerokości 1,5 m pomiędzy chodnikiem a granicą działek i ogrodzeń.
Przekrój poprzeczny ulicy zaprojektowano o szerokości jezdni 6,0 i 5,0 m. Na długości łuków poziomych przy punktach wierzchołkowych nr W1 i W2 zaprojektowano poszerzenia jezdni.
Szerokość poszerzeń obliczono wg wzoru 30/R. Na całym odcinku ulicy zaprojektowano daszkowy
przekrój jezdni o spadkach poprzecznych 2,0%. Spadki poprzeczne chodników zaprojektowano o
wartości 2,0% skierowane w stronę jezdni ulicy.
W ciągu projektowanego odcinka ulicy rozmieszczono obustronnie zjazdy indywidualne do
obsługi komunikacyjnej terenów przylegających. Lokalizację poszczególnych zjazdów ustalono na
podstawie wizji lokalnej istniejącej zabudowy oraz na podstawie MPZP dla działek jeszcze niezabudowanych.
Na przedmiotowym odcinku ulicy zaprojektowano 2 zjazdy publiczne:

•

zjazd na teren cmentarza komunalnego o szerokości jezdni 3,0 m,

•

zjazd na projektowany parking dla samochodów osobowych o szerokości jezdni 6,0 m.

W rejonie projektowanego zjazdu na teren cmentarza, po południowej stronie jezdni ulicy
Kazimierza Wielkiego, zaprojektowano dwie zatoki parkingowe usytuowane prostopadle do osi
jezdni ulicy. Zatoka po zachodniej stronie zjazdu o wymiarach 15,0x5,0 m, na której wyznaczono 6
miejsc postojowych. Zatoka po wschodniej stronie zjazdu o wymiarach 5,0x5,0 m z wyznaczonymi
2 stanowiskami postojowymi. Stanowiska postojowe zaprojektowano o wymiarach 5,0x2,5 m. Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej koloru szarego, stanowiska postojowe wydzielone rzędem kostki koloru antracyt.
Na końcu projektowanego odcinka ulicy zlokalizowano plac manewrowy o wymiarach około
12,5 x 12,0 m. Część placu potraktowano jak odcinek ulicy w celu umożliwienia przyszłego przedłużenia projektowanej ulicy Kazimierza Wielkiego zgodnie z MPZP. Pozostałą część placu zaprojektowano z nawierzchni rozbieralnej, co umożliwi łatwą zmianę zagospodarowania tego terenu w
przyszłości.
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6.1.2. Przebieg trasy w profilu podłużnym.
Niweletę projektowanej ulicy zaprojektowano z nawiązaniem do rzędnych terenu istniejącego oraz poziomów otaczającej zabudowy.

6.2.

Ulica Bolesława Śmiałego (Teren elementarny 02 KD).

6.2.1. Przebieg trasy w planie.
Przebieg ulicy wkomponowano w istniejący pas drogowy w liniach rozgraniczających ulicy
(12,0 m szerokości). Początek odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza
Wielkiego (01 KD), koniec na skrzyżowaniu z ulicą Czcibora. Łączna długość ulicy ok. 165 mb.
Na całym odcinku ulicy zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m z obustronnymi chodnikami przylegającymi bezpośrednio do krawędzi jezdni. Chodniki zaprojektowano o szerokościach
2,0 m każdy. Chodnik po wschodniej stronie ulicy lokalnie poszerzono do 2,5 m na długości 3,0
mb, w celu zapewnienia normowej szerokości chodnika przy zbliżeniach do istniejących słupów
oświetlenia ulicznego.
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego umożliwiła wpisanie osi ulicy w środku
pasa drogowego, nie występują kolizje projektowanych wpustów deszczowych z uzbrojeniem podziemnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano pas zieleni pomiędzy projektowanymi chodnikami
a granicą działek i ogrodzeń terenów przylegających o szerokości 1,0 m.
W ciągu projektowanego odcinka ulicy po wschodniej stronie jezdni, rozmieszczono zjazdy
indywidualne do obsługi komunikacyjnej terenów przylegających. Lokalizację poszczególnych zjazdów ustalono na podstawie wizji lokalnej istniejącej zabudowy oraz na podstawie MPZP dla działek
jeszcze niezabudowanych.
Przekrój poprzeczny ulicy zaprojektowano na całym odcinku o szerokości jezdni 6,0 m. Na
odcinku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do hm 0+052,50 (koniec łuku poziomego)
zaprojektowano jednostronny przekrój poprzeczny jezdni o spadku 2,0%. Rozwiązanie to zostało
wymuszone przez brak możliwości usytuowania wpustów ulicznych przy zachodniej krawędzi jezdni na tym odcinku ulicy. Na pozostałym odcinku zaprojektowano daszkowy przekrój jezdni o spadkach poprzecznych 2,0%. Zmianę przechyłki zaprojektowano na rampie drogowej o długości 20,5
mb, oś obrotu spadku pokrywa się z osią główną trasy. Spadki poprzeczne chodników zaprojektowano o wartości 2,0% skierowane w stronę jezdni ulicy.
6.2.2. Przebieg trasy w profilu podłużnym.
Niweletę projektowanej ulicy zaprojektowano z nawiązaniem do rzędnych terenu istniejącego, poziomów otaczającej zabudowy, poziomu projektowanej niwelety ulicy Kazimierza Wielkiego
oraz niwelety ulicy Bolesława Chrobrego.
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6.3.

