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1. Cel opracowania.  

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji  wykonawczej której celem jest określenie
szczegółowego sposobu i zakresu  remontu drogi gminnej  ul. 1-Maja  w miejscowości Pokój,
obejmujący swoim zakresem

-remont nawierzchni jezdni oraz chodników  
-remont elementów kanalizacji deszczowej

2. Opis stanu istniejącego.  

Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany w miejscowości Pokój. 
Początek opracowania rozpoczyna się od  skrzyżowania - ronda  drogi wojewódzkiej nr 454
do  wjazdu  do  szkoły  na  odcinku  ok  220,50m  –  zgodnie  z  planem  zagospodarowania.

Łączna długość  przebudowy drogi  wynosi ok 341,0m. Droga stanowi dojazd do centrum
miejscowości.  Ruch na drodze określany jako niewielki  - lokalny.  Ulica 1-Maja posiada
nawierzchnię bitumiczną szerokości zmiennej ok 10,0m do km 0+125,00, od km 0+125,00
do km ok  0+200,00 droga rozdziela się tworząc wyspę na której zlokalizowany jest kościół.
Szerokość nawierzchni wokół kościoła wynosi ok  5,0. Ruch pojazdów na tym odcinku jest
jednokierunkowy.    Na  odcinku   od  km  0+000  do  km  0+125,0  występują  obustronne
chodniki z płytek betonowych biegnących poza pasem zieleni  na dalszym odcinku od km
0+125  istn.  chodnik  z  zlokalizowany  jest  przy  krawędzi  jezdni  po  lewej  stronie.  Woda

opadowa  odprowadzana  jest  za  pomoca  odpowiednich  spadków  do  istn.  kanalizacji
deszczowej.

3. Opis stanu projektowanego  

 Przewidziany  do  remontu  odcinek  drogi  gminnej  przebiega  od  granicy  pasa
drogowego z drogą  wojewódzką  454 na długości ok 220,50mb.  W związku z warunkami
z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zaprojektowano  nową
nawierzchnię  jezdni  z  kostki  kamiennej  o  wymiarach  19/21 cm. Istniejącą  nawierzchnię
bitumiczną    należy rozebrać  wraz z całą podbudową  i wykonać  nową  konstrukcję  drogi
zgodnie  z przekrojami.  Na odcinku od km 0+000,00 0+125,00  jezdnia od strony proj.

ścieków należy ograniczyć opornikiem z kostki kamiennej 19x21 który należy wbudować na
ławie  betonowej  z  betonu B-15.  Wyspę  wokół  kościoła  należy  ograniczyć  krawężnikiem
granitowymi 15x30x100 wyniesionym w stosunku do jezdni + 12m. 
W związku z remontem drogi z obu stron drogi zaprojektowano chodniki z płyt granitowych
o  wymiarach  1,0*0,5*0,08m.  obłożone  obustronnie  5  rzędami  kostki  kamiennej  8/7  cm
(łączna szerokość chodnika ok 2,0m.) Skrajne kostki wykonać należy na ławach betonowych
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tak  by  stanowiły  opór.  Dodatkowo  na  długości  remontowanego  odcinka  drogi  należy
dokonać  remontu  istniejących  wjazdów  na  posesje.  Wjazdy  należy  wykonać  w  celu
oddzielenia wizualnego kostką kamienną o wymiarach 13/15cm. Skrajne kostki nawierzchni

wjazdów  należy  wbudować  na  ławie  betonowej.  Na  odcinku  wokół  kościoła  zgodnie  z
planem zaprojektowano  utwardzanie  powierzchni  z  powyższej  kostki  do granicy  działki.
Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach.

Konstrukcja nawierzchni ul. 1go Maja 
Nawierzchnia drogi
l w-wa ścieralna z kostki kamiennej gr. 19/21 cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3 cm 
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.15cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.20cm
l istn. podłoże gruntowe  

Nawierzchnia chodników

l w-wa ścieralna z płyt granitowych gr. 8cm  wraz z 5 rzędami kostki 8/7(obustronnie)
l podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm
l podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm – grubości 15cm (25cm w przypadku

zjazdów)

Nawierzchnia zjazdów
l w-wa ścieralna z kostki kamiennej gr. 13/15 cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3 cm 
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l istn. podłoże gruntowe  

 4. Rozwiązania wysokościowe
W opracowaniu przyjęto następujące założenia:

− projektowana oś drogi zbliżona jest do istniejącej osi drogi .

− zachowanie normatywnych pochyleń

Początek i koniec projektowanego odcinka dowiązano wysokościowo do wysokości
istniejącej nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowana niweleta w nawiązaniu do istniejącej
niwelety została nieznacznie skorygowana w celu celu wyrównania nierówności w profilu
podłużnym. Przebieg projektowanej niwelety drogi przedstawia rysunek ,, Profil
podłużny''.

