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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY KASZTANOWEJ W KU ŹNI 

NIEBOROWSKIEJ I NIEBOROWICACH”. 
 

 
Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133) 
 
 
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i 
długość. 
 
1.1 Stan istniejący 

 

Istniejąca ulica Kasztanowa posiada nawierzchnię z kruszywa żwirowego na odcinku opracowania tj od 

zjazdu do realizowanego szpitala w kierunku skrzyżowania z DW nr 921 ulicą Knurowską. Odcinek objęty 

opracowaniem posiada długość ok. 860mb. Ulica Kasztanowa łączy Drogę krajową nr 78 z Drogą 

Wojewódzką nr 921, z uwagi na stan techniczny nawierzchni klasę drogi i jej funkcję w układzie 

komunikacyjnym gminy nie stanowi jednak alternatywnego połączenia pomiędzy tymi dwoma drogami. 

Droga posiada jedną jezdnie o zmiennej szerokości w planie, korona drogi o szerokości ok. 7-9,0m 

chodników brak, wzdłuż drogi prawie nie występują generatory ruchu kołowego jak i pieszego. Odwodnienia 

wgłębnego brak. Odwodnienie powierzchniowe stanowią spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni jezdni 

oraz przebiegający po prawej stronie idąc zgodnie z kilometrażem rów odwadniający. Rów w chwili obecnej 

jest zarośnięty. 

 
1.2 Opis stanu projektowanego 
1.2. 1  Przeznaczenie i program użytkowy: 

 

Przedmiotem opracowania inwestycji objętej niniejszą dokumentacją projektową jest przebudowa 

nawierzchni jezdni ulicy Kasztanowej polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni na pełnej głębokości 

konstrukcji o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego i burkowej kostki betonowej.( dopuszcza się 

wykorzystanie istniejących warstw konstrukcyjnych jako podbudowy ulicy; na odcinkach, gdzie umożliwia 

to przebieg projektowanej niwelety ulicy. Dla celów przebudowy przyjęto parametry ulicy jak dla drogi klasy 

„D” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r w sprawie Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i ich usytuowanie. 

 Przewiduje się że ulica Kasztanowa pełnić będzie funkcję ciągu pieszo-jezdnego. Przyjęto szerokość 

jezdni 5,0m –przekrój uliczny. Po prawej stronie drogi na szerokości 1.50m od krawędzi przewiduje się 
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wykonanie warstwy ścieralnej z Brukowej kostki betonowej typu Holland koloru żółtego z 20cm pasem od 

strony nawierzchni bitumicznej z kostki koloru grafitowego. Nawierzchnia z kostki od przylegającego 

pobocza będzie oddzielona krawężnikiem betonowym 15/30/100cm na ławie z oporem wtopionym; 

Nawierchnia bitumiczna będzie oddzielona od przylegającego pobocza krawężnikiem betonowym 

15/30/100cm na ławie z oporem o wysokości w świetle 4cm. Na zjazdach do posesji i na pola przewiduje się 

zabudowę krawężników najazdowych 15/22/100cm posadowionych na ławach z oporem o wysokości w 

świetle 2cm.. Przewiduje się umocnienie poboczy tłuczniem dolomitowym ( kruszywem naturalnym, 

łamanym). Na łuku kołowym w planie –Km 0+235.94 do km 0+291.28 przewiduje się wykonanie 

poszerzenia jezdni o wartości 2e dla e=30/R; Rh =75m e= 0.4 stąd poszerzenie wyniesie 0.8m a jezdnia na 

tym odcinku posiadać będzie szerokość w planie wynoszącą 5.80m. Zmianę przekroju porzecznego ( 

szerokości jezdni i pochylenia) należy wykonać na długości prostej przejściowej. Przyjęto długość L=35mb.  

