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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania pasa drogowego dla inwestycji polegającej na  przebudowie drogi
gminnej nr 639 037S, ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice.   Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach oznaczonych
w ewidencji gruntów nr  dr-2615, dr-2517, 2617/1, 2549/4, 2550/1, 2551/3, 2552/3, 2553/3, 2554/1, 2556/1, 2557/1, 2609/1,  oraz 2610,
2611, 2612, 2613, 1649/1.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Ulica Ustronna została zaliczona jest do kategorii dróg gminnych, klasa drogi „D”  - dojazdowa. Północna część ulicy krzyżuje się z drogą
gminną, zbiorczą klasy „Z”  ulicą Częstochowską o nawierzchni asfaltowej, a w południowej części z nieutwardzonym pasem drogowym
oznaczonym na mapie  planu zagospodarowania  przestrzennego symbolem „Z”  -  droga  zbiorcza. Ulica  Częstochowska  na  mapie  planu
zagospodarowania przestrzennego posiada oznaczenie „DK”.  W pasie drogowym zlokalizowany jest gminny kanał sanitarny z PVC200 oraz
linia napowietrzna NN administrowana przez Tauron Dystrybucja z/s w Częstochowie. Poza pasem drogowym, po  północno-wschodniej
stronie pasa drogowego, zlokalizowany jest gminny wodociąg. W kierunku poprzecznym do pasa drogowego zlokalizowane są  przyłącza
zasilające okoliczne posesje w media.  Ulica Ustronna zlokalizowana jest w rejonie zabudowy mieszkaniowej, do pasa drogowego przylegają
posesje,  na  których  urządzona  jest  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  i  mieszkaniowo-usługowa.  W granicach  opracowania  brak
zadrzewień.
Gmina Krzepice w tej części gminy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr 40/VI/2001 z dnia
13.06.2001 roku przez Radę Miejską i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 49 z dnia 20 lipca 2001 roku.
Zgodnie z ustaleniami w/w planu, pas drogowy ulicy Ustronnej przeznaczony jest pod realizację ulicy dojazdowej (w ciągu ulicy Ustronnej)
z włączeniem do ulicy Częstochowskiej. Symbol terenu na mapie planu „D”.   Nawierzchnia ulicy miejscowo utwardzona żużlem hutniczym
oraz asfaltem betonowym, z licznymi wybojami i odkształceniami w których mieszczą się zastoiska wody  po roztopach śniegu i opadach
deszczu.  Droga  w  powyższym  stanie  stwarza  utrudnienia  zarówno  pieszym  jak  i  dla  kierujących  pojazdami  mechanicznymi.
Administratorem drogi jest Burmistrz Krzepic, z/s w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej 13.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Projektowane  zagospodarowanie  działki  polega  na  przebudowie  drogi  gminnej,  ulicy Ustronnej  w  miejscowości  Krzepice.  W ramach
przebudowy  wybudowana  zostanie  jezdnia  z  kostki  betonowej  oraz  jednostronny  chodnik.  Zagospodarowanie  wód  opadowych
i roztopowych z powierzchni jezdni oraz chodnika w granicach pasa drogowego, za pośrednictwem spadków podłużnych i poprzecznych
ulicy z odprowadzeniem na teren  planowanej w perspektywie gminnej  drogi zbiorczej klasy „Z”.  Szczegóły wg planu sytuacyjnego.

5. DANE NT. OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  I ZABYTKÓW ORAZ  DÓBR  KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
Zgodnie  z wypisem i  wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego,  działki  na których  planowane jest zamierzenie
inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytułu występowania obszarów lub obiektów objętych formami ochrony ustalonymi na
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz  położone jest  poza granicami
obszarów  objętych   ochroną  konserwatorską.  W  przypadku  odkrycia  znalezisk  w  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych,
co do  których  istnieje  przypuszczenie  iż  są  zabytkiem,  na  Inwestorze  ciąży obowiązek  powiadomienia  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków, którego oddział mieści się w Częstochowie na ulicy Mirowskiej lub lokalne  władze, tj. Burmistrza Krzepic.

6. DANE NT. OBSZARÓW GÓRNICZYCH I ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO TERENU
Przedmiotowe działki zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowane są poza:
-obszarami górniczymi,
-obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi,
-osuwiskami.

