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1. Przedmiot inwestycji 

(a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmuj ącego wi ęcej ni ż jeden obiekt 
budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejno ść realizacji obiektów.) 
  
 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu oraz rozwiązań 

konstrukcyjnych do projektu budowlano - wykonawczego pn. „Dokumentacja projektowa 

przebudowy drogi 1211 O" na odcinku Zwiastowice - Ucieszków.  

Wymieniona w tytule droga na odcinku planowanym do   przebudowy, zlokalizowana 

jest na terenie powiatu prudnickiego.  

Obecny ci ąg komunikacyjny spełnia nast ępujące funkcje:  

• dojazd i dojście mieszkańców do domów i posesji, 

• dojazd do pól, łąk  i pastwisk, 

• przejazd w  komunikacji między gminnej i między powiatowej.  

 

1.1. Zakres przedmiotowej inwestycji:  

Roboty konstrukcyjne. 

W ramach zagospodarowania terenu projektuje się: 

• nakładkę bitumiczną na zjeździe z drogi krajowej DK40 do drogi powiatowej  

nr  1211 O -  zgodnie z PZT, 

• dobudowa chodnika włączonego do istniejącego chodnika przy drodze krajowej nr 40, 

• dobudowa elementów infrastruktury drogowej (wpusty, itd), 

• wykonanie sfrezowania i nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni  drogi powiatowej, 

• remont i przebudowa zjazdów na pola i posesje, 

• prace konserwacyjne i odtworzeniowe infrastruktury drogowej, 

 

Urządzenia infrastruktury technicznej zwi ązane z budow ą: 

• wykonanie zarurowania rowu i wpięcie go do istniejącej KD. 

 

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej prz yjęto nast ępującą kolejno ść 

realizacji obiektów: 

• Roboty przygotowawcze. 

• Roboty ziemne (rowy, pobocza). 

• Obiekty inżynierskie oraz instalacyjne (remont i odtworzenie, zarurowanie). 

• Podbudowy (pobocza, chodniki). 
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• Nawierzchnie. 

• Roboty wykończeniowe. 

 

1.2. Dokumentacja formalno-prawna  

Podstawą opracowania są: 

• zlecenie Inwestora, 

• mapy zasadnicze w skali 1:1000 a także szkice i pomiary dokonane w terenie przez 

uprawnionych geodetów, 

• aktualne mapy ewidencyjne w skali 1:5000, 

• wizja lokalna w terenie, 

• ustalenia ustne i pisemne ze zleceniodawcą, 

• uzgodnienia z zainteresowanymi stronami, 

• wytyczne inwestora, 

• aktualne wytyczne i rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i ulic, 

• katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, 

• polskie normy branżowe, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami),  

•  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 

60 z póź. zmian.)),  

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 

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

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z póź. zmian.))  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 r. z póź. zmian.)  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U nr 0, poz. 463),  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126 z póź.zmian.)),  

•  „Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych"  -  

opracowanego  przez  Katedrę  Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej - marzec 

2013 r.  
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• Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.u. 2013 r. poz.687 z późniejszymi 

zmianami)” 

• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, - załącznik do Zarządzenia nr 

12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 10 lipca 2001roku  

• Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 

Warszawa 2001r,  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. nr 0, poz. 462),  

• Rozporządzenie MSWiA nr 839 z dnia 24 września 1998r w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  

• Obowiązujące normy i wytyczne techniczne, bezpośrednie uzgodnienia branżowe. 

 

 

1.3. Mapa sytuacyjno – wysoko ściowa  

 Inwestycja będzie realizowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych - tym 

samym opracowanie projektu zagospodarowania terenu oparto o mapy zasadnicze i 

ewidencyjne pobrane z właściwych ośrodków geodezyjnych oraz indywidualne pomiary 

wysokościowe.   

1.4. Decyzja środowiskowa  

Decyzja środowiskowa w trakcie procedowania 

2. Istniej ący stan zagospodarowania działki lub terenu  

(z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obi ektów i obiektów 
przeznaczonych do dalszego u żytkowania.) 

  

Nawierzchnia na odcinku przewidzianym do przebudowy jest 

w stanie niedostatecznym – widoczne są liczne nierówności. Liczne zjazdy   zostały 

wykonane z różnych materiałów przez właścicieli, a co za tym idzie są zużyte w różnym 

stopniu.  

 Obecnie droga odwadniana jest powierzchniowo. 

