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1. Zakres przedmiotu inwestycji 

1.1 Zakres opracowania 

Inwestycja przewiduje przebudowę drogi powiatowej Nr 1612 O wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą relacji Niemysłowice – Szybowice, na odcinku od DK 41 przebiegającej przez 

miejscowość Niemysłowice do miejscowości Szybowice, w km 0+017,08 do km 2+239,18. 

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 wykonanie poszerzenia jezdni drogi powiatowej do szerokości 5,0 m w terenie 

zabudowanym oraz 5,5m w terenie niezabudowanym, w miejscach gdzie szerokość jezdni 

nie spełnia tych wymagań, wraz z realizacją nowej nawierzchni drogi, 

 budowę chodnika, 

 przebudowę zjazdów, w tym remont przepustów pod zjazdami oraz pod drogą, 

 profilowanie i utwardzenie poboczy drogi powiatowej, 

 odmulenie i profilowanie rowów przydrożnych, 

 wykonanie powierzchniowego ścieku z prefabrykowanych korytek betonowych, 

 wykonanie nowych i przebudowa istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej, 

 remont kanałów deszczowych, 

 usunięcie krzewów i drzew porastających rowy przydrożne w celu przywrócenia ich 

właściwej funkcji, 

 wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego drogi powiatowej 

Teren wchodzący w zakres opracowania obejmuje obszar drogi powiatowej nr 1612 O, na 

odcinku od miejscowości Niemysłowice do miejscowości Szybowice.  

 Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementów 

objętych zakresem rzeczowym. 

Zakres rzeczowy:  

 jezdnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11   –    12548,20 m
2
 

 zjazdy z mieszanki mineralno – asfaltowej MMA   –         75,60 m
2
 

 zjazdy z kruszywa łamanego      –        398,40 m
2
 

 pobocza z kruszywa łamanego      –        274,30 m
2
 

 pobocza z destruktu       –      3601,50 m
2
 

 chodniki i zjazdy z kostki betonowej      –        254,60 m
2
 

 przepusty rurowe pod zjazdami śr. 50 cm    –       154,50 m
2
 

 remont kanału deszczowego PVC 315     –         113,9 m 

 przykanaliki wpustów ulicznych PVC 200    –         68,10 m 

 studnie kanalizacji deszczowej śr. 1000 mm    –               2 szt. 

 studnie kanalizacji deszczowej śr. 600 mm    –               2 szt. 

 wpusty uliczne        –                7 szt.  



 

PB „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1612 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Niemysłowice – Szybowice, na odcinku od 

DK 41 do miejscowości Szybowice,  w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury” 

Projekt architektoniczno – budowlany 
6 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren wchodzący w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu. Inwestycja realizowana będzie na obszarze miejscowości 

Niemysłowice, gmina Prudnik, powiat prudnicki.   

Droga powiatowa nr 1612 O, to droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w obu 

kierunkach, posiadająca jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie jezdni realizowane jest 

powierzchniowo poprzez system rowów przydrożnych. Istniejący pas drogowy zabudowany jest 

jezdnią z obustronnymi poboczami i rowami przydrożnymi. W ciągu drogi powiatowej występują 

dwa przepusty drogowe, średnicy 600 i 800 mm, które znajdują się w dobrym stanie technicznym 

i nie wymagają prac remontowych. 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

 utwardzona droga powiatowa Nr 1612 O, o nawierzchni bitumicznej 

 utwardzone drogi gminne, o nawierzchni bitumicznej, 

 sieć telekomunikacyjna, 

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć oświetlenia ulicznego, 

 przepusty pod zjazdami, 

 przepusty pod koroną drogi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie 

bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci 

czy budynków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR). 

Przewiduje się wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym przez organ 

zarządzający ruchem na drodze PDOR. 

3. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów budowy 

Dla celów niniejszego opracowania wykonano badania warunków gruntowo – wodnych 

podłoża budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostały w grudniu 2015r. przez 

Firmę Geologiczną Geosfera z Wrocławia. 

Warunki gruntowo – wodne w podłożu projektowanego przedsięwzięcia rozpoznano 5 otworami 

wiertniczymi do głębokości 2,0m. 

