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Gryfice, dnia 10.10.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, 

Ŝe projekt budowlany „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku 

od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego (dz. geod. Nr 362; 364; 365; 378; 

391/10)” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Projektant branŜy drogowej 
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Opis techniczny 
branŜy drogowej do projektu przebudowy ulicy Mickiewicza w Widuchowej 

na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego (dz. geod. Nr 362; 364; 

365; 378; 391/10). 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora – umowa nr FS/FW/U/2 z dnia 20.09.2018 r.; 

• Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430); 

• Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.: 

− D-00.00.00 – Wymagania ogólne  

− D-01.01.01 – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  

− D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg  

− D-02.01.01 – Wykopy 

− D-02.03.01 - Nasypy 

− D-03.02.01 – Kanalizacja deszczowa – regulacja urządzeń  

− D-04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  

− D-04.05.01 – Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  

− D-04.04.00 – Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogólne  

− D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

− D-05.03.23 – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

− D-06.03.01 – Ścinanie i uzupełnianie poboczy 

− D-08.01.01 – KrawęŜniki betonowe 

− D-08.03.01 – ObrzeŜa betonowe  

 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy 

drogi gminnej ul. Mickiewicza w miejscowości Widuchowa. 

Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz 

podniesienie komfortu jazdy poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni 

do stałej szerokości oraz usystematyzowanie geometrii jezdni w planie 

i profilu. 

Zakres opracowania dotyczy odcinka o długości 283,50 mb w zakresie 

przebudowy nawierzchni jezdni, istniejących zjazdów indywidualnych 

i skrzyŜowań, a takŜe wykonanie elementów odwodnienia w postaci wpustów 

kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji 

zlokalizowanego w pasie drogowym. Ponadto przebudowa obejmuje roboty 

zabezpieczające w obrębie infrastruktury towarzyszącej. 

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego o szerokości od 3,0 

do 5,5 m i nienormatywnych spadkach poprzecznych zostanie dostosowana 

do 5,5 m szerokości jezdni na odcinku 100 mb oraz 3,5 m szerokości 

na pozostałym odcinku. 

Przebudowa swym zakresem obejmuje równieŜ wykonanie sześciu wpustów 

kanalizacji deszczowej klasy D400 z włączeniem do istniejącego kolektora 
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kanalizacji deszczowej Dn 200mm poprzez dwie studnie istniejące oraz dwie 

projektowane. 

 

3. Stan istniejący 

Obecnie na przedmiotowym odcinku przewaŜa nawierzchnia nieulepszona 

z kruszywa szerokości od 3,0m do 3,50m. Jedynie na początkowym odcinku 

od skrzyŜowania z ulicą Szkolną na długości 31 mb występuje nawierzchnia 

bitumiczna przy czym na pierwszych 11 mb z obustronnym chodnikiem z kostki 

brukowej betonowej, a na kolejnych 20 mb bez chodników. Nawierzchnia 

bitumiczna jedynie na odcinku o przekroju ulicznym jest w stanie dobrym.  

 
Fotografia  1 - początek robót, widok na skrzyŜowanie z ul. Szkolną  

 

 
 

Fotografia  2 – początek robót, widok w kierunku ul. Sienkiewicza 
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Nawierzchnia z kruszywa ma przebieg zwyczajowy oraz nie posiada 

normatywnych spadków poprzecznych. Teren po którym przebiega pas drogowy jest 

mocno zróŜnicowany ze spadkiem w kierunku północno – zachodnim. 

W jednej trzeciej odległości odcinka zlokalizowane jest skrzyŜowanie 

z drogą gminną ul. Sienkiewicza, która charakteryzuje się przekrojem ulicznym 

i posiada nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. 

 
Fotografia  3 - skrzyŜowanie z ulicą Sienkiewicza 

 

 
Fotografia  4 – widok na ulicę Sienkiewicza 

 
Na całym odcinku brak jest wyodrębnionych ciągów pieszych. Chodniki 

występują fragmentarycznie w obszarze skrzyŜowania z ulicą Szkolną. 