Występująca infrastruktura to sieć: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, 

telekomunikacyjna.  
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 W ramach zagospodarowania terenu projektuje si ę: 

• przebudowę drogi poprzez remont istniejącej nawierzchni i dobudowę chodników 

 i innych elementów infrastruktury , 

• zjazdy indywidualne na posesje oraz na drogi boczne,  

• dobudowę  zatoki autobusowej, 

Charakter jak i funkcja obiektu (drogi) nie ulegną zmianie. 

Projekt wykonano zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (ustawa z dnia  

7 lipca 1994 r. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami) oraz m.in. ustawą z dnia  

21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zmianami), ustawą 

z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. 

2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zmianami), ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zmianami), Rozporządzeniem 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), Rozporządzeniem Ministra, Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462), 

zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

2.1 Istniej ąca infrastruktura techniczna  

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia 

terenu: 

• sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, sieć elektryczna, siec kanalizacji sanitarnej, 

 

2.2 Istniej ąca zieleń 

W obrębie przedmiotowej inwestycji nie ma drzew zabytkowych, które podlegałyby 

wycince. Nie przewiduje się też wycinki innych drzew czy krzewów. Wszelki istniejący 

drzewostan w obrębie placu budowy na czas budowy zostanie zabezpieczony.  

Za odpowiednie zabezpieczenie odpowiada kierownik budowy. 

2.3 Geologia  

2.3.1  Poło żenie, morfologia, charakterystyka ogólna terenu  

Zgodnie z odrębnym opracowaniem Geotechnicznym.   
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3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu , 

 (w tym urz ądzenia budowlane zwi ązane z obiektami budowlanymi, układ 
komunikacyjny, w tym okre ślający parametry techniczne dróg po żarowych, sieci  
i urz ądzenia uzbrojenia terenu zapewniaj ące przeciwpo żarowe zaopatrzenie  
w wod ę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezb ędnym do uzupełnienia cz ęści 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub te renu.) 
  

3.1 Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego.  

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowę drogi powiatowej nr 

1211O na odcinku Zwiastowice - Ucieszków. Przebudowana droga będzie posiadać jezdnię 

o szerokości 5 m, o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (Zgodnie 

 z wytycznymi Starostwa Powiatowego w Prudniku zawartymi w zaproszeniu do złożenia 

oferty cenowej będzie to sfrezowanie i wykonanie nakładki grubości 5 cm), na wybranych 

odcinkach ograniczoną krawężnikami betonowymi i dobudowanym chodnikiem.   

Na przedmiotowym włączeniu do drogi krajowej DK 40 projektuje się sfrezowanie 

istniejącej nawierzchni na grubości 5 cm i wykonanie nakładki MMA o takiej samej grubości 

zgodnie z PZT. Jednocześnie dobudowany zostanie chodnik włączony  

w istniejący chodnik w DK40. Spadek podłużny nie dopuszcza zrzucenia wody na działkę 

GDDKiA. Odcinek zarurowanego rowu zostanie włączony do istniejącej KD 

 w drodze krajowej nr 40.  

 
Warstwy nawierzchni i podbudowy jezdni na zjeździe z drogi powiatowej 

Rodzaj materiału Warstwa Grubo ść 
w cm 

Warstwa ścieralna - MMA/SMA* Nawierzchnia 5 

Istniejąca nawierzchnia i podbudowa   

Razem 5 
*przewiduje się sfrezowanie  5cm istniejącej nawierzchni i wykonanie nakładki  z MMA o grubości 5cm.  

3.1.1 Konstrukcja chodnika  

Chodnik zostanie oddzielony od jezdni za pomocą krawężników betonowych  

o wymiarach w przekroju 15×30 cm. Wysokość krawężnika nad powierzchnią jezdni przyjęto 

równą 12 cm (16 cm w obrębie przystanków autobusowych). W obrębie wjazdów na posesje 

krawężnik wystawać będzie nad jezdnię od 0  do 2 cm, a w obrębie przejść dla pieszych (o 

ile wystąpią) krawężnik wystawać będzie nad jezdnię drogi nie więcej niż 1cm (w obu 

przypadkach zastosować krawężnik najazdowy lub krawędziowe/oporniki). Zewnętrzne 

krawędzie chodnika zostaną zabezpieczone obrzeżami betonowymi o wymiarach w 

przekroju (6)8 × 30 cm. Zarówno krawężniki jak i obrzeża zostaną posadowione na ławach z 
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betonu klasy C12/15 ułożonych na podsypce z piasku.  Wzdłuż posesji 3-9 przyjmuje się 

możliwość zastąpienia obrzeża odwodnieniem liniowym bądź korytkiem, na zjazdach liniowe 

- zgodnie z rys. szczegółowymi (przyjmuje się możliwość rezygnacji z OL po konsultacji z 

Inwestorem i Mieszkańcami. 

