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1. CZĘŚĆ OPISOWA.
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1.1. OŚWIADCZENIE
PROJEKTANTA.
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  1.1. OPIS  TECHNICZNY
Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 

nr  438 (ul. Koźmińska) do drogi powiatowej P 4965

w Borku Wielkopolskim, 
działki nr:   170, 188/3, 188/7, 189, 220/4   - obręb 0008,  

oraz działki nr:   581, 659, 662, 670, 674, 686, 687, 688, 689, 690/1, 691, 692, 693, 694, 695, 696,  
697, 698/1, 698/2, 699, 700, 701, 702, 703/2, 751,  867, 1103/3, 1107, 1108   - obręb 0001  

1. Inwestor.

Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski.

2. Materiały wyjściowe i pomocnicze do projektowania.

− Umowa z Inwestorem
− uzgodnienia z Inwestorem,
− mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 500 aktualizowana dla celów projektowych,
− wizje lokalne w terenie oraz geodezyjne pomiary uzupełniające,
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430),

− Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181); Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.,

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007  nr 19 poz. 115 –
tekst jednolity),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133),

− Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
późniejszymi zmianami),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690),

− Polskie Normy,
− związane Normy Branżowe,
− branżowa literatura techniczna.
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3. Zakres i cel opracowania. 

Opracowanie obejmuje teren położony w południowej części Borku Wielkopolskiego w
obrębie strefy przemysłowej oraz zabudowy jedno- i wielorodzinnej.
Etap I: działki nr: 170, 220/4 - obręb 0008, oraz działki nr: 867 - obręb 0001. 
Etap IA: działka nr: 170 - obręb 0008.
Etap II: działki nr: 170, 188/3, 188/7, 189 - obręb 0008, oraz działki nr: 659, 670, 751, 1103/3,
1107, 1108 - obręb 0001.
Etap III: działki nr: 581, 659, 662, 674, 686, 687, 688, 689, 690/1, 691, 692, 693, 694, 695, 696,
697, 698/1, 698/2, 699, 700, 701, 702, 703/2, 751 - obręb 0001.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy jezdni, chodnika, ciągu pieszo-jezdnego i pasa
awaryjnego wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Koźmińskiej (droga wojewódzka nr 438) do
drogi powiatowej P 4965. Szerokość jezdni - 7,00 m, chodnika 2,50 m, ciągu pieszo-jezdnego
3,00m, pasa awaryjnego 3,00 m. Projekt podzielono na poniższe etapy:
etap I – od ul. Koźmińskiej (droga wojewódzka nr 438) do ul. Pogorzelskiej,
etap IA – w ciągu ul. Pogorzelskiej,
etap II – od ul. Pogorzelskiej do ul. Droga Lisia,
etap III – od ul. Droga Lisia do drogi powiatowej P 4965.

4. Opis stanu istniejącego. 

Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję stanowi droga gminna klasy „Z” 
o nawierzchni z betonu asfaltowego (etap I, IA, II) oraz droga gruntowa (etap III). Na długości
zakładu „MRÓZ” (etap I) stan nawierzchni można określić jako dobry, dalej do drogi gminnej (ul.
Droga Lisia) – stan bardzo zły. Od ul. Droga Lisia do drogi powiatowej P 4965 – droga gruntowa w
pasie drogowym niewystarczającym dla wykonania drogi klasy „Z” . 

Szerokość pasa drogowego, oprócz etapu III , pozwala na wykonanie drogi klasy technicznej
„Z” . Pas drogowy etapu III został poszerzony podziałem geodezyjnym .

W obrębie I etapu konieczna jest częściowa wycinka drzew i krzewów ozdobnych . 
Urządzenia obce w obrębie projektowanej ścieżki drogi stanowi uzbrojenie terenu w postaci

takich mediów jak: 
- wodociąg,
- gazociąg,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- linia telefoniczna TP. S.A.,
- kabel energetyczny,
- sieć ciepłownicza.

5. Opis projektowanych rozwiązań jezdni.

5.1. Ulica w planie.

Projekt wykonawczy etapów I-III stanowi układ komunikacyjny spełniający warunki
techniczne drogi klasy Z, który stanie się częścią pierwszego (wewnętrznego) obwodowego
pierścienia drogowego miasta.
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Oś jezdni zaprojektowano starając się zminimalizować zakres zajęcia gruntów, przebudowy
istniejących urządzeń uzbrojenia terenu oraz zapewnić dostęp do wszystkich przyległych działek.