W podłożu budowlanym przedmiotowego terenu występują grunty rodzime mało zróżnicowane 

pod względem genetycznym i litologicznym. Warstwy zalegają horyzontalnie                  i 

zasadniczo są ciągłe. Natomiast bezpośrednio pod istniejącą nawierzchnią asfaltową do 

głębokości 0,6 – 0,9 m występują grunty nasypowe stanowiące podbudowę istniejącej 

nawierzchni drogowej. W przypowierzchniowej strefie obejmującej głębokość 0,15 – 0,35 m w 

rejonie otworów 1 i 2 nasyp tworzy tłuczeń, kostka i łupki zieleńcowe (warstwa Ia), a poniżej i w 

pozostałych – grunty nasypowe występują w postaci mieszaniny piasków średnich z domieszką 

żwirów, pospółek, lokalnie z kamieniami (warstwa Ib). Wyznaczony na podstawie badań sondą 

dynamiczną średni wskaźnik zagęszczenia warstwy Ib wyniósł w granicach IS = 0,95. Grunty 

nasypowe warstwy nr I mogą być uznane jako warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ale muszą 
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być zagęszczone w zakresie spełniającym wymagania co do wartości wtórnych modułów 

odkształcenia na powierzchni w odniesieniu do odpowiedniej grupy nośności podłoża i kategorii 

ruchu. 

Wszystkimi wykonanymi punktami poniżej gruntów nasypowych (warstwa I) występują grunty 

spoiste w postaci glin zwięzłych, glin pylastych zwięzłych i pyłów w zróżnicowanym stanie od 

twardoplastycznego do miękkoplastycznego. Najmniej korzystne są pyły warstwy IVc o stopniu 

plastyczności IL = 0,45, które występują jedynie w rejonie otworu nr 4. Pozostałe grunty warstwy 

IV mają dostateczną przydatność jako podłoże budowlane. Należy jednak pamiętać, że są to 

grunty wysadzinowe wrażliwe na dodatkowe zawilgocenie powodujące pogorszenie parametrów 

wytrzymałościowych. Dlatego, też grunty te wymagają szczególnego z nimi postępowania i 

ochrony przed niekorzystnymi czynnikami. Grunty warstwy II zaliczyć należy do gruntów 

wysadzinowych z tym tylko, że gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe (warstwa IIa i IIb) są mało 

wysadzinowe, a pyły (warstwa IIc) to grunty bardzo wysadzinowe. 

W trakcie wykonywania prac terenowych (grudzień 2015r.) wody gruntowej do głębokości 2,0 m 

nie nawiercono w żadnym punkcie badawczym. Nie udokumentowano również saczeń wód 

podziemnych. Ze względu na fakt, że projektowana przebudowa uwzględniać będzie utwardzenie 

i uszczelnienie pobocza oraz uregulowanie odprowadzenia wód powierzchniowych dla nasypu 

poniżej i nieco powyżej 1 m, warunki wodne należy uznać za dobre. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie 

(Dz. U. Nr 43, poz. 430, późn. zm.), ze względu na panujące warunki wodne , oraz występujące 

grunty, dla gruntów spoistych wykształconych w postaci wysadzinowych glin zwięzłych i glin 

pylastych zwięzłych (warstwa IIa i warstwa IIb) proponuje się przyjąć grupę nośności G2, a dla 

wysadzinowych pyłów (warstwa IIc) grupę nośności G3. 

Zgodnie natomiast z Katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych                      i 

Półsztywnych (2013) opracowanych przez GDDKiA, dla panujących warunków wodno – 

gruntowych, dla gruntów spoistych wykształconych w postaci wysadzinowych glin zwięzłych              

i glin pylastych zwięzłych (warstwa IIa i IIb) należy przyjąć grupę nośności G3, a dla 

wysadzinowych pyłów (warstwa IIc) grupę nośności G4. 

4. Projektowane rozwiązania techniczne 

Przyjęte parametry techniczne drogi powiatowej Nr 1612 O, zgodne z wytycznymi 

Zamawiającego: 

 Klasa drogi:     Z, 

 Droga:     jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa 

 Nawierzchnia:    jezdnia bitumiczna 

 Szerokość pasa ruchu:   średnio 2,5 – 2,75 m 

 Kategoria obciążenia ruchem:  KR 2 

 Obciążenie nawierzchni:  100 kN 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
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W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej, 

wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. 

4.1 Jezdnia 

Przebudowywana nawierzchnia drogi posiada średnią szerokość pasa ruchu 2,5-2,75m. 

Nawierzchnie przewiduje się wykonać z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA 11. 