Warstwy nawierzchni i podbudowy chodnika 

Rodzaj materiału Warstwa Grubo ść 
w cm 

Kostka betonowa typu polbruk   Nawierzchnia 8 

Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) Podbudowa 3 

Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31.5 Podbudowa 15 

Warstwa odsączająca – pospółka D15/D85 <=5 odsączają 15 

Geowłókniana   

Razem  41 
 

3.2 Odwodnienie obiektu oraz zarurowany rów.  

Wody opadowe z powierzchni jezdni zostaną odprowadzone  

powierzchniowo (dopuszcza się powstanie odcinków nowej instalacji KD). Nie dopuszcza się 

zrzucania wody na drogę krajową nr 40  (spadek niwelety biegnie od drogi krajowej  

w kierunku miejscowości Ucieszków)  

Na odcinku drogi biegnącym w miejscowości Zwiastowice dla poprawy bezpieczeństwa 

pieszych projektuje sie dobudwę  chodnika w śladzie obecnego rowu przydrożnego. W 

związku z tym przewidziano zarurowanie istniejącego rowu (rury betonowe ϕ 500mm) i 

podłączenie go do istniejącego k ϕ 600mm w DK 40. 

Zgodnie z warunkami technicznymi Nr GDDKiA.O/Op.Z-3ds.40.435-6/23/2014 przed 

wlotem zaprojektowano studnię z osadnikiem, a chodnik dowiązano do istniejącego obiektu 

w drodze krajowej Dk 40.  

Na odcinku zarurowanego rowu wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnika  

zostaną odprowadzone do  kanalizacji deszczowej za pomocą odpowiednich spadków 

nawierzchni jezdni i chodnika oraz urządzeń odwadniających. Projektuje się nowe wpusty 

uliczne wpięte do   studni kanalizacji deszczowej na kolektorze kd 500 (zarurowany rów). 

Spadek poprzeczny jezdni i chodnika,   wynosi 2,0% (ulica-daszkowy, chodnik 

jednostronny). Woda kierowana będzie do wpustu ulicznego (zgodnie z odrębna 

dokumentacją przebudowy drogi powiatowej nr 1211 O) z żeliwną kratą oraz osadnikiem. 

 Projektuje się wpusty żeliwne klasy D 400. Każdy zaprojektowany wpust uliczny 

można zasyfonować. Żeliwne kraty wpustów (klasycznych oraz krawężnikowych)  



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI 1211 O  

 

8 
 

należy osadzić za pomocą płyty wspornikowej (pierścienia odciążającego) na studni 

(wpuście) z osadnikiem wiadrowym o średnicy ϕ 450. Nowoprojektowane wpusty połączone 

są za pomocą rur  

z polietylenu średnicy ϕ 200 mm z nowoprojektowanymi  studniami kanalizacyjnymi z 

włazami żeliwnymi klasy D 400 ustawionymi na kolektorze kanalizacji deszczowej kd 500 

(zarurowany rów). Szczegóły opisane zostaną w projekcie wykonawczym branży sanitarnej. 

Nowoprojektowane rury ϕ 500 należy układać na podsypce z piasku grubości co 

najmniej 10 cm. Istniejący grunt nad projektowanymi  rurami po instalacji przewodów 

rurowych należy wymienić na piasek gruby lub pospółkę  

i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00.  

Nowoprojektowaną studnię należy połączyć z istniejącym kolektorem kd 500 

(włączonym do k600) w DK40. Pod nowymi studniami kanalizacyjnymi o średnicy 

wewnętrznej ϕ 1000 mm projektuje się podkład kamienny grubości co najmniej 10 cm lub 

alternatywnie pospółkę zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia Is = 1.00.  

 

fot.1. Wlot kd 500 (włączony do k600) - w czasie dokonywania pomiarów. 

Należy przestrzegać wszystkich wytycznych zapisanych w warunkach technicznych 
nr GDDKiA.O/Op.Z-3ds.40.435-6/23/2014. 