W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć kanalizacji deszczowej 
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w postaci kolektora Dn200mm. Kanalizacja występuje od km 0+035 do km 0+106, 

gdzie ma swój dalszy ciąg w ulicy Sienkiewicza. Jest droŜna i zostanie 

wykorzystana w projekcie jako odwodnienie pasa drogowego. 

Występujące w pasie drogowym zadrzewienie w niewielkim stopniu 

koliduje z planowanym zamierzeniem. Jedynie drzewo w km 0+260 wymaga 

usunięcia ze względu na konieczność zapewnienia skrajni projektowanej jezdni. 

Istniejące zakrzaczenia wymagają regulacji równieŜ celem zapewniania 

wymaganej skrajni drogi oraz poprawy widoczności.  

 
Fotografia  5 - widok od skrzyŜowania z ul. Sienkiewicza w kierunku końca zakresu przebudowy 

 

 
 

Fotografia  6 – po lewej budynek nr 3, widok w kierunku skrzyŜowania z ul. Sienkiewicza 
 

Istniejąca infrastruktura techniczna poza kanalizacją deszczową 
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to sieć kanalizacji sanitarnej, wodociąg, napowietrzna sieć energetyczna oraz 

sieć telekomunikacyjna. Urządzenia te zlokalizowane są poza jezdnią drogi 

gminnej, jednak wielokrotnie przecinają ją poprzecznie. Ze względu na brak 

informacji dotyczących głębokości posadowienia, zwłaszcza sieci 

teletechnicznej moŜliwa jest kolizja z planowaną przebudową. W miejscu 

przecięcia projektowanych elementów z istniejącą infrastrukturą podziemną 

naleŜy ułoŜyć rury dwudzielne zabezpieczające typu AROT. 

 
Fotografia  7 - odcinek W6W7, widok w kierunku skrzyŜowania w km 0+367 

 

 
Fotografia  8 - odcinek końcowy, widok w kierunku W10 

 
Pas drogowy drogi gminnej posiada szerokość od 7 do 11 m. Miejscami 

istniejące ogrodzenia prywatnych posesji zlokalizowane są w pasie drogowym. 
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Ulica Mickiewicza znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem 289 (1956-02-27 Kl.V.-

0/60/56) stanowiącym teren Starego Miasta. 

 

4. Stan projektowany 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z 2-go marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie – drogę gminną w miejscowości Widuchowa – 

ul. Mickiewicza naleŜy zaliczyć do klasy „D” – dojazdowe.  

ZałoŜenia projektowe dla tego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegają 

na ujednoliceniu szerokości jezdni, usystematyzowaniu geometrii drogi 

w planie i profilu oraz wykonaniu normatywnej konstrukcji nawierzchni jezdni. 

W tym celu na odcinku pierwszych 100mb odcinka projektuje się przekrój 

uliczny o szerokości 5,5 m (w nawiązaniu do początkowego odcinka 

o nawierzchni bitumicznej). Na dalszym odcinku od km 0+130,00 do km 0+283,50 

projektuje się jezdnię o szerokości 3,5 m obustronnie ograniczoną 

krawęŜnikiem betonowym (przekrój półuliczny). Fragment opracowania od km 

0+100,00 do km 0+130,00 (obszar skrzyŜowania z ulicą Sienkiewicza) stanowi 

odcinek przejściowy, na którym dokonuje się zmiana szerokości. 

W km 0+106,10 występuje skrzyŜowanie z droga gminną ulicą Sienkiewicza 

oznaczone punktem C. Nie posiada ono usystematyzowanej geometrii w planie. 

Opracowanie obejmuje jego przebudowę, jednak ze względu na bardzo wąski pas 

drogowy, brak skosów na wyokrąglenia krawędzi oraz istniejące w pasie drogi 

ogrodzenie nie moŜna uzyskać normatywnych parametrów. W związku z tym 

zastosowano promienie skrętu R=2,0m. 