5.1.1. Etap I.

Układ drogi w planie stanowią odcinki proste o zróżnicowanych kątach zwrotu. Dla kątów
zwrotu mniejszych niż 3º zaprojektowano załamania niwelety w planie bez wyokrągleń. 
Zestawienie załamań niwelety w planie :

1. Z0 - Km  0+120,00 α = -0,5º
1. Z1 - Km  0+433,21 α = 0,5º
2. Z2 - Km  0+654,67 α = -0,8º

5.1.2. Etap IA.

Układ drogi w planie stanowią odcinki proste o zróżnicowanych kątach zwrotu. Dla kątów
zwrotu mniejszych niż 3º zaprojektowano załamania niwelety w planie bez wyokrągleń. 
Zestawienie załamań niwelety w planie :

1. Z3 - Km  0+064,01 α = -0,5º
2. Z4 - Km  0+151,64 α = -0,4º
3. Z5 - Km  0+182,34 α = 1,0º

5.1.3. Etap II.

Układ drogi w planie stanowią odcinki proste o zróżnicowanych kątach zwrotu. Dla kątów
zwrotu mniejszych niż 3º zaprojektowano załamania niwelety w planie bez wyokrągleń.
Zestawienie parametrów geometrycznych łuków :

1. Km  0+137,29 R3 = 200,00 m L3 =20,62 m
2. Km  0+300,11 R4 = 300,00 m L4 =30,10 m

Zestawienie załamań niwelety w planie :
1. Z6 - Km  0+238,09 α = 1,2º

5.1.4. Etap III.

Układ drogi w planie stanowią odcinki proste połączone łukami. 
Zestawienie parametrów geometrycznych łuków :

1. Km  0+121,97 R5 = 200,00 m L5 =58,37 m
2. Km  0+417,72 R6 = 200,00 m L5 =84,67 m
3. Km  0+585,35 R7 = 80,00 m L6 =70,71 m

Poszerzenia na łukach zgodnie z zasadą 40/R – warunek minimalnego poszerzenia. W celu
uzyskania odpowiedniego poszerzenia jezdni zastosowano prosta przejściową długości 25m.

Tabela nr 1   WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH OSI  DROGI
Punkt odniesienia: X = 6400,00; Y = 6000,00 w układzie lokalnym.
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PUNKT X Y

PPT I = PPT 7418,87 6012,62

Z0 7350,09 6025,67

Z1 7043,15 6088,05

Z2 6825,76 6130,13

KPT I 6702,09 6155,89

PPT IA 6703,65 6163,67

Z3 6691,12 6100,90

Z4 6673,22 6015,12

Z5 = PPT II 6666,74 5985,12

KPT IA 6657,87 5940,06

W3 6525,88 6028,48

Z6 6436,92 6046,23

W4 6361,02 6059,66

KPT II = PPT III 6279,55 6082,69

W5 6131,87 6115,90

W6 5862,00 6267,95

W7 5698,15 6282,68

PD 1 5674,21 6319,03

KPT III = KPT 5670,36 6324,88

5.2. Ulica w przekroju podłużnym.

Projektowaną niweletę dostosowano wysokościowo do istniejących rzędnych terenu biorąc
pod uwagę płynne połączenie z drogą powiatową P 4965 oraz z drogami gminnymi, jak również
możliwość grawitacyjnego odwodnienia nawierzchni.

5.2.1. Etap I.

Projektowana niweleta jezdni stanowi odcinki proste o nachyleniu od 0,5% do 2,7%
połączone łukami o następujących parametrach:

1. Km  0+744,93 R1 = 1500,00 m (wypukły - grzbiet)
2. Km  0+762,00 R2 = 1000,00 m (wklęsły - kosz)

5.2.2. Etap IA.

Projektowana niweleta jezdni stanowi odcinki proste o nachyleniu od 0,3% do 0,5%.

5.2.3. Etap II.

Projektowana niweleta jezdni stanowi odcinki proste o nachyleniu od 0,3% do 0,6%.
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5.2.4. Etap III.

Projektowana niweleta jezdni stanowi odcinki proste o nachyleniu od 0,3% do 1,1%
połączone łukami o następujących parametrach:

1. Km  0+020,00 R3 = 1500,00 m (wklęsły - kosz)
2. Km  0+115,00 R4 = 2000,00 m (wypukły - grzbiet)
3. Km  0+560,00 R5 = 2000,00 m (wypukły - grzbiet)

5.3. Ulica w przekroju poprzecznym.

5.3.1. Etap I.

Projekt obejmuje przebudowę jezdni do szerokości 7,00 m - nawierzchnia z betonu
asfaltowego, budowę chodnika o szerokości 2,50 m - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
oraz zjazdów na posesję - nawierzchnia z kostki betonowej.