7. DANE  NT.   USTANOWIONYCH  STREF OCHRONNYCH UJĘĆ WÓD 
Przedmiotowe  działki  zgodnie  z  wypisem i  wyrysem  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  zlokalizowane  są  poza
obszarami  ustanowionych  stref ochronnych ujęć wód.

8. DANE  NT.   USTANOWIONYCH  FORM OCHRONY PRZYRODY  
Przedmiotowe  działki  zgodnie  z  wypisem i  wyrysem  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  zlokalizowane  są  poza
obszarami  ustanowionych  form ochrony przyrody.  Projektowana inwestycja, zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000.

9. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH   ZAGROŻENIACH
DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIAUŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Zgodnie  z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie,
stwierdzono iż,  istniejący obiekt nie posiada znamion świadczących o zagrożeniu dla środowiska oraz higieny zdrowia jego użytkowników. 
Projektowana  droga  stanowić  będzie  dojazd  do  istniejących  zabudowań  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  w/w  drodze.  Przyjęte
rozwiązania projektowe w dalszej części niniejszej dokumentacji, nie będą stanowić zagrożenia dla otoczenia.

10. POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy 1256,27 m²
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

CZĘŚĆ DROGOWA

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej części dokumentacji jest zaprojektowanie przebudowy
obiektu budowlanego, drogi gminnej, ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice.

1.Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie robót
drogowych, poprzez dokonanie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul.
Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck.

3.Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z póź. zm.)
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r . ws. przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 71)
[5] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2014  r.  w  sprawie  

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z  
2014 r. poz. 1800)

[6] Rozporządzenie z  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r 
ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich budynki 
i ich usytuowanie  (t. j. Dz. U. z  2016 r.  poz. 124)

[7] Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  
25.04.2012 ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U.  
z 2018 r , poz. 1935)

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  z 2018 r.  
poz. 799 z póź. zm.) 

[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. ws.ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych   i terenów 
(Dz. U. Nr 109,  poz. 719)

[10] Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  2  grudnia  
2015  r.   w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony  
przeciwpożarowej (Dz. U z 2015 r. poz. 2117)

[11] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401)

[12] Mapa  do  celów  projektowych  sporządzona  przez  mgr  inż.  Andrzeja  Koperę,  
reprezentującego  „GEOPOM” Usługi Geodezyjne Albertów 49, 42-165 Lipie przyjęta 
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do zasobów PODGiK w Kłobucku i zaewidencjonowana pod nr P.2406.2019.1495 w 
dniu  12.08.2019 r.

[13] Wypis   i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  
Krzepice Nr GKR. 62727.107.2019  z dnia 12.07.2019 roku,

[14] Badania geotechniczne podłoża, sporządzone przez „Keske” Katarzyna Stolarska, 
ul. Polna 2, 42-256 Olsztyn,

[15] Umowa zawarta między Gminą Krzepice a jednostką projektową.

4.STAN PROJEKTOWANY, CZĘŚĆ DROGOWA

4.1. Projektowana droga w  planie:
Projektowana przebudowa drogi  gminnej,  ulicy Ustronnej  składa się z odcinka AB,  gdzie
początek projektowanych robót  zlokalizowany jest  w punkcie  A,   w km 0+003.55  drogi,
natomiast koniec w punkcie B, w km 0+205,55.
Punkt  A,  stanowi  oś  jezdni  projektowanej  ulicy  i  krawędź  jezdni  ulicy  Częstochowskiej.
Punkt  B  stanowi  przecięcie  osi  jezdni   oraz   krawężnika  najazdowego,  stanowiącego
zwieńczenie jezdni.

Pas drogowy w liniach rozgraniczających wąski, o szerokości mniejszej niż określona wg [6]
dla przedmiotowej klasy drogi. Minimalna  szerokość pasa drogowego 5,90 m;  maksymalna
7,33 m.

4.2 Parametry techniczne:

Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne projektowanej drogi:

1. Kategoria  drogi: gminna
2. Numer drogi: 639 037 S
3. Klasa drogi:  „D” dojazdowa;
4. Prędkość projektowa 30 km/h,
5. Długość jezdni drogi 202,00 m,  
6. Szerokość jezdni drogi : podstawowa 4,5  oraz 4,0 m.

Szczegóły wg planu sytuacyjnego.