Projekt zakłada wykonanie na całym odcinku obustronnych poboczy 

gruntowych o szerokości 1,0m. Wyjątek stanowi pobocze na odcinku od km 

0+124,00 po stronie lewej, które ze względu na odwodnienie powierzchniowe 

i duŜe spadki podłuŜne projektuje się jako utwardzone na głębokość 20cm 

z kruszywa łamanego #0/63 mm na szerokości 1,0 m. 

Początek projektowanego odcinka załoŜono na krawędzi ul. Szkolnej 

w punkcie A w km 0+000. Natomiast początek robót załoŜono w km 0+011,15 

w punkcie B ze względu na fakt, iŜ początkowy odcinek A-B będący w dobrym 

stanie technicznym zdecydowano pozostawić, a projektowane elementy dowiązać 

do niego. 

Projektowany odcinek został poprowadzony tak, aby wpisać drogę 

w istniejący pas drogowy z tego względu posiada siedem punktów załamania osi 

w planie w tym pięć wyokrąglonych łukami poziomymi. 

  km  kąt zwrotu [g] R [m] 

W1 0+020,72 -8,88 130 

W2 0+073,135 6,26 200 

W3 0+103,275 -9,11 50 

W4 0+119,845 12,59 50 
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  km  kąt zwrotu [g] R [m] 

W5 0+154,85 -1,49  

W6 0+213,275 3,34  

W7 0+266,73 -20,50 50 

 

 W punkcie C (km 0+106,10) po stronie prawej zlokalizowane jest 

skrzyŜowanie z drogą o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – ulicą 

Sienkiewicza. Posiada ona szerokość 4,50 m w świetle krawęŜników. Projekt 

zakłada korektę geometrii skrzyŜowania poprzez wyokrąglenie przecięcia 

krawędzi obu jezdni łukiem kołowym o promieniu R=2,0 m oraz przełoŜenie 

istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku 5 mb. 

Ze względu na pochylenie podłuŜne ulicy Sienkiewicza wynoszące 8% oraz 

lokalizację istniejącego zjazdu indywidualnego vis a vis wlotu skrzyŜowania 

w obszarze skrzyŜowania zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny 

w kierunku ulicy Sienkiewicza o wartości 4%. 

Na całej długości odcinka projektuje się zjazdy do nieruchomości 

przyległych. Zjazdy projektuje się jako gospodarcze (trapezowe). Szczegółowe 

zestawienie przedstawiono w tabeli zjazdów. 

Na odcinku od km 0+011,15 do km 0+031,15 po stronie lewej 

zlokalizowana jest istniejąca zatoka postojowa o nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej. Konieczne jest przełoŜenie istniejącej nawierzchni celem 

dowiązania wysokościowego do projektowanych elementów. 

Koniec przebudowanej nawierzchni załoŜono w km 0+283,50 oznaczonym 

na planie punktem D. 

Projekt zakłada częściową zmianę dotychczasowego sposóbu odwodnienia 

korony drogi. W ramach przebudowy przewiduje się wykorzystanie istniejące 

w pasie drogowym kanalizacji deszczowej. Kolektor kanalizacji deszczowej 

przebiega po prawej stronie pasa drogowego na odcinku od km 0+035 do km 

0+106. Projektuje się dwie pary wpustów kanalizacji deszczowej oraz dwa 

wpusty jednostronne. Ze względu na małą liczbę studni rewizyjnych 

projektowane wpusty w km 0+060,00 oraz w km 0+086,34 naleŜy włączyć 

do projektowanych na kolektorze studni rewizyjnych Dn1000 wyposaŜonych we 

właz klasy D400. Natomiast wpusty w km 0+033,80 oraz 0+104,00 projektuje jako 

włączone do istniejący studni rewizyjnych. Projektuje się wpusty klasy D400. 

Lokalizację wpustów przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilu podłuŜnym. 

Szczegóły w części rysunkowej – rys. Nr 2 i 4. 

