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Żory, dnia 2016-06-12

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam na podstawie art. 20 ustawy Prawo Budowlane, że niniejszy projekt wykonawczy
na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości Babice
(dz. nr 1036)” jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz że projekt zostaje
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

..........................................
(podpis projektanta)

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1. Obiekt:

Modernizacja drogi gminnej - ul. Drzewna, m. Babice, dz. nr 1036

2. Inwestor:

Gmina Nędza
47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5

3. Projektant:

Jan Kajzerek, upr. bud. w zakresie dróg nr 290/90

4. Część opisowa - zakres robót:
- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej głębokości średnio 3 cm. dla uzyskania
właściwych spadków poprzecznych;
- Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką z betonu asfaltowego AC22P,
dla uzyskania właściwych spadków poprzecznych;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm;
- Regulacja wysokościowa zjazdów do posesji oraz na drogi boczne;
- Wykonanie zjazdów z destruktu asfaltowego w miejsce zjazdów gruntowych;
- Profilowanie poboczy ziemnych;
- Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.
5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:
- potrącenia pracownika przez pojazd;
- porażenia prądem związane z rozładunkiem materiałów;
- przygniecenia elementami budowlanymi;
- przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych i wykopów;
- uszkodzenie urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym;
- konieczność zapewnienia dojazdu w trakcie wykonywania robót.
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót:
Szkolenie pracowników należy prowadzić zgodni z Rozporządzeniem Ministra Pracy i PS z dnia
28.05.2003 r (Dz. U. nr 62 a 1996 r z późniejszymi zmianami).
Instruktaż ogólny - szkolenie wstępne.
Instruktaż stanowiskowy.
Poinformowanie pracowników o zagrożeniach na odpowiednich stanowiskach pracy stosowanie środków ochrony i zabezpieczenia.

..........................................
(podpis projektanta)

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego modernizacji drogi gminnej
ul. Drzewna w miejscowości Babice, dz. nr 1036
1. Podstawa opracowania.
1.1. Pomiary uzupełniające w terenie.
1.2. Uzgodnienia z inwestorem.
1.3. Rozporządzenie 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. Nr 43 poz. 430).
1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220
z 2003 r., poz. 2181).
2. Przeznaczenie i funkcja drogi.
Projektowany do modernizacji odcinek drogi gminnej stanowi drogę dojazdową do posesji,
użytków rolnych i jest przeznaczony do obsługi przyległego zagospodarowania terenu,
zapewniając równocześnie połączenie z siecią dróg wyższych kategorii i klas.
Droga zlokalizowana jest na dz. nr 1036 w miejscowości Babice. Zarządcą drogi jest Wójt
Gminy Nędza.
Początek projektowanej modernizacji (KM 0+000,00) zlokalizowano w krawędzi jezdni drogi
wojewódzkiej nr 919 (ul. Rudzka). Koniec KM 0+340,00 zlokalizowano w odległości 340,0 m.
od jego początku (pomiar w osi jezdni).
3. Opis stanu istniejącego.
Droga gminna będąca przedmiotem modernizacji posiada nawierzchnię jezdni bitumiczną,
szerokości 5,20 do 5,80 m. Szerokość pasa drogowego wacha się w granicach od 8,50 do
11,50 m. Pobocza gruntowe po obu stronach jezdni o zmiennej szerokości. W początkowym
odcinku, po stronie prawej pobocza obniżone, odsłaniające krawędź jezdni.
W trakcie wykonania pomiarów uzupełniających zinwentaryzowano zjazdy do posesji i na
drogi boczne, których zestawienie zawarto w tabeli nr 1 - Zestawienie zjazdów do posesji.
W trakcie wykonania pomiarów uzupełniających wykonano również odkrywki istniejącej
nawierzchni i podbudowy w dwóch miejscach, po obu stronach jezdni.
Stwierdzono:
- warstwę jezdną stanowi mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa grubości 5 do 6
cm., której powierzchnia posiada liczne spękania siatkowe oraz pęknięcia podłużne
i poprzeczne występujące lokalnie. Nie stwierdzono występowania kolein oraz dużych
ubytków w jezdni.
- w warstwie podbudowy grubości średnio 20 cm. stwierdzono występowanie różnego
rodzaju kruszyw, takich jak: pospółka, żwir, żużel paleniskowy. Nie stwierdzono w odkrytych miejscach występowania kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego).
Biorąc pod uwagę istniejącą konstrukcję podbudowy i nawierzchni oraz zakres i stopień
uszkodzeń występujących na warstwie jezdnej można stwierdzić, że nośność drogi jest
wystarczająca dla przeniesienia obciążeń ruchem w dotychczasowej wielkości. W warstwie

