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OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie  z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt 
budowlany „Zjazd z drogi powiatowej 2032S na dz. nr ewid. 1139/18 w 
Starokrzepicach” jest opracowany z należytą starannością w sposób zgodny z 
ustaleniami określonymi wypisie z planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej i że został wykonany w stanie kompletnym 
dla celu, któremu ma służyć. 
 

 

Projektant: 
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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej  nr 2032S na dz. nr ewid. 

1139/18 obr. Starokrzepice w Starokrzepicach. 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

• umowy z Inwestorem, 

• Decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku zezwalającej na lokalizację 

zjazdu z dnia 31.03.2011  

• Wypisu i wyrysu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  

• Opinii uzgodnienia dokumentacji projektowej wydanej przez Starostwo 

Powiatowe w Kłobucku, Powiatowy Zespół Uzgodnień dokumentacji Projektowej 

w Kłobucku 

• Mapy do celów projektowych 1:500 

• obowiązujących przepisów i norm 

 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest zaprojektowanie zjazdu z drogi powiatowej nr 2032 S (działki 

1138/2) na teren działki nr ewid. 1139/18 obręb Starokrzepice w Starokrzepicach. Zjazd 

jest elementem składowym dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu inwestycji 

o nazwie: ”BUDOWA PARKINGU WRAZ Z OŚWIETLETLENIEM” w miejscowości 

Starokrzepice. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI  

3.1. Stan istniejący 
 

Posesja na działce nr ewid. 1139/18 zlokalizowana jest przy drodze powiatowej 2032 S.  

Jezdnia asfaltowa oddzielona jest od posesji poboczem utwardzonym i zielenią. Poziom 

drogi jest zawyżony w stosunku do poziomu na posesji o ok. 20cm w odl.10m od 

krawędzi jezdni do ok. 1,0m w dalszej części działki. Teren nie jest zagospodarowany,  

wzdłuż krawędzi drogi na działce poprowadzone są sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

wodociągowa, sieć napowietrzna teletechniczna. Spadek naturalny terenu w kierunku 

południowo-wschodnim – ku rzece. Jezdnia asfaltowa drogi powiatowej nie ograniczona 

krawężnikiem, pobocze gruntowe utwardzone. 
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3.2. Stan projektowany  
 

Dojazd z drogi powiatowej 2032 S na teren działki 11396/18 zapewni projektowany zjazd 

prowadzący od krawędzi jezdni do granicy działki pasa drogowego i dalej do 

projektowanego parkingu.. Szerokość jezdni zjazdu 5,0m. Zjazd wyprofilowany zostanie 

łukami o promieniu 5m.  

Nawierzchnia zjazdu – kostka betonowa czerwona gr. 8cm na podsypce piaskowej 3cm. 

Podbudowa – kruszywo łamane lub tłuczeń – 15cm. Zjazd należy okrawężnikować 

krawężnikiem 15x30cm na ławie betonowej z oporem. Przekrój zjazdu wg rys. nr 2.  

Na styku drogi asfaltowe i zjazdu ułożyć krawężnik drogowy zatopiony – światło 4cm. 

Lokalizację poszczególnych elementów wraz ze szczegółowymi domiarami przedstawia 

mapa z zagospodarowaniem terenu – rys. nr 1. Od północy wzdłuż krawężnika zjazdu 

zaprojektowano chodnik szer. 2,0m dochodzący do jezdni (kończący się wraz z końcem 

łuku wyjazdowego). Zjazd zaprojektowano zgodnie z zatwierdzoną koncepcją 

ewentualnej przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych. 

 

3.3.Pochylenia podłużne i spadki poprzeczne nawierzchni 
 

Spadek podłużny zjazdu w kierunku od jezdni o wartości 1,6%, pochylenie poprzeczne 

zgodne z nachyleniem istniejącej drogi ( na dalszym odcinku 2% w kierunku 

południowym). Spadek podłużny nie może przekraczać 5% na dł. 7,0m . 

Szczegóły rozwiązań i ukształtowania terenu przedstawiono na przekrojach - rys. nr 2. 

 

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

1 - gr. 27cm – konstrukcja jezdni 

• kostka betonowa prasowana – czerwona      8cm 

• podsypka cem. - piaskowa 1:4     3cm 

• podbudowa – kruszywo łamane stabiliz. mechan.  wg PN-S-06102 15cm 

Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do 

mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” 

Obramowanie (2) zatopionym krawężnikiem 15x30cm ułożonym na ławie beton., na 

wjeździe światło krawężnika 4cm. Szerokość jezdni zjazdu 5,0m. 

Szczegóły na rysunku nr 2.  
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3 - gr. 46cm – konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni asfaltowej drogi powiatowej 

• w-wa nawierzchni ścieralnej – beton asfalt. SMA– pas szer. 50cm 5cm 

• geosiatka – pas szer. 50cm       

• beton asfaltowy na szer. 20cm      26cm 

• ława betonowa C12/15       15cm 

4 - gr. 27cm – konstrukcja chodnika przy zjeździe 

• kostka betonowa prasowana – szara      8cm 

• podsypka cem. - piaskowa 1:4     3cm 

• podbudowa – kruszywo łamane stabiliz. mechan.  wg PN-S-06102 15cm 

 

5. ROBOTY ZIEMNE 

Z terenu robót pod projektowany zjazd należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu i 

humusu na szerokości zjazdu, a także na szerokości włączenia w jezdnię usunąć w-wę 

wiążącą asfaltową i podbudowę jezdni (w pasie szer. 20cm od krawężnika) oraz w-wę 

ścieralną asfaltobetonową w pasie szer. 50cm od krawężnika, w celu wykonania 

krawężnika najazdowego na ławie fundamentowej.  

