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C. CZBV4 OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
(wg Rozdz. 3, § 8.1. Roz. Min. Inf. z dnia 3 lipca 2003r., Dz. Ust. nr 120/2003 poz.1133)
1. Dane ogólne
1.1. Podstawa opracowania
− Umowa z Inwestorem
− Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409) – tekst
jednolity ze zmianami,
− Rozporz>dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w
sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiada5 drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 z dnia 14 maja, 1999 r. poz. 430 ”
− Rozporz>dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca, 2003r., Dz. Ust. nr 120/2003
poz.1133 w sprawie szczegółowej formy i zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoucytkowego
− Mapa sytuacyjno-wysokoWciowa do celów projektowych 1:500
− Zeszyt nr 127 str. 8 - 31 – Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wydana przez
IBDiM Warszawa 1996 r.
− Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDiM
Warszawa 1997
− Inwentaryzacja w terenie
1.2. Inwestor /Zamawiaj>cy/
Urz>d GMINY TARCZYN
05-555 TARCZYN
1.3. Wykonawca projektu
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Witold Olasik
01-341 Warszawa
ul. Drzeworytników 3

2. Przedmiot inwestycji i zkres inwestycji
(§ 8.1 ust. 2, pkt.1/ Roz., j.w.)
Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja projektowa na przebudowC ulic gminnych
zapewniaj>cych obsługC komunikacyjn> przyległych posesji w miejscowoWci Tarczyn.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Tarczyna ulic objCte projektem
przebudowy zostały sklasyfikowane, jako:
− spełniaj>ce funkcje ulicy lokalnych /kl L/
• ul. Szarych Szeregów
proj. szer. jezdni = 6,00 m
• ul. Rócana
proj. szer. jezdni = 4,50 m
• ul. Wrzosowa
proj. szer. jezdni = 4,50 m
− spełniaj>ce funkcje ci>gów pieszo-jezdnych
• ul. Tulipanowa
proj. szer. jezdni = 4,50 m
• ul. Niezapominajki
proj. szer. jezdni = 4,50 m
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• ul. Zawilec

proj. szer. jezdni = 4,50 m

Niniejsze opracowanie obejmuje budowC na terenie działek drogowych:
− zjazdów indywidualnych do posesji

szer. = 4,00 m

− powierzchni chłonno – odparowuj>cych z płyt ECO
/spełniaj>cych funkcjC m. postojowych/

szer. = 2,00 ÷ 3,00 m

Projektowana przebudowa ulic pozostaje w granicach istniej>cych pasów drogowych.
W ramach projektu nie wystCpuje potrzeba podziału działek.
Całkowita długoW5 odcinków ulic objCtych przebudow>, mierzona pomiCdzy punktami przeciCcia osi
wynosi:
− ul. Szarych Szeregów
282,09 m
− ul. Rócana
110,59 m
− ul. Wrzosowa
149,50 m
− ul. Tulipanowa
110,92 m
− ul. Niezapominajki
111,26 m
− ul. Zawilec
70,01 m
----------------------Razem:
834,37 m
Celem opracowania jest wykonanie projektu umocliwiaj>cego realizacjC robót drogowych
zwi>zanych z przebudow> ulic w ramach procedury zgłoszenia robót na przebudowC.

3. Istniej>cy stan zagospodarowania
(§ 8.1 ust.2, pkt.2/ Roz., jw.)
Teren pod zamierzon> inwestycjC jest obecnie objCty obowi>zuj>cym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Tarczyna i nie jest objCty stref> ochrony konserwatora
zabytków.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Tarczyna ulice objCte przebudow>
zostały zaklasyfikowane, jako ulice lokalne klasy L oraz ci>gi pieszo-jezdne.
Wszystkie ulice objCte projektem przebudowy przebiegaj> w pasie drogowym wyznaczonym
granicami działek.
SzerokoWci pasów drogowych wynosz> odpowiednio dla:
ul. Szarych Szeregów
ul. Rócana
ul. Wrzosowa
ul. Tulipanowa
ul. Niezapominajki
ul. Zawilec

szer. pasa drogowego = 15,00 m
szer. pasa drogowego = 10,00 m
szer. pasa drogowego = 8,50 m
szer. pasa drogowego = 8,50 m
szer. pasa drogowego = 8,50 m
szer. pasa drogowego = 8,50 m

/ulica kl L/
/ulica kl L/
/ulica kl L/
/ci>g pieszo-jezdny/
/ci>g pieszo-jezdny/
/ci>g pieszo-jezdny/

Ulice w obecnym stanie posiadaj> nawierzchniC gruntow>, brak chodników, odwodnienia i
elementów organizacji ruchu.
Stan techniczny drogi bardzo zły, wyboje i deformacja w jezdni, odwodnienie drogi
powierzchniowe.
StopieM uci>cliwoWci wzrasta po opadach deszczu oraz w okresie jesienno-wiosennych roztopów.
3.1. Istniej>ce uzbrojenie terenu
Na ulicach objCtych opracowaniem wystCpuje infrastruktura podziemna.
Istniej>ce uzbrojenie terenu:
• kanał sanitarny Ø 200
- ks
• przewód wodoci>gowy
- w110
• kable telekomunikacyjne
-t
• kable energetyczne
- eNN
• przewód gazowy
- g63; g25
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Lokalizacja sieci została przedstawiona na aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych,
stanowi>cej podstawC opracowania projektu.
Usytuowanie istniej>cego uzbrojenia podziemnego w przekrojach poprzecznych ulic zostało
przedstawione na poszczególnych przekrojach normalnych ulic.
3.2. Stan nawierzchni i odwodnienia
UlicC objCte projektem przebudowy posiadaj> nawierzchnie gruntowe z licznymi nierównoWciami
powoduj>cymi utrudnienia w ruchu, brak urz>dzeM odwadniaj>cych.
StopieM uci>cliwoWci wzrasta po opadach deszczu oraz w okresie jesienno-wiosennych roztopów