W profilu podłuŜnym zastosowano pochylenia podłuŜne umoŜliwiające 

dostosowanie niwelety do istniejących zjazdów na posesje. Projektowane 

pochylenia podłuŜne nawierzchni wynoszą od 1,22% do 7,16%. Szczegóły w części 

rysunkowej – rys. Nr 4. 

Ze względu na mocno zróŜnicowane ukształtowanie terenu (rzędne 

istniejące w zakresie od 8,80 do 16,90 m n.p.m.), duŜe pochylenia podłuŜne 

projektowanej niwelety, wąską jezdnię, wąski pas drogowy oraz przebieg ulicy 

Mickiewicza w końcowym odcinku w nasypie zastosowano dodatkowe elementy 
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odblaskowe na krawęŜnikach (kocie oczka) na odcinku od 0+200 do 0+275 

obustronnie co 5 m (łącznie 32 elementy) celem podkreślenia przebiegu 

krawędzi jezdni.  

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiadać będzie 

następujące spadki poprzeczne: 

 Przekrój Km 
Długość 
odcinka 

Przekrój poprzeczny 

Pas lewy Pas prawy 

rampa 0+011,15 ÷ 0+025,00 16,60 m istn. » -2,0% istn. » -2,0% 

daszkowy 0+025,00 ÷ 0+078,50 53,50 m -2,0% -2,0% 

rampa 0+078,50 ÷ 0+089,50 11,00 m -2,0% » +2,0% -2,0% 

rampa 0+089,50 ÷ 0+095,00 5,50 m +2,0% » +4,0% -2,0% » -4,0% 

jednostronny 0+095,00 ÷ 0+108,70 13,70 m +4,0% -4,0% 

rampa 0+108,70 ÷ 0+117,30 8,60 m +4,0% » +2,0% -4,0% » -2,0% 

rampa 0+117,30 ÷ 0+132,30 15,00 m +2,0% » -2,0% -2,0% » +2,0% 

jednostronny 0+132,30 ÷ 0+273,50 141,20 m -2,0% +2,0% 

rampa 0+273,50 ÷ 0+283,50 10,00 m -2,0% » istn. +2,0% » istn. 

 

5. Projektowana konstrukcja 

W ramach niniejszego opracowania zastosowano następującą konstrukcję 

nawierzchni jezdni i zjazdów:  

• 8cm – kostka brukowa betonowa typu starobruk w kolorze szarym melanŜ; 

• 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4; 

• 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

#0/31,5 mm; 

• 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2; 
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Fotografia  9 - wzór ułoŜenia nawierzchni z kostki typu starobruk w kolorze szarym melanŜ  

 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

Lp. Cecha Załącznik 

normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 

mm od zadeklarowanych 

wymiarów kostki, 

grubości 

< 100 mm 

≥ 100 mm 

C 

Długość 

szerokość 

grubość 

 

± 2   ± 2   ± 3 

± 3   ± 3   ± 4 

RóŜnica pomiędzy dwoma pomiarami 

grubości, tej samej kostki, 

powinna być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 

pofalowania, jeśli 

maksymalne wymiary 

kostki > 300 mm), przy 

długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C 

Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 

 

 

 

 

1,5                      1,0 

2,0                      1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
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Lp. Cecha Załącznik 

normy 

Wymaganie 

2.1 Odporność na zamraŜanie 

/rozmraŜanie z udziałem 

soli odladzających (wg 

klasy 3, zał. D) 

D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

kg/m
2
, przy czym kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na 

rozciąganie przy 

rozłupywaniu 
F 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. KaŜdy 

pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 

obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 250 N/mm 

długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 

wytrzymałość) F 

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość), 

jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 

normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie 

(wg klasy 3 
G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

oznaczenia H normy) 

 

