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Ogólna charakterystyka robót.

 Zamierzeniem inwestycyjnym jest  budowa placu z kostki brukowej, chodników  oraz odwodnienie 

istniejącej jezdni części boiska sportowego wraz z projektowana inwestycją. Zasięg inwestycji przedstawia 

rysunek  nr 2 „Plan sytuacyjny”

W ramach inwestycji projektuje się m.in.: 

 budowę placu z kostki brukowej

 budowę chodników z kostki brukowej 

 budowę dwóch ścianek murowanych z cegły dekoracyjnej klinkierowej

 budowę dwóch stanowisk postojowych dla autobusów 

 budowę drenażu zwykłego pełnego

 budowę ścieków liniowych 

 budowę wpustów ulicznych

 przebudowę studni istniejącej kanalizacji deszczowej DN1000

 odwodnienie  projektowanej inwestycji  oraz istniejącej  jezdni i  części  istniejącego boiska 

sportowego

 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury techniczne

Roboty ziemne

• Przyjęto, że wykopy wykonywane będą ręcznie i mechanicznie.
• Przy głębokościach większych niż 1m. projektuje się wykonanie wykopów o ścianach pionowych, 

deskowanych i rozpartych.
• Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie pod nadzorem 

właścicieli uzbrojenia.
• Przed rozpoczęciem robót ziemnych  należy ustalić dokładnie wszystkie  podziemne uzbrojenia w 

wzdłuż realizowanej sieci.
- przygotowanie wykopów

Roboty  ziemne  dla  kanału  należy  prowadzić  zgodnie  z  normą  BN-83/8836-02  „Przewody 
podziemne.  Roboty ziemne.  Wymagania  i  badania  przy odbiorze”.  Przewiduje  się  wykonanie  wykopów 
wąsko-przestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczanych balami  drewnianymi  układanymi  poziomo 
lub w za pomocą wyprasek stalowych zabijanych pionowo. 

Ręcznie  należy bezwzględnie  wykonywać  wykopy w obrębie  zbliżeń z  istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym.  W przepadku przekopania - warstwę gruntu poniżej ławy należy zagęścić mechanicznie do 
minimum 95%.
Przyjęta szerokość wykopu: dz+1,0m

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  “Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

Budowlano-Montażowych”. TOM II oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Podstawowe wielkości robót drogowych:

 nasypy z gruntów kat. III-IV: 20,8 m3



 wykopy w gruntach kat. III-IV: 84,2m3

 konstrukcja stanowisk postojowych dla autobusów naw. z kostki brukowej gr. 8cm - 232,40m2

 konstrukcja placu i chodników nawierzchnia z ostki brukowej kolorowej gr. 6cm  - 1256,60m2

 ułożenie rury z PEHD Ø200 SN8 -35,0mb

 ułożenie rury z PEHD Ø200 SN5 -13,0mb

 dwie ścianki murowane z cegły klinkierowej ozdobne na 3/2 cegły 

wraz fundamentem posadowionym na gł. 1,0 m - 6,8m2

 ułożenie przewodu drenarskiego z włókien polietylenowych PVC Ø200 -95,0mb

 ułożenie ścieków liniowych ( z kostki brukowej 79mb, z elementów 

prefabrykowanych 62mb, z masy bitumicznej 14mb) - 155mb

 rura ochronna dwudzielna Ø110 - 6mb

 studnie drenarskie systemowe teleskopowe - 4 szt.

 studnie betonowe DN 1000 z włazem żeliwnym Ø600 typu lekkiego -1 szt.
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA
dla zadania 

 „Rewitalizacja centrum wsi Chorzelów – polegająca na budowie 
chodnika, placu z kostki brukowej, dwóch placów postojowych dla 

autobusów odprowadzenia ścieków opadowych ”

Działki nr.: 
251, 238, 311/4, 310/2, 310/1, 308/1, 307/1, 307/2

– obręb  37 Chorzelów, 
Jednostka ewidencyjna – Gmina Mielec

Inwestor:
Gmina Mielec

ul. Jadernych 7,
39 – 300 Mielec 

IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

Projektant 
Branża drogowa

mgr inż. ANDRZEJ KLECHA
Posiadający uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności drogowej Upr. 
PDK/0046/POOD/04

