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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Pan Grzegorz Furmański o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3270/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 104, 33-113 Zgłobice

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAP-V3S-24Q-VLX *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Stanisław
Karczmarczyk
Date: 2016.12.19 12:19:03 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Kraków, Polska
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem inwestycji jest Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
będąca załącznikiem do projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa drogi 
powiatowej 1305K Szczurowa - elichów w zakresie budowy chodnika wraz z 
odwodnieniem chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce nr ew. 775 w m. 
Jadowniki Mokre” 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Zlecenie Inwestora 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie 

 Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejącego 
 Projekt budowlany 

3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 
 
Obiekt / Inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej 1305K Szczurowa - elichów w 

zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem chodnika w 
istniejącym pasie drogowym na działce nr ew. 775  
w m. Jadowniki Mokre  
 

Adres / Lokalizacja: Jadowniki Mokre, gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski 
grodzki, województwo małopolskie na działce nr 775, obręb 
0003 w miejscowości Jadowniki Mokre 
 

Inwestor: żmina Wietrzychowice 
Wietrzychowice 19 
33-270 Wietrzychowice 
 

Administrator drogi: Jw. 
 

Jednostka projektowa: Projekty Skrabacz Sp. z o.o. 
Ilkowice, ul. Partyzantów 42 
33-131 Łęg Tarnowski 
 

żłówny Projektant: mgr in . Jarosław Skrabacz 
upr. nr 51/2002 
 



 

  

4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Projekt budowlany obejmuje następujący zakres robót: 

 wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy 
 roboty rozbiórkowe zjazdów w granicach pasa drogowego wraz z istniejącymi 

przepustami 
 roboty ziemne dla budowy chodnika i przykanalików kanalizacji deszczowej 
 wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wylotami  
 wykonanie rowu odwadniającego wzdłu  projektowanego chodnika wraz z 

przepustami w ciągu rowu 
 wykonanie skarp  
 zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 
 wykonanie podbudów chodnika ze zjazdami 
 wykonanie elementów galanterii drogowej 
 wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów 
 monta  elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
 monta  i wykonanie oznakowania 
 przywrócenie stałej organizacji ruchu 
 roboty wykończeniowe i porządkowe 

5. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W obrębie projektowanego chodnika znajdują się następujące sieci: 

 Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 

 Sieć gazociągowa 

 Sieć wodociągowa 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na 
podkład mapowy. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i rozbiórkowych 
Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z przebiegiem urządzeń 
podziemnych. W rejonie kolizji z urządzeniami podziemnymi roboty ziemne nale y 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostro ności. 

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 Pas drogowy 
 Istniejące uzbrojenie terenu (ewentualnie tymczasowe) 
 Inne (nie do przewidzenia) 

7. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYST PUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Prace ziemne i monta owe prowadzone w rejonie pasa drogowego 
 Prace prowadzone w wykopach 
 Prace przy u yciu maszyn i urządzeń elektrycznych 
 Hałas i drgania pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń 



 

  

8. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót muszą być przeszkoleni  
w zakresie BHP 

 Pracownicy muszą być zaznajomieni przez osobę kierującą robotami  
z mo liwością wystąpienia zagro eń oraz ich charakterem 

 Maszyny i urządzenia mogą być obsługiwane tylko przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje 

 Roboty mogą być prowadzone tylko przez osobę do tego uprawnioną 

9. WSKAZANIE RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

 Oznakowanie stref niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(wykopy, roboty w pasie drogowym, na wysokości itp.) 

 Wprowadzenie i stała kontrola tymczasowej organizacji ruchu 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAżOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania  

pn.Ś „Przebudowa drogi powiatowej 1305K Szczurowa - elichów w zakresie 
budowy chodnika wraz z odwodnieniem chodnika w istniej cym pasie 
drogowym na działce nr ew. 775 w m. Jadowniki Mokre”  

1.1. Lokalizacja i inwestycji oraz podstawowe dane 

ObiektŚ Budowa chodnika dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnego pn.Ś 
„Przebudowa drogi powiatowej 1305K Szczurowa - elichów w zakresie 
budowy chodnika wraz z odwodnieniem chodnika w istniejącym pasie 
drogowym na działce nr ew. 775 w m. Jadowniki Mokre” 

 
Adres / LokalizacjaŚ 
 

Jadowniki Mokre, gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski grodzki, 
województwo małopolskie na działce nr 775, obręb 0003  
w miejscowo ci Jadowniki Mokre  

InwestorŚ żmina Wietrzychowice 

Wietrzychowice 19 

33-270 Wietrzychowice  
Administrator drogiŚ Jw. 