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
(§ 8.1 ust.2, pkt.3/ Roz., jw.)
4.1. Analiza układu drogowego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy dróg gminnych, zlokalizowanych w
obszarze zabudowy jednorodzinnej.
PrzedsiCwziCcie obejmuje przebudowC ulic, które juc stanowi> układ komunikacyjny osiedla,
słuc>cy obsłudze przyległych do niej terenów zabudowy jednorodzinnej.
Istniej>cy układ ulic jest układem zamkniCtym, nie jest układem przelotowym.
Powi>zanie z zewnCtrznym układem komunikacyjnym Tarczyna odbywa siC tylko za
poWrednictwem drogi gminnej klasy L – ul. Szarych Szeregów.
Ulice: Szarych Szeregów, Rócana, Wrzosowa podlegaj>ce przebudowie s> zaklasyfikowane
według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarczyn do kategorii dróg
gminnych klasy L (lokalne).
Pozostałe ulice: Tulipanowa, Niezapominajki, Zawilec s> zaklasyfikowane, jako ci>gi pieszojezdne.
Poł>czenia tych ulic z ul. Szarych Szeregów odbywaj> siC poprzez skrzycowania proste (teowe).
Z dróg korzystaj> w głównej mierze mieszkaMcy dojecdcaj>cy do swoich posesji.
PrzedsiCwziCcie polega przede wszystkim na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchniC
utwardzon> z prefabrykowanej kostki betonowej oraz wykonanie powierzchni chłonno –
odparowuj>cych z płyt ECO, gruboWci 10 cm.
Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu technicznego dróg i
bezpieczeMstwa jej ucytkowników, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych
oraz poprawa walorów estetycznych terenu.
Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ce w granicach projektowanych prac nie rosn> cadne
drzewa.
W granicach projektowanej jezdni nie roWnie cadna roWlinnoW5.
4.2. OkreWlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja polega na przebudowie istniej>cych dróg.
Istniej>ca nawierzchnia gruntowa zostanie zast>piona kostk> brukow> betonow> gr. 8 cm oraz
ułocone płyty acurowe ECO umocliwiaj>ce wsi>kanie wody opadowej w grunt oraz postój pojazdów
nie przekraczaj>cych masy 2,5 t.
Dojazd do posesji zapewni> projektowane zjazdy o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej
betonowej.
Lokalizacja oraz rzCdne wszystkich projektowanych elementów dostosowane zostan> do
istniej>cego terenu oraz do rzCdnych istniej>cych bram
Pozostałe istniej>ce elementy infrastruktury technicznej pozostaj> bez zmian.
Zast>pienie nawierzchni gruntowej nawierzchni> utwardzon>, wykonanej z kostki wibroprasowanej
bCdzie korzystnie wpływa5 na Wrodowisko, eliminuj>c pylenie gruntu.
4.3. Zestawienie iloWciowe czCWci zagospodarowania terenu
(§ 8.1 ust.2, pkt.4/ Roz., jw.)
Zestawienie podstawowych powierzchni i długoWci projektowanego układu drogowego:
•

długoW5 jezdni……………………………………….……

•

powierzchnia jezdni ……………………..……….……… 4 189,80 m2
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•

powierzchnie chłonno – odparowuj>ce z płyt ECO ….

2 814,18 m2

•

powierzchnia chodników ………………………………..

741,51 m2

•

powierzchnia zjazdów……………………………………

422,44 m2

•

krawCcniki betonowe wystaj>ce 15x30………………..

419,59 m

•

krawCcniki betonowe wtopione 12x22………………… 1 679,08 m

•

krawCcniki betonowe najazdowe 15x22 ………………

190,24 m

•

obrzeca chodnikowe 8x30 ………………………………

1 501,70 m

• humusowanie i obsianie nasionami traw ……………..
215,52 m
Wszystkie prace zwi>zane z przebudow> ulicy nalecy wykona5 z zachowaniem projektowanego
ukształtowania wysokoWciowo – geometrycznego.
W zakresie projektowanego rozwi>zania drogowego przewidziano nastCpuj>ce prace:
a/ wykonanie niezbCdnych robót ziemnych pod jezdniC, zjazdy, chodniki
b/ wykonanie podbudowy jezdni, zjazdach i chodnikach
c/ wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej
d/ ułocenie płyt acurowych ECO
e/ ustawienie krawCcników na ławie cwirobetonowej z oporem
f/ ustawienie obrzecy chodnikowych
4.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków i ochronie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
(§ 8.1 ust.2, pkt.5/ Roz., jw.)
Teren nie znajduje siC w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, ani nie podlega ochronie na
podstawie ustaleM miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.5. Informacja okreWlaj>ca wpływ eksploatacji górniczej
(§ 8.1 ust.2, pkt.6/ Roz., jw.)
Eksploatacje górnicze na przedmiotowym terenie i w jego obrCbie nie wystCpuj>.
4.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniej>cych i przewidywanych zagroceM dla
Wrodowiska oraz higieny i zdrowia ucytkowników projektowanych obiektów
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrCbnymi
(§ 8.1 ust.2, pkt.7/ Roz., jw.)
Przedmiotowe przedsiCwziCcie nie bCdzie stanowi5 zagroceM dla Wrodowiska oraz higieny i zdrowia
ucytkowników.
Nie zmieni siC struktura ani iloW5 pojazdów mechanicznych na skrzycowaniach.
4.7. Inne konieczne dane
(§ 8.1 ust.2, pkt.8/ Roz., jw.)
Inne konieczne dane, wynikaj>ce ze specyficznego charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego i robót budowlanych - nie wystCpuj>.
Zakres zagroceM na etapie budowy okreWla informacja do planu BIOZ.
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D. INFORMACJA DOTYCZ=CA BEZPIECZELSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
zgodnie z
ROZPORZ=DZENIEM MINISTRA INRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 roku
§ Rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz>cej bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeMstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
OBIEKT: Przebudowa ulic:
ul. Szarych Szeregów
ul. Tulipanowa
ul. Wrzosowa
ul. Niezapominajki
ul. Zawilec
ul. Rócana