W celu płynnego połączenia istniejącej drogi 6,00 m – od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 438 (ul. Koźmińska) - z projektowaną 7,00 m zastosowano prostą przejściową
długości 30,00 m.

Na jezdni zastosowano przekrój poprzeczny daszkowy o spadkach wartości 2%, ściek
przykrawężnikowy zaniżony o 1 cm. Krawężniki na całej długości jezdni wysokie – 12,0 cm.

Na chodniku oraz zjazdach na posesję zastosowana spadek poprzeczny jednostronny o
wartości 2% do ścieku przykrawężnikowego.

5.3.2. Etap IA.

Projekt obejmuje przebudowę jezdni do szerokości 7,00 m - nawierzchnia z betonu
asfaltowego, przebudowę poszerzenia jezdni o szerokości 2,50 m – nawierzchnia z betonu
asfaltowego oraz przebudowę pasa awaryjnego o szerokości 3,00 m - nawierzchnia z betonu
asfaltowego.

Na jezdni zastosowano przekrój poprzeczny daszkowy o spadkach wartości 2%, ściek
zaniżony o 1 cm .

Na poszerzeniu jezdni oraz na pasie awaryjnym zastosowana spadek poprzeczny
jednostronny o wartości 2% do ścieku.

5.3.3. Etap II.

Projekt obejmuje budowę z przebudowę jezdni o szerokości 7,00 m - nawierzchnia z betonu
asfaltowego, budowę ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,00 m - nawierzchnia z kostki
betonowej, parkingu o powierzchni 150,00 m2 (6 x 5,0 m x 3,2 m oraz 3 x 5,0 m x 3,6 m,
usytuowane pod kątem 60º do ciągu pieszo-jezdnego) oraz zjazdów na posesję - nawierzchnia z
kostki betonowej.

Na jezdni zastosowano przekrój poprzeczny daszkowy o spadkach wartości 2%, ściek
przykrawężnikowy zaniżony o 1 cm .

Na ciągu pieszo-jezdnym, parkingu oraz zjazdach na posesje zastosowano spadek
poprzeczny wartości 2% do ścieku przykrawężnikowego. 

5.3.4. Etap III.
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Projekt obejmuje budowę jezdni o szerokości 7,00 m - nawierzchnia z betonu asfaltowego,
zjazdów na posesję - nawierzchnia z kostki betonowej, zjazdów na pola – nawierzchnia z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie, pobocza o szerokości 0,75m oraz przepustu PD1 w km
0+662,18.

Na jezdni zastosowano przekrój poprzeczny daszkowy o spadkach wartości 2%, ściek
przykrawężnikowy zaniżony o 1 cm oraz obniżone krawężniki na całej długości jezdni. Na łukach
zastosowano spadek jednostronny wielkości 2%. Zmiana przekroju następuje na prostej
przejściowej długości 25m.

Na zjazdach na posesje zastosowano spadek poprzeczny wartości 2% do ścieku
przykrawężnikowego, natomiast na zjazdach na pola – spadek poprzeczny wartości 2% w stronę
pola.
 
5.4. Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcję projektowanej ulicy przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Przyjęto głębokość przemarzania gruntu jak dla strefy I - h = 0,80m. Na podstawie
istniejących warunków gruntowo - wodnych, podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G1.

Konstrukcja elementów drogi:

Lp.
Element

drogi
Nazwa warstwy

Grubość
[cm]

1. Zjazdy na
posesję, ciąg
pieszo-jezdny,
parking

kostka betonowa 8.0
podsypka piaskowa 5.0
podbudowa betonowa C12/15 20.0
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 10.0
podłoże gruntowe 

2. Opornik opornik betonowy 12x25x100cm
podsypka piaskowa 2.0
ława betonowa z oporem C12/15 15.0
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 15.0
podłoże gruntowe

3. Ścieżka
pieszo-
rowerowa

kostka betonowa brukowa 6.0
podsypka piaskowa 5.0
podbudowa betonowa C12/15 10.0
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 10.0
podłoże gruntowe