Łączna teoretyczna długość odcinka drogi powiatowej objętego opracowaniem 

wynosi 2222,10 m. 

4.2 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe 

Dla kategorii obciążenia ruchem KR-2, w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem 

przewiduje się nawierzchnię jezdni drogi powiatowej, z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA 

11).            

 Konstrukcje i nawierzchnie: 

 

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  KR-2 
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. 

warstwa ścieralna z SMA11 dla ruchu KR5 wg „WT-2 Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – asfaltowe. 

Wymagania techniczne 2010”, z lepiszczem PMB 45/80-55 

     4 cm 

2. 

warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC 16W według 

„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – 

asfaltowe. Wymagania techniczne 2010”, z lepiszczem asfalt 35/50 

8 cm 

3. 
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S-06102, frakcja 0 – 31,5 mm 
10 cm 

4. istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni - 

Razem konstrukcja nawierzchni 22 cm 
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Konstrukcja na poszerzeniach jezdni drogi powiatowej  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  KR-2 
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. 

warstwa ścieralna z SMA11 dla ruchu KR5 wg „WT-2 Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – asfaltowe. 

Wymagania techniczne 2010”, z lepiszczem PMB 45/80-55 

     4 cm 

2. 

warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC 16W według 

„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – 

asfaltowe. Wymagania techniczne 2010”, z lepiszczem asfalt 35/50 

8 cm 

3. 
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S-06102, frakcja 0 – 31,5 mm 
20 cm 

4. istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni - 

Razem konstrukcja nawierzchni 32 cm 

Konstrukcja zjazdu nawierzchni bitumicznej  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  KR-2 
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. 

warstwa ścieralna z SMA11 dla ruchu KR5 wg „WT-2 Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – asfaltowe. 

Wymagania techniczne 2010”, z lepiszczem PMB 45/80-55 

     4 cm 

2. 

warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC 16W według 

„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – 

asfaltowe. Wymagania techniczne 2010”, z lepiszczem asfalt 35/50 

4 cm 

3. 
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S-06102, frakcja 0 – 31,5 mm 
15 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 23 cm 

Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kruszywa  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  KR-2 
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. 
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S-06102, frakcja 0 – 31,5 mm 
     20 cm 

2. konstrukcja przepustu  

Razem konstrukcja nawierzchni 20 cm 
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Szczegóły konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania 

poszczególnych rodzajów nawierzchni podano na planie sytuacyjnym dróg w skali 1:500 poprzez 

wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki. 

Wszystkie materiały użyte do budowy konstrukcji nawierzchni muszą być materiałami 

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Muszą posiadać właściwą informację 

o wyrobie zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia 

względem którego oceniano zgodność wyrobu budowlanego może być aktualna norma lub 

aprobata techniczna. 

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszą odpowiadać 

normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242. 

Podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102. 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni należy wykonać badanie 

wskaźnika nośności gruntu (CBR) oraz określić grupę nośności gruntu. W przypadku, gdy grunt 

klasyfikował się będzie do grupy nośności G1 można przystąpić do wykonania konstrukcji 

nawierzchni. W przypadku, gdy grupa nośności gruntu będzie G2, G3, G4 należy 

w porozumieniu z Inspektorem i Projektantem ustalić zakres dodatkowego wzmocnienia podłoża. 

Układanie warstwy podbudowy zasadniczej i warstwy ścieralnej należy wykonywać 

zgodnie z WT-2, 2014. Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej warstwę 

podbudowy zasadniczej należy skropić emulsją asfaltową szybkorozpadową. 

Mieszanka grysowo - mastyksowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną                    

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z dokumentacją projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od 

minimalnej temperatury mieszanki.  

Niedopuszczalne jest układanie warstw: podbudowy zasadniczej w temperaturze niższej 

niż 5°C i ścieralnej w temperaturze niższej niż 10°C, na wilgotnym i oblodzonym podłożu, 

podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16m/s). 