Jednostka 
projektowaŚ 

Projekty SKRABACZ Sp. z o.o. 
ILKOWICź, ul. Partyzantów 42 
33-131 Łęg Tarnowski 
 

żłówny ProjektantŚ mgr in . Jarosław Skrabacz 
upr. nr 51/2002 
 

1.2. Cel i zakładany efekt inwestycji 

Zakres inwestycji w cało ci obejmujeŚ 
 wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy 
 roboty rozbiórkowe zjazdów w granicach pasa drogowego wraz z istniejącymi 

przepustami 
 roboty ziemne dla budowy chodnika i przykanalików kanalizacji deszczowej 
 wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wylotami  
 wykonanie rowu odwadniającego wzdłu  projektowanego chodnika wraz z 

przepustami w ciągu rowu 
 wykonanie skarp  
 zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 
 wykonanie podbudów chodnika ze zjazdami 
 wykonanie elementów galanterii drogowej 
 wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów 
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 monta  elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
 monta  i wykonanie oznakowania 
 przywrócenie stałej organizacji ruchu 
 roboty wykończeniowe i porządkowe 

Niniejszy opis dotyczy projektu zagospodarowania terenu i nale y rozpatrywać 
go łącznie z pozostałymi czę ciami dokumentacji. W ramach kompleksowej 
inwestycji zakłada się budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z wykonanie 
odwodnienia terenu wokół inwestycji poprzez wykonanie przykanalików kanalizacji 
deszczowej, poprawienie bezpieczeństwa ruchu poprzez doprowadzenie parametrów 
obiektu wraz z dojazdami do warto ci normatywnych oraz zastosowanie 
wymaganych przepisami szczegółowymi urządzeń bezpieczeństwa ruchu (dotyczy 
ruchu pojazdów oraz pieszych). Projekt przewiduje tak e wykonanie rowu 
odwadniającego przyległego do projektowanego chodnika. 

1.3. Podział inwestycji na etapy, kolejno ć realiacji obiektów 

1.3.1. Podział inwestycji na etapy 

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się podziału na etapy. Mo liwe 
jest jednak etapowanie inwestycji w porozumieniu z żłównym Projektantem przy 
zachowaniu warunków wynikających z zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.3.2. Kolejno ć realizacji obiektów 

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej przyjęto następującą 
kolejno ć realizacji robótŚ 

1. Roboty przygotowawcze 
2. Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni. 
3. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
4. Roboty ziemne (wykopy, nasypy) 
5. Odwodnienie (przepusty, kanalizacja deszczowa) 
6. Infrastruktura techniczna 
7. Podbudowy 
8. żalanteria drogowa 
9. Nawierzchnie 
10. Zjazdy na posesje przyległe 
11. źlementy bezpieczeństwa i organizacji ruchu 
12. Roboty wykończeniowe i porządkowe 

1.4. Podstawa opracowania 

 Umowa z Zamawiającym 
 Wytyczne Zamawiającego 
 Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa do celów projektowych 
 Mapa ewidencyjna 
 Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903) 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity -  
Dz. U. Nr z 2016r. poz. 290,961,1165,1250)ś 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 
903)ś 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 62, poz. 627 z dnia 23 stycznia 2008r.)ś 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
okre lenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na rodowisko  
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pó n. zmianami)ś 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejącego 
 Wypisy z rejestru gruntów 
 Badania podło a gruntowego 

2. ISTNIEJ CY STAN ZAżOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. ZAżOSPODAROWANIE ISTNIEJ CEżO TERENU 

Droga powiatowa 
Droga powiatowa w rejonie inwestycji (na odcinku objętym opracowaniem 
projektowym) posiada jezdnię utwardzoną bitumiczną, szeroko ci około 5,50m. 
Pobocza ziemne nieutwardzone zmiennej szeroko ci. Spadki podłu ne wahają się  
w przedziale od 1 do ok. 7%. Spadki poprzeczne nieregularne. Droga w planie 
przebiega prostoliniowo. 
 
Rowy przydro ne 
Aktualnie odwodnienie terenu zapewniają istniejące rowy przydro ne, które nie są 
regularne i nie ma mo liwo ci okre lenia ich stałego przekroju poprzecznego, w 
związku z czym projektuje się budowę rowu odwadniającego wzdłu  projekt. 
chodnika. W bezpo rednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się zabudowania 
mieszkaniowe- domy jednorodzinne.  

2.2. Istniej ce uzbrojenie terenu 

Uzbrojenie terenu występujące w rejonie projektowanej inwestycjiŚ 
 Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 
 Sieć gazociągowa 
 Sieć wodociągowa 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych 

na podkład mapowy. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i rozbiórkowych 
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Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z przebiegiem urządzeń 
podziemnych. W rejonie kolizji z urządzeniami podziemnymi roboty ziemne nale y 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostro no ci. 

2.3. Warunki terenowe 

W rejonie przedmiotowej inwestycji droga przebiega w terenie oznaczonym 
jako teren zabudowany i jest to droga o znaczeniu lokalnym. 

Teren nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej. 
Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską zabytków. 
Teren nie jest zakwalifikowany do terenów bezpo redniego zagro enia 

powodzią 

3. PROJEKTOWANE ZAżOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. UKSZTAŁTOWANIE INWESTYCJI 

3.1.1. Układ komunikacyjny 

W ramach kompleksowej inwestycji zakłada się budowę chodnika wzdłu  prawej 
krawędzi jezdni, gdzie początek opracowania ustanowiony został w km lokalnym 
0+000,00, a koniec w km lokalnym 0+122,71. Projekt zakłada wykonanie nowego 
chodnika z kostki brukowej betonowej szeroko ci całkowitej 223cm (łącznie  
z krawę nikiem i obrze em). W miejscu istniejącego rowu odwadniającego 
przydro nego planuje się budowę nowego rowu odwadniającego dostosowanego do 
projektowanego chodnika. Wody opadowe z powierzchni chodnika i czę ci jezdni 
odprowadzone będą do projektowanego rowu poprzez projektowane przykanaliki. 
Inwestycja ma na celu odtworzenie walorów u ytkowych istniejącego systemu 
komunikacyjnego oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu zarówno rowerowego jak  
i samochodowego poprzez doprowadzenie parametrów chodnika do warto ci 
normatywnych, zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu wymaganych 
przepisami szczegółowymi. 