dz. nr ew. 412/62, 415/1
dz. nr ew. 412/29, 412/53
dz. nr ew. 412/28,
dz. nr ew. 412/21, 412/46
dz. nr ew. 412/16, 412/40
dz. nr ew. 412/36, 412/60

1. Dane ogólne
1.1. Inwestor /Zamawiaj>cy/
(§ 2 ust.2, pkt 2 Roz., jw.)
Urz>d GMINY TARCZYN
05-555 TARCZYN
1.2. Wykonawca projektu
(§ 2 ust.3, pkt 2 Roz., jw.)
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Witold Olasik
01-341 Warszawa
ul. Drzeworytników 3

2. CzCW5 opisowa
(§ 2 ust.3, pkt 2 Roz., jw.)
2.1. Zakres robót
(§ 2 ust.3, pkt 1 Roz., jw.)
Zakres robót obejmuje przebudowC nawierzchni jezdni i chodników.
Roboty te obejmuj>:
− korytowanie, profilowanie i zagCszczenie podłoca pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników
− wykonanie wykopów rCcznie, wzglCdnie koparko – ładowark> tam, gdzie nie wystCpuj>
istniej>ce uzbrojenia wraz z zabezpieczeniami,
− ustawienie krawCcników i obrzecy
− wykonanie warstw podbudowy nawierzchni
− wykonanie nawierzchni na jezdni, wjazdach i chodnikach
2.2. Wykaz istniej>cych obiektów
(§ 2 ust.3, pkt 2 Roz., jw.)
W otoczeniu ulic wystCpuje zabudowa jednorodzinna.
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2.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mog> stworzy5 zagrocenia
bezpieczeMstwa i zdrowia ludzi
(§ 2 ust.3, pkt 3 Roz., jw.)
−
−
−
−
−
−

Linie energetyczne napowietrzne
Linie telefoniczne napowietrzne
Kable telefoniczne
Sie5 wodoci>gowa
Kanalizacja sanitarna
Sie5 gazowa