1.12.2012

Sprawdził 
Branża drogowa

 mgr inż. ANDRZEJ GRĄDALSKI
Upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
Drogowej  Upr. PDK/0090/POOD/07 1.12.2012

Opracował mgr inż. Maciej Dudzik 1.12.2012

Data opracowania: Grudzień 2012r.
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Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
opracowana na podstawie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 27 sierpnia 2002 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

dla zadania pt:

  „Rewitalizacja centrum wsi Chorzelów – polegająca na budowie chodnika, placu z kostki  
brukowej, dwóch placów postojowych dla autobusów odprowadzenia ścieków opadowych ”

Inwestor: Gmina Mielec

     ul. Jadernych 7; 39 – 300 Mielec

Nazwa i adres Jednostki Projektowej.
Zarządzanie i Doradztwo- Budownictwo Lądowe; mgr inż. Andrzej Klecha

          39-300 Mielec; ul. Orzeszkowej 14

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Lokalizacja dz. ew.:  251, 238, 311/4, 310/2, 310/1, 308/1, 307/1, 307/2

Opracowanie obejmuje 

budowę placu z kostki brukowej

budowę chodników z kostki brukowej 

budowę dwóch ścianek murowanych z cegły dekoracyjnej klinkierowej

budowę dwóch stanowisk postojowych dla autobusów 

budowę drenażu zwykłego pełnego

budowę ścieków liniowych 

budowę wpustów ulicznych

przebudowę studni istniejącej kanalizacji deszczowej DN1000

odwodnienie  projektowanej  inwestycji  oraz  istniejącej  jezdni  i  części  istniejącego  boiska 

sportowego
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zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej

Wykonywane roboty budowlane będą trwać nie dłużej niż 14 dni roboczych i 
jednocześnie zatrudnionych będzie około 6 pracowników

Zakres oraz wielkość podstawowych projektowanych elementów przedstawia się następująco:
Roboty ziemne

−wykop: 202,6m3

−nasyp: 30,15m3

konstrukcja stanowisk postojowych dla autobusów naw. z kostki brukowej gr. 8cm - 232,40m2

konstrukcja placu i chodników nawierzchnia z ostki brukowej kolorowej gr. 6cm - 1256,60m2

ułożenie rury z PEHD Ø200 SN8 -35,0mb

ułożenie rury z PEHD Ø200 SN5 -13,0mb

dwie ścianki murowane z cegły klinkierowej ozdobne na 3/2 cegły 

wraz fundamentem posadowionym na gł. 1,0 m - 6,8m2

ułożenie przewodu drenarskiego z włókien polietylenowych PVC Ø200 -95,0mb

ułożenie ścieków liniowych ( z kostki brukowej 79mb, z elementów 

prefabrykowanych 62mb, z masy bitumicznej 14mb) - 

155mb

rura ochronna dwudzielna Ø110 - 6mb

studnie drenarskie systemowe teleskopowe - 4 szt.

studnie betonowe DN 1000 z włazem żeliwnym Ø600 typu lekkiego -1 szt.

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych;

nie dotyczy

3)  wskazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które  mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

nie dotyczy

4)  wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

oprace budowlane pod ruchem ulicznym oraz pieszych

owykopy związane z budową drenażu
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owykopy  związane  z  zabezpieczeniem  infrastruktury  technicznej  sieci 
elektrycznej niskiego napęcia

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych;

Należy oznakować obszar szczególnego zagrożenia i wywiesić tablice informacyjne.

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;

-Przeprowadzić szkolenie pracowników przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami z udokumentowaniem 
szkolenia  w specjalnym dzienniku szkoleń  związanych z  pracą na  budowie i  specyfiką  poszczególnych 
stanowisk pracy:

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

-wyznaczyć  bezpieczne  zastępcze  miejsce  poruszania  się  pieszych  w  okolicy  prowadzonych  prac  oraz 
zapewnienie ciągłości ruchu pieszych w obrębie pogocza drogi

-zabezpieczyć głębokie wykopy przed wpadnięciem przypadkowych przechodniów

-obowiązek  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej,  zabezpieczających  przed 
skutkami zagrożeń,

- określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby;

- oznakować czynniki mogące stwarzać zagrożenie;

