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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego Modernizacji obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy
przy ul. L. Miki 37: Etap I – Przebudowa segmentu F, H, I w zakresie branży drogowej.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży drogowej budowy drogi pożarowej, wraz z

odcinkiem ciągu pieszego, oraz placem manewrowym.

Droga posiadać będzie szerokość 4,0m, oraz długość 164,60 i zakończona będzie placem 

manewrowym 20x20m. Konstrukcja drogi dostosowana będzie do awaryjnego najazdu pojazdu o 

nacisku 100KN/oś(zgodnie ze standardem drogi pożarowej).

2. WYTYCZNE I NORMATYWY

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego .

• 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.

Nr 43 - Warszawa 14.06.1999 r.)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad

ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

późniejszymi zmianami),
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi

zmianami).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi

zmianami).

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z

późniejszymi zmianami).

• „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” – załącznik do

Zarządzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

• PN-B-11112:1996+Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych.

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowe.

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (dz. U nr 126 poz.

839), 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren inwestycji jest w chwili obecnej zagospodarowany i częściowo zabudowany. Zjazdy

publiczne z ulicy Olchowej i ulicy Miki znajdują się poza opracowaniem projektu i nie będą podlegać

przebudowie. Komunikacje wewnętrzna zapewniają ciągi umocnione płytami ażurowymi(dojazdy), oraz

szereg ciągów pieszych.
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Droga posiadać będzie długość 164,60m, szerokość 4,0m, ograniczona będzie obrzeżami

betonowymi 30x8x100cm wysuniętymi na 0-2cm, posadowionymi na ławie z betonuC12/15.

Droga posiadać będzie pochylenie poprzeczne 1,0%, oraz podłużne od 0,90% do 5,08%.

Na odcinku przecięcia z istniejącym dojazdem wykonany zostanie krawężnik uliczny betonowy

wtopiony 15x30x100cm na lawie z betonu C12/15.

Droga pożarowa posiadać będzie łuki poziome R=9,0m (co daje wyokrąglenie łuku

zewnętrznego min 11,0m).

Na odcinkach drogi pożarowej w celu połączenia istniejących ciągów pieszych wykonany

zostanie dodatkowo ciąg pieszy szerokości 1,0m, ograniczony obrzeżem betonowym 25x6x100cm

wysunięty na 2,0cm, ułożony na podsypce cem-piask 1:4.

Zakończenie drogi stanowić będzie plac o wymiarach 20x20m, pełniący funkcje pożarowego

placu do zawracania. Plac ograniczony będzie obrzeżami betonowymi 30x8x100cm wysuniętymi na 0-

2cm, posadowionymi na lawie z betonuC12/15, na odcinku południowym obrzeza będą wtopione.

Plac posiadać będzie pochylenie podłużne 4,0%, oraz poprzeczne 2,0%.

Wszystkie istniejące ciagi piesze, oraz odcinek wewnętrznej drogi dojazdowej z płyt ażurowych

muszą zostać dostosowane wysokościowo do budowanej drogi pożarowej, co wymagać będzie

przełożenia istniejącej nawierzchni z kostki, płytek, lub ażurów na długości do 10,0m.

Wszystkie projektowane skarpy należy zahumusowac i obsiać trawa, podobnie jak i teren po

likwidowanych ciągach pieszych poza obrysem drogi.

Nawierzchnia jest projektowana jako przepuszczalna, a nadmiar wód opadowych

odprowadzony będzie w teren(wody czyste, ponieważ droga nie jest przeznaczona do ruchu pojazdów

osobowych).

Pod droga pożarową i placem zlokalizowane jest szereg studni kanalizacji, większość z nich

wymagać będzie regulacji wysokościowej w niewielkim zakresie(10-20cm), oraz ewentualnego

wzmocnienia poprzez zabudowę pierścieni odciążających.

Na odcinku drogi pożarowej zlokalizowany jest kabel energetyczny NN(oświetleniowy), który

należy przełożyć poza obrys drogi, lub zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Szczegółowe rozwiązanie wysokościowe(plan warstwicowy) należy traktować jako materiał

pomocniczy, ze względu na wysoki stopień skomplikowania ukształtowania terenu może zajść

konieczność dostosowania pochyleń drogi do rzeczywistego ukształtowania terenu, którego wypełni na

etapie projektowym nie da się odwzorować.