2.4. Wskazanie dotycz>ce przewidywanych zagroceM wystCpuj>cych podczas realizacji
(§ 2 ust.3, pkt 4 Roz., jw.)
Roboty realizowane bCd> w pasie drogowym, na którym równoczeWnie odbywa5 siC bCdzie ruch
pieszy i kołowy, co niew>tpliwie moce mie5 wpływ na bezpieczeMstwo zarówno zatrudnionych
pracowników jak i ucytkowników drogi.
Podstawowym zagroceniem bezpieczeMstwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest:
− prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególnoWci nieprzewidywalne zachowania
kierowców w bezpoWrednim s>siedztwie prowadzenia robót drogowych,
− roboty zwi>zane z ucyciem ciCckiego sprzCtu budowlanego oraz Wrodków transportu
niezbCdnego do przemieszczania znacznych iloWci materiałów,
SprzCt pracuj>cy na budowie bCd>cy potencjalnym aródłem zagrocenia:
− dawig
− koparka kołowa,
− koparko-ładowarka,
− kołowe Wrodki transportu,
− ładowarka,
− walce drogowe,
− rozkładarka mas bitumicznych.
− sprCcarka spalinowa,
− spawarka elektryczna,
− piła spalinowa,
− zagCszczarka płytowa,
− ubijak spalinowy,
− zespół pr>dotwórczy,
− młot pneumatyczny.
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktacu pracowników
przed przyst>pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
(§ 2 ust.3, pkt 5 Roz., jw.)
Pracownik, który nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejCtnoWci do jej
wykonywania, a takce dostatecznej znajomoWci przepisów i zasad bezpieczeMstwa i higieny pracy,
nie wolno dopuWci5 do pracy.
Pracodawca jest zobowi>zany zapewni5 przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeMstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleM w tym
zakresie.
Szkolenie wstCpne obejmuje;
− instruktac ogólny
− instruktac stanowiskowy
− szkolenie podstawowe
Odbycie przez pracownika instruktacu na stanowiskach robotniczych przechodz> szkolenie
okresowe (w formie instruktacu)
− nie rzadziej nic raz na trzy lata,
− a na stanowiskach, na których wystCpuj> duce zagrocenia wypadkowe – nie rzadziej nic
trzy lata,
− a na stanowiskach, na których wystCpuje duce zagrocenie – nie rzadziej nic raz na rok.
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− Inne osoby kieruj>ce pracownikami, (np: mistrzowie, kierownicy) podlegaj> szkoleniom
nie rzadziej, nic co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by5 zakoMczone egzaminem sprawdzaj>cym. Pracodawca
obowi>zany jest na biec>co Wledzi5 wszelkie zmiany przepisów dotycz>cych szkoleM w zakresie
bhp.
Szczególnie wacne jest to, by szkolenie w dziedzinie bezpieczeMstwa i higieny pracy dla
pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych
pod wzglCdem treWci i formy do specyfiki zagroceM na okreWlonym stanowisku lub grupie stanowisk.
Na szczególn> uwagC zasługuje zagrocenie zwi>zane z wykonywaniem wykopów, gdyc czCsto
zdarza siC, ce sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie s> zaewidencjonowane na mapach a
w naturze wystCpuj> lub wystCpuj> w naturze w innym miejscu nic na mapie. Zaleca siC wobec
tego ustalenie rzeczywistego połocenia tych sieci przy ucyciu specjalistycznego sprzCtu do tego
typu prac.
2.6. Wskazanie Wrodków technicznych i organizacyjnych
zapobiegaj>cych niebezpieczeMstwem wynikaj>cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrocenia zdrowia lub w ich s>siedztwie, w tym zapewniaj>cych bezpieczn> i
sprawna komunikacjC, umocliwiaj>c> szybk> ewakuacjC na wypadek pocaru, awarii i innych
zagroceM
(§ 2 ust.3, pkt 6 Roz., jw.)
− Instruktacu pracowników
− Wygrodzi5 i oznakowa5 miejsca prowadzonych robót budowlanych stosownie do
rodzaju zagrocenia i według fachowo opracowanego projektu organizacji ruchu na
czas budowy i zatwierdzonego przez właWciwy urz>d.
− Sprawdzi5 stosowanie przez pracowników stosowanie przydzielonych Wrodków
ochrony indywidualnej jak: kaski odpowiednie obuwie, okulary, rCkawice ochronne,
linki i szelki zabezpieczaj>ce, a takce asekuracjC przez osoby towarzysz>ce
− Prowadzi5 wzmocony nadzór, a wykonywanie zadania powierzy5 sprawdzonym i
doWwiadczonym pracownikom
− OkreWli5 miejsca i sposób oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych
− Zastosowa5 drabiny do wejWcia i wyjWcia z wykopu
− W przypadku zapewnienia przejWcia przez wykop, stosowa5 kładki z balustrad>
− Na placu budowy posiada5 apteczkC ze Wrodkami pierwszej pomocy, a w znanym dla
wszystkich miejscu wywiesi5 numery telefonów ratunkowych i interwencyjnych
− Zabezpieczy5 dokumenty formalno – prawne przed zniszczeniem
Ponadto:
− Urz>dzenia zasilane pr>dem elektrycznym zabezpieczy5 przed poraceniem pracownika i
otoczenia, a ich ucytkowników przeszkoli5 w obsłudze maszyn i narzCdzi
elektromechanicznych. Urz>dzenia te i sie5 elektryczna powinna by5 zabezpieczona przed
dostCpem osób nieupowacnionych, a szczególnoWci przed dzie5mi.
−

Na kierowniku budowy ci>cy obowi>zek opracowania planu,BIOZ” w dostosowaniu do
konkretnego potencjału wykonawczego firmy realizuj>cej roboty i zgodnie z
rozporz>dzeniem Ministra Infrastruktury wyszczególnionym na stronie tytułowej niniejszego
opracowania.