Mieszanka SMA powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi. Zagęszczenie 

nie powinno powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnię. Zagęszczanie należy 

rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 

W celu uszorstnienia nawierzchni, gorącą warstwę w czasie jej zagęszczania powinno 

Konstrukcja chodnika i zjazdów z kostki betonowej prostopadłościennej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  KR-3 
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm        8 cm 

2. podsypka grysowa 3 cm 

3. 
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

wg PN-S-06102, frakcja 0 – 31,5 mm 
15 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 24 cm 
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posypać się suchym, łamanym piaskiem w ilości około 1 kg/m
2
 lub suchym grysem od 2 mm do 

4 mm w ilości od 1 do 2 kg/m
2
. Korzystne jest również stosowanie kruszywa lakierowanego 

(otoczonego asfaltem ok. 1 % m/m). Rozsypane kruszywo powinno być przywałowane walcem 

stalowym. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 

być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Złącza 

w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. 

Kostkę należy ułożyć na podsypce piaskowej w przypadku chodników, w taki sposób, 

aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej 

od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 

do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych betonowych i 

kamiennych należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 

kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych i kamiennych kostek nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 

Istniejące włazy studni oraz obudowy zasuw należy wyregulować w płaszczyźnie 

pionowej dostosowując do rzędnej niwelety drogi. Włazy oraz obudowy zasuw nie mogą 

wystawać ponad płaszczyznę jezdni oraz nie mogą być zagłębione o więcej niż 1 cm.                         

Do regulacji należy użyć betonu klasy C 12/15. 

 

4.2.1 Rozbiórka elementów drogowych 

W ramach planowanych działań inwestycyjnych planuje się dokonanie całkowitej 

rozbiórki nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej.  

4.2.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z przebudową nawierzchni drogi powiatowej dotyczyć będą 

robót, związanych z przygotowaniem istniejącej konstrukcji drogi do wykonania warstw 

bitumicznych, które obliczono metodą przekrojów poprzecznych.  

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych 

winien on posiadać aktualną planszę uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie 

w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczyć, dokonać 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwłocznie zgłosić ten fakt zainteresowanej 

instytucji, a następnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokonać właściwego ich zabezpieczenia. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
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przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 

wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazały występowania wody gruntowej, na 

głębokości prowadzonych robót, nie ma więc konieczności stosowania odwodnienia wykopów. 

W przypadku napływu wód gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca 

winien uzgodnić metodę odwodnienia i termin rozpoczęcia pompowania z Inspektorem Nadzoru 

biorąc pod uwagę głębokość wykopów, rodzaj gruntu, efektywność i postęp robót oraz warunki 

pogodowe. 

W przypadku wystąpienia zalania wykopów wodą opadową Wykonawca powinien 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli 

wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Inwestora za te 

czynności jak również za dowieziony grunt. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez 

administratorów sieci, dróg oraz właścicieli działek. 

Nie wyklucza się odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niż ujawniona na mapie 

do celów projektowych. W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi 

sieciami należy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem 

ustalić sposób rozwiązania kolizji. 

Przed rozpoczęciem robót demontażowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny 

stanu technicznego budynków (sprawdzenie czy nie ma pęknięć, rys itp.) położonych 

w odległości mniejszej niż 8 m. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną 

dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji. 

 

4.2.3 Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe 

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR) 

i uzyskano zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Przewiduje się wprowadzenie 

docelowej organizacji ruchu, zgodnie z PDOR. 

4.3 Odwodnienie drogi 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się 

- budowę powierzchniowego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych, 

 - budowę przykanalików kanalizacji deszczowej,      

 - przebudowę przykanalików kanalizacji deszczowej,     
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 - budowę studni kanalizacji deszczowej, 

- remont istn. kanałów deszczowych. 

 

4.3.1 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z remontem, budową i przebudową przykanalików wpustów 

ulicznych oraz sieci z tworzyw sztucznych, powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

i obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ręcznej 

odkrywki istniejącego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – 

mechanicznie. 

Rury z tworzyw sztucznych – tworzywa sprężystego, układane w ziemi, pod wpływem 

obciążenia gruntem – zasypką wykopu, podlegają deformacji. 

Zastosowano wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych obudową 

pełną. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniony od istniejących warunków 

lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 

W nawiązaniu do wymagań norm oraz BHP, zastosowano niezależnie od rodzaju gruntu 

i nawodnienia wykopy wąskoprzestrzenne o pełnym umocnieniu ścian wykopów szalunkiem 

systemowym, o szerokości umocnionego dna 0,9 m dla kolektora grawitacyjnego kanalizacji 

deszczowej. Szerokość wykopu dla montażu studni rewizyjnych o średnicy 600 

Założono, że 80% wykopów zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostałe 20% 

założono ręczne wydobycie urobku. 