Szerokiej ściernej, 

wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

  ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie 

I 

Jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 

lub polerowana – zadawalająca odporność, jeśli 

wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 

na poślizg/poślizgnięcie – naleŜy zadeklarować 

minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy 

(wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J Górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

i odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień 

w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie 

są uwaŜane za istotne 

3.2 

3.3 

Tekstura 

 

 

 

Zabarwienie (barwiona 

moŜe być warstwa 

ścieralna lub cały 

element) 

J Kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien opisać rodzaj tekstury, tekstura 

lub zabarwienie kostki powinny być porównane 

z próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

ewentualne róŜnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 

we właściwościach surowców i zmianach warunków 

twardnienia nie są uwaŜane za istotne 

 

Wymagania techniczne wobec krawęŜników 

Wymagania techniczne stawiane krawęŜnikom betonowym określa PN-EN 1340 

w sposób przedstawiony w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania wobec krawęŜnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania 

w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 

nominalnych, z dokładnością 

do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 



21 

 

Lp Cecha Załącznik Wymagania 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 

płaskości i 

prostoliniowości, dla 

długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

800 mm 

C  

 

 

 

± 1,5 mm 

± 2,0 mm 

± 2,5 mm 

± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 

zamraŜanie/rozmraŜanie z 

udziałem soli odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 

1,0 kg/m2, przy czym kaŜdy pojedynczy wynik 

< 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na zginanie 

(Klasa wytrzymałości ustalona 

w dokumentacji projektowej) 

T i U Klasa 

wytrz. 

Charakteryst

yczna 

wytrzymałość

, MPa 

KaŜdy pojedynczy 

wynik, MPa 

2 

3 

5,0 

6,0 

> 4,0 

> 5,0 

 

2.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

F KrawęŜniki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość), jeśli spełnione są wymagania 

pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 

konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie H i I Odporność przy pomiarze na tarczy 

Klasa 

odpornośc

i 

szerokiej 

ściernej, wg 

zał. G normy 

– badanie 

podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

3 

4 

≤ 23 mm 

≤ 20 mm 

≤ 20000 mm3/5000 mm2 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 

 

2.5 Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawęŜnika nie 

była szlifowana i/lub polerowana – 

zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 

wartości odporności na poślizg 

/poślizgnięcie/ – naleŜy zadeklarować 

minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 

normy (wahadłowym przyrządem do badania 

tarcia), 

c) trwałość odporności na 

poślizg/poślizgnięcie w normalnych warunkach 

uŜytkowania krawęŜnika jest zada-walająca 

przez cały okres uŜytkowania, pod warunkiem 

właściwego utrzymywania i gdy na znacznej 

części nie zostało odsłonięte kruszywo 

podlegające intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
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Lp Cecha Załącznik Wymagania 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawęŜnika nie powinna mieć 

rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w 

krawęŜnikach dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za 

istotne 

3.2 Tekstura J a) krawęŜniki z powierzchnią o specjalnej 

teksturze – producent powinien określić 

rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, 

zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) róŜnice w jednolitości tekstury, 

spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

właściwości surowców i warunków twardnienia, 

nie są uwaŜane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moŜe być warstwa ścieralna lub 

cały element, 

b) zabarwienie powinno być porównane z 

próbkami dostarczonymi przez producenta, 

zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) róŜnice w jednolitości zabarwienia, 

spowodowane nieuniknionymi zmianami 

właściwości surowców lub warunków 

dojrzewania betonu, nie są uwaŜane za 

istotne 

KrawęŜniki spoinowane, na łukach łukowe prefabrykowane. 

 

6. Znaki pionowe  

NaleŜy wymienić wszystkie istniejące znaki pionowe na nowe. 

Oznakowaniu podlegają skrzyŜowania z ul. Szkolną.   

Wielkość i widoczność znaków – do oznakowania drogi naleŜy zastosować 

znaki o grupie wielkości małe. Znaki drogowe wykonane mają być z blachy 

ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią. Dla zapewnienia widoczności znaku 

z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego spostrzeŜenie, odczytanie 

i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków naleŜy zastosować folii 

odblaskowej typu 1. W przypadku znaku A-7, naleŜy zastosować folie odblaskowe 

typu 2. Znaki umieścić naleŜy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu 

wymaganej skrajni drogowej tj. minimum 0,50m od krawędzi jezdni oraz min. 

