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Starostwo Powiatowe
WydZ'ialAdministracji

Architektoniczno- Budow lanej
Podstawe opracowania stanowia: 26-300Opocznoul. Kwiatowa la

I.Mapasytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000, do celów projektowych. tel.044/736-15-08
1.Uzupelniajacepomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe wykonane w sierpniu 2005 roku.
J.Decyzjao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
\.Inwentaryzacja,wizja w terenie

~ PODSTAWA OPRACOWANIA

!LZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniedotyczy drogi gminnej Bukowiec -Obarzanków w gminie Mniszków - dlugosci 1724,10 m.
VIzakres inwestycji wchodza :

- robotydrogowe w zakresie jezdni, poboczy i zjazdów

-odwodnieniedrogi (rowy; przepusty pod jezdnia i przepusty pod zjazdami)

III.STAN ISTNIEJACY

:\. Charaktervstvka terenu
Drogagminna na odcinku poczatkowym prowadzi przez tereny rolnicze i lesne ( do km 0+650,00 ),
anadalszym odcinku przez teren zabudowany- wies Obarzanków. Istniejaca zabudowa mieszkalna
uokalizowanapo obu stronach projektowanej drogi.
Drogao przekroju szlakowym posiada jezdnie, o szerokosci 4.5 + 5.5m. Jezdnia brukowa i tluczniowa
ogrubosci ok.13+16cm. Na odcinku 0+000,00+0+680,00 klinowana masa min. bit. ( destrukt)
~pozostalymodcinku lokalnie klinowana zwirem.
ffitniejacerowy w ciagu drogi pelnia funkcje rowów odplywowych - polaczenie z istniejacymi przepustami
orazrowów odparowujacych. W km 0+006,00 przepust zbet 040 dl. 8,Om,w km 0+454,45 przepust zbet
070dl. 9,6m. Na odcinku lesnym (szczególnie od km 0+300,00 do km 0+710,00) oraz na odcinku przez
mes, w pasie drogowym zlokalizowane sa drzewa i krzaki.
lasdrogowy wyznaczaja ogrodzenia posesji lub granice dzialek.

!. Podloze
'Napodstawie rozeznania w ternie stwierdzono, ze w podlozu pod warstwa gruntów organicznych
~.ok.20cm,zalegajagruntyprzepuszczalne(piasek)oraz w poczatkowymodcinkuprojektowanejdrogi-
~ty slabo przepuszczalne.

J. Urzadzenia nad i podziemne
Wciaguprojektowanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

. wodociagwll0 z przylaczamiwA i w40- na calym odcinku projektowanej drogi
-kabletelefoniczne t

-kanalsanitarnyks250- przejsciepoprzecznepodjezdnia
. liniaNN

. liniatelefoniczna

~kalizacjaistniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. "Projekt zagospodarowania terenu".

W.sTANPROJEKTOWANY

I. Parametrv proiektowe ulicy :

. Szerokosc: 5,Om - na prostych, (na lukach poszerzenia)
na wlaczeniu do istniejacego mostu zwezenie do szerokosci 4,5m

.Spadek jezdni: na prostych daszkowy: 2%
na lukach jednostronny: W2, W7 - 3%, W12 - 2%

-Szerokosc poboczy: 1,Om (od km 1+575,22 - 0,75m)

. Spadek poboczy: 6%

II.
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:onstrukcja jezdni:
poczatkowymodcinkuo( do km 0+680,85 ) projekt przewiduje wzmocnienie istniejacej konstrukcji
~ioraz wykonanie poszerzen. Na dalszym odcinku - nowa konstrukcja jezdni.
Wzmocnienieistnieiacei iezdni Starostvvo Powiatowe
t beton asfaltowyw warstwie scieralnej grubosci'3cm. wg PN-S-96025 (2000Wldl'JlalAdministracji,
t beton asfaltowy w warstwie wiazacej grubosci 4cm. wg PN-S-96025 (2000"<Jh.)tektoniczno-Budowlane]

, o o 26-300 Opoczno ul. KWlatowa la
t wyrownarne IstmeJacej Jezdm kruszywem lamanym tel. 044 / 736-15-08
Nowakonstrukcia i konstrukcia poszerzen iezdni
t beton asfaltowyw warstwie scieralnej grubosci 3cm. wg PN-S-96025 (2000 r.)
t beton asfaltowy w warstwie wiazacej grubosci 4cmowg PN-S-96025 (2000 r.)
t podbudowa z kruszywa lamanego gr. 20cm.
. warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