Odwodnienie projektowanego układu komunikacyjnego zapewnią projektowane 
przykanaliki kanalizacji deszczowej o długo ci 10,00 m z rur kielichowych PCV 
dn160mm o szeregu cię ko ci S wraz z budową wylotów do projektowanego rowu 
odwadniającego o parametrachŚ 

 Szeroko ć w koronie rowu zmienna  - minimum 2,0m 
 Szeroko ć dna rowu zmienna  - minimum 0,4m 
 żłęboko ć rowu zmienna – minimum 0,8m 
 Pochylenie skarp 1Ś1 

3.2. PROJEKTOWANE OBIEKTY 

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje się wykonanie następującego 
zakresu robótŚ 
 
Roboty przygotowawczeŚ 

 wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy 
 zdjęcie warstwy humusu w zakresie kolidującym z projektowanymi robotami 
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Roboty rozbiórkoweŚ 
 rozbiórka istniejących zjazdów w zakresie kolidującym z projektowanym 

chodnikiem 
 
Roboty drogoweŚ 

 budowa chodnika na odcinku od km lokalnego 0+000 do km 0+122,71  
 przebudowa zjazdów na przyległe działki w zakresie pasa drogowego 
 monta  elementów bezpieczeństwa ruchu 
 oznakowanie poziome i pionowe 

Niniejszy opis dotyczy projektu zagospodarowania terenu i nale y rozpatrywać 
go łącznie z pozostałymi czę ciami dokumentacji. Rozwiązania sytuacyjne zostały 
dostosowane do warunków terenowych oraz wytycznych Zamawiającego. 
Projektowaną geometrię poziomą przedstawiono na rysunku Projektu 
Zagospodarowania Terenu. 

4. ZESTAWIENIE POSZCZEżÓLNYCH CZ CI ZAżOSPODAROWANIA 
TERENU 

 Klasa drogi – L - powiatowa 
 Prędko ć projektowa – 40km/h 
 Obcią enie ruchem – KR - 3 
 Długo ć odcinka chodnika objętego wnioskiem – 122,71m  
 Szeroko ć jezdni istniejąca – min 5,50 m  
 Spadek poprzeczny na prostej – zró nicowany 
 Szeroko ć chodnika – 2.00 m 
 Odkrycie krawę nika zasadniczego – 12cm 
 Odkrycie krawę nika najazdowego – 2cm 

5.  OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU 
Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej. 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI żÓRNICZEJ 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami wpływów 

eksploatacji górniczej. 

7. OCHRONA RODOWISKA 
Dla przedmiotowej inwestycji postępowanie w zakresie oddziaływania 

inwestycji na rodowisko naturalne nie jest wymagane. 
Ucią liwo ć związana z inwestycją dotyczy okresu realizacji robót i jest 

bezpo rednio związana z technologią prowadzenia robót.  

7.1. OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH 

Negatywne oddziaływanie na etapie realizacji mo e następować ze strony 
urządzeń  
i maszyn wykorzystywanych na placu budowy. Zagro eniem mogą być równie  bazy 
budowlane, gdzie będą składowane materiały oraz sprzęt budowlany.  
Zagro enie wód podziemnych w czasie eksploatacji drogi mo e wystąpić w związku 
z wypadkami z udziałem pojazdów przewo ących substancje niebezpieczne. 
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Potencjalnym ródłem zanieczyszczeń będą tak e spływy deszczowe i roztopowe  
z nawierzchni drogi, zawierające produkty cierania opon, oleje z nieszczelnych 
układów mechanicznych oraz ró nego rodzaju chemikalia pochodzące  
z niewła ciwego ich transportu. Okresowo w rodowisku wodnym obszarów 
przyległych do drogi mo e wzrosnąć stę enie jonów chlorkowych, jako efekt spływu 
wód roztopowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 
Ochrona wód podziemnych na etapie budowy 
 zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego, 
 zapewnienie wła ciwej technologii prac budowlanych, 
 wybór lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczególnie 

wra liwymi na zanieczyszczenia, 
 zabezpieczenie terenu placu i zaplecza budowy wraz z wyposa eniem  

w system odbioru i odprowadzenia cieków bytowych i odpadów 
 
Ochrona wód podziemnych na etapie eksploatacji 
 zastosowanie odpowiedniego (szczelnego) systemu odprowadzania cieków 

7.2. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Potencjalne zagro enie dla wód powierzchniowych na etapie realizacji wią ą 
się z obecno cią składów budowlanych oraz pracą maszyn budowlanych, które 
mogą zanieczyszczać wody płynami eksploatacyjnymi np. olejami, paliwami, 
smarami. Ponadto, na etapie wykonywania prac budowlanych mo e pojawić się 
oddziaływanie w postaci zamulania koryt przekraczanych cieków. Mo e to mieć 
miejsce w wyniku spływów powierzchniowych z terenu budowy, szczególnie w 
obrębie kolein powstałych z poruszania się pojazdów mechanicznych. Oddziaływanie 
to będzie okresowe o niewielkim zasięgu, w praktyce bez znaczenia dla jako ci wód 
oraz stosunków wodnych. 