Dopuszcza się wykorzystanie nieuszkodzonej kostki rozbiórkowej do wykonania nawierzchni ciągów

pieszych, oraz rozbiórkowych podbudów kamiennych jako niesortu kamiennego do wzmocnienia

podłoża.
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5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nr 1

Konstrukcja nawierzchni drogi po żarowej

• 10cm płyty ażurowe betonowe 40x60x10cm, wypełnione humusem, lub żwirkiem

Humus należy dodatkowo obsiać trawą.

• 5 cm podsypka piaskowa

• 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

• 15 cm warstwa odsączająca z mieszanki kruszywowej(np. pospółka, żwirek,

piasek)

• Geowłóknina separująca układana na warstwie drobnego kruszywa wzmocnienia, lub

na warstwie 5,0cm ochronnej z piasku.

• Umocnienie podłoza gruntowego warstwa niesortu kamiennego grubości od 10-40cm

należy osiągnąć moduł wtórny E2 co najmniej 100 Mpa. Dopuszcza się zamiennie

zastosowanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

Konstrukcja ta jest dostosowana do awaryjnego najazdu pojazdu o nacisku do 100KN na oś.

Konstrukcja nr 2

Konstrukcja nawierzchni ci ągów pieszych

• 6 cm  kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa- szara

• 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4

• 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

• Geowłóknina separująca na warstwie 5cm piasku, lub drobnego kruszywa.

• Umocnienie podłoza gruntowego warstwa niesortu kamiennego grubości od 10-30cm

należy osiągnąć moduł wtórny E2 co najmniej 80 Mpa. Dopuszcza się zamiennie

zastosowanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

Geowłóknina separująca 

• geowłóknina wykonana z polipropylenu stabilizowanego przeciw

promieniowaniu UV

• masa powierzchniowa 105g/m2

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 8,0 kN/m

• opór na przebicie CBR 1,24KN
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• umowny wymiar porów Q90 -0,12mm

• wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłokniny przy

dh=50mm słupa wody 130 l/m2s

Projektant dopuszcza zmianie materiału na inny pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie

wytrzymałościowym, oraz wodoprzepuszczalności.

UWAGA:

Przed wykonaniem prac nale ży zlokalizowa ć wszystkie sieci(w szczególno ści elektryczne) za

pomoc ą przekopów kontrolnych i w ich otoczeniu zachowa ć szczególna ostro żność.

Istniej ące studnie kanalizacyjne znajduj ące si ę w projektowanej drodze nale ży wzmocni ć i

dostosowa ć wysoko ściowo

Ze względu na mo żliwo ść wyst ępowania wysokiego poziomu wód gruntowych, mo że zajść

konieczno ść dodatkowego obni żenia poziomu wód gruntowych za pomoc ą roboczych drenów.
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6. Plan BIOZ

6.1 Przedmiotem opracowania są prace związane z budowa drogi pożarowej, placu

manewrowego, oraz ciągów pieszych.

      Budowa polegać będzie na:

• Ściągnieciu warstwy ziemi urodzajnej- humusu.

• Demontażu , rozbiórkach istniejących płyt betonowych, fundamentów, fragmentow

istniejącej nawierzchni.

• Korytowaniu na wskazaną głębokość

• Wykonaniu prac instalacyjnych(kanalizacja, sieci).

• Umocnieniu podłoża, dogęszczeniu, odziarnieniu podłoża gruntowego wraz z jego

wyprofilowaniem

• Wykonaniu ewentualnych nasypów z gruntu nasypowego G-1

• Wykonaniu krawężników, obrzeży na ławach betonowych

• Wykonaniu warstw podbudowy tłuczniowej

• Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, lub płyt azurowych.

6.2 Występujące zagrożenia:

• roboty w wykopach,

• prace transportowe załadunkowe i wyładunkowe,

• prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego,

• prace w bezpośredniej bliskości ruchu drogowego

• prace przy urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia, sieci gazowej.