Celem uzyskania efektu uspokojenia ruchu na długości ulicy przewiduje się wykonanie progów 

zwalniających płytowych U16B o nawierzchni z kostki granitowej rzędowej koloru szarego Oznakowanych 

dodatkowo linią poziomą P-25. ( sugeruje się wykonanie linii poprzez zastosowanie kostki granitowej innego 

koloru) 

 
1.2.2 Plan sytuacyjny: 
 

Przedmiotowa ulica będzie posiadać jedną jezdnię w planie o podstawowej szerokości 5,00m z 

poszerzeniami na łuku zgodnie z punktem 1.2.1 obustronne pobocza tłuczniowe posiadać będą szerokość 

0,75m.   jednia z lewej strony nie będzie ograniczona krawężnikiem betonowym z strony prawej przewiduje 

się wykonanie krawężnika wtopionego 15/30/100cm prostokątnego (bez ściętego lica) jako opornika dla 

ułożonej BKB; Na zjazdach do posesji przewiduje się zastosowanie krawężników najazdowych 

15x22x100cm o wysokości w świetle 2cm.  

Projektuje się wykonanie progów zwalniających o nawierzchni z kostki granitowej  i charakterystyce 

geometrycznej jak dla progu U16b. Wymiary pojedynczego progu 1,50+3,0+1,50=6,00m h=0,1m progi 

należy wykonać w ten sposób aby 20cm pas od strony krawędzi jezdni  umożliwiał spływ wody po kostce-by 

nie dochodziło do podmywania przyległego pobocza. Zjazdy do budynków i zabudowy posiadać będą 

nawierzchnię z BKB zjazdy na pola z B.A jak dla jezdni. Progi oznakować linią P-25 zgodnie z 

rozporządzeniem. 

Roboty wykonywane będą jedynie w granicy własności istniejącego pasa drogowego ulicy 

Kasztanowej. 
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Lokalizacja progów zgodnie z PZT, dopuszcza się zmianę lokalizacji progów w uzgodnieniu z 

Inspektorem nadzoru Inwestorskiego na miejscu na budowie podczas prowadzenia prac. Pochylenie 

poprzeczne progu zgodne z pochyleniem poprzecznym drogi.
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Zabezpieczenie krawędzi jezdni bitumicznej przed odłamaniem należy uzyskać poprzez schodkowe 

wykonanie warstw konstrukcyjnych stosując odsadzki o szerokości minimalnej wynoszącej 1.5 krotność 

grubości warstwy położonej wyżej. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe dogęszczenie poboczy z tłucznia i 

zawałowanie góry miałem 0/4mm celem uzyskania bardziej szczelnej warstwy poboczy. 

 

1..2.3 Sprawy własnościowe: 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach geodezyjnych w granicy istniejącego pasa drogowego 

ulicy Kasztanowej: 

27;69;83;70  

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób dostosowania do 
krajobrazu, otaczającej zabudowy(…) 

 
2.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

 

Przyjęta forma architektoniczna jest prosta i niezłożona wynika ona  bezpośrednio  

z założonej funkcji obiektu tj. funkcji komunikacyjnej.  Dostosowanie do istniejącej zabudowy osiągnięto 

poprzez wpisanie niwelety drogi w istniejący teren, z uwzględnieniem rzędnych punktów stałych. Punkty 

stałe stanowią: 

 

Rzędne zjazdów do posesji oraz rzędna ulicy w miejscu włączenia do drogi nadrzędnej. Celem 

podniesienia walorów estetycznych inwestycji pas z BKB typu Holland należy wykonać zgodnie z rys 4.2-

propozycja ułożenia nawierzchni z BKB. Zmiany w tym zakresie dopuszcza się jedynie za wyraźną pisemną 

zgodą projektanta na wniosek wykonawcy i przy aprobacie Gminy. 

 
2.2 Sposób dostosowania do krajobrazu i zabudowy 
 

Projektowana trasa ulicy  została  w miarę możliwości skoordynowana w planie i profilu, tym samym 

zachowano właściwą kompozycję przestrzenną  Pochylenia podłużne niwelety z uwagi na ukształtowanie 

ternu zawierają się w przedziale wartości minimalnych tj od ok. 0.17% do 1.15% 
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Parametry trasy –dane do wytyczenia geodezyjnego ob iektu. 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

    Pikieta Ŝ    Promie ń  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długo ść       T1         T2     K ąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 

                          Ci ęciwa  Azm. ci ęciwy  X(E)- ŚrŁuku   Y(N)- ŚrŁuku 

--------------------------------------------------- ----------------------------- 

 

        0.00        0.00      0.00  144.4625g   654 3568.83    5565177.24  TRASA00001 

      235.94 

 

      235.94       75.00      0.00  144.4625g   654 3749.53    5565025.53  TRASA00002 

       55.34       29.00     29.00   46.9780g   654 3771.74    5565006.88  TRASAV0001 

                             54.10  167.9516g   654 3701.30    5564968.09  TRASAS0001 

 