 

3.2 Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu:  

Forma architektoniczna obiektu: 
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Droga: 

 

• Droga powiatowa – droga Z, 

• Układ jezdny:  2 x 1 pas,  

• Szerokość pasa ruchu: 2.5 m, Szerokość jezdni: 5.0 m 

• Chodnik (wybrane odcinki drogi): 2.0 m (dopuszcza miejscowo zwężenia do 1.25 m) 

 

 

Zjazd z drogi krajowej DK40: 

 

• nakładka bitumiczna  MMA gr 5cm 

• dobudowa chodnika włączonego w istniejący chodnik przy DK40.  

 

 

3.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy  

Projektowane rozwiązania są typowymi w terenie zabudowanym i wpisują się dobrze 

w przestrzeń miejską i wiejską krajobrazu terenów zurbanizowanych. 

 

3.4 Zastosowane materiały  

Wszelkie zastosowane materiały będą zgodne z OT, PW, STWiOR oraz wytycznymi 

technicznymi.  

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści 

zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, 

(takie jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniej ących obiektów budowlanych, 
powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, p owierzchnia zieleni lub powierzchnia 
biologicznie czynna oraz innych cz ęści terenu, niezb ędnych do sprawdzenia zgodno ści z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzj ą  
o warunkach zabudowy albo decyzj ą o lokalizacji inwestycji celu publicznego); 

 
 
Powierzchnie projektowanych elementów: 

 

NAZWA ELEMNTU: WARTOŚĆ: 

długo ść odcinka do przebudowy:     ok 1640 mb 
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łączna powierzchnia jezdni:  ok. 8200 m2 

Powierzchnia zjazdu z drogi krajowej  
ok.150  m2 

(w tym na działce GDDKiA  ok 125 m2) 

 

5. Dane informuj ące, czy działka lub teren, na którym jest 

projektowany obiekt budowlany, s ą wpisane do rejestru 

zabytków oraz czy podlegaj ą ochronie na podstawie ustale ń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

o Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

o Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

6.  Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub 

teren zamierzenia budowlanego, znajduj ącego si ę w granicach 

terenu górniczego.  

 
Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

 
 

7. Informacj ę i dane o charakterze i cechach istniej ących  

i przewidywanych zagro żeń dla środowiska oraz higieny  

i zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pr zepisami 

odr ębnymi; 

 

Zastosowane do budowy drogi materiały będą posiadały atesty stwierdzające 

dopuszczenie ich  do stosowania w budownictwie. Materiały z wykonanych rozbiórek 

przewiezione zostaną  na składowisko odpadów w celu ich utylizacji.  

Emisja hałasu nie wzrośnie. W trakcie prac budowlanych zarówno hałas jaki 

 i wibracje mogą występować w zwiększonym natężeniu, ale tylko w ograniczonym okresie 

czasu (w trakcie budowy drogi  w godz. od 6:00 do 22:00). 
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Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w miejscu, które nie jest porośnięte 

roślinnością cenną przyrodniczo. Ponadto na całym terenie budowy wyznaczone zostaną 

miejsca, na których bezwzględnie nie będzie można składować żadnych materiałów,  

ani z których nie będzie można pobierać gruntu. Przed rozpoczęciem organizowania 

zaplecza budowy z jego terenu zostanie zdjęta warstwa ziemi urodzajnej i darniny w celu 

zabezpieczenia i ponownego ich wykorzystania (rekultywacja terenu po zakończeniu prac). 

Całe zaplecze budowy zostanie utwardzone za pomocą betonowych płyt drogowych lub 

warstwy tłucznia kamiennego. Miedzy warstwami konstrukcji nawierzchni zaplecza budowy, 

a gruntem rodzimym zostanie wbudowana warstwa separacyjna w postaci geomembrany 

zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń do gruntu. Bezpośrednio na 

geomembranie zostanie ułożona warstwa 10 cm piasku w celu absorbowania 

zanieczyszczeń przedostających się w głąb konstrukcji placu zaplecza budowy. 

  Na warstwie piasku ułożone zostaną płyty betonowe lub alternatywnie warstwa 

tłucznia kamiennego. 