 
Ochrona wód powierzchniowych na etapie budowy 
 zapobieganie przedostaniu się materiałów lub rozlewów substancji u ywanych  

w czasie budowy do wód powierzchniowych, 
 tereny nale y przywrócić do stanu poprzedniego poprzez rekultywację, 

zadrzewienia i odpowiednie zabiegi melioracyjne oraz kształtowanie 
zastępczych biotopów, 

 ograniczenie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z terenu budowy, 
wykonanie systemów podczyszczających wody deszczowe i roztopowe w 
miejscach podatnych na zanieczyszczenie, 

 przy przej ciach przez cieki wodne - zabezpieczenie przej ć przed spływem 
wód opadowych. 
 

Ochrona wód powierzchniowych na etapie eksploatacji 
 utrzymanie dro no ci systemu odprowadzania. 

7.3. ODDZIAŁYWANIE NA żLEBY 

Prace ziemne prowadzone w ramach przebudowy u i przebudowy drogi mogą 
prowadzić do zmiany stosunków wilgotno ciowych gleb na terenach przyległych. 
Objawia się to w postaci przesuszenia gruntów poło onych wzdłu  wykopów oraz 
nadmierne zawodnienie gleb poło onych wzdłu  nasypów drogowych. 
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W okresie budowy nastąpią znaczne zmiany morfologiczne terenów 
znajdujących się w miejscu lokalizacji docelowego pasa drogowego. Prace makro-  
i mikroniwelacyjne związane z przemieszczaniem mas ziemnych naruszą  
i przekształcą powierzchnię ziemi, okresowo uruchamiając procesy erozyjne. 

Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie następować przede wszystkim 
poprzez emisję gazów i pyłów, w ród których istotny wpływ na warunki glebowe będą 
miałyŚ tlenki azotu, węglowodory i aldehydy, tlenki siarki, sadza oraz pierwiastki 
ladowe. Oddziaływanie drogi, w tym przypadku, uzale nione będzie od lokalnych 

warunków, wła ciwo ci fizyko - chemicznych gleb, wielko ci dopływu gazów i pyłów, 
z czym wią e się zagospodarowanie terenów wzdłu  drogi. 

źksploatacja drogi mo e się tak e przyczyniać do zasolenia gleb.  
W miejscach najsilniej zasolonych mo e okresowo występować czę ciowe lub 
całkowite zamieranie ro linno ci. 

 
Ochrona gleb na etapie budowy 
 stworzenie mo liwo ci pó niejszego wykorzystania usuwanej warstwy 

humusowej, 
 minimalizowane zajęto ci terenu i jego przekształceń, 
 zastosowanie działań, zmierzających do przywrócenia przekształconych 

terenów do ich pierwotnego stanu w miarę mo liwo ci technicznych. 
 
Ochrona gleb na etapie eksploatacji 
 oszczędne gospodarowanie rodkami do zwalczania lisko ci jezdni w okresie 

zimowym. 

7.4. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT 

Oddziaływanie inwestycji na warunki klimatyczne po jej oddaniu do u ytku 
będzie miało charakter lokalny. źwentualne zmiany mogą dotyczyć warunków 
termicznych, wiatrowych, wilgotno ciowych i być wynikiem zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu m.in. budową chodnika, nasypów i wykopów, pokryciem 
zielenią, ruchem pojazdów, zmniejszeniem retencji przypowierzchniowej  
i przenikania wody do gruntu. 

7.5. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE 

Oddziaływanie drogi na powietrze zaznaczy się poprzez emisję substancji 
powstających w efekcie spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych w czasie 
realizacji przedsięwzięcia oraz samochodów w czasie jego eksploatacji. 

W trakcie budowy chodnika podstawowym ródłem emisji substancji będzie 
praca urządzeń i maszyn wykorzystywanych przy budowie. Ponadto nale y się 
spodziewać emisji pyłu w rezultacie prowadzenia prac ziemnych i poruszania się 
pojazdów po nieutwardzonych nawierzchniach. 

źmisja substancji do powietrza występująca w fazie eksploatacji będzie 
generowana w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po 
drodze. Ze wszystkich substancji emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw 
przez samochody największym zasięgiem oddziaływania odznacza się dwutlenek 
azotu. 
 
Ochrona powietrza na etapie budowy 
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 dbało ć o dobry stan techniczny parku maszynowego oraz racjonalne jego 
wykorzystanie. 

7.6. OCHRONA AKUSTYCZNA 

źmisja hałasu w fazie budowy będzie powodowana przede wszystkim przez 
pracę maszyn wykorzystywanych na tym etapie. Poziomy d więku generowane na 
etapie budowy mogą przyjmować warto ci odbierane jako ucią liwe na terenach 
zamieszkanych. Na etapie eksploatacji mogą wystąpić przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem. Ruch 
drogowy mo e tak e przyczyniać się do generowania wibracji. 
 
Ochrona akustyczna na etapie budowy 
 ograniczenie prowadzenia prac budowlanych do pory dziennej – w miejscach 

sąsiadujących z terenami chronionymi przed hałasem, 
 stosowanie sprawnego i dobrej jako ci sprzętu budowlanego. 

7.7. WPŁYW INWESTYCJI NA ZDROWIE I YCIE LUDZI 

Oddziaływanie ródeł liniowych (dróg) zaznacza się głównie w wyniku emisji 
hałasu oraz emisji substancji do powietrza. 