Na odcinkach  prostych  oraz  łukach poziomych   przekrój  poprzeczny  posiada  spadek

daszkowy o pochyleniu 1%, wokół kościoła spadek jednostronny 1% w kierunku ścieku
Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 1%, nawierzchni utwardzenia min 0,3% w

ścieku. Szerokość chodnika zmienna zgodna z istn.  
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     5. Odwodnienie drogi
W związku  z  koniecznością  zapewnienia  sprawnego  odprowadzenia  wód  opadowych  na
całym odcinku drogi projektuje się wykonanie ścieków rynsztokowych wyprofilowanych z
kostki kamiennej 19/21 o szerokości 1,0 m. Spadki poprzeczne jezdni pokazano na planie

zagospodarowania.  Wody  opadowe  z  drogi  będą  kierowane  przez  odpowiednie  spadki
podłużne  i  poprzeczne  do  elementów  odwodnienia  wykonanych  w  miejscu  elementów
istniejących (wpusty uliczne , kanały odwodnieniowe). W km 0+047 zaprojektowano ściek
korytkowy  pod  jezdnią  ograniczony  obustronnie  krawężnikiem  betonowym  na  ławie
betonowej.  Przykrycie  ścieku  należy  wykonać  z  płyt  granitowych  8x50x200.  Ściek  z
prefabrykowanych  korytek  betonowych  wykonać  ze  spadkiem  0,5%  w  kierunku  istn.
odbiornika  wód  kolektora  KD.  Istn.  studnię  należy  przebudować.  W  km  0+214,0
zaprojektowano  2  wpusty  uliczne  z  polipropylenu  fi  600  z  wpustami  ulicznymi  typu

ciężkiego D400.  Głębokość osadnika pomiędzy dnem osadnika a ślizgiem powinna wynosić
min 0,5m.  Proj. wpusty należy przyłączyć za pomocą przykanalików fi 200 ze spadkiem 1%
do istniejącej studni betonowej, która należy przebudować na studnię betonową murowaną
z  bloczków  betonowych  na  zaprawie  cementowej.  Studnie  zakończyć  należy  typowym
włazem żeliwnym klasy D400. Dno studni dostosować do głębokości istn. kolektora fi 1000.
Zasypkę studni -przykanalików  wykonywać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami
grubości 20cm z zagęszczaniem każdej warstwy. Do zasypki stosować  grunty piaszczyste i
piaszczysto żwirowe. Dodatkowo zaleca się przeanalizowanie przez Inwestora

 przebudowy istn  kolektora KD250 stanowiącego odbiornik proj. w ulicy 1 -Maja odpływu
podziemnego. Przedmiotową  przebudowę  należałoby przeprowadzić  jako odrębne zadanie
aż  do  docelowego  odbiornika  naturalnego.  Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące
odwodnienia drogi zostało pokazane na planie zagospodarowania.

6. Urządzenia obce.
Urządzenia obce występujące na niniejszej trasie należy wyregulować wysokościowo przed
oddaniem drogi do eksploatacji. 
Wszelkie prace przy uzbrojeniu podziemnym należy prowadzić w sposób ostrożny , ręcznie.

7. Docelowa organizacja ruchu.
Po wykonaniu remontu drogi wykonać  należy oznakowanie pionowe  zgodnie z projektem
DOR.  
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7 . Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykończeniowe.

7.1.  Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stworzyć  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
-rejon pasa drogowego,
-tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

7.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz
miejsce ich wystąpienia.

We  wszystkich  pracach  wymienionych  w  punkcie  7.  istnieją  zagrożenia  spowodowane
prowadzeniem  robót  w  pobliżu  użytkowanej  jezdni  drogi  gminnej  ponadto  zagrożenia
uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.

7.3.  Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsc  prowadzenia  robót
budowlanych, stosownie do zagrożenia.

1) wszystkie  prace  prowadzone  w  pasie  drogowym  muszę  być  oznakowane  i
zabezpieczone  zgodnie  z  Projektem Tymczasowej  Organizacji  Ruchu  wykonanym
przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Nyskiego ,

2) Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,

3) Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem
stref niebezpiecznych,

4) Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy
oświetlić  światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę  aby oświetlenie nie
oślepiało użytkowników drogi.
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7.4.  Informacje  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

1) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia,
należy  go  zapoznać  z  istniejącymi  zagrożeniami  i  przeszkolić  w  czasie  instruktażu  na
stanowisku pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.

2) Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami

Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

-Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Maski ochronne przy robotach pylących,

-Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,

-Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 7. należy prowadzić  pod bezpośrednim nadzorem
kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z
odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

7.5.  Sposoby  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały  niebezpieczne  należy  składować  i  transportować  w  szczelnych  i  zamkniętych
pojemnikach zgodnie z instrukcję producenta.

 7.6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnie
niebezpiecznych.

-teren robót należy odpowiednio oznakować,
-zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,
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7.7. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
  Dokumentacja budowy  oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej  eksploatacji  maszyn
i innych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy

  
                                                                            Opracował : mgr inż. Grzegorz Kaczmarek
                                                                            Projektował:  mgr inż. Tomasz Sokulski
                                                                            

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