2.7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzonych robót
(§ 3 ust.3, pkt 5 Roz., jw.)
Miejsca robót nalecy oznakowa5 i zabezpieczy5 zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas trwania robót.
Stanowiska pracy wydzieli5 zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi i taWm> ostrzegawcz>.
Z uwagi na koniecznoW5 zapewnienia dojazdów do posesji nalecy:
− poinformowa5 mieszkaMców o prowadzonych robotach drogowych.
− zapewni5 dojazd do posesji po zakoMczeniu robót w danym dniu
Prowadzenie robót drogowych i instalacyjnych wymaga:
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− wygrodzenia i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w oparciu o czasowy
projekt organizacji ruchu uzgodniony z zarz>dc> drogi i organem zarz>dzaj>cym
ruchem. W tracie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i bCdzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urz>dzenia zabezpieczaj>ce tj. zapory, Wwiatła
ostrzegawcze, sygnały, zapewniaj>c w ten sposób bezpieczeMstwo pojazdów i
pieszych
− publicznego obwieszczenia o przyst>pieniu do robót przed ich rozpoczCciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i iloWciach tablic informacyjnych.
− wyposacenie pracowników w indywidualny sprzCt ochrony i właWciw> odziec robocz>
oraz nadzór nad ich prawidłowym ucywaniem,
− przestrzeganie zasady nie składania urobku i materiałów na krawCdzi wykopów
− przestrzeganie instrukcji obsługi sprzCtu, instrukcji montacu elementów, instrukcji
obowi>zuj>cej na danym stanowisku pracy
− wyposacenia zaplecza budowy w Wrodki ł>cznoWci, Wrodki pierwszej pomocy
medycznej, wykaz telefonów alarmowych ( w tym do kierownika budowy) oraz
instrukcje stanowiskowe,
− ucywanie sprawnych i sprawdzonych urz>dzeM, sprzCtu i narzCdzi, przestrzeganie
szczegółowych Wrodków ostrocnoWci przez pracowników przebywaj>cych w
zasiCgu pracy sprzCtu ciCckiego,
− spełnienie wymogów ppoc. dla placu budowy
− zapewnienie nalecytego nadzoru nad realizacj> robót
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CZBV4 II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PROJEKT DROGOWY
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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANEGO
(wg Rozdz. 3, § 11.1. Roz. Min. Inf. z dnia 3 lipca 2003r., Dz. Ust. nr 120/2003 poz.1133)
1. Charakterystyka obiektu budowlanego
1.1. Przeznaczenie i program ucytkowy obiektu budowlanego
(§ 11, ust.2, pkt.1/ Roz., jw.)
Przedmiotem niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego jest przebudowa ulic gminnych
zlokalizowanych na terenie osiedla domów jednorodzinnych wolnostoj>cych, w obrCbie
ograniczonym ulicami Wrzosowa, Rócana, Szarych Szeregów i Zawilec w miejscowoWci Tarczyn.
Planowany zakres przebudowy ma zapewni5 niezmienne, bezpieczne warunki ucytkowania ulic
przez uczestników ruchu drogowego kieruj>cych pojazdami, pieszych oraz rowerzystów.
Projektowana przebudowa nie zmienia dostCpnoWci dróg.
Przebudowa ulic zapewni przyległym posesjom obsługC komunikacyjn> poprzez projektowane
zjazdy indywidualne.
Zamierzony cel do osi>gniCcia przewiduje poprawienie poziomu bezpieczeMstwa, komfortu ruchu,
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez:
− wykonanie nawierzchni utwardzonych na jezdniach i chodnikach
− zapewnienie warunków dla spływu wód opadowych i roztopowych
1.2. Lokalizacja i zakres opracowania
Ulice objCte projektem przebudowy s> usytuowane na działkach pozostaj>cych pod zarz>dem
UrzCdu Miejskiego w Tarczynie:
−
−
−
−
−
−

ul. Szarych Szeregów
ul. Tulipanowa
ul. Wrzosowa
ul. Niezapominajki
ul. Zawilec
ul. Rócana

dz. nr ew. 412/62, 415/1
dz. nr ew. 412/29, 412/53
dz. nr ew. 412/28,
dz. nr ew. 412/21, 412/46
dz. nr ew. 412/16, 412/40
dz. nr ew. 412/36, 412/60

Zakres projektu obejmuje wykonanie:
−
−
−
−

jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej,
obustronnych powierzchni chłonno-odparowalnych z płyt ECO
zjazdów indywidualnych
pasów zieleni

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
(§ 11, ust.2, pkt.2/ Roz., jw.)
W ramach projektowanej przebudowy zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej, powierzchnie chłonno-odparowalne z płyt ECO, zjazdy indywidualne do posesji
bitumicznej, chodniki w ul. Szarych Szeregów oraz pasy zieleni.
PrzyjCte parametry techniczne projektowanych ulic odpowiadaj> parametrom drogi klasy L.
Projektowane jezdnie ulic posiada5 bCd> przekrój szerokoWci 4,50 m oraz pobocza utwardzone
płytami ECO, o szerokoWci od 2,00 m do 3,00 m, co przyczyni siC do zwiCkszenia komfortu
uczestników ruch.

3. Stan istniej>cy
3.1. Nawierzchnia ulic
Ulice w obecnym stanie posiada nawierzchniC gruntow>.
Pas drogowy jest ograniczony istniej>cymi ogrodzeniami.
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3.2. Odwodnienie
Odwodnienie dróg gruntowych odbywa siC powierzchniowo, z rozs>czaniem wody opadowej w
przyległy teren.

4. Stan projektowany
4.1. Rozwi>zanie w planie
Przebieg ulic w planie dostosowano do istniej>cych podziałów ewidencyjnych tak, aby planowane
osie drogi przebiegały Wrodkiem pasa drogowego.
Osie ulic przebiegaj> w odcinkach prostych.
Połocenie ulic w planie nie ulega zmianie i mieWci siC w granicach pasów drogowych ulic.
Przekrój ulic jest jednojezdniowy o spadku poprzecznym daszkowym, umocliwiaj>cym
odprowadzenie wody opadowej w kierunku przyległych projektowanych powierzchni chłonnoodparowalnych.
PrzyjCto taki zakres prac budowlanych, który zapewni, ic zaprojektowana przebudowa drogi spełni
wymagania normatywne.
Granice opracowania przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz planie
sytuacyjnym.
Poł>czenia z ulicami przyległymi odbywaj> siC poprzez skrzycowania proste (teowe), z łukami
krawCcnikowymi o promieniu R=6,00 m.
4.2. Rozwi>zanie wysokoWciowe
Profile stanu terenu istniej>cego opracowano w oparciu o mapC sytuacyjno – wysokoWciow> i
pomiary uzupełniaj>ce.
Teren objCty projektowan> przebudow> ulic jest płaski.
Z uwagi na projektowane powierzchnie chłonno-odparowalne i ukształtowanie istniej>cych zjazdów
do posesji, przyjCto w ulicach Tulipanowej, Wrzosowej i Niezapominajki spadki podłucne w
granicach 0,1 ÷ 0,2 %.
Zaprojektowane parametry geometryczne przekroju normalnego ulic umocliwiaj> właWciwe
odprowadzenie wód opadowych z jezdni w kierunku powierzchni chłonno-odparowalnych.
Przebieg profilu nie zmieni w sposób zasadniczy ukształtowania zjazdów, zmiany wysokoWciowe
zawiera5 siC bCd> w granicach projektowanego pasa drogowego.
Niwelety dróg zaprojektowano zgodnie z wymogami technicznymi dla danej kategorii ulicy
uwzglCdniaj>c wysokoWci graniczne:
•
•
•
•
•