      291.28        0.00      0.00  191.4406g   654 3775.63    5564978.14  TRASA00003 

      280.97 

 

      572.25        0.01      0.00  191.4406g   654 3813.29    5564699.71  TRASA00004 

        0.00        0.00      0.00   -0.2744g   654 3813.29    5564699.71  TRASAV0002 

                              0.00  391.3038g   654 3813.28    5564699.71  TRASAS0002 

 

      572.25        0.00      0.00  191.1662g   654 3813.29    5564699.71  TRASA00005 

      276.28 

 

      848.53       50.00      0.00  191.1662g   654 3851.50    5564426.09  TRASA00006 

       11.04        5.54      5.54   14.0507g   654 3852.27    5564420.60  TRASAV0003 

                             11.01  198.1916g   654 3801.98    5564419.17  TRASAS0003 

 

      859.57        0.00      0.00  205.2169g   654 3851.82    5564415.08  TRASA00007 

        3.50 

 

      863.07        0.00      0.00  205.2169g   654 3851.53    5564411.59  TRASA00008 

Koniec trasy 
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ZBIÓR: L:\PILCH_KASZT_PBM\PILCH_KASZTP_V_04_2015P.W YN 
Obj ęto ść robót ziemnych                                       1/12:38/2015- 04-21 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
             POWIERZCHNIA          OBJETO ŚĆ      ZU śYCIE 
 PIKIETA ś   WYKOP   NASYP     WYKOP      NASYP  NA MIEJSCU N ADMIAR     BILANS 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
      0.00    2.80    0.00                                                  0.0 
                                58.93       0.49     0.5       58.4 
     24.40    2.03    0.04                                     58.4        58.4 
                                68.55       0.92     0.9       67.6 
     55.14    2.43    0.02                                    126.1       126.1 
                                69.49       2.27     2.3       67.2 
     87.61    1.85    0.12                                    193.3       193.3 
                                50.73       9.66     9.7       41.1 
    122.12    1.09    0.44                                    234.3       234.3 
                                39.96       9.36     9.4       30.6 
    151.83    1.60    0.19                                    264.9       264.9 
                                40.59       7.69     7.7       32.9 
    178.80    1.41    0.38                                    297.9       297.9 
                                36.82      16.79    16.8       20.0 
    209.61    0.98    0.71                                    317.9       317.9 
                                17.50      17.21    17.2        0.3 
    228.84    0.84    1.08                                    318.2       318.2 
                                14.49      14.92    14.5       -0.4 
    245.89    0.86    0.67                                     -0.4       317.7 
                                18.31      11.65    11.7        6.7 
    265.47    1.01    0.52                                      6.7       324.4 
                                17.24      17.05    17.1        0.2 
    284.63    0.79    1.26                                      6.8       324.6 
                                 7.94      30.78     7.9      -22.8 
    303.99    0.03    1.92                                    -22.8       301.7 
                                 0.47      50.86     0.5      -50.4 
    335.29    0.00    1.33                                    -73.2       251.4 
                                21.66      39.31    21.7      -17.6 
    375.40    1.08    0.63                                    -90.9       233.7 
                                31.56       4.97     5.0       26.6 
    391.18    2.92    0.00                                     26.6       260.3 
                                53.12       0.21     0.2       52.9 
    412.01    2.18    0.02                                     79.5       313.2 
                                46.47      10.76    10.8       35.7 
    443.20    0.80    0.67                                    115.2       348.9 
                                18.24      28.97    18.2      -10.7 
    473.86    0.39    1.22                                    -10.7       338.2 
                                 6.46      36.63     6.5      -30.2 
    504.64    0.03    1.16                                    -40.9       308.0 
                                 0.46      47.63     0.5      -47.2 
    535.57    0.00    1.92                                    -88.1       260.8 
                                 0.00      57.96     0.0      -58.0 
    566.48    0.00    1.83                                   -146.0       202.9 
                                 0.16      50.87     0.2      -50.7 
    597.50    0.01    1.45                                   -196.7       152.2 
                                 9.27      37.99     9.3      -28.7 
    628.39    0.59    1.01                                   -225.5       123.4 
                                33.50      17.82    17.8       15.7 
    659.12    1.59    0.15                                     15.7       139.1 
                                51.57       4.49     4.5       47.1 
    690.09    1.74    0.14                                     62.7       186.2 
                                45.54      10.62    10.6       34.9 
    720.86    1.22    0.55                                     97.7       221.1 
                                34.88      17.36    17.4       17.5 
    751.59    1.05    0.58                                    115.2       238.6 
                                39.42      15.43    15.4       24.0 
    782.15    1.53    0.43                                    139.2       262.6 
                                49.62      13.48    13.5       36.1 
    812.78    1.71    0.45                                    175.3       298.8 
                                48.21      10.37    10.4       37.8 
    843.29    1.45    0.23                                    213.2       336.6 
                                36.34       1.92     1.9       34.4 
    860.00    2.90    0.00                                    247.6       371.0 
 -------------------------------------------------- ----------------------------- 
   RAZEM                       967.48     596.46   279.7 
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3) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia 
przyjęte do obliczeń, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(..)ocena techniczna 
obejmująca ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia 
obiektu budowlanego. 
 