• roboty ziemne wykonywane w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego

6.3 Zagrożenia wypadkowe lub zdrowotne mogące występować podczas realizacji robót.

• Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestycji są pracami typowymi dla

przedsiębiorstw wykonawczych w branży drogowej. Przy spełnieniu podstawowych

zasad bezpieczeństwa pracy stopień zagrożeń może być zminimalizowany, jednak

rodzaj wykonywanych robót stwarza szereg zagrożeń dla zdrowia i życia

pracowników. Źródłem zagrożeń mogących wystąpić przy realizacji prac są w

szczególności: 
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• prace montażowe w wykopach,

• prace związane z budowa i przyłączeniem sieci teletechnicznej

• prace transportowe załadunkowe i wyładunkowe,

• prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego,

• prace w bezpośredniej bliskości ruchu drogowego,

• roboty ziemne wykonywane w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego.

UWAGA!

Zwraca się uwagę, ze wszelkie elementy istniejącego uzbrojenia podziemnego

znajdujące się w strefie oddziaływania inwestycji przed przystąpieniem do prac muszą być

zlokalizowane za pomocą przekopów kontrolnych.

6.4 Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robót w zależności od

występujących zagrożeń

Na budowie należy ustawić tablicę informacyjną z wykazem podstawowych nr

telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Na każdym etapie prowadzonych robót sprawdzane będą stan i jakość elementów

zagospodarowania placu budowy, a w szczególności ogrodzeń i wygrodzeń dróg, zasilania

energetycznego oraz zaplecza.

Przejścia i miejsca niebezpieczne dostępne dla osób nie zatrudnionych przy robotach

wygrodzone zostaną barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

Materiały składowane będą zgodnie z instrukcjami producentów i normami.

Wszelkie naprawy sprzętu będą wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie

przedsiębiorstwa prowadzącego roboty.

Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowane będą zgodnie z przepisami.

6.5 Szkolenia BHP, profilaktyka przed wystąpieniem zagrożeń, zasady postępowania

w razie zagrożenia
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Roboty będą prowadzone przy przestrzeganiu przepisów Rozporządzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz,U.

nr 129) oraz Ustawy z 26.05.1997 roku, Kodeks Pracy (Dz.U. nr 21).

Brygady robocze zostaną przeszkolone szkoleniem stanowiskowym związanym z

warunkami prowadzenia robót wzdłuż czynnej drogi publicznej.

Prowadzenie robót odbywać się będzie z odpowiednim oznakowaniem miejsca

wykonywanych prac.

Brygady robocze będą wyposażone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze

koloru pomarańczowego i żółtego

Dowóz materiałów odbywać się będzie samochodami z mechanicznym rozładunkiem.

Roboty będą prowadzone głównie na zamkniętym terenie prywatnym co zapewni

bezpieczeństwo wykonywania prac bez narażania pracowników na potrącenie przez ruch

samochodowy. Przy pracach w obrębie jezdni ulicy, konieczne jest wprowadzenie

tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Obsługa maszyn i urządzeń stosowanych podczas prowadzenia robót odbywać się

będzie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Stosowane narzędzia przez brygady robocze będą odpowiadać wymogom

technicznym.

Prowadzenie robót ziemnych przy użyciu sprzętu budowlanego odbywać się będzie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie BHP

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118).

Ewentualne wykopy zostaną na koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane

taśmą ostrzegawczą oraz tabliczką „Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieczeństwa osób

postronnych.

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i znaki drogowe ograniczające

ruch zdemontowane.

6.6 Wymagana dokumentacja budowy i sposób jej przechowywania

Na budowie winna być pełna dokumentacja budowlana (kserokopia lub II-gi

egzemplarz) Dziennik Budowy i dokument zezwalające na rozpoczęcie robót, jak również
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dokumentacja BHP zawierająca: dziennik szkoleń stanowiskowych BHP, kserokopie

aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, uprawnień specjalistycznych pracowników,

szkoleń okresowych BHP, badań elektroenergetycznych elektronarzędzi, atesty, certyfikaty,

zaświadczenia producenta itp. wynikające z odrębnych ustaleń i wymogów.

Dokumentacja budowy powinna być przechowywana w sposób zapewniający jej

bezpieczeństwo przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Projektował: 

inż. Jarosław FRYCZ 
upr.bud. SLK/0778/POOD/05
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