- mieć do dyspozycji środki pierwszej pomocy

- rozmieścić i oznaczyć granice obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z 
przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, strefy pracy 
sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;

6.2 Składowanie materiałów niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych.

6.3  Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty należy przechowywać w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym
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                                                        CZĘŚĆ  OPISOWA
Do projektu zagospodarowania terenu dla zamierzenia in-
westycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi Chorzelów – 

polegająca na budowie chodnika, placu z kostki brukowej, dwóch 
placów postojowych dla autobusów odprowadzenia ścieków 

opadowych ”

1.Podstawa opracowania

Umowa z Wójtem Gminy Mielec.

Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające.

 Inwentaryzacja obiektów drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 /Dz.U. nr 43 z dnia 

1999.05.14 poz. 430/,

Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63  poz. 735 z 2000r,

ustawa  z  dnia  3  października  2008r.  Ustawa o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego 

ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na 

środowisko(Dz. U. z 3 października 2008 Nr 199 poz. 1227),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z późniejszymi zmianami ,  Dz.U. Nr 62  poz.  628 z 

2001r.,

Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowany przez IBDiM, 

Warszawa 2001 r.,

Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi

2.Zakres zamierzenia budowlanego.

Zamierzeniem inwestora jest budowa placu z kostki brukowej, chodników  oraz odwodnienie istniejącej 

jezdni, części boiska sportowego wraz z projektowana inwestycją. Zasięg inwestycji przedstawia rysunek  nr 

2 „Projekt Zagospodarowania Terenu”  

 

3.Stan istniejący zagospodarowania.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje się istniejąca droga gminna z masy bitumicznej. 

Do prawej krawędzi drogi przylega istniejący parking oraz istniejący chodnik z kostki brukowej. 

Poza istniejącym chodnikiem znajduje się boisko sportowe o nawierzchni trawiastej. Pop przeciw-



nej  stronie  ulicy na  wysokości  boiska  sportowego  znajduje  się  teren  porośnięty  zielenią  niską 

trawiastą wraz pojedynczymi dużymi drzewami ogrodzony płotem z przęseł drewnianych i stalo-

wych.  Wzdłuż planowanej budowy przebiega charakterystyczna zabudowa budownictwa domków 

jednorodzinnych. 

Charakterystyka istniejącej zieleni:

W obszarze planowanej inwestycji występuje zieleń niska – trawa oraz pojedyncze sztuki drzew o 

średnicy ok. 0,6 - 1,0m.

Warunki i sposób posadowienia budowli

Zakres badań przeprowadzonych w terenie w celu ustalenia warunków posadowienia został 

przyjęty dla pierwszej kategorii geotechnicznej do której zalicza się projektowana inwestycja 

(Dz.U. z 1998r Nr 126 poz.839). 

W celu ustalenia warunków gruntowo wodnych  wykonano jeden otwór geotechniczny sądą 

penetracyjną okrętną.

Na podstawie wykonanej sądy określono grupę nośności podłoża jako – G3.

Rozbiórka robót.

Przed  przystąpieniem  do  planowanych  robót  zawartych  w  projekcie  należy 

przeprowadzić rozbiórkę m.in.:

istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego w tuż za granicą pasa drogowego – 45,5mb

4.Sieć infrastruktury technicznej

W obrębie projektowanej inwestycji znajdują się następujące sieci infrastruktury:

−Elektrycznej

−Kanalizacji sanitarnej

−Teletechnicznej podziemnej

−Wodociągowej

−Gazowej niskiego ciśnienia

5.Projektowane zagospodarowanie terenu. 

5.1 Opis stanu projektowanego.



Projektuje się w obrębie opracowania min.: 

budowę placu z kostki brukowej

budowę chodników z kostki brukowej 

budowę dwóch ścianek murowanych z cegły dekoracyjnej klinkierowej

budowę dwóch stanowisk postojowych dla autobusów 

budowę drenażu zwykłego pełnego

budowę ścieków liniowych 

odwodnienie  projektowanej  inwestycji  oraz  istniejącej  jezdni  i  części  istniejącego  boiska 

sportowego

zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej

5.2 Skrzyżowania projektowanych przyknalików z kablami energetycznymi NN.

Istniejące kable energetyczne niskiego napięcia zabezpieczyć rurami dwudzielnymi Arota 

typu A 110 PS i przedłużyć do 0,5m  poza krawędź obrzeża.  