  Po zakończeniu robót budowlanych zanieczyszczona warstwa piasku zostanie 

usunięta i przewieziona na wyspecjalizowane wysypisko celem utylizacji. Teren zaplecza 

budowy zabezpieczony zostanie przed dopływem wód powierzchniowych po przez montaż 

opaski z drenów w osypce żwirowej. Jednocześnie odpowiednio wyprofilowana i wystająca 

ponad konstrukcję nawierzchni geomembrana zabezpieczać będzie środowisko gruntowo 

wodne przed spływami wód opadowych z powierzchni zaplecza. Parkowanie, naprawa 

i tankowanie maszyn budowlanych będzie mogło odbywać się tylko i wyłącznie na 

utwardzonej powierzchni placu zabezpieczonej geomembraną. Technologia robót 

budowlanych przewiduje ograniczenie składowania materiałów budowlanych do 

niezbędnego minimum. Materiały takie jak beton, stal zbrojeniowa, masa bitumiczna, 

materiały izolacyjne będą dowożone na bieżąco na plac budowy bezpośrednio z wytwórni  

i wbudowywane w obiekt budowlany zgodnie z zasadami metody „just in time” 

(wbudowywanie na bieżąco bez magazynowania). Jeżeli jednak jakieś materiały będą 

musiały podlegać składowaniu, to miejsca składowania zostaną wyznaczone na utwardzonej 

i zabezpieczonej powierzchni zaplecza budowy. To samo dziać się będzie z materiałami z 

rozbiórki. Ładowane będą one na samochody ciężarowe i wywożone na wyspecjalizowane 

wysypisko śmieci celem segregacji i utylizacji. Jeżeli jednak jakieś materiały z rozbiórki (a 

zwłaszcza niebezpieczne) będą musiały podlegać składowaniu, to miejsca składowania 

zostaną wyznaczone na utwardzonej i zabezpieczonej powierzchni zaplecza budowy. 

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Zastosowanie najnowszych urządzeń i technologii zgodnych z przepisami odrębnymi 

dotyczącymi ochrony środowiska eliminuje powstanie takich zagrożeń. Ponadto inwestycja 
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nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych. 

Roboty budowlane, aby spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, powinny 

zostać poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym 

zabezpieczenia, w którym zapewni się: 

� odpowiednią organizację placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek 

braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń  

i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń  

w środowisku; 

� sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość 

sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe 

wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie  

na środowisko; 

� stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami 

  
 

7.1 Emisja zanieczyszcze ń do powietrza atmosferycznego  

W trakcie trwania prac mogą wystąpić okresowe, krótkotrwałe wzrosty emisji spalin. 

Wpływ ten nie będzie jednak przekraczał emisji dopuszczalnych norm i ustanie  

po zakończeniu prac budowlanych. Dla zminimalizowania tego wpływu wykonawca będzie 

użytkował sprzęt zgodnie z przepisami BHP. Bezwzględnie stosować sprawny sprzęt 

techniczny. 

7.2 Emisja ścieków  

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 
 

7.3 Wytwarzanie odpadów  

Eksploatacja ulic, sama w sobie nie powoduje powstawania odpadów. Jednakże,  

w związku z okresowym jej sprzątaniem powstają odpady zaliczane do grupy komunalnych, 

czyli odpady z czyszczenia ulic i placów. 

7.4 Emisja hałasu  

Ze względu na ogólne zasady polityki ekologicznej państwa, uzasadnione jest 

dążenie do maksymalnego możliwego ograniczenia zasięgu oddziaływania hałasu 

projektowanej inwestycji w trakcie budowy niezależnie od kwalifikacji formalnej terenu.  
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  Po zakończeniu inwestycji ze względu na bark załomów i wybojów emisja hałasu 

zostanie ograniczona w stosunku do stanu przed przebudową. 

 

7.5 Wpływ na wody powierzchniowe  

Inwestycja nie będzie wywierała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe. 

Wykonawca powinien odizolować zaplecze budowlane od gruntu i wód gruntowych. Paliwa 

potrzebne w trakcie prac będą przechowywane w szczelnych zbiornikach, w magazynach 

spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska.  

 

 

7.6 Wpływ na powierzchni ę terenu i szat ę roślinn ą  

Wpływ ten będzie dotyczył pracy maszyn i będzie miał charakter krótkofalowy oraz 

ustanie po zakończeniu inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych wykonawca zostanie 

zobowiązany do przywrócenia terenu w obrębie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.  