7. Przekrój: uliczny
8. Przekrój jezdni 1x2
9. Nawierzchnia ścieralna: jezdnia oraz chodniki z kostki betonowej 

wibroprasowanej, typu holland, o grubości 8 cm

10. Pobocza gruntowe  ulepszone  o  szerokości  75  i  50  cm  
(łącznie z krawężnikiem)

11. Prędkość dopuszczalna 20 km/h
12. Kategoria ruchu KR1

5. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo wodne stwierdzono na podstawie badań geotechnicznych, wykonano dwa
otwory badawcze, każdy o głębokości 2 m. Stwierdzono, że w podłożu gruntowym zalegają
nasypy o grubości 0,5 m (tłuczeń, kamień, szlaka, piaski średnioziarniste), dalej  występują
grunty  piaszczyste,  średniozagęszczone.  Wód gruntowych  nie  nawiercono.  Poziom  wód
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gruntowych kształtuje się 4 m p.p.t. Projektowaną przebudowę drogi zaliczono do I kategorii
geotechnicznej, a podłoże zakwalifikowano do grupy G1 nośności podłoża.

6.Stan projektowany

Jezdnia i chodniki:
Zaprojektowano  jezdnię  oraz  chodniki  o  nawierzchni  twardej,  z  kostki  betonowej  typu
holland. Projektowana przebudowa drogi zredukuje liczne utrudnienia (wyboje, nierówności
nawierzchni) podczas poruszania się po drodze, podwyższeniu ulegnie standard przejazdu.
Po przebudowie droga stanowić będzie funkcję uzupełniającą w sieci dróg publicznych na
terenie  gminy.   W  przekroju  poprzecznym  zlokalizowano  4,50  m  jezdnię,  jednostronny
chodnik o w zakresie szerokości 1,5 i 2 m z liniowymi zmianami szerokości oraz pobocza
gruntowe.

Od strony jezdni, chodnik zostanie obramowany krawężnikiem betonowym wystającym typu
lekkiego o wymiarach 15x30x100 cm, na wjazdach przyjęto krawężnik betonowy najazdowy
o wymiarach 15x22x100,  które należy ustawić na wilgotnej,  świeżej  i  niestężonej  ławie  z
betonu cementowego klasy C12/15. Krawężnik najazdowy należy poprzedzić krawężnikiem
betonowym skośnym o wymiarach 100x15x22/30 cm. Wysokość krawężnika ponad jezdnią
12 cm, na zjazdach 3 cm,  na przejściu  dla pieszych  1 cm.

Od strony linii ogrodzeń projektowany chodnik zostanie obramowany obrzeżem betonowym
o wymiarach 8x30x100 cm. Obrzeża należy ustawić na wilgotnej, świeżej i niestężonej ławie
z betonu cementowego klasy C12/15. Szczegóły osadzenia  obrzeża na ławie betonowej
przedstawia rysunek nr D-05.
W  przypadku  nieruchomości  niewyposażonych  w  zamknięcia  bramowe,  zjazd  od  strony
nieruchomości należy zakończyć krawężnikiem betonowych najazdowym.

W przypadku  nieruchomości  wyposażonych w zamknięcia bramowe, nawierzchnię zjazdów
należy dowiązać do progu bram wjazdowej, bez stosowania krawężnika najazdowego. 

Co 50 m w ciągu ławy betonowej, należy wykonać dylatację ławy, o szerokości 12 mm, którą
należy wypełnić asfaltową masą zalewową.

Pochylenie poprzeczne jezdni ulicy 2%. 
Pochylenie poprzeczne chodników  2%.
Spadki poprzeczne jednostronne.

Projektowaną jezdnię ulicy Ustronnej, od strony ulicy Częstochowskiej należy dowiązać do
istniejącej  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego.  Połączenie  krawędzi  jezdni  ulicy
Częstochowskiej i Ustronnej należy wykonać przez zastosowanie krawężnika wtopionego  ze
światłem 1 cm,  posadowionego na ławie z betonu cementowego jw. Z kolei  projektowaną
jezdnię  ulicy  Ustronnej,  od  strony  ulicy  Wiśniowej  należy  dowiązać  wysokościowo  do
istniejącej  nawierzchni  ziemnej.  Projektowaną  jezdnię  od  strony  ulicy  Wiśniowej  należy
ograniczyć  krawężnikiem  najazdowym  na  ławie  betonowej  jw.  z  jednoczesnym
wzmocnieniem najazdu od strony jezdni ziemnej,  warstwą o grubości 30 cm z  mieszanki
kruszywa łamanego  frakcji 0/31,5 na odcinku 2 m.
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Zjazdy indywidualne:

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokości 4,0 m oraz 5,0 m 
Na zjazdach, krawężnik najazdowy należy ustawić ze światłem 3 cm. Obniżenie krawężnika
należy wykonać na długości 1 m przed skosem zjazdu  Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu
indywidualnego i jezdni ulicy ze skosem 1:1 o wielkości 2/2 m.
Pochylenia podłużne zjazdów w ich osi nie większe niż 5%, z jednoczesnym dowiązaniem
do istniejących wjazdów bramowych.
Nawierzchnie zjazdów z kostki  betonowej  wibroprasowanej   bezfazowej  o grubości  8 cm
w kolorze czerwonym na podsypce cementowo piaskowej 1:4  lub z kruszywa hutniczego
frakcji  0/8 o grubości 3 cm. Układanie kostek :  równolegle dłuższymi krawędziami do osi
jezdni, z przesunięciem o ½.   Przecięcie osi zjazdów z osią jezdni pod kątem 90º.

Przejścia dla pieszych:
Zaprojektowano jedno przejście dla pieszych w km 0+061,63 o szerokości 4 m. Na przejściu
dla pieszych należy ustawić krawężnik najazdowy na ławie z betonu cementowego jw. ze
światłem  nie  większym  niż  1  cm  ponad  krawędź  jezdni,  który  należy  poprzedzić
krawężnikiem skośnym  o wymiarach 100x15x22/30 cm.
Na  połączeniu jezdni  i  chodnika zaprojektowano powierzchnię oczekiwania o wymiarach
0,6 m / 4 m z  kostki betonowej o grubości 8 cm, typu holland szara, z wypustkami. 

7. Droga w profilu podłużnym

Dla istniejącego ukształtowania terenu, przyjęto niweletę osi jezdni o pochyleniu podłużnym, 
które wynosi:

L1 =   2,00 m ;   i1=+0,5%
L2 = 22,40 m ;   i2=-3,0%
L3 = 49,61 m ;   i3=-0,7%
L4 = 73,83 m ;   i4=-0,28%
L5 = 54,16 m ;   i5=-1,3%.

8. Droga w przekroju poprzecznym

Elementy przekroju poprzecznego drogi:
 jezdnia  o szerokości 4,5 m  z liniowym zwężeniem do 4 m. Spadek poprzeczny 

jezdni jednostronny, o nachyleniu i=2 %, zgodnie z kilometrażem narastającym, w 
kierunku prawej krawędzi jezdni.

 chodniki jednostronne o pochyleniu 2% w kierunku jezdni o szerokości podstawowej 
1,55 m. W rejonie przejścia dla pieszych o szerokości 2,05 m. Szczegóły wg rys. D-2

 Pobocza gruntowe o szerokości 75 cm, wzmocnione warstwą destruktu asfaltowego
o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Od strony poboczy zaprojektowano krawężniki.

9.Rozwiązanie wysokościowe

Niweletę projektowanej drogi dowiązano do istniejącej krawędzi jezdni drogi gminnej, ulicy
Częstochowskiej oraz wjazdów i dojść do posesji zlokalizowanych w pasie ulicy Ustronnej.
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W  ulicy  Częstochowskiej  należy  dokonać  przełożenia  istniejącego  chodnika  z  kostki
betonowej  z  uwagi  na  wymóg  zachowania  na  skrzyżowaniu  z  ulicą  Częstochowską
nieprzekraczalnego pochylenia podłużnego projektowanej jezdni ulicy Ustronnej.  Istniejący
odcinek ulicy Ustronnej o długości ok. 5 m o nawierzchni asfaltowej  posiada  pochylenie
podłużne  większe  niż  dopuszczalne.  Konieczna  jest  zatem  korekta  do  parametrów
określonych w pkt 7.
W przedmiotowym rozwiązaniu konieczna będzie regulacja 6 studni rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym ulicy Ustronnej oraz 1 studni w pasie ulicy Częstochowskiej
zgodnie z częścią kosztorysową.

10. Roboty ziemne

Po  wytyczeniu  w  terenie  projektowanego  zjazdu  inwestor  dokona  niwelacji  terenu,  a
następnie  korytowanie  po  konstrukcję  nawierzchni.  Roboty  prowadzić  sprzętem
mechanicznym – koparko-spycharką.  Nadmiar  ziemi usunąć poza miejsce prowadzonych
robót. Koryto wyprofilować i nadać spadki poprzeczne 2% wg załączonych rysunków oraz
zagęścić podłoże do stopnia zagęszczenia Is=1,0.