Wszystkie zabezpieczenia istniejących kabli oraz nowoprojektowanych wykonać zgodnie z 

PN-76/E-05125  oraz  Normą  N  SEP-004.  Prace  wykonać  w  uzgodnieniu  i  pod  nadzorem 

przedstawiciela Rejonu Energetycznego.

6.Zakres rzeczowy robót.

−konstrukcja stanowisk postojowych dla autobusów naw. z kostki

                                                                             brukowej gr. 8cm - 232,40m2

−konstrukcja placu i chodników nawierzchnia z kostki 

                                                             brukowej kolorowej gr. 6cm           - 1256,60m2

−ułożenie rury z PEHD Ø200 SN8 -35,0mb

−ułożenie rury z PEHD Ø200 SN5 -13,0mb

−dwie ścianki murowane z cegły klinkierowej ozdobne na 3/2 cegły 

wraz fundamentem posadowionym na gł. 1,0 m - 6,8m2

−ułożenie przewodu drenarskiego z włókien polietylenowych PVC Ø200 -95,0mb

−ułożenie ścieków liniowych ( z kostki brukowej 79mb, z elementów 

prefabrykowanych 62mb, z masy bitumicznej 14mb) - 

155mb



−rura ochronna dwudzielna Ø110 - 6mb

−studnie drenarskie systemowe teleskopowe -  4 

szt.

−studnie betonowe DN 1000 z włazem żeliwnym Ø600 typu lekkiego -1 szt.

7.Roboty ziemne

Roboty ziemne to roboty w gruntach kat. III związane z wykonaniem wykopów. Będą to 

wykopy częściowo z zużyciem na miejscu oraz w przeważającej większości z wywozem 

poza teren budowy. 

8.Bilans robót ziemnych przedstawia się następująco:

−wykop: 202,6m3

−nasyp: 30,15m3

9.Uwagi końcowe

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  Szczegółowymi  Warunkami  Technicznymi  oraz 

obowiązującymi normami i przepisami.

Po realizacji robót budowlanych należy przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą.

10.Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja  przeprowadzona  zgodnie  z  projektem  spełniać  będzie  wymagania  ochrony 

środowiska,  nie  spowoduje  jego  degradacji.  Inwestycja  poprawi  bezpieczeństwo  oraz 

kompilacyjność w tym obszarze. 

Budowa zjazdu nie spowoduje zwiększenia emisji pyłów więcej niż 20%, ani też nie znajduje 

się na  obszarach objętych programem Natura 2000.

11.Zagadnienia geodezyjno-prawne.

  Szczegółowy rodzaj i zakres gruntów zawierają wypisy z ewidencji oraz wyrysy map, które 

znajdują się w załączniku do wniosku pozwolenia na budowę. Obszary działek, na których 



projektuje  się  przedmiotową  inwestycję  nie  są  objęte  ochroną  konserwatorską  i  nie 

podlegają  ochronie  na  podstawie  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego. Działki nie znajdują się na terenie szkód górniczych, nie są zlokalizowane 

na terenach zalewowych, nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

   .....................................          .................................. ..................................

           Opracował:                                Projektował:                                            Sprawdził:



CZĘŚĆ OPISOWA

Do projektu architektoniczno budowlanego na budowę
budowie chodnika, placu z kostki brukowej, dwóch placów 

postojowych dla autobusów odprowadzenia ścieków 
opadowych ”

 

1.Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 718,

Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r  w 

sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430)

Umowa  zawarta  pomiędzy  Inwestorem Wójtem  Gminy  Mielec,  a  firmą  Zarządzanie  i 

Doradztwo Budownictwo Lądowe mgr inż. Andrzej Klecha dotycząca projektu budowlanego 

pod w/w nazwą Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej

Polskie Normy i obowiązujące Normy Branżowe

Inne branżowe przepisy techniczne

2. Stan istniejący.
W  miejscu  planowanej  inwestycji  znajduje  się  droga  gminna  do  której  przylega 

istniejący parking i  istniejący chodnik oraz boisko sportowe Do istniejącej drogi przylega 

działka przeznaczona pod planowana zabudowę z kostki brukowej, która w obecnym stanie 

jest  porośnięta trawą i znajdują się na niej pojedyncze drzewa o średnicy ok. 0,6-1,0m. Teren 

przeznaczony pod inwestycję wykazuje się złą gospodarka wodną w zakresie odprowadzenia 

wód  powierzchniowych.  Stwierdzono,  że  grunty  są  tutaj  nieprzepuszczalne,  i  nie  ma  w 

pobliżu rowów odpływowych otwartych. 