Reasumując, stwierdza się, że przy uwzględnieniu powyższych warunków, biorąc pod 

uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia - zarówno budowa jak i późniejsze funkcjonowanie 

planowanych obiektów nie wpłynie w sposób znaczący na środowisko. 

 

8. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru 

i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub ro bót 

budowlanych. 

 
Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

 

9. W przypadku budynków – powierzchni ę zabudowy 

( o której mowa w pkt 4, okre ślanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normi e 
dotycz ącej okre ślania i obliczania wska źników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej 
w załączniku do rozporz ądzenia.)  

 
Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

 
Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia została zawarta w odr ębnym 
tomie projektu budowlanego 
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10. Wypis z warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada ć podbudowy i nawierzchnie jezdni oraz chodników 

(W  tabelach wartości pogrubione oznaczają dane właściwe dla niniejszej inwestycji, 

wszelkie sprawy nierozstrzygnięte w poniższym punkcie należy rozpatrywać zgodnie  

z Dz. U. Nr.43 poz. 430, innymi właściwymi ustawami i normatywami oraz STWIOR - 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  - będącą integralna częścią tego projektu). 

 

Rzędne wysoko ściowe 

 

Przy wykonywaniu nowych i przebudowie dróg powinny być badane rzędne 

wysokościowe podłoża, podbudowy i powierzchni nawierzchni. Na drogach klasy A i S 

pomiar wykonuje się na siatce o rozmiarach 10m x 10m wraz ze sprawdzeniem rzędnych osi 

podłużnej jezdni i obu krawędzi. Na drogach o jezdni węższej niż 10m sprawdza się rzędne 

osi podłużnej i krawędzi. Na drogach klasy GP i drogach niższych klas sprawdza się rzędne 

osi podłużnej jezdni i krawędzi co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m. Wartości 

dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych projektowych określa tabela: 

 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odchylenie 

1 2 

Podło że -2 cm, +0 cm  

Podbudowa zasadnicza  -1 cm, +0 cm  

Warstwa ścieralna  ± 1 cm  
  
Wymaga się, aby 95% zmierzonych rzędnych danej warstwy nie przekraczało 

dopuszczalnych odchyleń. 

 
 
 
 
 

Cechy geometryczne zjazdów 

Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów określa tabela: 

 

 Dopuszczalne odchylenia 

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia 
ulepszona 

Nawierzchnia 
nieulepszona 

Szerokość, cm ± 5 +10  i  -5 
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Równość podłużna, mm 9 12 
Równość poprzeczna, mm 9 12 
Pochylenie poprzeczne, % ± 0,5 ± 1,0 

Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ± 5 ± 10 
Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm ± 0,5 ± 2,0 
*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej 

grubości warstw 

 

 

Nacisk na o ś 

Dopuszczalne naciski pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię 

przeznaczoną do postoju pojazdów określa tabela: 

Klasa drogi, elementy drogi Dopuszczalny nacisk osi 
pojazdu (kN) 

1 2 

A, S 115 

GP 115, 1001) 

G, Z, L, D 100, 801) 

Pas ruchu i zatoka w rejonie przystanku 
autobusowego 100 

Stanowiska postojowe, pasy i zatoki 
postojowe 115, 802) 

 

1) Dopuszcza się przy przebudowie albo remoncie 
2) Stanowiska postojowe przeznaczone dla pojazdów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2 500 kG 

 

 

 

 

 

Okres eksploatacji nawierzchni 

Przy projektowaniu nawierzchni przyjmuje się okresy eksploatacji określone w tabeli: 
 

Klasa drogi, 
elementy drogi 

Konstrukcje podatne  
i półsztywne 

Konstrukcje z betonu 
cementowego 

 nowe lub 
przebudowane remontowane nowe lub 

przebudowane remontowane 

1 2 3 4 5 
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A, S, GP, G i Z 20 lat 10 lat 30 lat 20 lat 

L i D 20 lat  10 lat 20 lat 10 lat 

Pasy ruchu i 
zatoki w rejonie 

przystanku 
autobusowego, 

miejsca 
przeznaczone 

do postoju 
pojazdów, 

ruchu pieszych 
i rowerów 

20 lat 10 lat 20 lat 10 lat 

  
Okresy eksploatacji są takie same dla wszystkich elementów jezdni, tj. zasadniczych 

i dodatkowych pasów ruchu, pasów awaryjnych, pasów włączania i wyłączania. 