4. Obrzeże  obrzeże betonowe 8x30x100cm
podsypka piaskowa 2.0
ława betonowa z oporem C12/15 10.0
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 10,0
podłoże gruntowe

5. Zjazd na pole kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20.0
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 10.0
podłoże gruntowe
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6. Krawężnik krawężnik betonowy 15x30x100cm
podsypka piaskowa 2,0
ława betonowa z oporem C12/15 15,0
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 15,0
podłoże gruntowe

7. Jezdnia – etap
I, IA, II

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 5,0
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 9,0
istniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie
asfaltowej
podłoże gruntowe

8. Jezdnia – etap
III

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 5,0
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 6,0
podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 7,0
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20,0
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 10,0
podłoże gruntowe

9. Ściek kostka betonowa 8,0
podsypka piaskowa 4,0
podbudowa betonowa C12/15 20,0
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 10,0
podłoże gruntowe

Uwaga!
Ławę fundamentową pod krawężniki, oporniki oraz obrzeża wykonać w deskowaniu na całej
długości.

5.5. Sprawdzenie grubości zastępczej i warunku mrozoodporności .

Grupa nośność podłoża G2 - grunt mało wysadzinowy , warunki wodne przyjęto przeciętne.
Kategoria ruchu dla jezdni - KR 3, dla chodnika – KR1, dla ciągu pieszo – jezdnego z parkingiem -
KR2.

Grubość zastępcza:
1. dla nowo budowanej jezdni: HZ = 35 cm ( tabl. 7.3 Wytycznych... ),
2. dla chodnika: HZ = 25 cm ( tabl. 7.3 Wytycznych... ),
3. dla ciągu pieszo – jezdnego: HZ = 29 cm ( tabl. 7.3 Wytycznych... ). 

Grubość projektowana:
1. dla nowo budowanej jezdni: HP = 5,00*2,0+6,00*1,8+7,0*1,7+20,00*0,9+10,00*1,2

= 62,7 cm 
2. dla chodnika:   HP = 6,00*1,7+5,00*0,8+10,00*1,7+10,00*1,2= 43,2 cm 
3. dla ciągu pieszo – jezdnego: HP = 8,00*1,7+5,00*0,8+20,00*1,7+10,00*1,2 = 63,6

cm 
Nośność nawierzchni:

1. dla nowo budowanej jezdni: HP = 62,7 cm > HZ = 35 cm - nośność zapewniona,
2. dla chodnika: HP = 43,2 cm > HZ = 25 cm - nośność zapewniona,
3. dla ciągu pieszo – jezdnego: HP = 63,6 cm > HZ = 29 cm - nośność zapewniona.

Głębokość przemarzania dla strefy I - h = 80 cm .
Warunek mrozoodporności:

1. dla nowo budowanej jezdni = 0,50 * 80 cm = 40,0 cm < HP = 62,7 cm,
2. dla chodnika = 0,40*80 cm = 32,00 cm < HP = 43,2 cm,
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3. dla ciągu pieszo – jezdnego = 0,45*80 cm = 36,00 cm < HP = 63,6 cm,
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spełnia warunek mrozoodporności. Projektowana

warstwa stabilizacji cementem o grubości 10 cm podnosi grupę nośności podłoża z G2 do G1 .
5.6. Roboty ziemne dotyczące wykonania drogi.

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
projektowanego ciągu komunikacyjnego oraz na zdjęciu wierzchniej warstwy istniejącej
nawierzchni. Plan robót ziemnych zgodnie z rys. nr 011-D do 014-D.

5.6.1. Roboty ziemne dotyczące wykonania jezdni oraz chodnika – etap I.

Ilość robót ziemnych (korytowanie pod roboty nawierzchniowe):
Ilość wykopów: W = 720,00 m3

Ilość nasypów: N = 23,00 m3

Powierzchnia frezowania:     4650,00 m2

      Powierzchnie warstw asfaltowych:
      - warstwa wyrównawcza   4650,00 m2

- warstwa ścieralna          4650,00 m2

5.6.2. Roboty ziemne dotyczące wykonania jezdni oraz pasa awaryjnego – etap IA.

Ilość robót ziemnych (korytowanie pod roboty nawierzchniowe):
Ilość wykopów: W = 75,00 m3