2.1. Sieć infrastruktury technicznej

        W obrębie projektowanej sieci występują następujące sieci:

•Teletechniczna 

•Energetyczna niskiego napięcia nadziemna oświetleniowa

•Kanalizacji sanitarnej

•Gazowa

3. Charakterystyka stanu projektowanego. 



3.1 Zamierzenie inwestycyjne.

        Zamierzeniem inwestycyjnym jest  budowa placu z kostki brukowej, chodników  oraz 

odwodnienie  istniejącej  jezdni  części  boiska  sportowego  wraz  z  projektowana  inwestycją.  Zasięg 

inwestycji przedstawia rysunek  nr 2 „Plan sytuacyjny” 

Drenaż zwykły pełny wzdłuż krawędzi boiska Działki ew. 307/2, 308/1, 310/1, 310/2, 311/4 

Zaprojektowano drenaż zwykły pełny wzdłuż dłuższej krawędzi boiska sportowego  z rur PVC 

Ø200 z filtrem z włókna polietylenowego o długości 94,50m. Na ciągu drenarskim zaprojektowano 

cztery studnie drenarskie Ø400 teleskopowe z włazem żeliwnym typu lekkiego. Rura drenarska 

ułożona będzie w warstwie drenującej z kruszywa naturalnego płukanego o uziarnieniu 4/16mm 

owiniętej geowłókniną filtracyjną. 

Warstwa drenująca biedzie miała  szerokość 0,8m i  będzie  wykonana na głębokość  0,95m do 

1,20 m zgodnie ze spadkiem przewodu drenarskiego. Przewód drenarski będzie posiadał spadek 

podłużny 0,3%  w kierunku projektowanej studni D4. .Do ciągu drenarskiego będą doprowadzane 

wody obce doprowadzane z projektowanych wpustów ulicznych.

3.2 Opis stanu projektowanego.

 Projektuje się w obrębie opracowania m.in.: 

−budowę placu z kostki brukowej

−budowę chodników z kostki brukowej 

−budowę dwóch ścianek murowanych z cegły dekoracyjnej klinkierowej

−budowę dwóch stanowisk postojowych dla autobusów 

−budowę drenażu zwykłego pełnego

−budowę ścieków liniowych 

−budowę wpustów ulicznych

−przebudowę studni istniejącej kanalizacji deszczowej DN1000

−odwodnienie projektowanej inwestycji oraz istniejącej jezdni i części istniejącego boiska 

sportowego

−zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej



3.3 Rozbiórka robót.

Przed  przystąpieniem  do  planowanych  robót  zawartych  w  projekcie  należy 

przeprowadzić rozbiórkę m.in.:

•istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego w tuż za granicą pasa drogowego – 45,5mb

3.4  Konstrukcja placu postojowego dla autobusów

•nawierzchnia  z  kostki  betonowej  szarej,  gr.  8cm,  o  szerokości  jezdni  6  m  i 

wyłukowana promieniami 6m w planie

•podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm, 

•warstwa podbudowy kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/63 gr. 20cm

•warstwa piasku stabilizowanego cementem w betoniarce Rm=2,5MPa

•warstwa odcinająca z pospółki  gr. 20cm, 

                  Konstrukcja projektowanego chodnika

•nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej, gr. 6cm, o szerokości 1,5m 

•podsypka z kruszywa 2/8mm, gr. 4 cm, 

•podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

•warstwa odcinająca z pospółki  gr. 10cm, 

3.5 Odwodnienie inwestycji

            Odwodnienie  powierzchniowo w kierunku projektowanych ścieków, następnie wpustów 

ulicznych,  dalej  do  projektowanych  studni  drenarskich   i  za  pomocą  przewodu  drenarskiego  do 

istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez projektowany wylot WL1 zlokalizowanego w studni D5.