8. INŻORMACJE DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA INTERESÓW OSÓB 
TRZECICH 
Rozwiązania przyjęte w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczają interes 

osób trzecich w aspekcieŚ 
 dostępu do działek sąsiadujących z inwestycją 
 umo liwienia korzystania z istniejącej sieci dróg publicznych oraz dróg lokalnych  
 korzystania z istniejącej infrastruktury, a w szczególno ciŚ 
 sieci gazowych 
 linii elektroenergetycznych 
 urządzeń telekomunikacyjnych 
 sieci wodociągowych 
 kanalizacji sanitarnej 

8.1. ZASI ż ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
Zasięg oddziaływania inwestycji ogranicza się do działki nr 755  

w miejscowo ci Jadowniki Mokre, gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski, 
województwo małopolskie. Zasięg ten pokrywa się powierzchniowo z zakresem 
inwestycji (robót) przedstawionej i zwymiarowanej na projekcie zagospodarowania 
terenu. Nie stwierdza się zmian w zasięgu oraz rodzaju oddziaływania inwestycji  
w stosunku do stanu istniejącego. 

9.SZCZEżÓŁOWA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTUŚ 

Odległo ć od granicy działki 
 
 

Nie dotyczy Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane 
(tekst jednolity -  Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 

1165, 1250) 

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach 
publicznych (Dz.U z 2015 poz.460) 
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Dojazd do działki 
 
 
 

Inwestycja zakłada pozostawienie bez 
zmian istniejących dojazdów do działek 
oraz pozostawienie bez zmian układu 

komunikacyjnego w zakresie jego 
rozwiązań funkcjonalnych 

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2015 poz.460) 

 

Zaciemnienie i 
przesłonienie 

działek s siednich 
 

Nie dotyczy 

 

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane 
(tekst jednolity -  Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 

1165, 1250) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowania (Załącznik do obwieszczenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 

2015 r. (poz. 1422) 

Dost pno ć do mediów 
 
 

Nie dotyczy 

 

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane 
(tekst jednolity -  Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 

1165, 1250) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowania (Załącznik do obwieszczenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 

2015 r. (poz. 1422) 

Elementy mog ce znacz co 
oddziaływać na rodowisko 

Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia 
zapisy ustawy Prawo ochrony rodowiska - 

dla inwestycji nie ma konieczno ci 
uzyskiwania decyzji o rodowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji 

stwierdzającą brak konieczno ci 
wykonania raportu 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1427) 

Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na rodowisko (Dz. U. z 
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pó n. zmianami) 

Załącznik do Rozporządzenia Ministra 
rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w rodowisku 
(Dz. U. z 2007 r. Nr. 120, poz. 826 z 

pó n.zmianami) 

Ochrona gruntów rolnych Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia 
zapisy ustawy o ochronie gruntów rolnych 
- dla inwestycji uregulowano sytuację w 
zakresie decyzji o wyłączeniu gruntów z 

produkcji rolnej  

 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909) 

Stosunki wodne Na przedmiotową inwestycję uzyskano 
pozwolenie wodno prawne 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 

2016 r. poz. 352, 1250. z pó n. zm. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

CZĘ Ć DROGOWA 
 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt dla zadania pn.Ś „Przebudowa 

drogi powiatowej 1305K Szczurowa - Żelichów w zakresie budowy chodnika 
wraz z odwodnieniem chodnika w istniej cym pasie drogowym na działce nr 
ew. 775 w m. Jadowniki Mokre” 

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA DLA CAŁO CI INWESTYCJI 
Zakres inwestycji w cało ci został okre lony w opisie technicznym do projektu 

zagospodarowania terenu. Niniejszy opis dotyczy cz ci drogowej i nale y 
rozpatrywać go łącznie z pozostałymi cz ciami dokumentacji. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA DLA CZĘ CI DROGOWEJ 
Zakres inwestycji w cz ci drogowej obejmujeŚ 

 wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy 
 roboty rozbiórkowe zjazdów w granicach pasa drogowego wraz z istniejącymi 

przepustami 
 roboty ziemne dla budowy chodnika i przykanalików kanalizacji deszczowej 
 wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wylotami  
 wykonanie rowu odwadniającego wzdłu  projektowanego chodnika wraz z 

przepustami w ciągu rowu 
 wykonanie skarp  
 zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 
 wykonanie podbudów chodnika ze zjazdami 
 wykonanie elementów galanterii drogowej 
 wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów 
 monta  elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
 monta  i wykonanie oznakowania 
 przywrócenie stałej organizacji ruchu 
 roboty wykończeniowe i porządkowe 

1.3. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Projektowana inwestycja ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa ruchu 

pieszego i samochodowego oraz doprowadzenie parametrów technicznych obiektów 
do zgodno ci z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawy opracowania w cało ci zostały wymienione w opisie technicznym do 

projektu zagospodarowania terenu 
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1.5. PODSTAWOWE DANE WYJ CIOWE 

1.5.1. UZBROJENIE TERENU 
Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejącymi sieciami podziemnymi, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapoznania si  z warunkami oraz z przebiegiem istniejących 
sieci w terenie. Projekt nie wyklucza istnienia nie zlokalizowanych sieci podziemnych, 
nie naniesionych na map  do celów projektowych. 