Ilość nasypów: N = 1,00 m3

Powierzchnia frezowania:     2160,00 m2

      Powierzchnia warstw asfaltowych:
      - warstwa wyrównawcza   2160,00 m2

- warstwa ścieralna          2160,00 m2

5.5.3. Roboty ziemne dotyczące wykonania jezdni, ciągu pieszo-jezdnego oraz parkingu – etap II.

Ilość robót ziemnych (korytowanie pod roboty nawierzchniowe):
Ilość wykopów: W = 780,00 m3

Ilość nasypów: N = 11,00 m3

Powierzchnia frezowania:     2380,00 m2

      Powierzchnia warstw asfaltowych:
      - warstwa wyrównawcza   2380,00 m2

- warstwa ścieralna          2380,00 m2

5.5.3. Roboty ziemne dotyczące wykonania jezdni – etap II.

Ilość robót ziemnych (korytowanie pod roboty nawierzchniowe):
Ilość wykopów: W = 750,00 m3

Ilość nasypów: N = 1370,00 m3

Powierzchnia frezowania:     120,00 m2

      Powierzchnia warstw asfaltowych:
      - warstwa wyrównawcza   120,00 m2

- warstwa ścieralna          120,00 m2
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6. Odwodnienie.

6.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na etapie III – według rysunku 001-D od
studni DN 1000 mm w pasie drogowym drogi gruntowej o zagłębieniu wylotu do 120,57 m n.p.m.
Projektowany kanał deszczowy włączono do istniejącego kanału deszczowego Kd 400.

Odwonienie nawierzchni jezdni, chodnika, ciągu pieszo – jezdnego, parkingu będzie
realizowane poprzez zastosowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni, powodując spływ
wody do ścieku, a następnie do kanalizacji deszczowej. W celu zwiększenia sprawności
odprowadzenia wód opadowych, zastosowano ściek obniżony o 1cm w stosunku do krawędzi
jezdni oraz kratę wpustu deszczowego obniżoną o 1cm w stosunku do ścieku. Lokalizację wpustów
deszczowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys 001-D - 004-D).

6.2. Zestawienie parametrów technicznych kanalizacji deszczowej.

6.2.1. Kanalizacja deszczowa - sieć grawitacyjna Etapu III.

- długość całkowita - 430,0 mb,
- materiał - PVC-U klasy S  Ø 315
- spadek - 0,1 %

6.2.1. Przykanaliki do wpustów deszczowych.

- długość całkowita - 325,0 mb,
- materiał - PVC-U klasy S  Ø 160,
- spadek - ≥1,0 %,
- ilość przykanalików - 64 szt.

6.2.3. Przyłącze do kanalizacji deszczowej.

- długość całkowita - 7,1 mb,
- materiał - PVC-U klasy S  Ø 200,
- spadek - ≥1,0 %,
- ilość przykanalików - 1 szt.

6.2.4. Urządzenia obce.

Nie istnieją urządzenia obce w obrębie projektowanego kanału deszczowego.

Uwaga!
Głębokość przykrycia istniejącego uzbrojenia terenu przyjęto w oparciu o Wytyczne

OITiEwB, Warszawa 1963,  wobec braku danych geodezyjnych; dla wodociągu 1,40-1,80 m
ppt, dla kabla energetycznego 0,70 – 1,00 m ppt .

6.3. Kanalizacja deszczowa - założenia szczegółowe .

6.3.1.  Zastosowane materiały.

6.3.1.2. Rurociąg grawitacyjny.

Zaprojektowano rurociąg o średnicy Ø 315 mm, który należy wykonać z rur i kształtek
PVC-U, klasy S ( SDR 34; SN 8 ) zgodnych z normą PN-EN 1401 : 1999, produkcji 
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WAVIN METALPLAST - BUK oraz aprobatą techniczną IBDiM nr AT/2003-04-0500  lub
równoważnych. 

Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z instrukcją " Rury kanalizacyjne z PVC systemu 
WAVIN . Instrukcja stosowania w pasie drogowym ." - TRANSPROJEKT - Warszawa, 1998 r. 
Wykonawstwo i odbiór wykonanych robót muszą być zgodne z normą PN-EN 1610 : 2001 -
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Nie dopuszcza się łączenia elementów rurociągów pochodzących od różnych
producentów. System równoważny musi być systemem kompletnym.

Przyłącza do wpustów deszczowych wykonać jak główny rurociąg z rur i kształtek PVC-U
klasy S, Dn 160 (200) - firmy WAVIN METALPLAST - BUK lub w innym równoważnym
systemie.