W  rejonie  znaków  geodezyjnych,  słupków  granicznych,  studni  rewizyjnych,  itp.
wszelkie roboty należy prowadzić sposobem ręcznym w celu niedopuszczenia do ich
naruszenia i przemieszczenia.

W trakcie  prowadzenia robót montażowych, wykopy należy zabezpieczyć przed napływem
wód opadowych.  Wszelkie prace w rejonie  istniejących instalacji  podziemnych prowadzić
sposobem ręcznym  oraz  po  uprzednim wykonaniu  przekopów kontrolnych.   Teren robót
należy  zabezpieczyć  trwałymi  barierami,  zabezpieczającymi  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych.

11. Konstrukcja nawierzchni drogi

Projektowane konstrukcja nawierzchni jezdni dróg oraz chodników:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy od km 0+053,34 do km 0+098
oraz  od km 0+198 do km 0+205,55

Lp Warstwy konstrukcyjne Grubość
[cm]

1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor szary,
typ holland fazowana, układana w jodełkę prostopadle i równolegle 
do kierunku ruchu

8

2 Podsypka z żużla hutniczego frakcji 0/8 3

3 Podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego 
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

23

4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki z kruszywa  naturalnego, 
stabilizowana mechanicznie

15

Grubość konstrukcji nawierzchni 49
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Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy od km 0+000 do km 0+053,34
oraz  od km 0+098 do km 0+198

Lp Warstwy konstrukcyjne Grubość
[cm]

1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor szary,
typ holland fazowana, układana w jodełkę prostopadle i równolegle 
do kierunku ruchu

8

2 Podsypka z żużla hutniczego frakcji 0/8 3

3 Podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego 
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

23

Grubość konstrukcji nawierzchni 34

Konstrukcja nawierzchni chodników

Lp Warstwy konstrukcyjne Grubość
[cm]

1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor szary,
typ holland bezfazowa, układana z przesunięciem o 1/2

8

2 Podsypka z żużla hutniczego frakcji 0/8 3

3 Podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego 
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

15

4 Warstwa podsypkowa z mieszanki z kruszywa  naturalnego, 
stabilizowana mechanicznie

20

Grubość konstrukcji nawierzchni 46

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych

Lp Warstwy konstrukcyjne Grubość
[cm]

1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor 
czerwony, typ holland bezfazowa układana z przesunięciem o 1/2

8

2 Podsypka z żużla hutniczego frakcji 0/8 3

3 Podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego 
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

20

4 Warstwa podsypkowa z mieszanki z kruszywa  naturalnego, 
stabilizowana mechanicznie

15

Grubość konstrukcji nawierzchni 46
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12. Pobocza

Zaprojektowano pobocza gruntowe, ulepszone z destruktu asfaltowego o szerokości
75 oraz z uwagi  na nienormatywny pas drogowy o szerokości  50 cm (szerokość
poboczy łączna z krawężnikiem). Grubość warstwy destruktu po zagęszczeniu 15
cm. Pochylenie poprzeczne poboczy 6%, w kierunku  zewnętrznym.

13. Zgęszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

CHODNIKI

Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej, podłoże należy wyprofilować zgodnie
ze  spadkami  poprzecznymi  na  rysunku  przekrojów  charakterystycznych.  Podłoże
zagęścić do stopnia, w którym nośność podłoża osiągnie wtórny moduł odkształcenia
nie mniejszy niż  E2>45 MPa.
Zagęszczane  kruszywo  musi  posiadać  parametry  wilgotności  optymalnej.  Na
powierzchni  podbudowy  z  kruszywa  łamanego,  wymagana  nośność  wtórnego
modułu odkształcenia nie może być mniejsza niż E2>80 MPa.  Po ułożeniu kostki
betonowej, nawierzchnię ścieralną zjazdu zamiałować piaskiem grubym, płukanym.

JEZDNIA

W  przypadku  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  wymagania  zagęszczenia  warstw  są
następujące:
Wymagany moduł odkształcenia wtórnego:

 na wierzchu warstwy mrozoochoronnej  E2≥80 MPa.
 na wierzchu warstwy górnej podbudowy zasadnicznej E2≥130 MPa.

Moduł  odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla poszczególnych warstw  nie może być
większy od 2,2.