Wykorytować do głębokości projektowanych warstw konstrukcyjnych. Odspojony grunt 

zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora. 

Po zdjęciu warstwy gruntu do poziomu projektowanych warstw należy wykonać roboty 

związane z uzbrojeniem (ułożyć rury ochronne na kablach energetycznych i 

teletechnicznych), a następnie rozpocząć układanie warstw konstrukcyjnych od 

podbudowy do warstwy ścieralnej odpowiednio zagęszczając warstwy.  

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

- Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi – Powiatowy Zarząd 

Dróg w Kłobucku 

- Poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót 

drogowych, 

- Teren budowy oznakować i zabezpieczyć  

- Zaniwelować rzędne projektowane, 

- Upewnić się o zakończeniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym. 
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W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić 

ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 

Elementy uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty), sanitarnej (wpusty, 

pokrywy studni), należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale 

użytkownika, a podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnych 

projektowanych niwelety.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw 

konstrukcji jezdni doprowadzając do wskaźnika zagęszczenia Js=0,95. Roboty należy 

prowadzić zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. 

 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 
 
Z terenu robót pod projektowany zjazd należy usunąć na szerokości zjazdu warstwę 

wierzchnią gruntu i humus, a także w-wę ścieralną i podbudowę na szerokości włączenia 

w jezdnię (pas szer. 20-50cm). Odspojony grunt i gruz zostanie wywieziony w miejsce 

wskazane przez inwestora. 

 
2. Elementy zagospodarowania, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 
 
Materiały wykorzystywane do budowy zjazdu w postaci tłucznia,  kostki betonowej, 
krawężników betonowych oraz podbudowy pod nawierzchnię z tłucznia kamiennego i 
piasku oraz rury ochronne na kable nie wydzielają substancji szkodliwych dla zdrowia 
ludzi.  
Są trwałe i wytrzymałe dla przewidywanego ruchu. 
 
3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – 

ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
a). uszkodzenie istniejącego uzbrojenia  przy pracach ziemnych  
b). bliska odległość napowietrznej linii teletechnicznej 
 
4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

drogowych 
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Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
występowania zagrożeń oraz w zakresie przepisów BHP, wyposażeni w odzież ochronną 
oraz poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej. Pracownik w 
zeszycie szkoleń stanowiskowych potwierdza udzielenie instruktażu własnoręcznym 
podpisem.  
 
5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej 
 
Do ochrony oczu stosować okulary ochronne. Z odzieży ochronnej stosować kurtki 
przeciwdeszczowe i rękawice ochronne. Przy pracy w głębokim wykopie i zagrożeniu 
spadającymi z góry elementami koniecznie stosować hełmy ochronne. 
 
6. Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby kierujące 
tymi robotami. Ustali zakres robót, kolejność ich wykonywania oraz szczegółowe warunki 
BHP. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z  wykonywania robót budowl. W strefach zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie ,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  
komunikację,  umożliwiającą  szybką ewakuację  na  wypadek  pożaru,  awarii  i  
innych  zagrożeń. 

 
W przypadku wystąpienia zagrożenia należy natychmiast przerwać pracę, odsunąć się z 
zagrożonego miejsca i poinformować osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. 
Powiadomić kierownika o zaistniałym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku należy 
udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku. W 
przypadku pożaru powiadomić Straż Pożarną, przystąpić do akcji gaszenia przy użyciu 
podręcznego sprzętu gaśniczego, a po przyjeździe jednostki – podporządkować się 
kierującemu akcją. Istniejące i projektowane drogi zapewniają dojazd straży pożarnej w 
razie zagrożenia. Prace rozbiórki starej i układania nowej nawierzchni należy prowadzić 
zgodnie z przepisami BHP, odpowiednimi normami  i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót.  
Roboty ziemne i budowlane prowadzone będą przy czynnym ruchu (głównie w miejscu 
włączenia się w drogę). Miejsca prowadzenia robót powinny być zabezpieczone barierami 



MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA spółka z o. o. 
42-200 Częstochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 0-34 / 324 57 58,324 74 51 

7

ochronnymi i od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności – odpowiednio oświetlone – 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Ze względu na istnienie podziemnego uzbrojenia terenu inwestycji, zachodzi obawa 
naruszenia istniejących przewodów przy pracach ziemnych. Należy więc zachować 
szczególną ostrożność przy pracach ze sprzętem mechanicznym. W  rejonie  
spodziewanego  uzbrojenia  podziemnego  (istniejącego  i  wykonywanego  dla  niniejszej  
inwestycji)  roboty  ziemne  należy  prowadzić  ręcznie  i  pod  nadzorem  użytkownika.   
Nie wolno sytuować stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości mniejszej niż: 
3m – dla linii o napięciu znamionowym ≤1kV,  
5m – dla linii o napięciu znamionowym 1kV> x ≤15kV,  
W przypadku wykonywania robót przy użyciu żurawi lub urządzeń załadowczo-
wyładowczych zachować należy w.w. odległości mierzone od najbardziej zewnętrznej 
linii napowietrznej do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 
Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1m jest 
zabronione. 
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