6.3.1.3. Studzienki włazowe-rewizyjne.

Zaprojektowane studzienki włazowe  wykonać jako żelbetowe ( beton C45/55 )  łączone na
uszczelkę PKWiU 26.61.13-00.15 zgodne z normą PN-EN 1917 :2002 produkcji P.B.H. INŻBUD
sp. z o.o , STASZÓW , lub równoważne . 

Studzienki rewizyjne muszą spełniać następujące wymogi techniczne :
- przystosowanie do posadowienia na głębokości do 10,0 m ,
- bez konieczności stosowania pierścieni odciążających ,
- przystosowanie do obciążeń zasypki i taboru kołowego 400 kN/oś zgodnie z normą 
PN-85/S-10030 .
Nie dopuszcza się łączenia elementów studzienek rewizyjnych pochodzących od

różnych producentów. System równoważny musi być systemem kompletnym.

6.3.1.4. Wpusty deszczowe.

Zaprojektowane wpusty deszczowe na ciągach prostych wykonać o średnicy Ø 425 mm
tworzywowe (PVC/PE), zgodne z normami PN-B-10729 : 1999 oraz PN-EN 476:2000, produkcji
WAVIN METALPLAST - BUK lub równoważne.

Wpusty deszczowe muszą spełniać wymogi techniczne zawarte w następujących aprobatach
technicznych i normach :

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
"Instal" Warszawa - nr AT / 98-01-0468-01 ,

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym : aprobata techniczna IBDiM - Warszawa
nr AT / 2003-04-0317 ,

- klasa obciążeń D 400 - zgodnie z PN - EN 124: 2000 .
Nie dopuszcza się łączenia elementów studzienek pochodzących od różnych

producentów. System równoważny musi być systemem kompletnym.

6.3.1.5. Włazy żeliwne na studzienkach rewizyjnych.

Zaprojektowane żeliwne włazy kanałowe na studzienkach rewizyjnych zgodne z normą 
PN - EN 124 : 2000 o średnicy ( prześwit włazu netto ) Ø 600 mm . Zastosować włazy klasy D 400
na betonowych pierścieniach odciążających typu 1100/700 .

  
   



Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 

nr 438 (ul. Koźmińska) do drogi powiatowej P 4965 – projekt budowlany

6.3.2. Roboty ziemne.

W pasie drogowym wykonać wykop liniowy o ścianach pionowych, umocniony. Zaleca się
prowadzić wykop w całości szalowany np. w systemie PODLASIE-2 lub równoważnym. Całość
urobku należy wywieźć. Dopuszczalny jest wykop szerokoprzestrzenny, zależnie od warunków
gruntowo - wodnych.

Wykopany grunt należy w całości wymienić na piasek i zagęszczać w trakcie zasypki
rurociągów wibratorami płytowymi do wskaźnika zagęszczenia ID = 1,0 na całej głębokości.

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robót ziemnych regulują zapisy normy PN-
67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
oraz normą branżową BN-83/8836 - 02.

6.3.3. Układanie rurociągów.

Rurociągi PVC układać w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej grubości 15
cm i zasypać piaskiem na całej głębokości powyżej wierzchu rury. Szczegółowy sposób wykonania
robót ziemnych i układania rurociągu oraz ich łączenia wykonać według wytycznych układania
rurociągów zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną i według wytycznych opracowanych
przez producentów rur.

6.4. Przepust drogowy PD1 typu PECOR OPTIMA  lub równoważnym.

Projektowany przepust PD1 zlokalizowany jest w km 0+662,18 - etap III.. Przepust należy
wykonać z rury polietylenowej PEHD o średnicy nominalnej DN 600. Projektowany przepust
drogowy posiada aprobatę techniczną IBDM Nr AT /2000-04-0115.

Wylot kanału deszczowego Kd 600 należy zakończyć osadnikiem piasku typu O/S, gdzie
nastąpi redukcja zawiesiny ogólnej z wód deszczowych i roztopowych. Wstępnie oczyszczone
wody, zostaną odprowadzone (za pomocą przepusty PECOR OPTIMA DN 600), do separatora
lamelowego typu PSW LAMELA 60/600, w którym nastąpi dalsza redukcja zanieczyszczeń. Tak
oczyszczone wody opadowe, zostaną odprowadzone rurą PECOR OPTIMA DN 600 do istniejącego
rowu wylotem wykonanym w projektowanym murze oporowym. Wylot należy zakończyć klapą
burzową typu TKB-A DN 700.