powi>zanie wysokoWciowe z rzCdnymi istniej>cymi na granicy robót nawierzchniowych
powi>zanie wysokoWciowe z rzCdnymi istniej>cych włazów kanału sanitarnego
dostosowanie niwelety do istniej>cego uzbrojenia podziemnego ulicy
dostosowanie niwelety ulicy do istniej>cych rzCdnych bram na zjazdach
zapewnienia sprawnego odpływu wód opadowych w kierunku powierzchni chłonnoodparowalnych

Maksymalne pochylenia dla ulic wynosz> odpowiednio:
− ul. Szarych Szeregów
max 1,82 %
− ul. Tulipanowa
max 2,00 %
− ul. Wrzosowa
max 2,00 %
− ul. Niezapominajki
max 2,00 %
− ul. Zawilec
max 2,25 %
− ul. Rócana
max 2,25 %
Minimalne pochylenia dla ulic wynosz> odpowiednio:
− ul. Szarych Szeregów
min 0,30 %
− ul. Tulipanowa
min 0,10 %
− ul. Wrzosowa
min 0,10 %
− ul. Niezapominajki
min 0,20 %
− ul. Zawilec
min 0,30 %
− ul. Rócana
min 0,20 %
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Maksymalna rzCdna ukształtowania wysokoWciowego układu na osi wynosi 152,58 i wystCpujC na
osi ul. Zawilec pik. 0+052,00.
Minimalna rzCdna wynosi 151,50 i wystCpuje na przeciCciu osi ul. Wrzosowej z osi> ul. Rócanej.
4.3. Przekroje normalne
Na projektowanych ulicach zaprojektowano jeden typ przekroju normalnego: przekrój 2 pasowy.
Podstawowe parametry geometryczne przekrojów normalnych drogi przedstawiono na
rysunkach nr 4.
Zestawienie parametrów geometrycznych:
Szarych
Szeregów