Ulica Szczerbcowa (Teren elementarny 03 KD).

6.3.1. Przebieg trasy w planie.
Przebieg ulicy wkomponowano w istniejący pas drogowy w liniach rozgraniczających ulicy
(10,0 m szerokości). Początek odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza
Wielkiego (01 KD), koniec na skrzyżowaniu z ulicą Bolesława Chrobrego. Łączna długość ulicy ok.
111 mb.
Na całym odcinku ulicy zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m z obustronnymi chodnikami przylegającymi bezpośrednio do krawędzi jezdni. Chodniki zaprojektowano o szerokościach
2,0 m każdy.
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego umożliwiła wpisanie osi ulicy w środku
pasa drogowego, nie występują kolizje projektowanych wpustów deszczowych z uzbrojeniem podziemnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się uzyskać pas zieleni pomiędzy projektowanymi
chodnikami a granicą działek i ogrodzeń terenów przylegających o szerokości 0,5 m.
W ciągu projektowanego odcinka ulicy rozmieszczono obustronnie zjazdy indywidualne do
obsługi komunikacyjnej terenów przylegających. Lokalizację poszczególnych zjazdów ustalono na
podstawie wizji lokalnej istniejącej zabudowy oraz na podstawie MPZP dla działek jeszcze niezabudowanych.
Przekrój poprzeczny ulicy zaprojektowano o szerokości jezdni 5,0 m. Na długości łuku poziomego przy punkcie wierzchołkowym nr W4 zaprojektowano poszerzenie jezdni. Szerokość poszerzeń obliczono wg wzoru 30/R. Na całym odcinku ulicy zaprojektowano daszkowy przekrój
jezdni o spadkach poprzecznych 2,0%. Spadki poprzeczne chodników zaprojektowano o wartości
2,0% skierowane w stronę jezdni ulicy.
6.3.2. Przebieg trasy w profilu podłużnym.
Niweletę projektowanej ulicy zaprojektowano z nawiązaniem do rzędnych terenu istniejącego, poziomów otaczającej zabudowy, poziomu projektowanej niwelety ulicy Kazimierza Wielkiego
oraz niwelety ulicy Bolesława Chrobrego.

6.4.

Pieszo jezdnia, ulica Kazimierza Wielkiego (Teren elementarny 04 KG,KX ).

6.4.1. Przebieg trasy w planie.
Zaprojektowano pieszo – jezdnię o szerokości 2,0 m stanowiącą chodnik i ewentualny
dojazd jedynie do działki nr 31/5. Obiekt mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i jest
zgodny z MPZP miasta Mieszkowice.
Z uwagi na ograniczoną szerokość istniejącego pasa drogowego, oraz braku możliwości
poszerzenia pasa drogowego poprzez wydzielenie z części działki nr 35 pasa terenu
przeznaczonego pod drogę gminną (decyzja inwestora – Gmina Mieszkowice), na przedmiotowym
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odcinku wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy dla pojazdów dojeżdżających do działki nr
31/5 (zgodnie z zaleceniem zarządcy zjazdu z drogi krajowej nr 31, GDDKiA Oddział Szczecin).
Ruch jednokierunkowy odbywać się będzie od zjazdu z drogi krajowej nr 31 w kierunku ulicy
Kazimierza Wielkiego (teren elementarny 01KD). Rozwiązanie to zostanie usankcjonowane
poprzez wprowadzenie przez inwestora odpowiedniego oznakowania.
6.4.2. Przebieg trasy w profilu podłużnym.
Niweletę projektowanego ciągu pieszo – jezdnego zaprojektowano z maksymalnym dowiązaniem do terenu istniejącego, poziomu jezdni zjazdu z drogi krajowej nr 31 oraz projektowanego
poziomu zjazdu z ulicy Kazimierza Wielkiego.