2,2m od podłoŜa do dolnej krawędzi znaku (jak w szczególe). Na jednym słupku 

umieszcza się z zasady jeden znak. Następny powinien być umieszczony 

za poprzedzającym w odległości min. 10m. W przypadku zastosowania dwóch 

znaków na jednym słupku, naleŜy je umieszczać w układzie pionowym. Tarcze 

znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. 

Odchylenie tarcz znaków powinno wynosić około 5˚w kierunku jezdni. 

W przypadku znaków umieszczonych na łukach poziomych, odchylenie tarcz znaków 

naleŜy skorygować zaleŜnie od wielkości promienia oraz jego kierunku.  
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7. Wpływ inwestycji na środowisko  

Faza budowy  

W trakcie wykonywania robót wypracowane zostaną rozwiązania 

powodujące, Ŝe inwestycja nie będzie oddziaływać trwale niekorzystnie 

na środowisko.  

Wszelkie materiały uŜyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez upowaŜnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w czasie 

trwania budowy i robót wykończeniowych będzie utrzymywał teren budowy 

w naleŜytym stanie bez wody stojącej, podejmował wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony 

środowiska, będzie unikał uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej 

powstałych w następstwie jego działania, a w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa.  

Prace budowlane wykonywane będą przy uŜyciu typowego sprzętu 

budowlanego i transportowego, który jest dopuszczony do wykonywania tego typu 

robót. W trakcie wykonywania tych robót moŜe wystąpić hałas spowodowany pracą 

powyŜszego sprzętu. Emitowany hałas będzie miał charakter tymczasowy 

i lokalny, nie będzie stanowić niedogodności dla okolicy. Wszelkie roboty 

powodujące wibracje i hałas będą prowadzone tylko w porze dziennej.  

UciąŜliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego i transportem będą 

miały charakter krótkotrwały i przemijający. W związku z powyŜszym moŜna 

uznać ten wpływ na środowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsięwzięcie 

powodować będzie oddziaływanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu 

budowy i w jego bliskim otoczeniu – do 100m.  

W trakcie prowadzonych prac zostaną wytworzone odpady naleŜące do 17 

grupy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 

katalogu odpadów – odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych 

oraz drogowych. Są to w szczególności odpady betonu, gruzu betonowego 

z rozbiórek i remontów, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie. 

W trakcie realizacji robót, a takŜe podczas organizacji zaplecza 

budowy będą powstawać odpady, których selektywną zbiórkę naleŜy prowadzić 

w jednym wyznaczonym miejscu z zastosowaniem znormalizowanych pojemników. 

Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z zadeklarowaną częstotliwością, 

przez firmy specjalistyczne uprawnione do działania na terenie gminy. Dotyczy 

to równieŜ, ścieków o charakterze sanitarnym, które naleŜy przewidzieć dla 

pracowników firmy wykonawczej. W tym celu naleŜy ustawić bezodpływowy 

zbiornik do odprowadzania ścieków bytowych, przestrzegać naleŜytego stanu 

sanitarnego oraz opróŜniać w regularnych odstępach czasu.  

W trakcie prowadzenia prac moŜe nastąpić chwilowe oddziaływanie 

na środowisko w postaci emisji pyłów i gazów. Dotyczy to głównie zwiększonej 
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emisji zanieczyszczeń gazowych pochodzących z maszyn i pojazdów pracujących 

na budowie, oraz emisji pyłów podczas kolejnych etapów zagęszczania warstw 

konstrukcyjnych, szczególnie frakcji piaskowej. WyŜej wymienione uciąŜliwości 

są typowe dla etapu budowy, mają charakter lokalny i krótkotrwały. 