Ściek korytkowy z elementów prefabrykowanych betonowych szerokości 0,5m ułożony wzdłuż 

istniejącej krawędzi jezdni

Zaprojektowano ściek prefabrykowany betonowy szerokości 0,5m wzdłuż istniejącej krawędzi 

jezdni który ma za zadanie przechwycić wody powierzchniowe z istniejącej nawierzchni drogi oraz 

parkingu i chodnik, a następnie odprowadzenie je do projektowanych wpustów ulicznych. Ściek 

betonowy zostanie ułożony na ławie betonowej z betonu klasy C12/15 gr. 15cm. Projektowany ciąg 

będzie nawiązany spadkiem do istniejącej nawierzchni jezdni i będzie posiadał spadek podłużny 0,2% 

w kierunku projektowanych wpustów ulicznych.

Ściek z przy krwędzi jezdni z masy bitumicznej



W obrębie istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na krótkim odcinku 13,7m, na 

wysokości istniejącego krawężnika betonowego zaprojektowano ściek  przykrawężnikowy z masy 

bitumicznej zalewowej szerokości 0,2m który będzie swym końcem nawiązany do projektowanego 

ścieku z elementów prefabrykowanych. Projektowany ściek będzie posiadał spadek 0,2% w kierunku 

projektowanego ścieku korytkowego betonowego.

Ściek z kostki brukowej

 W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych z projektowanej nawierzchni placów 

zaprojektowano  ścieki  z  kostki  brukowej  betonowej  szerokości  0,2m.  Ściek  powstanie 

poprzez zaniżenie dwóch rzędów kostki o 2cm w stosunku do projektowanej nawierzchni 

placów z kostki brukowej i  będzie posiadał spadek 0,2 do 0,4% w kierunku  projektowanych 

wpustów ulicznych. 

3.6  Skrzyżowania projektowanych przyknalików z kablami energetycznymi NN.

Istniejące kable energetyczne niskiego napięcia zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 

Arota typu A 110 PS i przedłużyć do 0,5m  poza krawędź obrzeża.  

Wszystkie  zabezpieczenia  istniejących  kabli  oraz  nowoprojektowanych  wykonać 

zgodnie z PN-76/E-05125 oraz Normą N SEP-004. Prace wykonać w uzgodnieniu i pod 

nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego.

                                                                                                          

4.  Zakres rzeczowy robót.

•roboty ziemne

−nasypy: 20,8 m3

−wykopy: 84,2m3

•konstrukcja stanowisk postojowych dla autobusów naw. z kostki brukowej gr. 8cm - 232,40m2

•konstrukcja placu i chodników nawierzchnia z ostki brukowej kolorowej gr. 6cm  - 1256,60m2

•ułożenie rury z PEHD Ø200 SN8 -35,0mb

•ułożenie rury z PEHD Ø200 SN5 -13,0mb

•dwie ścianki murowane z cegły klinkierowej ozdobne na 3/2 cegły 

wraz fundamentem posadowionym na gł. 1,0 m - 6,8m2

•ułożenie przewodu drenarskiego z włókien polietylenowych PVC Ø200 -

95,0mb

•ułożenie ścieków liniowych ( z kostki brukowej 79mb, z elementów 

prefabrykowanych 62mb, z masy bitumicznej 14mb) - 155mb

•rura ochronna dwudzielna Ø110 - 6mb



•studnie drenarskie systemowe teleskopowe - 4 szt.

•studnie betonowe DN 1000 z włazem żeliwnym Ø600 typu lekkiego -1 szt.

5. Roboty ziemne

•Przyjęto, że wykopy wykonywane będą ręcznie i mechanicznie.

•Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie 

pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.

•Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  należy  ustalić  dokładnie  wszystkie  podziemne 

uzbrojenia w obrębie realizowanej budowy. 

Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na 

„Projekt zagospodarowania terenu ” Rys. Nr 2, 

6. Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Technicznymi oraz 

obowiązującymi normami i przepisami.

   ............................           ....................................   ...............................

       Opracował                                       Projektował:                                          Sprawdził:
