Rócana

Wrzosowa

Tulipanowa

Niezapominajki

Zawilec

klasa drogi – lokalna

L

L

L

ci>g p-jezdny

ci>g p-jezdny

ci>g p-jezdny

prCdkoW5 projektowa

30 km/h

30 km/h

30 km/h

30 km/h

30 km/h

30 km/h

KR 1

KR 1

KR 1

KR 1

KR 1

KR 1

liczba jezdni

1

1

1

1

1

1

pasy ruchu

2

2

2

2

2

2

brak

brak

brak

brak

brak

Parametry

obci>cenie ruchem

1,70 m

chodniki odsuniCte od
krawCcnika

1,00 m

pochylenie poprzeczne
jezdni

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

pochylenie poprzeczne
chodników

2,0 %

-

-

-

-

-

pow. chłonno-odparow.
/miejsca postojowe/

szer. 2,50 m

2,70 m

2,00 m

2,00 m

2,00 m

2,00 m

2,80 m

2,00 m

2,00 m

2,00 m

2,00 m

pochylenie poprzeczne
jezdni

2,0 %
daszkowe

2,0 %
daszkowe

2,0 %
daszkowe

2,0 %
daszkowe

2,0 %
daszkowe

2,0 %
daszkowe

15,00 m

10,00m

8,50 m

8,50 m

8,50 m

8,50 m

szerokoW5 pasa
drogowego

5. Układ konstrukcyjny obiektu
(§ 11, ust.2, pkt.3 Roz., jw.)
5.1. Konstrukcja nawierzchni
Dla jezdni objCtych przebudow> zaprojektowano nawierzchniC pozwalaj>c> przenosi5 obci>cenia
ruchem KR2, przy grupie noWnoWci podłoca G1 zgodnie z Rozporz>dzeniem Nr 430 Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada5 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r.)
UwzglCdniaj>c warunki ruchowe tj. kategoriC ruchu, przyjmuj>c noWnoW5 podłoca G1, obci>cenie
dopuszczalne osi 115 kN - zaprojektowano konstrukcjC z warstw> nawierzchniow> z kostki
brukowej wibroprasowanej, ułoconej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie.
5.1.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni
PrzyjCto nastCpuj>cy układ warstw konstrukcji nawierzchni (KR1) dla ulic:
ul. Szarych Szeregów
ul. Tulipanowa
ul. Wrzosowa
ul. Niezapominajki
ul. Zawilec
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ul. Rócana
•
8 cm - kostka brukowa betonowa
•
4 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4
• 10 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, frakcji 0 ÷ 31,5 mm,
• 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, frakcji 31,5 ÷ 63,0 mm
• 15 cm - dolna warstwa podbudowy z pospółki zawałowanej
-------------------------Razem: 52 cm
5.1.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdów
Zaprojektowane zjazdy bramowe indywidualne posiadaj> nawierzchniC z kostki wibroprasowanej
ułoconej na podbudowie z kruszywa łamanego.
•
8 cm kostka brukowa betonowa
•
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
• 15 cm kruszywo łamane mechanicznie 0/31,5
• 10 cm warstwa pospółki zawałowanej
-------------------------Razem; 37 cm
5.1.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika
Z uwagi na wystCpowanie chodnika w ul. Szarych Szeregów, odsuniCtego od jezdni, przyjCto
konstrukcjC nawierzchni zgodnie z zaleceniem KTKNPP /Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych/ bez dopuszczania najechania oraz postoju samochodów z nastCpuj>cym układem warstw konstrukcyjnych:
•
6 cm kostka brukowa betonowa
•
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
• 10 cm kruszywo łamane mechanicznie 0/31,5
-------------------------Razem: 27 cm
PrzyjCto spadek poprzeczny 2,00 % w kierunku jezdni i spadku podłucnym dostosowanym do
niwelety jezdni.
Obramowanie chodnika od strony istniej>cych ogrodzeM, mimo wystCpuj>cych cokołów w
ogrodzeniach przyjCto wykona5 z obrzecy betonowym 8x30 cm.
5.1.4 Konstrukcja powierzchni chłonno – odparowuj>cych
Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej, dla odwodnienia powierzchni utwardzonych przyjCto
wykona5 powierzchnie chłonno-odparowalne z płyt ECO w granicach pasa drogowego ulic,
umocliwiaj>ce równiec wykorzystanie ich, jako miejsc postojowych.
PrzyjCto nastCpuj>cy układ warstw konstrukcyjnych:
10 cm – płyty betonowe acurowe ECO
4 cm – podsypka piaskowa
20 cm – warstwa kruszywa łamanego 31,5÷63,0 mm
15 cm – warstwa odcinaj>ca z piasku
5.2. Zestawienie projektowanych zjazdów
ul. SZARYCH SZEREGÓW
----------------------------------------------------------------------------------------------Lp. Pik.
RzCdna
Opis
----------------------------------------------------------------------------------------------1 0+037,44 152,51 proj. brama
2 0+040,04 152,57
brama istn.
3 0+045,44 152,69
brama istn.
4 0+081,53 152,43
brama istn.
5 0+111,63 152,32
brama istn.
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6
7
8
9
10
11
12
13

0+120,42 152,30
0+127,77 152,29
0+138,66 152,28
0+175,32 152,35
0+183,31 152,29
0+209,33 152,15
0+244,09 151,81
0+274,78 151,62

proj. brama
brama istn.
proj. brama
proj. brama
proj. brama
proj. brama
brama istn
brama istn

.

ul. TULIPANOWA
----------------------------------------------------------------------------------------------Lp. Pik.
RzCdna
Opis
----------------------------------------------------------------------------------------------1 0+029,71 152,22
brama istn
2 0+033,21 152,39
brama istn
3 0+050,88 152,20
brama istn P
4 0+051,19 152,28
brama istn L
5 0+079,10 152,02
brama istn
6 0+088,37 151,98
brama istn
7 0+091,40 152,00 proj. brama
ul. WRZOSOWA
----------------------------------------------------------------------------------------------Lp. Pik. RzCdna
Opis
----------------------------------------------------------------------------------------------1 0+031,23 152,30 istn. brama
ul. NIEZAPOMINAJKI
----------------------------------------------------------------------------------------------Lp. Pik.
RzCdna
Opis
----------------------------------------------------------------------------------------------1 0+022,07 152,44
brama istn.
2 0+040,27 152,41
brama istn.
3 0+041,76 152,13 proj. brama
4 0+053,77 152,10
brama istn.
5 0+058,90 152,09 proj. brama
6 0+071,16 152,21
brama istn.
7 0+107,20 152,21
brama istn.
ul. ZAWILEC
----------------------------------------------------------------------------------------------Lp. Pik.
RzCdna
Opis
----------------------------------------------------------------------------------------------1 0+070,01 152,43
brama istn.
ul. RÓbANA
----------------------------------------------------------------------------------------------Lp. Pik.
RzCdna
Opis
----------------------------------------------------------------------------------------------1 0+024,69 152,12
brama istn.
2 0+024,69 152,12 proj. brama
3 0+051,19 151,70 proj. brama
4 0+081,56 151,83
brama istn.
5 0+081,56 151,55 proj. bram
6 0+091,33 151,50 proj. brama

PRACOWNIA PROJEKTOWA - Witold Olasik
Budownictwo drogowe
01-341 Warszawa, ul. Drzeworytników

tel. 22-666-07-06 kom. 692-950-359
e-mail: witold.olasik@post.pl
NIP 522-183-07-60 Regon: 010416804

PROJEKT BUDOWLANY
37
Projekt drogowy przebudowy ulic: ul. Szarych Szeregów, ul. Tulipanowa, ul. Wrzosowa, ul. Niezapominajki,
ul. Zawilec, ul. Rócana w miejscowoWci Tarczyn