1.5.2. ISTNIEJ CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Istniejące zagospodarowanie terenu opisano w cz ci „Projekt 

zagospodarowania terenu”. 

1.5.3. WARUNKI TERENOWE 
W rejonie projektowanej inwestycji przebiegają w terenie oznaczonym jako 

teren zabudowany.  
Teren nie jest obj ty ochroną konserwatora zabytków. 
Teren nie znajduje si  w zasi gu obszarów górniczych. 

1.5.4. CHARAKTERYSTYKA ROZWI ZANIA PROJEKTOWEGO 
W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje si  wykonanie nast pującego 

zakresu robótŚ 
 

Roboty przygotowawczeŚ 
 wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy 
 zdj cie warstwy humusu w zakresie kolidującym z projektowanymi robotami 

 
Roboty rozbiórkoweŚ 

 rozbiórka istniejących zjazdów w zakresie kolidującym z projekt. chodnikiem 
 rozbiórka istniejących przepustów 

 
Roboty drogoweŚ 

- budowa chodnika o długo ci 122,71m 
- przebudowa zjazdów na przyległe działki w zakresie pasa drogowego 
- monta  elementów bezpieczeństwa ruchu 
- oznakowanie poziome i pionowe 

1.6. DANE TECHNICZNE WYJ CIOWE 

1.6.1. PODSTAWOWE PARAMETRY DROGI POWIATOWEJ 
 Klasa drogi – L - powiatowa 
 Pr dko ć projektowa – 40km/h 
 Obcią enie ruchem – KR - 3 
 Długo ć odcinka chodnika obj tego wnioskiem – 122,71m  
 Szeroko ć jezdni istniejąca – min 5,50 m  
 Spadek poprzeczny na prostej – zró nicowany 
 Szeroko ć chodnika – 2.00 m 
 Odkrycie kraw nika zasadniczego – 12cm 
 Odkrycie kraw nika najazdowego – 2cm 



Budowa chodnika dla pieszych wzdłu  drogi powiatowej 1305k Szczurowa - elichów  
na działce nr ew. 775 w m. Jadowniki Mokre 

 

CZ Ć DROżOWA          3 

2. ROZWI ZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 

2.1. OGÓLNY OPIS OBIEKTU 
W ramach kompleksowej inwestycji zakłada si  budow  chodnika  

o długo ci około 122,71m. Odcinek chodnika wykonany zostanie wzdłu  prawej 
kraw dzi jezdni (drogi powiatowej) na odcinku 122,71m gdzie początek opracowania 
ustanowiony został w km lokalnym 0+000,00 do 0+122,71. Wykonany zostanie rów 
odwadniający o długo ci 104,38 mający za zadanie odwodnienie pasa drogowego na 
projektowanym odcinku wraz z terenami bezpo rednio przyległymi. W rejonie  
km 0+104,38 wykonana zostanie osadnik i studnia wpadowa. 

2.2. FUNKCJA OBIEKTU 
Podstawową funkcją układu składającego si  z chodnika, rowu odwadniającego  

jest zapewnienia zgodno ci obiektu z obowiązującymi przepisami  
w odniesieniu do ruchu pieszego i samochodowego na odcinku drogi powiatowej 
obj tym opracowaniem. 

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I POWI ZANIE Z ISTNIEJ CYM TERENEM 
Przyj ta forma architektoniczna obiektu zapewni płynne wpisanie si  budowli  

w otaczający krajobraz. Rozwiązania architektoniczno – budowlane drogi zapewnią 
bezproblemowe powiązanie z istniejącym układem komunikacyjnym. 

2.4. UZASADNIENIE PRZYJĘTEGO ROZWI ZANIA 
Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe zostały maksymalnie dostosowane 

do wymagań Zamawiającego i są zgodne z obecnie obowiązującymi warunkami 
technicznymi oraz prawem budowlanym. 
 

3. ROZWI ZANIA KONSTRUKCYJNE  
Charakterystyczne parametry techniczne podano w p. 1.6. Poni ej podano 

szczegółowy opis słowny przyj tych rozwiązań. 
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3.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 
 

Nawierzchnia chodnikaŚ 
L.p. Warstwa Grubo ć [cm] Wymagania 

1 Kostka betonowa wibroprasowana 6 SSTWiRB 
2 Podsypka cementowo – piaskowa 1Ś4 3 SSTWiRB 

3 
Podbudowa zasadnicza – kruszywo 
łamane 0/31.5 stabilizowane 
mechanicznie  

12 
PN-S-

06102Ś1997 

4 
Podbudowa pomocnicza – kruszywo 
naturalne 0/63 stabilizowane 
mechanicznie 

20 
PN-S-

06102Ś1997 

 
Nawierzchnia zjazdów przez chodnikŚ 

L.p. Warstwa Grubo ć [cm] Wymagania 
1 Kostka betonowa wibroprasowana 8 SSTWiRB 
2 Podsypka cementowo – piaskowa 1Ś4 3 SSTWiRB 

3 
Podbudowa zasadnicza – kruszywo 
łamane 0/31.5 stabilizowane 
mechanicznie  

15 
PN-S-

06102Ś1997 

4 
Podbudowa pomocnicza – kruszywo 
naturalne 0/63 stabilizowane 
mechanicznie 

30 
PN-S-

06102Ś1997 

 

3.2. ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne obejmująŚ 

- Wykopy pod konstrukcj  chodnika 
- Wykopy pod chodnik 
- Nasypy drogowe pod chodnik 
- Wyprofilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne 

 
Na czas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewnić prawidłowe 

odwodnienie terenu obj tego robotami ziemnymi. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do 

zapoznania si  z przebiegiem istniejącego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z 
uzbrojeniem terenu roboty nale y prowadzić r cznie z zachowaniem szczególnej 
ostro no ci oraz zgodnie z warunkami Administratorów sieci. 

4. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Zastosowane rozwiązania projektowe zapewniają spełnienie warunków 

niezb dnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

5. DANE TECHNOLOGICZNE 
Nie dotyczy projektu bran y drogowej. 

6. URZ DZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
Projektuje si  nast pujące elementy bezpieczeństwa ruchuŚ 
- kraw nik drogowy betonowy 15x30x100 cm na długo ci chodnika, 
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- kraw nik najazdowy betonowy 15x22x100 cm na długo ci zjazdów i przejazdów 
- kraw nik sko ny prawy i lewy 12x22-30x100 cm na obni eniach kraw nika 

pomi dzy kraw nikiem drogowym, a najazdowym, 

7. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO 
Nie dotyczy. 

 

8. URZ DZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH 
Nie dotyczy. 

 

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
Nie dotyczy projektu bran y drogowej. 

 

10. OCHRONA RODOWISKA 
Wpływ obiektu na rodowisko opisano w Projekcie Zagospodarowania Terenu. 

 

11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Nie dotyczy. 
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OPIS TECHNICZNY 
ODWODNIENIE 

 

1. CEL I ZAKRES  OPRACOWANIA 
Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania 

 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1305K Szczurowa - elichów w zakresie 
budowy chodnika wraz z odwodnieniem chodnika w istniejącym pasie 
drogowym na działce nr ew. 775 w m. Jadowniki Mokre” na działce nr 775, obręb 
0003 w miejscowości Jadowniki Mokre gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski grodzki, 
województwo małopolskie, obejmującego budowę odwodnienia polegającą na budowie 
rowu odwadniającego wraz z 2 przykanalikami odprowadzającymi wody opadowe z części 
jezdni, chodnika poprzez projektowane wyloty do projektowanego rowu odwadniającego 
zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Niniejszy projekt stanowi 
załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. 

2. PODSTAWOWE DANE EWIDENCYJNE 
 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych 
województwa małopolskiego, na terenie gminy Wietrzychowice, powiat tarnowski grodzki, 
województwo małopolskie na działce nr 775 obręb 0003 w miejscowości Jadowniki Mokre. 
Granice terenu przewidzianego na realizację inwestycji przedstawione zostały na rysunku 
projektu zagospodarowania terenu. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Zawarto w opisie do projektu zagospodarowania terenu 

4. KANALIZACJA DESZCZOWA 

4.1. Dane ogólne 
 Przedmiotowa kanalizacja deszczowa ma za zadanie przejęcie wód 
opadowych z odcinka inwestycji (jezdnia, chodniki, zieleńce) i odprowadzenie 
ścieków deszczowych do projektowanego rowu odwadniającego. 

4.2. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu 
Warunki gruntowe określone zostały na podstawie wykopów i odwiertów 

kontrolnych. Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić, że w dokumentowanym 
podłożu poniżej warstwy organicznej występują grunty nośne nadające się do 
bezpośrednich posadowień. Udokumentowane warunki geotechniczne można uznać za 
korzystne. Podłoże nośne stanowią grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Grunty 
spoiste po ich odkryciu w trakcie prac budowlanych należy chronić przed rozmakaniem i 
przemarzaniem. Wszystkie naruszone, rozmoczone lub przemarznięte partie gruntu 
spoistego należy bezwzględnie wybrać z dna wykopu i zastąpić zagęszczonym piaskiem. 

Podłoże nie wykazuje żadnych oznak procesów i zjawisk geodynamicznych, nie 
jest obszarem osuwiskowym, ani nie jest zagrożone żadnymi ruchami masowymi bądź 
zapadowymi gruntów. Obszar nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej. 

Dla określonych badaniami rodzajów gruntów podłoża posadowienie kwalifikuje się 
jako proste warunki geologiczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych ustalono dla projektowanego obiektu 
pierwszą kategorię geotechniczną w prostych warunkach geotechnicznych. 

Podłoże gruntowe nie ma charakteru wadliwego. Teren nie wykazuje żadnych 
oznak niekorzystnych procesów i zjawisk geodynamicznych, nie jest obszarem 
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osuwiskowym, ani nie jest zagrożony żadnymi ruchami masowymi bądź zapadowymi 
gruntów. 

Warunki gruntowe określono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do 
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych. 

4.3. Rozwiązania techniczne 
Odwodnienie terenu inwestycji zapewnione zostanie poprzez: 

 spadki poprzeczne jezdni, chodnika i poboczy 
 spadki podłużne niwelety drogi 
 wpusty uliczne z osadnikami 
 przykanaliki PCV odprowadzające wody opadowe i roztopowe do 

projektowanego rowu odwadniającego 
 wyloty kanalizacji deszczowej odprowadzający wodę do rowu 

odwadniającego 
Odwodnienie ulicy oraz chodnika nastąpi poprzez zaprojektowanie 

odpowiednich pochyleń poprzecznych nawierzchni jezdni, chodnika, bezpiecznika  
i zjazdów, pochyleń podłużnych niwelety, ścieków przykrawężnikowych oraz 
projektowane wpusty uliczne. Minimalne pochylenie niwelety drogi wynosi 
i=0,30%. Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2,0%. Wpusty deszczowe należy 
obniżyć o 1 cm w stosunku do projektowanego poziomu ścieku 
przykrawężnikowego. Woda prowadzona będzie ściekiem przykrawężnikowym do 
wpustów a następnie do projektowanego rowu odwadniającego.  