3.1 Podstawowe parametry techniczne: 

 

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni ulicy Kasztanowej na odcinku opracowania przyjęto: 

• ruch kategorii KR1  

Podłoże grupy nośności G1 zgodnie z opracowaną opinią geotechniczną. 
 
 
3.2 Przekrój poprzeczny, warunki geologiczno- inżynierskie: 
 

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich 

usytuowanie z dnia 02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430 z uwzględnieniem miejscowych warunków 

gruntowo- wodnych 

Zaprojektowano nawierzchnię dostosowaną do potrzeb ruchu kategorii KR1 i grupy nośności podłoża 

G1;  

 Warunki geologiczno –inżynierskie można zaliczyć do warunków prostych.  

 
3.3 Konstrukcja nawierzchni: 
 
3.3.1 Nawierzchnia jezdni –część bitumiczna 
 

4cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm 

5cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W) 0/16mm 

26cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego, tłuczeń stabilizowany mechanicznie 

( podbudowę wykonać w dwóch warstwach 14cm górna frakcji 0/31,5mm 15cm-dolna frakcji 

0/63mm)  

15cm Warstwa odcinająca z piasku grubego WP>35 k>8m/24h 

Razem 53cm 



 PROJEKT WYKONAWCZY :  

„Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej i Nieborowicach 

 

 

 

   

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LĄDOWEJ TRASA mgr inż. Tomasz Świderski ul. Kolista 6A/6  
41-709 Ruda Śląska 

10 

3.3.2 Nawierzchnia jezdni –pas z BKB 

 

8cm Warstwa ścieralna z BKB typu Holland na podsypce cem piaskowej 1:3 

4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 

26cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłuczeń stabilizowany mechanicznie 

( podbudowę wykonać w dwóch warstwach 11cm górna frakcji 0/31,5mm 15cm-dolna frakcji 

0/63mm) Dla warstwy górnej przewiduje się dodatkowo zawałowanie miałem 0/4cm gr 2cm 

przed wałowaniem. 

15cm Warstwa odcinająca z piasku grubego WP>35 k>8m/24h 

Razem 53cm 

 

3.3.3 Nawierzchnia zjazdów do posesji ( dotyczy posesji z zabudową mieszkalną). 
 
8cm kostka betonowa czerwona typu „Holland” 200x100mm 

3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego -tłuczeń stabilizowany mechanicznie 

0/31,5mm 

Razem: 26cm 

 

3.3.4 Nawierzchnia zjazdów do pól 
 

5cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 0/11,2mm 

7cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W) 0/16mm 

26cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego, tłuczeń stabilizowany mechanicznie 

( podbudowę wykonać w dwóch warstwach 11cm górna frakcji 0/31,5mm 15cm-dolna frakcji 

0/63mm)  