W wypadku wystąpienia lokalnych sączeń lub zalania wykopów wodami opadowymi 

należy zastosować odwodnienie wykopów. 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę 

wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu, 

zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu 

ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułożenie bali lub wyprasek stalowych po obu 

stronach osi przewodu w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać 

obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z 

użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

Konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych 

opadach deszczu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W omawianym przypadku założono 

20% odspajania gruntu w wykopie w sposób ręczny i 80% mechanicznie dla wykopów pod 

projektowane sieci. Wybór metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które 

składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 

jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać 

do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
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najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją 

wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić 

piaskiem. 

Nadmiar ziemi pochodzący z wykopów zostanie wykorzystany do niwelacji terenu 

z zachowaniem przepisów Ustawy Prawo Wodne lub jako materiał izolacyjny do przesypywania 

warstw odpadów na Składowisku Odpadów. Trasę transportu urobku należy ustalić 

z uwzględnieniem ewentualnej uciążliwości dla mieszkańców i komunikacji. 

Dla umożliwienia dojścia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robót należy 

ustawić mostki i kładki przenośne. 

Wszelkie prace w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod 

nadzorem właściciela/użytkownika tego uzbrojenia. 
 

 

4.3.2 Przygotowanie podłoża, obsypka i zasypywanie przewodów 

Układkę sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju 

wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem 

warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. 

Na gruncie rodzimym ułożyć podsypkę z zagęszczonego piasku o grubości nie mniejszej 

niż 0,2 m dla projektowanych przyłączy i studni. 

W wypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 

przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop 

poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. 

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana jest z ubitego 

(zagęszczonego piasku) zgodnie z projektem. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna 

w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne 

ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Zasyp rurociągów w wykopie zaprojektowano z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury - obsypki, 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 

etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na 

złączach,  

etap II  - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej 

w miejscach połączeń,  

etap III  - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką umocnień ścian wykopu. 

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu. 

Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad 

rurą. Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. Dla 

zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki, szczelnie wypełniał 

przestrzeń pod rurą. Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała 

odpowiednie podparcie po bokach. Zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach rurociągu, 
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należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rur wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub 

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane 

z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi 

być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności 

złącza powinny być odkryte. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach 

przewodu. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości, co najmniej 10 cm 

od rury. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy  

30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi 

z samochodów bezpośrednio na rury. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad 

rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami współczynnik powinien spełniać 

wymagania administratora bądź właściciela drogi. 

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, czyli 

wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby 

spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (pas drogowy – jezdnia, pobocze drogi). 
 

4.3.3 Roboty montażowe 

Roboty montażowe – układka projektowanych przyłączy musi być wykonana 

w wykopach o podłożu odwodnionym. 

W trakcie prowadzonych w rejonie inwestycji robót budowlanych i badań geologicznych, 

nie stwierdzano występowania wody gruntowej. 

W przypadku wystąpienia zalania wykopów wodą opadową przed przystąpieniem do 

montażu sieci i armatury wykopy muszą być dokładnie odwodnione. Woda z wykopów winna 

być odprowadzana do istniejących rowów odwadniających lub kanałów deszczowych po 

uzgodnieniu z właścicielem oraz odpowiednimi władzami. 

Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz 

jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadków przewodu. 

Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się w czasie postępowania przetargowego 

z występującymi warunkami gruntowymi. Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli 

w razie potrzeby informacje na temat warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla 

zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa i dla własnych potrzeb powinien 

wykonać badania geotechniczne gruntu.  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 

montażowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 

przestrzegać zasady budowy sieci od najniższego punktu kanału (miejsca włączenia do istniejącej 

sieci) w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia sieci powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 

budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. Rury do budowy projektowanych przykanalików, przed połączeniem 

i opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy 

nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
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Przewody z rur PVC-U można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, 

jednak z uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) 

połączenia rur PVC-U jak i inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C. 

Rury z PVC-U łączyć za pomocą złącza kielichowego na wcisk, które mogą zostać 

wykonane w wykopie względnie na powierzchni terenu, w zależności od technologii samej 

układki przewodu w wykopie. Złącze kielichowe na wcisk dokonuje się przez wprowadzenie 

bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza kielicha drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz 

kielicha na całym jego obwodzie znajduje się wgłębienie, w którym umieszczany jest gumowy 

pierścień uszczelniający o odpowiednim przekroju. 