Ujęcie wód opadowych przewidziano za pomocą wpustów ulicznych przy 
krawężnikowych 500mm z kratką ściekową typu ciężkiego (D 400) z osadnikiem 
oraz zamontowanym koszem ażurowym (zbieraczem zanieczyszczeń) do kraty 
wpustu przechwytującym nieczystości spływające wraz w wodami opadowymi i 
roztopowymi w postaci np. liści, papieru, odpadów drewnianych itp., 
umiejscowionych wzdłuż linii projektowanego krawężnika.  

Projektuje się przykanaliki 160x5,20mm z rur kielichowych PVC szeregu 
ciężkiego S i sztywności obwodowej SN12, łączonych na wcisk z uszczelką 
gumową. Pochylenie podłużne przykanalików dostosowano do istniejącego 
uzbrojenia terenu, mając na uwadze minimalizację głębokości wpustów ulicznych. 
Lokalizacja i rzędne wpustów ulicznych oraz przykanalików zgodnie z rys. Rury 
należy układać na wyprofilowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 
20cm z kontrolą szczelności i drożności zmontowanego rurociągu. Po 
zmontowaniu rurociągu należy wykonać jego obsypkę i zasypkę gr. 25cm piaskiem 
wraz z zagęszczeniem.  

Na trasie projektuje się studnie wpadową rewizyjne wraz z osadnikiem 
(1000mm) wykonaną z kręgów betonowych B45 o średnicy 1500mm  
z pierścieniem odciążającym, z przykryciem włazem żeliwnym typu ciężkiego 
600mm . Studnie posadowić na płycie betonowej z betonu B25. Połączenia 
wyspoinować od wewnątrz i zewnątrz. W studni zamontować stopnie włazowe 
typowe. Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć 
izolacją powłokową trójwarstwową. 

 
W ramach projektowanego zakresu prac powstanie ziemny rów otwarty na 

odcinku km lokalny inwestycji 0+000,00 – 0+104,38 o przekroju poprzecznym 
trapezowym z zachowaniem naturalnych spadków terenu umożliwiających 
swobodny odpływ wód.  
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Budowany odcinek rowu będzie posiadał parametry: 
 Szerokość w koronie rowu zmienna  - minimum 2,0m 
 Szerokość dna rowu zmienna  - minimum 0,4m 
 Głębokość rowu zmienna – minimum 0,8m 
 Pochylenie skarp 1:1 
W miejscu projektowanych wylotów W1, W2 należy skarpy rowu 

odwadniającego zabezpieczyć płytami ażurowymi na na długości 1,5 m za i 1,5 m 
przed wylotem po prawej i lewej stronie rowu. Wyloty wyposażone będą w klapy 
zwrotne. 

W ciągu projektowanego rowu odwadniającego projektuje się wykonanie 
przepustów betonowych pod zjazdami indywidualnymi o średnicy dN 500mm. 

4.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne obejmują: 

- Wykopy pod ułożenie przykanaliki kanalizacji opadowej (przykanaliki, 
studnie rewizyjne) 

- Wykopy związane z budową rowu odwadniającego 
- Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod podsypkę 
- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki kolektora z piasku 
- Zasypanie wykopów pod studnie wpadową wraz z zagęszczeniem 
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu do poziomu spodu 

konstrukcji nawierzchni. Wykopy zasypywać warstwami 20 – 30 cm 
gruntem łatwo zagęszczanym 

Wykopy pod elementy kanalizacji deszczowej oraz pozostałych elementów 
infrastruktury projektowanej kanalizacji deszczowej należy zabezpieczać 
w następujący sposób: 

- wykopy liniowe pod kolektor zabezpieczać w postaci umocnienia pełnego 
balami drewnianymi 

- wykopy pod studnie rewizyjne zabezpieczać balami drewnianymi; 
dopuszcza się wykonanie wykopów otwartych o pochyleniu skarp dostosowanym 
do rodzaju i kategorii gruntu 

- wszystkie wykopy zabezpieczyć zgodnie z zachowaniem przepisów prawa 
budowlanego z zachowaniem przepisów BHP 

Na czas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewnić prawidłowe 
odwodnienie wykopów oraz zabezpieczyć wykopy przed ewentualnym 
obsuwaniem się ścian wykopu. 

4.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do 

zapoznania się z przebiegiem istniejącego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji 
z uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Skrzyżowania z istniejącymi sieciami należy wykonać zgodnie z branżowymi 
warunkami technicznymi. Roboty związane z budową przedmiotowej inwestycji należy 
ściśle skoordynować z przebudową wodociągu wg opracowania branżowego. 

5. UWAżI KOŃCOWE 
Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Roboty mogą być 
wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych należy zapoznać się z przebiegiem uzbrojenia terenu. Wszystkie 
problemy i wątpliwości nale y konsultować z projektantem. 