15cm Warstwa odcinająca z piasku grubego WP>35 k>8m/24h 

Razem 53cm 

Dopuszcza się, o ile nie pogorszy to parametrów techniczno eksploatacyjnych drogi, 

rezygnację z wykonania warstwy odcinającej, na odcinkach gdzie jako podbudowę można wykorzystać 

istniejące warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy Kasztanowej- pod warunkiem zapewnienia 

minimalnej grubości pakietu warstw konstrukcyjnych wynoszącej sumarycznie 0,53m; w takim 

wypadku dopuszcza się również zamiast istniejącej podbudowy wykonanie jedynie warstwy 
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wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie tłuczeń 0/31,5mm celem 

zapewnienia zgodnego z projektem ukształtowania niwelety ulicy. Odcinki kilometraży z wyrównaniem 

będą wynikać z istniejącego ukształtowania wysokościowego niwelety oraz rzędnych projektowych 

docelowej niwelety, przy założonej grubości konstrukcji nawierzchni. Odcinki z pełną grubością 

konstrukcji nawierzchni to co najmniej: odcinek od km 0+000,00 do km 0+100,00 od km 0+290,00 do km 

0+360,00 od km 0+480,00 do km 0+610,00 oraz od km 0+810,00 do km 0+850,00 

Dla progów zwalniających płytowych należy stosować warstwę ścieralną z kostki granitowej rzędowej 

8/11cm na podsypce cem piaskowej1:3 2cm. 

W wypadku napotkania w podłożu gruntów grupy nośności innej niż G1 wykonawca 

przeprowadzi własnym staraniem i na swój koszt doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 jedną z 

powszechnie przyjętych metod.  Pobocza należy umocnić 10cm warstwą tłucznia. 

3.4 Elementy konstrukcyjne: 

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są krawężniki na zjazdach o wymiarach 

15x22x100 i jako obramowanie krawędzi zjazdów oraz 15x30x100 jako obramowanie jezdni-wtopione –po 

stronie prawej i o wysokości w świetle 4cm po stronie lewej, wbudowane na podsypce cementowo- 

piaskowej oraz posadowione na ławie betonowej z oporem. Ławę betonową należy wykonać z betonu 

C12/15. Wysokość w świetle krawężnika należy zmieniać przy pomocy 2m długości odcinków 

przejściowych Oddzielenie nawierzchni bitumicznej jezdni i części nawierzchni jezdni z bkb zapewni 

obrzeże wtopione 8x30x100cm 

.  

3.5 Rozwiązania wysokościowe: 
 

Punktami stałymi niwelety są rzędne początku i końca zakresu opracowania w miejscu włączeń do 

ulicy ; rzędne zjazdów do posesji 

3.6 Odwodnienie: 
 

Odwodnienie jezdni zapewniają zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne. Założono przekrój 

jednostronny celem uzyskania lepszych warunków odwodnienia  o pochyleniu poprzecznym 2-3.5% dla 

nawierzchni bitumicznej i z BKB   i 6% dla poboczy. Pochylenie 3.5% jezdni stosować na łuku. Nie 

przewiduje się zabudowy korytek odwaniających. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy 

zabudować studnie chłonne h3.0m. z kręgów betonowych fi 1200mm wypełnione gruntem przepuszczalnym- 

mieszaniną piasku grubego i żwiru.  

Dla istniejącego rowu przydrożnego należy wykonać oczyszczenie z namułu, z reprofilowaniem skarp 

i niwelety- dążąc do odtworzenia pierwotnych pochyleń podłużnych..Rowom należy, w miarę dostępności 



 PROJEKT WYKONAWCZY :  

„Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej i Nieborowicach 

 

 

 

   

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LĄDOWEJ TRASA mgr inż. Tomasz Świderski ul. Kolista 6A/6  
41-709 Ruda Śląska 

12 

terenu w granicy pasa drogowego nadać przekrój trapezowy ( odtworzyć pierwotny przekrój), szerokość dna 

0,4m minimalna głębokość 0,5m. Nachylenie skarp 1:1,5 Prace te należy wykonać w granicy własności pasa 

drogowego.  Zjazdy na ciągu rowu przydrożnego wykonane w formie nasypów. Dla zjazdów po prawej 

stronie drogi ( w obszarze rowu przydrożnego)  przewiduje się zabudowę rur PCV FI 500mm-pod zjazdami 

pełniących funkcję przepustów z uwagi na przebiegający istniejący rów przydrożny. Rury należy ściąć 

skośnie pod kątem 33.7stopnia tj. kątem odpowiadającym skarpie 1:1.5. Miejsca wylotów należy umocnić 

płytami ażurowymi betonowymi 40x60x100cm. Na długości min 1m. od górnej krawędzi skarpy nasypu 

zjazdu. Należy wyciąć zieleń niską na skarpach -utrudniającą sprawny przepływ wody. Należy zabudować 

studnie chłonne zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie. 