Przepust zaprojektowano w całości w zasypce z kruszywa mrozoodpornego o frakcji 0-
32mm. Zabezpieczenie wylotu wykonać trylinką gr. 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 10cm. Długość przepustu jest wynikiem rozwiązań drogowych dotyczących drogi nad obiektem
oraz urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Wymiary i spadek podłużny rury są
wynikiem rzędnych posadowienia osadnika oraz separatora. 

Osadnik piasku typu O/S – to betonowa szczelna studnia o średnicy 2,30m i pojemności
czynnej 3,0 m3, na dnie której będą gromadziły się zanieczyszczenia mineralne.

Separator lamelowy PSW LAMELA 60/600 – to betonowa szczelna studnia o średnicy
2,30m i przepustowości nominalnej 60 dm3/s, w której z zanieczyszczonych wód podczas zjawiska
flotacji zostają oddzielone substancje ropopochodne.

Osadnik oraz separator należy posadowić na podbudowie betonowej C12/15 gr. 20cm.

Dane ogólne przepustu:

Długość całkowita  Ld= 20,13 m (dołem), 
Średnica: φ600 mm,
Kąt skosu do drogi nad obiektem    88,8º
Konstrukcja przepust z polietylenu PEHD typu np. PECOR OPTIMA,
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Zabezpieczenie antykorozyjne odporne na korozję, dodatkowe zabezpieczenie nie jest
wymagane, 

Umocnienie skarp trylinka na podsypce cem.-piask.

7. Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych i energetycznych.

Zabezpieczenie istniejącej linii telekomunikacyjnej pod montowanymi krawężnikami
realizować z wykorzystaniem rury osłonowej dwudzielnej typu HDPE 110/6,3 lub przesuwając
kabel poza obrys robót drogowych.

Występujące kolizje z linią energetyczną eNN należy przebudować zgodnie z projektem
technicznym stanowiącym  odrębne opracowanie.

8. Organizacja ruchu docelowego.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz.
2181).

9. Wpływ przebudowy ulic na środowisko.

Przebudowa nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. Przebudowa
spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wpływ przebudowy ulicy na
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem emisji zanieczyszczeń
pyłowych, hałasu i wibracji, a szczególnie pod względem oddziaływania drogi na powierzchnię
ziemi, w tym glebę zmniejszy się w stosunku do stanu istniejącego. Decyzja o środowiskowych

uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia – OŚGK – 7642/5/2008 z dnia 03.11.2008 r.

nie narzuca szczególnych warunków realizacji inwestycji . Niniejszy projekt w wypełnia wszelkie
wymogi cytowanej Decyzji .  

10. Uwagi końcowe.

10.1. Wszystkie prace związane z budową nawierzchni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami.

10.2. Materiały użyte do budowy nawierzchni powinny posiadać stosowne atesty. Wszystkie
zastosowane materiały budowlane i instalacyjne muszą posiadać aktualne certyfikaty - atesty 
bezpieczeństwa i zdrowotne i być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadać
aktualne Aprobaty Techniczne, lub świadectwa Zgodności z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany 
technologii wymagają uzgodnienia pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pełnej
odpowiedzialności na Wykonawcę za dokonane zmiany.

10.3. Roboty budowlane mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.
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10.4. Roboty należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.  
10.5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zauważonych przez wykonawcę robót nieścisłości w
projekcie należy niezwłocznie uzgodnić z autorem projektu, lub zgłosić właścicielowi pracowni
projektowej - "eMWu" KAROLAK Ostrów Wielkopolski, ul. Sobieskiego 9 
- mgr inż. Mirosławowi Karolakowi, tel. 736-41-94.

Opracował:

mgr inż. Mirosław Karolak
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1.5. INFORMACJA dotycząca
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA.
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1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA :

Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 
nr 438 (ul. Koźmińska) do drogi powiatowej P 4965 w Borku Wielkopolskim.

2. INWESTOR :

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
ul. Rynek 1
63 - 810 BOREK WLKP.

3. PROJEKTANT :

mgr inż. Mirosław Karolak
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4. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA.
4.1. Zakres robót rozbiórkowych:

- zebranie i wywiezienie warstwy humusu lub materiału mineralnego zastosowanego na 
  lokalne utwardzenie,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej,
- rozebranie krawężników,
- wywóz materiału rozbiórkowego.