6.5.

Parkin dla samochodów osobowych.

6.5.1. Układ geometryczny w planie.
Na części działek nr 41/1 i 42 zaprojektowano parking dla samochodów osobowych o
łącznej pojemności 17 miejsc postojowych. Dojazd na parking odbywa się zjazdem z ulicy
Kazimierza Wielkiego vis a vis zjazdu na cmentarz komunalny. Szerokość jezdni zjazdu oraz jezdni
manewrowej na parkingu 6,0 m. Na parkingu zaprojektowano 2 zatoki parkingowe o wymiarach
12,5x5,0 m oraz 30,0x5,0 m. Stanowiska postojowe zaprojektowano o wymiarach 5,0x2,5 m.
Nawierzchnia jezdni manewrowych oraz stanowisk postojowych z kostki betonowej koloru
szarego, stanowiska postojowe wydzielone rzędem kostki koloru antracyt.
6.5.2. Układ wysokościowy.
Układ wysokościowy parkingu dowiązano do poziomu otaczającego terenu istniejącego
oraz do projektowanej niwelety jezdni i chodników ulicy Kazimierza Wielkiego.

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni dróg przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej dla niniejszego zadania, stwierdzono że
na terenie przeznaczonym pod inwestycję występuje podłoże o grupie nośności G3.
Dla kategorii obciążenia ruchem KR3 oraz grupie nośności podłoża gruntowego G3 za
konieczny do spełnienia przyjęto warunek mrozoodporności podłoża gruntowego pod nawierzchnie
dróg na głębokości zastępczej 0,6hz wynoszącej 48 cm p.p.t.
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7.1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni.
Projektowana konstrukcja jezdni ulic
Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i Szczerbcowej
Lp

Warstwa konstrukcyjna:

Materiał:

Grubość
konstrukcyjna

1

Warstwa ścieralna

Beton asfaltowy AC11S

5 cm

2

Podbudowa zasadnicza

Beton asfaltowy AC16P

9 cm

3

Podbudowa pomocnicza

Kruszywo łamane #0/31,5
stabilizowane mechanicznie

20 cm

Warstwa
4

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

odcinająca/wzmocnienie
podłoża

Rm=2,5 MPa
Łącznie

15 cm
49 cm

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni jezdni ulic zaprojektowano krawężniki
betonowe o wymiarach 15x30 cm wystające (światło 10 cm) oraz krawężniki najazdowe 15x22 cm
obniżone (światło 2 cm). Obniżenia krawężników zaprojektowano na długości zatok parkingowych,
zjazdów, placu manewrowego oraz na miejscach przejścia pieszych (zlokalizowane przy
skrzyżowaniach ulic. Projektowane krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo piaskowej (w stosunku 1:4) grubości 3 cm. Ławy pod krawężniki betonowe zaprojektowano z
betonu cementowego C12/15 o wymiarach 30x15 cm z oporem.

7.2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni brukowanych.