~jazdy
V projekcie przewidziano zjazdy na drogi boczne, zjazdy gospodarcze do posesji oraz zjazdy
;ospodarczena pola. Zjazdy gospodarcze realizowac w zakresie do granic pasa drogowego.
:jazdy na odcinkach rowU odplywowego - zjazdy w wykopie, zjazdy na odcinkach rowów
Idsaczajacych- w nasypie.
Konstrukciaziazdów na drogi boczne i do posesii:
. beton asfaltowyw warstwie scieralnej grubosci 4cm. wg PN-S-96025 (2000 r.)
. podbudowa z kruszywa lamanego gr. 15cm.
Konstrukciaziazdów gospodarczych na pola:
Zjazdyna pola nalezy wykonac z przepuszczalnego gruntu rodzimego.

larametryoraz lokalizacje zjazdów na drogi zbiorcze i zjazdów gospodarczych do posesji podano
vczescigraficznej "Projekt zagospodarowania terenu" oraz w tabeli zjazdów.
izczególywykonania zjazdów o nawierzchni bitumicznej pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
:jazdygruntowena pola w nasypierealizowacwg potrzeb - w przedmiarzeujeto wykonanie20sztuk
jazdów,rzeczywistepotrzeby oraz lokalizacje ustalac z ~lascicielami dzialek na etapie budowy.
}dwodnienie
V opracowaniu przewiduje sie odwodnienie rowami przydroznymi. Sa to rowy odplywowe
loistniejacychprzepustów oraz rowy odparowujace.
Irzepusty pod zjazdami w wykopie wykonac z rur zbet. 040 ze sciankami czolowymi
Irefabrykowanymi.
Irzepust zbet. 040 w km 0+006.00 (pod jezdnia) - odkopac konce, sprawdzic stan techniczny,
losadowieniei przedluzyc o 2.0m po prawej stronie. Na przepuscie 070 w km 0+454,45 wykonac
cianki czolowe. Dno i skarpy rowu na wlocie i wylocie przepustów wybrukowac. Niniejszy projekt
Irzewidujenawiazanie do istniejacego mostu w km 0+626.75 bez analizy jego stanu techniczno -

;eometrycznego.

}s projektowanej trasy -dr.ot:!aw planie
e graniczne przebiegaja po istniejacych ogrodzeniach lub granicach dzialek. Zalaczone opracowanie
iezyjne zawiera szkic wyznaczenia osi. W zestawieniach tabelarycznych znajduja sie wspólrzedne
któwcharakterystycznych osi. Dla innych elementów drogowych podano domiary do osi lub krawedzi
m.

lozwiazaniawYsokosciowe
~biegprpjektowanej niwelety dowiazano do istniejacych rzednych na poczatku projektowanej drogi
:do uksztaltowania istniejacej konstrukcji jezdni.
Iprojektowaniuwzieto pod uwage mozliwosc prawidlowego odwodnienia drogi.

tobotvziemne. Kolizje naziemne i podziemne
czas prowadzenia robót ziemnych w poblizu uzbrojenia, winny byc one wykonywane za wiedza i pod
wrem wlasciwych branzowo sluzb. W wypadkach watpliwych wykonac przekopy kontrolne
walajace na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. W poblizu istniejacego
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)rojenia roboty zieIhne nalezy wykonywac recznie. Do zageszczania gruntu uzywac ubijaków recznych
Imechanicznych.
dczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spelnic wymogi zwiazane
lezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglosci stref zagrozenia. W razie koniecznosci nalezy
ieczasowo wylaczyc.
Iyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
ie pokazane na planie sytuacyjno - wysokosciowym) nalezy je zabezpieczyc i powiadomic
powiedniego uzytkownika.
dloze gruntowe musi byc zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205
~98r.) "Drogi samochodowe. Roboty ziemne - badania i wymagania".
lkablu telefonicznym, przebiegajacym pod jezdnia drogi wykonac przekopy kontrolne.
lfeoslonowa na kablu tel. przebiegajacym poprzecznie pod jezdnia nalezy wydluzyc w taki sposób aby
Iiliecrury z obu stron wystawal 0,5m poza krawedz jezdni, konce zabezpieczyc pianka poliuretanowa.
Ibeltelefoniczny ulozony w pasie projektowanej jezdni, wzdluz drogi - przelozyc w pobocze min. 0,5m
Izakrawedz jezdni projektowanej. Lokalizacje pokazano na rys. "Projekt zagospodarowania terenu".

up telefoniczny zlokalizow,any w pasie projektowanej jezdni - do przestawienia na granice pasa
ogowego(min. 0,5m od krawedzi projektowanej jezdni). -

IWOrywodne zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wyregulowac wysokosciowo do rzednych
njektowanych wg niwelety. Roboty prowadzic recznie, pod nadzorem.
rzewai krzaki zlokalizowane w pasie drogowym - do likwidacji.