4.2. Zakres robót budowlanych:

     - wykop liniowy pod kanał deszczowy i przykanaliki do wpustów ulicznych,
     - montaż studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych,
     - montaż kanałów rurowych oraz przykanalików,
     - zasypanie wykopów z zagęszczeniem,
     - korytowanie,
     - ustawienie krawężników drogowych, oporników oraz obrzeży betonowych
     - wykonanie warstw podbudowy,
     - wykonanie nawierzchni jezdni, ścieków, chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz parkingu,
     - montaż krat na studzienkach wpustów ulicznych,
     - regulacja wysokościowa włazów żeliwnych studni kanalizacyjnych istniejących,
     - montaż znaków drogowych.

4.3. Wykaz obiektów w obrębie placu budowy:

     - posesje mieszkańców,
     - uzbrojenie terenu według załączonej planszy zbiorczej.

4.4. Do podstawowych zagrożeń mogących wystąpić w trakcie realizacji robót należy zaliczyć:

     - możliwy wypadek drogowy ze względu na prowadzenie robót drogowych na ulicy 
       przy czynnym ruchu drogowym,
    - wysokie ryzyko przysypania ziemią w trakcie prowadzenia liniowych robót ziemnych,
    - prowadzenie robót w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych,
    - ryzyko utonięcia pracowników w przypadku zalania wykopów wodą,
    - prowadzenie robót w studniach - montaż uzbrojenia rurociągów.

4.5. Wykazane zagrożenia należą do typowych zagrożeń związanych z prowadzeniem robót
budowlanych i nie wymagają szczególnego instruktażu poza instruktażem stanowiskowym.

4.6. Należy precyzyjnie oznakować plac budowy oraz miejsce składowania materiałów
budowlanych - w uzgodnieniu z Inwestorem - aby nie ograniczyć ponad potrzeby możliwości
korzystania przez mieszkańców z dojazdów do posesji.

4.7. Opracować projekt organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót ziemnych i  robót
drogowych.

Sporządził:

mgr inż. Mirosław Karolak
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NUMER
 RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU SKALA

rys. nr 001-D Projekt zagospodarowania terenu- ETAP I skala 1 : 500  

rys. nr 002-D Projekt zagospodarowania terenu- ETAP I skala 1 : 500 

rys. nr 003-D Projekt zagospodarowania terenu- ETAP IA skala 1 : 500

rys. nr 004-D Projekt zagospodarowania terenu- ETAP II skala 1 : 500 

 rys. nr 005-D Projekt zagospodarowania terenu- ETAP III  skala 1 : 500  

 rys. nr 006-D Projekt zagospodarowania terenu- ETAP III   skala 1 : 500  

rys. nr 007-D Przekrój podłużny – ETAP I skala 1 : 100/1:500

rys. nr 008-D Przekrój podłużny – ETAP I skala 1 : 100/1:500

rys. nr 009-D Przekrój podłużny – ETAP IA skala 1 : 100/1:500

rys. nr 010-D Przekrój podłużny – ETAP II skala 1 : 100/1:500

 rys. nr 011-D Przekrój podłużny – ETAP III skala 1 : 100/1:500

 rys. nr 012-D Przekrój podłużny – ETAP III skala 1 : 100/1:500

rys. nr 013-D Przekroje konstrukcyjne skala 1 : 20

rys. nr 014-D Przekroje normalne skala 1 : 50

 rys. nr 015-D Przekroje poprzeczne – ETAP I skala 1 : 100

rys. nr 016-D Przekroje poprzeczne – ETAP I skala 1 : 100

rys. nr 017-D  Przekroje poprzeczne – ETAP IA  skala 1 : 100

 rys. nr 018-D Przekroje poprzeczne – ETAP II skala 1 : 100

rys. nr 019-D Przekroje poprzeczne – ETAP III  skala 1 : 100

rys. nr 020-D Przekroje poprzeczne – ETAP III  skala 1 : 100

rys. nr 021-D Uzbrojenie terenu – ETAP I  skala 1 : 500

rys. nr 022-D  Uzbrojenie terenu – ETAP I skala 1 : 500

rys. nr 023-D        Uzbrojenie terenu – ETAP IA  skala 1 : 500

rys. nr 024-D Uzbrojenie terenu – ETAP II  skala 1 : 500

rys. nr 025-D        Uzbrojenie terenu – ETAP III skala 1 : 500

rys. nr 026-D        Uzbrojenie terenu – ETAP III skala 1 : 500

rys. nr 027-D Przepust drogowy PD1 skala 1 : 50
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