UciąŜliwości naleŜy minimalizować poprzez właściwą organizację placu budowy, 

dobór odpowiedniego sprzętu oraz materiałów uŜytych w trakcie realizacji 

zadania a takŜe ich odpowiednie zraszanie np. podczas zagęszczania.  

Po zakończeniu robót rozbudowywane odcinki dróg naleŜy uporządkować i 

przywrócić do stanu zgodnego z projektem. 

 

8. Uwagi końcowe 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą Roboty ziemne PN-S-02205. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zapoznać się z przebiegiem uzbrojenia 

podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w pobliŜu istniejących 

urządzeń podziemnych naleŜy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostroŜności. Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebieg urządzeń podziemnych 

trzeba traktować orientacyjnie, a faktyczny przebieg wyznaczyć poprzez 

lokalne odkrywki bądź stosując metody elektroniczne. 

 

Opracowała: 
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Współrzędne punktów głównych trasy 

 
X Y 

A 5888472,03 5458998,69 

B 5888462,38 5458993,12 

W1 5888454,07 5458988,31 

W2 5888405,49 5458968,63 

W3 5888379,24 5458954,86 

C 5888376,52 5458952,89 

W4 5888365,39 5458944,84 

W5 5888333,53 5458930,29 

W6 5888280,92 5458904,87 

W7 5888231,63 5458883,96 

D 5888219,02 5458872,87 
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Wykaz zjazdów 

Lp. KilometraŜ Strona Szer. w bramie [m] Długość [m] Powierzchnia [m2] 

1 0+063,70 L 5,0 2,1 12,1 

2 0+105,20 L 6,4 0,6 4,0 

3 0+120,50 L 4,80 1,6 12,0 

4 0+152,80 P 4,0 1,3 6,5 

5 0+168,60 P 4,0 1,0 5,0 

6 0+193,20 P 4,0 1,0 5,0 
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Tabela nasypów 

Lp. przekrój odległość 
pole przekroju 

nasypu 
objętość nasypu 

  [km] [m] [m2] [m3] 

1 0+000,00 0,00 0,00 0,00 

2 0+011,15 11,15 0,00 0,00 

3 0+028,00 16,85 0,00 0,44 

4 0+037,50 9,50 0,05 3,33 

5 0+063,70 26,20 0,65 33,27 

6 0+082,80 19,10 1,89 18,05 

7 0+105,20 22,40 0,00 0,78 

8 0+107,00 1,80 0,07 0,06 

9 0+120,50 13,50 0,00 0,00 

10 0+138,60 18,10 0,00 0,00 

11 0+152,80 14,20 0,00 0,00 

12 0+168,60 15,80 0,00 0,00 

13 0+189,85 21,25 0,00 0,53 

14 0+218,75 28,90 0,05 40,75 

15 0+254,60 35,85 2,77 49,65 

16 0+283,50 28,90 0,00 40,03 

suma ilości 
nasypów 186,90 

 



28 

 

Tabela wykopów 

Lp. przekrój odległość 
pole przekroju 

wykopu 
objętość wykopu 

  [km] [m] [m2] [m3] 

1 0+000,00 0,00 0,00 0,00 

2 0+011,15 11,15 2,48 31,00 

3 0+028,00 16,85 3,08 50,13 

4 0+037,50 9,50 2,87 20,14 

5 0+063,70 26,20 1,37 20,17 

6 0+082,80 19,10 0,17 20,44 

7 0+105,20 22,40 1,97 49,50 

8 0+107,00 1,80 2,45 4,51 

9 0+120,50 13,50 2,56 30,17 

10 0+138,60 18,10 1,91 43,44 

11 0+152,80 14,20 2,89 50,62 

12 0+168,60 15,80 4,24 51,19 

13 0+189,85 21,25 2,24 41,97 

14 0+218,75 28,90 1,71 65,46 

15 0+254,60 35,85 2,82 123,86 

16 0+283,50 28,90 4,09 99,85 

suma ilości 
wykopów 702,46 

 