Sosna: 0 0,16-7-0,25- 4 szt.
0 0,26-7-0,35- 4 szt.
0 0,36-7-0,45- 1 szt.

Brzoza: 00,16-7-0,25 - 2 szt.
0 0,26-7-0,35- 1 szt.
0 0,36-7-0,45- 2 szt.

00,16-7-0,25 -5 szt.
0 0,26-7-0,35- 11 szt.
0 0,36-7-0,45- 9 szt.

Jesion: 0 0,26-7-0,35- 2 szt.
2

Krzaki(olcha, sosna, brzoza): - 250m

Starostwo Powiatówe
Wydmal Administracji

Archi tektoniczno-Budowlanej
26-300Opocznoul. Kwiatowa la

tel. 044 / 736-15-08

Olcha:

Ipasiedrogowym zlokalizowane sa punkty osnowy geodezyjnej. Prace ziemne w poblizu tych punktów
My prowadzic recznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów
nowynalezy je wznowic przez uprawnionajednostke wykonawstwa geodezyjnego - roboty uwzglednic
ofercieprzetargowej.

lInformaciadotyczaca oceny bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
Zakresrobót obejmuje budowe drogi gminnej Bukowiec - Obarzanków w gminie Mniszków.
Wpierwszym etapie nalezy wykonac przeglady istniejacych przepustów. Rury oczyscic, a tam gdzie
to konieczne wydluzyc. Na przepustach wskazanych w opracowaniu wykonac scianki czolowe.
Nastepnienalezywykonacpodbudowena poszerzeniachi wzmocnienieistniejacejjezdni - na odcinku
poczatkowym.Na odcinku przez wies po uprzednim wykonaniu rozbiórek wykonac koryto i podbudowe
jezdni.W drugim etapie nalezy wykonac nawierzchnie bitumiczna jezdni. W koncowym etapie nalezy
wykonaczjazdy i rowy.
IWpasie drogowym zlokalizowany jest wodociag z przylaczami, kable i slupy telefoniczne - roboty
wpoblizuuzbrojenia, nalezy wykonac za wiedza i pod nadzorem wlasciwych branzowo sluzb.
Przewidywanezagrozenia:
- roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych - zwrócic uwage na przeszkolenie

BHP pracowników

...



20
roboty bitumiczne wykonywane z mas~których opary moga zle oddzialywac na organizm ludzki,
temperatura mas moze powodowac oparzenia i inne zagrozenia - zwrócic uwage,na przeszkolenie
BHP pracowników
praca pod ruchem pojazdów - zwrócic uwage na wlasciwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP
pracowników

scezagrozen - teren budowy
;ich wystepowania - okres budowy
posób prowadzenia instruktazu pracowników przed przystapieniem do realizacji robót szczególnie
lebezpiecznych.
lstruktazwinien byc prowadzony przez wlasciwe sluzby BHP majace stosowne uprawnienia.
rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robót
,strefach szczególnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

wlasciwe oznakowanie robót na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
wlasciwe przeszkolenie BHP pracowników Starostwo rowiatowe
wlasciweubranierobocze WvdZ}ialAdministracji

sprawny sprzet ArchiJ,ektoniczno-Budowlanej. .
d

.
d d fy b , 26-300 Opoczno ul. Kwiatmva la

zapewnIeme oJaz U ostre ro ot teL 044 I 736-15-08

w obrebie uzbrojenia, roboty realizowac pod nadzorem wlasciwych branzowo sluzb
wlasciwie wyposazona apteczka
zapewnienie szybkiego kontaktu telefonicznego
staly nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.

mgr in:'. WJEPLAW PAZGIER
uprawnien;;( f'" 'owia76 do projektowania

i kierow81k1 rd~1m; bu~Owlanymi
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