14  Odprowadzenie wód opadowych
Odprowadzenie  wód  powierzchniowych  za  pośrednictwem  spadków  podłużnych
i  poprzecznych  jezdni  oraz  ścieków  podchodnikowych  w  granicach  pasa  drogowego
wg lokalizacji określonej na rys. D-02. Szczegóły wg rys. nr D-07.

15  Organizacja ruchu
Docelowy  projekt  organizacji  ruchu  jest  przedmiotem  odrębnej  dokumentacji  i  wraz
z niniejszym projektem budowlanym stanowi integralną całość. Wykonawca na własny koszt
sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót drogowych.

16 DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przyjęte rozwiązanie projektowe uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych zarówno w
zakresie pochylenia podłużnego jak i szorstkości nawierzchni chodnika. Pochylenia podłużne
chodnika  nie  przekraczają  wartości  granicznych  określonych  w  WT.  Na  przejściu  dla
pieszych krawężnik posiadać będzie  obniżenie do 1 cm  ponad  jezdnię ulicy. Ponadto, na
przejściu dla pieszych zaprojektowano powierzchnię oczekiwania o wymiarach 0,6 m / 4 m
z kostki betonowej holland o grubości 8 cm, z wypustkami w kolorze szarym.
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17. Wykaz współrzędnych geodezyjnych projektowanego obiektu:

Oznaczenie wg
planu wytyczenia Współrzędna Y Współrzędna X

A 6551596,2884 564808,9469

1 6551594,6477 5648404,3454

2 6551600,8121 5648393,0174

3 6551616,6629 5648376,6061

4 6551632,5011 5648355,5662

5 6551696,9738 5648289,4693

6 6551711,7552 5648271,9634

B 6551725,9968 5648257,1775

7 6551588,4210 5648411,6400

8 6551603,2968 5648406,5124

9 6551599,4312 5648403,0239

10 6551600,6240 5648401,1698

11 6551602,7934 5648401,8787

12 6551610,7731 5648387,0252

13 6551636,4774 5648357,9631

14 6551618,1392 5648367,5783

15 6551636,9588 5648345,6257

16 6551687,8724 5648293,4294

17 6551695,5204 5648285,6175

18 6551702,8012 5648277,4624

19 6551703,5373 5648275,8893

20 6551714,4198 5648265,9856

21 6551712,3758 5648268,1816

22 6551710,3535 5648270,3980

23 6551708,3529 5648272,6348

Lokalizację poszczególnych współrzędnych określa plan wytyczenia, rys. nr D-12.

18.Dane z zakresu ochrony środowiska
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  09.11.2010  r  .  ws.  przedsięwzięć
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (t.  j.  Dz.  U.  z  2016  r.  ,  poz.  71)
projektowana  przebudowa  drogi  gminnej  o  długości   202,00  m  nie  jest   zaliczana  do
inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.
Maszyny  budowlane  wykorzystywane  do  prac  budowlanych  muszą  spełniać  wymagania
norm dotyczących emisji spalin oraz nie mogą powodować emisji do środowiska substancji,
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wynikających z ich nieprawidłowego stanu technicznego, w szczególności dotyczy to takich
zjawisk jak:  nieszczelności układów paliwowych, hydraulicznych, chłodzenia i smarowania.

19. OBSZAR   ODDZIAŁYWANIA   OBIEKTU
Obszar  oddziaływania  określony  w  art.  3  ust.  20  Prawo  budowlane,  wyznaczony
dla projektowanej przebudowy drogi gminnej ulicy Ustronnej w msc. Krzepice nie przekroczy
granic  ewidencyjnych  pasa  drogowego.   Jezdnię,  chodnik  oraz  pobocza  zlokalizowano
w granicach pasa drogowego.
Droga  wykorzystywana   będzie  jako   dojazd  do  posesji  i  nieruchomości  przylegających
do  pasa  drogowego.  Z  uwagi  na  parametry  pasa  drogowego,  w/w  droga  nie  posiada
tzw.  „przelotowego”  charakteru.  Odprowadzenie  wód  opadowych  w  granicach  pasa
drogowego.

20. Dane informacyjne
1.Roboty budowlane prowadzić w oparciu o niniejszy projekt budowlany.

2.Roboty budowlane należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.Należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
   drogowych.  
Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4.Należy stosować wyłącznie materiały budowlane posiadające certyfikaty zgodności i  
  dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5.Roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z   aktualnymi  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru  robót  drogowych.