Projektowana konstrukcja parkingów, zjazdów, placu manewrowego oraz ciągu pieszo – jezdnego
Lp

Warstwa konstrukcyjna:

Materiał:

Grubość
konstrukcyjna

Kostka betonowa brukowa 20x10x8 cm
1

typ cegła koloru szarego
(stanowiska postojowe na parkingach

Nawierzchnia

8 cm

rozdzielone rzędem kostki koloru antracyt)
2

Podsypka

3

Podbudowa

Podsypka cementowo - piaskowa
w stosunku 1:4
Kruszywo łamane #0/31,5
stabilizowane mechanicznie

Warstwa
4

odcinająca/wzmocnienie
podłoża

Grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa

Łącznie

5 cm
20 cm

15 cm
48 cm
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Jako obramowanie projektowanych nawierzchni parkingów i placu manewrowego
zaprojektowano krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystające (światło 10 cm).
Projektowane krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo - piaskowej (w stosunku 1:4)
grubości 3 cm. Ławy pod krawężniki betonowe zaprojektowano z betonu cementowego C12/15 o
wymiarach 30x15 cm z oporem.
Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zjazdów i pieszo – jezdni
zaprojektowano oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm wtopione (światło 0 cm). Projektowane
oporniki należy ustawiać na podsypce cementowo - piaskowej (w stosunku 1:4) grubości 3 cm.
Ławy pod krawężniki betonowe zaprojektowano z betonu cementowego C12/15 o wymiarach
25x15 cm z oporem.

7.3.

Konstrukcja nawierzchni chodników.
Projektowany przekrój konstrukcyjny chodników
Lp

Warstwa konstrukcyjna:

Materiał:

Grubość
konstrukcyjna

Kostka betonowa brukowa h=6cm
1

Nawierzchnia

2

Podsypka

3

Podbudowa

typ Nostalit koloru szarego
Wzdłuż krawędzi chodników należy ułożyć
opaskę z kostki koloru grafitowego
Podsypka cementowo - piaskowa
w stosunku 1:4
Grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa
Łącznie

6 cm

5 cm
15 cm
26 cm

Jako obramowanie nawierzchni chodników zaprojektowano obrzeża betonowe o wymiarach
8x30 cm, ustawiane na podsypce cementowo - piaskowej (w stosunku 1:4) o grubości 3 cm. Ławy
pod obrzeża zaprojektowano z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 20x10 cm z oporem.

8. Odwodnienie nawierzchni.
Odwodnienie nawierzchni jezdni ulicy, zjazdów i chodników odbywać się będzie poprzez
powierzchniowy spływ wody opadowej, do projektowanych wpustów deszczowych.
Odprowadzenie wód opadowych z wpustów odbywać się będzie istniejącą kanalizacją deszczową.

9. Zieleń.
W ramach niniejszego opracowania przewidziano do wycinki jedno drzewo Klon jawor o
średnicy pnia Ø0,4 m na wysokości 1,4 m od powierzchni terenu istniejącego.
Na terenach oznaczonych jako zieleń niska zaprojektowano rozścielenie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm oraz obsianie mieszanką traw niskich.
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10. Roboty towarzyszące.
W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano nowe oświetlenie projektowanego parkingu
oraz przestawienie 2 istniejących lamp w ciągu ul. Bolesława Śmiałego i 2 lamp w ciągu ul.
Szczerbcowej, znajdujących się w skrajni ruchu pojazdów. Projekt branży elektrycznej stanowi
oddzielne opracowanie projektowe.
Ponadto zaprojektowano wybudowanie wpustów ulicznych oraz podłączenia wpustów do
istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt branży wod-kan stanowi oddzielne opracowanie
projektowe.

11. Roboty ziemne.
Prace ziemne wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych (zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi), następnie zagęścić grunt lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, w wypadku trudności z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia
doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem.
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi samochodowe”
Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenia
usytuowania istniejącego uzbrojenia. W rejonie zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
roboty należy wykonywać ręcznie.

12. Ustalenia końcowe.
Wszystkie roboty muszą być tyczone przez uprawnionego geodetę budowy w
porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru. Po zakończeniu robót należy
sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Warunki ogólne
−

w celu ustalenia przebiegu kabli należy wykonać kontrolne przekopy poprzeczne

−

ustala się 2 – metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i urządzeń
telekomunikacyjnych, w której prace należy prowadzić ręcznie

−

w przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych należy je
zabezpieczyć przed uszkodzeniem stosując rury ochronne dzielone

Opracował
mgr inż. Marcin Malinowicz
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II. INFORMACJA BIOZ
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności
realizacji poszczególnych obiektów.
−

uzyskanie pozwolenia na budowę,

−

projekt organizacji ruch na czas budowy,

−

zagospodarowanie placu budowy,

−

roboty rozbiórkowe,

−

roboty ziemne,

−

roboty budowlano-montażowe,

−

roboty wykończeniowe.