5.3. Sposób zapewnienia warunków niezbCdnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepełnosprawne
(§ 11, ust.2, pkt.4 Roz., jw.)
Spełnienie tego warunku polega5 bCdzie na usuniCciu przeszkód przy
przemieszczaniu siC pieszych i niepełnosprawnych, które stanowi> krawCcniki uliczne.
UsuniCcie tych barier w rozwi>zaniach technicznych ulicy polega na:
− zastosowaniu obniconego krawCcnika na przejWciu dla pieszych
− zastosowaniu tuc przy krawCdzi obniconego chodnika dwóch rzCdów płytek „stop” o
wymiarach 40x40 cm lub 35x35 cm
5.4. Dane technologiczne oraz współzalecnoW5 urz>dzeM i wyposacenia zwi>zanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwi>zaniami
(§ 11, ust.2, pkt.5 Roz., jw.)
Nie dotyczy obiektu liniowego.
5.5. Rozwi>zania budowlane i techniczno-instalacyjne nawi>zuj>ce do terenów wzdłuc
trasy, rozwi>zania w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzglCdów bezpieczeMstwa
(§ 11, ust.2, pkt. 6 Roz., jw.)
Ze wzglCdów bezpieczeMstwa najbardziej istotnymi elementami nowego rozwi>zania wynikaj>cego
z przebudowy ulic bCdzie mocliwoW5 dokonania zorganizowanych warunków dla ruchu kołowego i
pieszego, wynikaj>ce z budowy jezdni i chodników oraz zjazdów obsługuj>cych przyległ>
zabudowC jednorodzinn>.
SzerokoW5 nawierzchni zjazdów indywidualnych przyjCto 4,0m.
Na obiekcie nie wystCpuj> wyj>tkowo charakterystyczne miejsca o szczególnym znaczeniu
dla funkcjonowania drogi, wymagaj>ce szczególnych rozwi>zaM budowlanych.
5.6. Rozwi>zania zasadniczych elementów wyposacenia technicznego zapewniaj>ce
ucytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

(§ 11, ust.2, pkt. 7 Roz., jw.)
Przebudowa ulic jest zgodna z ustawowymi wymogami technicznymi („Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada5 drogi publiczne i ich usytuowanie…”, prawo o ruchu drogowym, ustawa o
drogach publicznych, itp.) oraz formalno-prawnym.
Odcinki ulic objCte zasiCgiem projektu ich przebudowy, bCd> wyposacone we wszystkie urz>dzenia
zapewniaj>ce ich bezpieczne ucytkowanie w odpowiednim standardzie.
Urz>dzenia bezpoWrednio zwi>zane z drog> i słuc>ce jej prawidłowemu i bezpiecznemu
ucytkowaniu:
− obnicone krawCcniki w miejscach przejW5 dla pieszych,
− zastosowanie płytek ryflowanych („stop”) na przejWciach dla pieszych,
− oznakowanie poziome i pionowe,
− urz>dzenia zlokalizowane w pasie drogowym a słuc>ce obsłudze terenów przyległych:
− przebudowa i budowa zjazdów, chodniki dla pieszych.
5.7. Rozwi>zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz>dzeM instalacji technicznych
(§ 11, ust.2, pkt. 8 Roz., jw.)
Zadanie nie wywołuje kolizji z istniej>cymi urz>dzeniami infrastruktury technicznej.
5.8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
(§ 11, ust.2, pkt. 9 Roz., jw.)
Nie dotyczy obiektu bCd>cego budowl> drogow>.
5.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj>ce wpływ obiektu na Wrodowisko
(§ 11, ust.2, pkt. 10 Roz., jw.)
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5.10. Zapotrzebowania i jakoW5 wody oraz iloWci, jakoWci i sposobu odprowadzania Wcieków
Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bCdzie powierzchniowo na teren powierzchni
chłonno-odparowalnych.
5.11. Emisja zanieczyszczeM gazowych, w tym zapachów, pyłowych i pylnych, z podaniem
ich rodzaju, iloWci i rozprzestrzeniania siC
Nie dotyczy
5.12. Rodzaju i wytwarzania odpadów
Nie dotyczy
5.13. Emisja hałasu oraz wibracji, a takce promieniowania w szczególnoWci jonizuj>cego
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceM z podaniem odpowiednich parametrów
tych czynników i zasiCgu rozprzestrzeniania siC
Projekt dotyczy przebudowy ulic, nie stanowi rozbudowy układu drogowego, nie zwiCksza
obci>cenia ruchem, nie pogorszy emisji hałasu.
Pozostała czCW5 nie dotyczy.
5.14. Wpływ obiektu budowlanego na istniej>cy drzewostan, powierzchniC ziemi w tym
glebC, wody powierzchniowe i podziemne
Teren zieleni zahumusowa5 i obsia5 traw> na szerokoWci 1 m zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.
PrzyjCte w projekcie rozwi>zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaj> i eliminuj>
wpływ obiektu budowlanego na Wrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
5.15. Warunki ochrony przeciwpocarowej
(§ 11, ust.2, pkt. 11 Roz., jw.)
Samo istnienie drogi, a zwłaszcza jej stan po rozbudowie bCd> okolicznoWci> raczej
korzystn> w rozumieniu mocliwoWci prowadzenia akcji gaWniczej, poniewac skrzycowania i
zjazdy o utwardzonej nawierzchni ułatwiaj> dotarcie wozów bojowych stracy pocarnej do
kacdego punktu wzdłuc drogi. Roboty drogowe prowadzone bCd> z zachowaniem zasad
ochrony przeciwpocarowej, zwłaszcza dotyczy to prac z udziałem asfaltów i innych
zwi>zków organicznych pochodzenia naftowego (ropopochodnych).
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Plan orientacyjny
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skala 1:100
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6. nr 06a

Niweleta – ul. Szarych Szeregów……..

skala 1:50/500
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skala 1:50/500

8. nr 06c
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skala 1:50/500

9. nr 06d
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skala 1:50/500

10. nr 06e
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skala 1:50/500

11. nr 06f
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12. nr 07

Zjazdy indywidualne…………………..
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