Projektował:
mgr inż. Jarosław Borecki
czł. ŚOIIB, nr SLK/BO/7517/02
nr uprawnień 767/01
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
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III

INFORMACJA  O  BEZPIECZEŃSTWIE  I   OCHRONIE

ZDROWIA  DLA  PROJEKTOWANEGO   OBIEKTU

BUDOWLANEGO PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ,

ULICY USTRONNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI   KRZEPICE

OPIS ROBÓT / ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO  SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ  CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233253-7 Roboty  w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Lokalizacja/adres
obiektu:

Obręb   geodezyjny   Krzepice
działki  o  nr   ewid. : dr-2615, dr-2517, 2617/1, 2549/4, 2550/1, 2551/3, 2552/3,

2553/3, 2554/1, 2556/1, 2557/1, 2609/1,  oraz 2610, 2611, 2612, 2613, 1649/1
jednostka   ewidencyjna  / gmina   Krzepice

powiat   kłobucki, woj. śląskie

Kategoria obiektu: XXV – drogi  i  kolejowe   drogi   szynowe

Zamawiający / Inwestor: GMINA     KRZEPICE
ul. Częstochowska   13,  42-160 Krzepice

Jednostka
projektowa,

adres

Biuro   Projektów  Budowlanych   VIA  Jarosław  Borecki
42-125  Kłobuck,  ul. Graniczna 116,   tel. 660-940-123

Opracował:

Imię i nazwisko Branża
projektowa

numer
uprawnień

budowlanych
specjalność podpis

mgr inż.
Jarosław Borecki

drogowa 767/01
konstrukcyjno

budowlana
Projektował:

mgr inż.
Jarosław Borecki

Kłobuck, sierpień  2019 r.
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CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA DROGOWA

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do  opracowania  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wg n/w kolejności obejmuje:
1.Przebudowa drogi gminnej nr 639 037 S, ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice

2. Kolejność realizacji obiektów:
1.Przebudowa drogi gminnej nr 639 037 S, ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna:
-gminna sieć kanalizacji sanitarnej z PVC 200 wraz z przykanalikami,
-gminny wodociąg z PVC wraz z przyłączami,
-linia  napowietrzna  i  kablowa  NN,  eksploatowana  przez  Tauron  Dystrybucja,  Oddział
 w Częstochowie,

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

Elementami  zagospodarowania  działki  lub  terenu  mogącymi  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:
-sieci i przyłącza NN,
-studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej,
-ruch pojazdów mechanicznych w ciągu ulicy Częstochowskiej,
-ruch pojazdów z posesji przylegających do ulicy Ustronnej.

5. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i
czas ich występowania.

Przewidywanymi  zagrożeniami  mogącymi  wystąpić  podczas  realizacji  robót  budowlanych
będą:
1.Porażenie prądem,

28



Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej ulicy Ustronnej w msc. Krzepice

 

2.Przysypanie ziemią,
3.Upadek z wysokości,
4.Ruch wewnętrzny pojazdów mechanicznych obsługujących budowę.
5.Urazy w trakcie wykonywania robót z udziałem urządzeń technicznych takich jak: pilarki,
wiertarki, giętarki, przecinarki, zagęszczarki,
6.Roboty  budowlane  wykonywane  z  zastosowaniem  maszyn  takich  jak  koparki,  walce,
spycharki

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy:
-wyznaczyć zastępcze drogi dojazdowe, które będą obsługiwać posesje przylegające do ulicy
Ustronnej,
-składować odspojony grunt poza terenem robót,
-zabezpieczyć za pomocą obudowy ściany wykopów wąskoprzestrzennych, głębszych niż 1,0
m
-zabezpieczyć  ściany wykopów  szerokoprzestrzennych  poprzez  skarpowanie  1:1,5  wraz  z
półkami  o  szerokości  1,0  m  lub  za  pomocą  ścianek  szczelinowych,  grodzic  stalowych,
palisad, itp.
-wyznaczyć miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe dla maszyn i urządzeń oraz strefy ich
pracy,
-pamiętać o czynnościach kończących wykonanie robót, tj. zasypanie, zagęszczenie gruntu,
montaż zabezpieczeń.

6. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktarzu  pracowników  przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót, w tym szczególnie niebezpiecznych pracodawca przeszkoli
każdego z pracowników. Każdy pracownik musi posiadać  aktualne zaświadczenie lekarskie o
dopuszczeniu  do  wykonywania  robót  budowlanych.  Instruktarz  pracowników  powinien
obejmować wszystkie zagadnienia przy wykonywaniu robót budowlanych przy zachowaniu
przepisów bezpieczeństwa pracy i higieny oraz warunków technicznych wykonania i odbioru
grup robót.

7. 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,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Środkami  technicznymi  i  organizacyjnymi  zapobiegającymi  niebezpieczeństwu
wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefie zagrożenia zdrowia są:
1.Oznakowanie terenu budowy tablicą informacyjna wraz z ogrodzeniem tymczasowym,
2.Okresowe szkolenia pracowników w zakresie przepisów bezpieczeństwa pracy i higieny,
p/poż, przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych,
3.Wyposażenie pracowników w odzież roboczą i ochronną,
4.Okresowe badania lekarskie pracowników,
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5.Bieżąca kontrola techniczna urządzeń na placu budowy, w zakresie sprawności technicznej
oraz  stopnia  zużycia.  W  przypadku  urządzeń  elektrycznych  zasilanych  napięciem
trójfazowym,  przeglądu  technicznego  urządzenia  i  dopuszczenie  do  użytkowania  wyda
elektryk, posiadający uprawnienia budowlane oraz SEP.
6.Wyposażenie placu budowy w podręczną apteczkę lekarską,
7.Maszyny  budowlane  na  podwoziu  kołowym,  gąsienicowym  trakcie  pracy  muszą  mieć
włączone  światła  ostrzegawcze  barwy pomarańczowej,  umieszczone  na  kabinie  operatora
oraz wyposażone w urządzenie do nadawania dźwięku przy cofaniu.
8.Stan  techniczny  maszyn  budowlanych  musi  być  potwierdzony  aktualnymi  badaniami
technicznymi.
9.Do liniowych robót robót ziemnych należy wykorzystywać obudowy stalowe, jeżeli w/w
roboty  prowadzone są na głębokości poniżej 1 m od poziomu terenu.
10. Pracodawca na własny koszt zabezpieczy transport, umożliwiający szybką ewakuację na
wypadek zagrożenia.
11.Na budowie należy urządzić miejsce na potrzeby socjalne oraz stanowiące schronienie
pracowników przed wpływami atmosferycznymi.
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej GKK.6640.1294.2019

Skala mapy 1:500

Miejscowość Krzepice, Ustronna

Jednostka 
ewidencyjna

identyfikator 240602_4

nazwa Krzepice - miasto

Obręb  
ewidencyjny

identyfikator 0001

nazwa Krzepice

Działki nr

2615, 1649/1, 2617/1, 2549/4, 2550/1, 
2551/3, 2552/3, 2553/3, 2554/1, 2556/1, 
2557/1, 2609/1, 2517, 2648, 2610, 2611, 

2612, 2613, 2614

Nazwa układu 
współrzędnych

prostokątnych płaskich 2000/6

wysokości Kronsztadt 86

Sekcja mapy zasadniczej 6.145.27.08.3.1 (.2) (.4)

Data opracowania mapy 23.07.2019 r.

Zakres opracowania

Informacje dotyczące służebności gruntowych Nie badano służebności

Zapisy z 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

Nieprzekraczalna linia 
zabudowy

Linia rozgraniczająca tereny  
o różnym przeznaczeniu

Granica obszaru  
objętego planem

Nazwa / imię i nazwisko 
wykonawcy Imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego

Dodatkowe uwagi

 - granice działek wykreślono kolorem zielonym na podstawie danych zawartych  
w bazie danych EGiB  
- mapa numeryczna uzupełniona pomiarem ID: GKK.6640.1294.2019. 
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie  
 urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których 
 brak jest informacji w instytucjach branżowych. 
- Działki przedmiotowe znajdują się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 40/VI/2001 Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 13.06. 2001 r. 

Oznaczenia z planu miejscowego: 
MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej 
MN  tereny budownictwa mieszkaniowego

TS/U  teren parkingu samochodowego z możliwością lokalizacji usług

D - teren drogi dojazdowej

Z  ulica zbiorcza

Zl  teren zieleni izolacyjnej

Mapa nie została wykonana w trybie przepisów art. 79 ust. 5, 6 rozporządzenia MSWiA 
z dnia 09.11.2011 r. (Dz. U. nr 263, poz. 1572).