2. Istniejące obiekty budowlane.
Plac budowy zlokalizowany jest w pasie drogowym projektowanych ulic, na terenie tym
zlokalizowane są następujące sieci:
podziemne:
•

kanalizacja sanitarna – ks200

•

kanalizacja deszczowa – kd200 i kd160

•

sieć wodociągowa – w100, w110, w63

•

sieć oświetlenia ulicznego wraz z latarniami – eNN

•

sieć energetyczna – eNN, 2eNN

•

sieć telekomunikacyjna – tA

•

sieć gazowa – g63, g25

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie.
Ruch drogowy w pasie drogi, ruch pojazdów na terenie objętym inwestycją, istniejące słupy
energetyczne, istniejące uzbrojenie podziemne terenu.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
budowlanych.
Roboty budowlane stwarzające powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
•

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia,

•

roboty wykonywane przy użyciu dźwigu,

•

roboty związane z wykonywaniem przejść sieci infrastruktury technicznej pod przeszkodami
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi,
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•

roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych,

•

roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu
prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.

•

załadunek, rozładunek, montaż elementów kanalizacji
przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym.

ciężkich

deszczowej

–

elementów
możliwość

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
•

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

•

zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym, wykonywanie wykopów o ścianach
pionowych bez rozparcia,(brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się;
obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

•

potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

•

roboty związane z wykonywaniem przejść sieci infrastruktury technicznej pod przeszkodami
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi,

•

istniejące uzbrojenie podziemne – możliwość uszkodzenia przewodów energetycznych i
porażenia prądem,

•

prowadzenie robót związanych z przebudową słupa oświetleniowego-możliwość porażenia
prądem oraz możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym – słup,

•

poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania
robót nawierzchniowych,

•

wycinka drzew – możliwość przygniecenia spadającym pniem drzewa,

•

nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem do wycinania drzew lub cięcia asfaltu,

•

prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu
drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i
urządzeń technicznych:
•

roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t,

•

roboty wykonywane przy użyciu dźwigu,

•

pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony
napędu),

•

porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

•

roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych- możliwość
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porażenia,
•

istniejące słupy oświetleniowe.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Obejmuje:
•

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: - szkolenie wstępne, - szkolenie
okresowe,

•

zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

•

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

•

zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych.
Należą do nich:
• zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed
rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych:
− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
− zapewnienia właściwej wentylacji,
− zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, zabezpieczonym przed dostępem osób
nieupoważnionych,
• bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
kierownika budowy (kierownik robót) oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu
obowiązków,
• zabezpieczenie wykopów barierkami i taśmą ostrzegawczą, przykrycia wykopu - upadek
pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
• zabezpieczenie ścian wykopu przed obsunięciem się:
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• obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu,
• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym,
• wygrodzenie strefy niebezpiecznej - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką
koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób
postronnych,
• wyznaczenie strefy zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m - przygniecenie pracownika elementem
prefabrykowanym podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu dźwigu
budowlanego,
1) stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń posiadających pełnej osłony napędu
i dopuszczenia do eksploatacji - pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez
napęd,
2) wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznej odległości oraz sposobu wykonywania
robót w jakiej roboty mogą być prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie sieci
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, sieci
ciepłowniczych,
3) zabezpieczenie przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi - porażenie prądem elektrycznym,
4) roboty prowadzić pod nadzorem kierownika robót,
5) przeszkolić personel w zakresie obsługi urządzeń i BHP oraz udzielania pierwszej pomocy,
6) wyznaczyć drogi transportu,
7) ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń oraz instrukcji montażu rur, armatury i
urządzeń.
Opracował
mgr inż. Marcin Malinowicz
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III. CZEŚĆ RYSUNKOWA
Rys. 1 –
Rys. 2 –
Rys. 3 –
Rys. 4 –
Rys. 5 –

Plan sytuacyjno – wysokościowy
Profil podłużny – ul. Kazimierza Wielkiego
Profil podłużny – ul. Bolesława Śmiałego i Szczerbcowa
Przekroje konstrukcyjne
Szczegóły konstrukcyjne

18

skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50/500
skala 1:50
skala 1:25, 1:100