 

Konstrukcja podło ża nawierzchni drogi  

Zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430  p.5 konstrukcja nawierzchni jezdni ma zostać położona  

na podłożu gruntowym G1 o module sprężystości (wtórnym) min 120MPa (min 100MPa  

dla KR 1-2 oraz przy zatokach postojowych i autobusowych) a konstrukcja nawierzchni 

chodnika ma zostać położona na podłożu gruntowym G1 o module sprężystości (wtórnym) 

min 80MPa. 

Warunki ogólne dla podło ża nawierzchni drogi 

Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych powinny być wykonywane na podłożu 

niewysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzującym się wartościami wskaźnika 

zagęszczenia i modułu sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) określonymi w tabeli: 

Kategorie ruchu1) Wtórny moduł odkształcenia2) Wskaźnik zagęszczenia 

1 2 3 

KR1 i KR2  100 1,00 

Od KR3 do KR6 120 1,03 
 

1)   Kategorie ruchu są określone w załączniku nr 5(Dz.U. Nr 43 poz. 430). 
2)   Wtórny moduł odkształcenia oznacza się przy drugim obciążeniu płytą o średnicy ϕ30 cm według Polskiej Normy. Badanie 
przeprowadza się w zakresie od 0MPa do 0,25MPa. Wartości modułu powinny być wyznaczone dla przyrostu obciążenia od 
0,05MPa do 0,15MPa. 

 

Warunki nośności grupy nośności G, ustala się zgodnie ze sposobami 

przedstawionymi w załączniku 4 ust.3 do Dz.U. Nr 43 poz. 430. 

Podłoże nawierzchni zaszeregowane do innej grupy nośności powinno  

być doprowadzone do grupy nośności G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi  

w załączniku 4 ust. 5 Dz.U. Nr 43 poz. 430. 

Ewentualna wycinka drzew może nastąpić tylko w stosunku do drzew na które wydano 

pozwolenie na wycinkę, niezależnie od danych przedstawionych na PZT. 
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11. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

(zmniejszaj ące negatywny wpływ na środowisko naturalne) 

 

a) prace budowlane prowadzić sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej  

w godzinach od 7°° do 18°°, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia  

i emisji spalin,  

b) prace wykonywać sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia  

wód substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopów prowadzić systemem 

powierzchniowym,  

c) tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić w oddaleniu  

od terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowując szczególną ostrożność, aby nie 

dopuścić do zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi, 

d) powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić w sposób 

selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów, 

e) nadmiar  mas  ziemnych zanieczyszczonych  substancjami niebezpiecznymi 

(ropopochodnymi) usuwać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.  

o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 póz. 251, ze zm.), 

f) powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzić selektywnie poza terenem 

prowadzenia prac, 

g) użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadać atesty techniczne 

bądź certyfikaty, 

h) prace wykonywać sprawnym sprzętem w porze dziennej, 

i)  należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego 

sprzętu mechanicznego,  

j) zagospodarowanie odpadów powstających podczas realizacji i eksploatacji (zgodnie  

z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628   

z póź. zmianami), powinno uwzględniać w pierwszej kolejności ich odzysk. 

j)  określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo 

przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w związku z realizacją 

inwestycji, muszą spełniać standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie  

z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 póz. 150),  

• część powstałych mas ziemnych zostanie ponownie wbudowana w korpus drogowy, 

natomiast pozostałą część mas ziemnych należy odwieźć na najbliższe wysypisko 

śmieci. 
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• w trakcie prac budowlanych powstające zwały gruntu należy składować  

w jednym miejscu wyznaczonym do tego celu na placu budowy. 

k)  wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać w sposób 

zorganizowany do kanalizacji deszczowej, 

l) teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

Uwagi ko ńcowe:  

Roboty przy budowie zjazdu należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów BHP, 

Prawa Budowlanego i obowiązujących norm. Roboty oznakować znakami zgodnie 

z instrukcją o oznakowaniu robót. 

Rozpoczęcie robót należy wcześniej zgłosić i uzgodnić z właściwym zarządcą drogi. 

W miejscu występowania urządzeń podziemnych roboty wykonywać ręcznie pod nadzorem 

odpowiednich służb. 

 

Wrocław,  stycze ń  2015 r.                           Sporz ądził: 

dr in ż. Arkadiusz Dró żdż 

mgr in ż. Szymon Pi ątkowski 

 