Przy montażu przewodów zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej 

długości. Cięcie poprzeczne rury PVC-U powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do 

osi rury. Połączenie bosych końców rur ze sobą wykonuje się za pomocą złączek 

dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC-U. 

Warunkiem prawidłowego wykonywania złącza kielichowego jest takie ułożenie rur, aby 

osie łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. 

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 

Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 

jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 

długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy 

sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 

rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 

zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). Po sprawdzeniu prawidłowości 

ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby 

znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodnie 

z wymaganiami normy zharmonizowanej i być oznakowane znakiem CE.  

 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło itp.) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 

gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru), 

- zawiadomić Projektanta i w porozumieniu z nim określić przyczyny zjawiska oraz 

ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

Przed ułożeniem projektowanych przewodów należy wykonać przekopy kontrolne na 
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całej długości odcinka celem sprawdzenia rzeczywistego usytuowania istniejącego uzbrojenia. 

Pozwoli to na wprowadzenie ewentualnych korekt niwelety projektowanych przyłączy w ramach 

nadzoru autorskiego. 

 

4.3.4 Kanały kanalizacji deszczowej 

Grawitacyjne kolektory kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych 

i kształtek z PVC-U śr. 315 oraz 200 mm łączonych za pomocą złącza kielichowego na wcisk. 

Wymagane parametry rur – min. sztywność obwodowa 8 kN/m
2
, lita ścianka, kielichy 

wraz z uszczelkami gumowymi, min. 50 letni okres eksploatacji, odporność na korozję 

wewnętrzną i zewnętrzną, duża odporność chemiczna, duża odporność na eksfiltrację ścieków 

i infiltrację wód gruntowych, współczynnik tarcia k=0,4 mm. 

Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1  

i ISO 4435, o średnicy DN/OD 200 mm. 

Studzienki kanalizacyjne 

Zaprojektowano studnie rewizyjne Ø 600 mm z tworzywa sztucznego oraz Ø 1000 

betonowe. Włazy należy wykonać jako żeliwne o wytrzymałości D 400. 

Kontrola związana z wykonaniem zbiorczej grawitacyjnej sieci kanalizacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy  

PN-EN 1610. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności 

z dokumentacją projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, 

podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu. 

5. Warunki BHP 

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z przebudową nawierzchni drogi powiatowej, winny być 

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, rozbiórkowych, transportowych i obsługi 

sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki 

BHP zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, 

poz. 313 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263), 
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- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 

z późn. zm.). 

b) w okresie eksploatacji 

Eksploatacja drogi nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny i polegać 

będzie na bieżącym utrzymaniu oraz remontach cząstkowych. 

Pracownicy dokonujący czynności przeglądu i konserwacji winni być przeszkoleni 

pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej 

pomocy w razie wypadku.  

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji projektowanych urządzeń:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437), 

- Kodeks Pracy art. 226. 

Inne informacje dotyczące ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu „Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

 



 

PB „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1612 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Niemysłowice – Szybowice, na odcinku od 

DK 41 do miejscowości Szybowice,  w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury” 

Projekt architektoniczno – budowlany 
19 

 

6. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i ludzi  

Realizacja inwestycji musi uwzględniać ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, 

a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu oraz stosunków 

wodnych. Inwestycję należy realizować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 75 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, 

poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego 

lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów, 

na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszą być wykonywane w sposób najmniej szkodzący 

drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje się wycinkę krzewów i drzew 

porastających rowy przydrożne. 

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektów. Obiekty wykonane zostaną z materiałów 

i elementów nie mających szkodliwego wpływu na środowisko. Na etapie realizacji inwestycji 

uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego. Może dojść do chwilowego wzrostu 

hałasu i emisji spalin uciążliwego dla mieszkańców istniejącej zabudowy skupionej wokół placu 

budowy. Prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. 

Biorąc pod uwagę spodziewane korzyści społeczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku 

do ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, należy stwierdzić, 

że inwestycja powinna zostać zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych dróg, 

w końcowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hałasu do środowiska. 

Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny 

efekt ustanie w krótkim czasie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje na tereny związane z ochroną obszaru Natura 2000. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 

na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. 

Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu 

(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

Inwestycja, ma na celu poprawę warunków użytkowania i zmniejszenie uciążliwości 

na środowisko. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
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