 

4) W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego-
sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 
5) W stosunku do obiektu użyteczności usługowego, produkcyjnego lub technicznego-
podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z 
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi; 

 

Nie dotyczy. 

 

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego-rozwiązania budowlane i techniczno 
instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz 
rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z 
uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 

Przebieg projektowanej drogi w terenie dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu, geometrii 

dróg krzyżujących.  Pochylenia podłużne niwelety projektowanej z uwagi na rzędne punktów stałych oraz 

konfigurację istniejącego terenu kształtują się w przedziale wartości minimalnych 0.24-0.549% Dopuszcza 

się niewielkie korekty niwelety pod warunkiem zachowania minimalnych pochyleń podłużnych o ile nie 

przyczyni się to do konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy ulicy Kasztanowej. 

7)) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności 
instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także 
sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty 
pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 
uzasadnieniem doboru rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych. 
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4.  Rozwiązania zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
 

Podstawowymi środkami służącymi zapewnieniu właściwego użytkowania drogi, która jest budowlą 

komunikacyjną są środki organizacji ruchu drogowego., Projekt organizacji ruchu na czas robót i projekt 

docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia wykona wykonawca w własnym zakresie. 

 

8) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydująca o 
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 
parametry instalacji i  urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 
konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 
 
 Nie dotyczy branży drogowej 

 
 

Nie dotyczy branży drogowej 

9) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod w3zględem (..) 
A) Zapotrzebowania w wodę: 

Nie dotyczy 

 

B) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem  

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Podczas budowy i po oddaniu do użytku emisja spalin od poruszających się pojazdów 

 

C) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,  

wody powierzchniowe i podziemne: 

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody 

na Realizację Przedsięwzięcia w świetle obowiązujących przepisów. W ciągu ulicy Kasztanowej rośnie 

drzewostan złożony z Kasztanowców. Ul. Kasztanowa jest Aleją, na której rosnący drzewostan jest 

zakwalifikowany do zakresu ochrony terenów zielonych; o wartościach kraj obrazotwórczych jako 

zadrzewienie śródpolne. Nie przewiduje się wycinki drzew.   
 
5.  Wnioski końcowe 
 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji 

uzbrojenia terenu, w szczególności należy zwrócić uwagę na przebieg sieci, wodociągowej; Inwestycja nie 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

9) Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego 
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Należy wykonać regulację wysokościową istniejących elementów infrastruktury ( studnia kd i zawory 

wodociągowe) z dostosowaniem do rzędnych projektowych. Wykonawca opracuje i uzyska decyzje 

zatwierdzające projekty docelowej i czasowej organizacji ruchu- w razie konieczności ( po uzyskaniu 

stanowiska zamawiającej). Należy wykonać badania nośności istniejącego podłoża przed przystąpieniem do 

prac. 

Opracował  

        
 Mgr inż. Tomasz Świderski 
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OŚWIADCZENIE O KOMPLETNO ŚCI DOKUMENTACJI: 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż wykonana przeze mnie  dokumentacja:  

 

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PRZEBUDOWY ULI CY  
KASZTANOWEJ W KU ŹNI NIEBOROWSKIEJ I NIEBOROWICACH” 

 
Branża drogowa wraz z odwodnieniem jest kompletna pod względem formalno – prawnym i 

technicznym , jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że została wykonana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

                          
        

     
 

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

    PODPIS PROJEKTANTA 
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ZAŁ ĄCZNIKI FORMALNE: 
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SPIS RYSUNKÓW: 
 
 
RYS NR 1  PLAN ORIENTACYJNY   W SKALI 1:10 000 
 
RYS NR 2.1 PLAN SYTUACYJNY CZĘŚĆ I  W SKALI 1:500 
 
RYS NR 2.2 PLAN SYTUACYJNY CZĘŚĆ II W SKALI 1:500 
 
RYS NR 3.1 PROFIL  PODŁUŻNY   W SKALI 1:100/1000 
 
RYS NR 4.1 PRZEKROJ TYPOWY  W SKALI 1:50 
 
RYS NR 5.1 PRZEKROJE POPRZECZNE   W SKALI 1:100 
 