jezdnej wystąpiły pod wpływem ruchu samochodowego zniszczenia zmęczeniowe, oraz spękania niskotemperaturowe związane z warunkami atmosferycznymi.

Zdjęcie 1: Odkrywka kontrolna 1 – str. prawa KM 0+040

Zdjęcie 2: Odkrywka kontrolna 2 – str. lewa KM 0+220
Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo, na tereny zielone w granicach pasa drogowego. Zgodnie z informacją przekazaną przez inwestora na chwilę obecną nie występuje problem z odwodnieniem drogi i nie stwierdzono występowania zalewisk na całej długości drogi.
Stan techniczny istniejącej nawierzchni określa się jako dostateczny, wymagający wykonania
nowej warstwy ścieralnej (warstwa zamykająca). Istniejąca warstwa bitumiczna spełniać
będzie rolę wiążącej, oraz pomocniczej podbudowy.

Zdjęcie 3: Spękania siatkowe nawierzchni jezdni
4. Rozwiązania projektowe.
4.1.

Założenia ogólne.
- droga gminna, dojazdowa;
- kategoria ruchu KR2;
- prędkość projektowa 50 km/h (do 20 km/h w miejscu progu zwalniającego).

4.2.

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy.
Zgodnie z ustaleniami z zarządcą drogi (Gminą Nędza), istniejąca podbudowa na całej
długości i szerokości modernizowanego odcinka (KM 0+000,00-KM 0+340,00) pozostaje bez zmian.
Nawierzchnia istniejącej nawierzchni bitumicznej pozostaje bez zmian w 90%. Należy
jedynie wykonać miejscowe frezowanie i wyrównanie mieszanką bitumiczną w celu
uzyskania właściwych spadków poprzecznych na całej długości. Spadek poprzeczny
jezdni dwustronny o wielkości 2,0% w kierunku krawędzi jezdni.
Po wykonaniu frezowania i wyrównania, na całej powierzchni modernizowanej drogi
należy wykonać skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości
0,5kg/m2. Na tak przygotowaną podbudowę projektu się ułożenie warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego AC11S, grubości 5 cm.

4.3.

Niweleta jezdni.
Rzędne projektowanej niwelety jezdni przedstawiono na rys. nr 3 - Profil podłużny.

4.4.

Zjazdy do posesji i na drogi boczne.
W związku z wyniesieniem projektowanej niwelety jezdni w stosunku do istniejącego
jej poziomu, zachodzi konieczność regulacji wysokościowej zjazdów do posesji i na
drogi boczne. Ponadto, istniejącej zjazdy gruntowe zaprojektowano wykonać
o nawierzchni z destruktu asfaltowego.

Zestawienie zjazdów zawierające: kilometraż zjazdu, rodzaj nawierzchni oraz ich długość i szerokość zawarte są w tabeli nr 2: Wykaz zjazdów z drogi gminnej.
Sumarycznie, pod względem rodzaju nawierzchni, powierzchnia projektowanych
zjazdów wynosi:
- zjazdy z kostki brukowej betonowej: 89,94 m2;
- zjazdy z kostki granitowej: 6,84 m2;
- zjazdy z płyt ażurowych: 9.69 m2;
- zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 58,38 m2;
- zjazdy z destruktu asfaltowego: 89,11 m2.
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, granitowej oraz płyt ażurowych:
Projektuje się wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni zjazdu wraz z krawężnikami
najazdowymi oraz obrzeżami (jeżeli występują) z oczyszczeniem i zeskładowaniem
materiału na pobocze. Następnie wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4
o grubości min. 3 cm. (dostosowanej do wysokości krawędzi jezdni w tym miejscu),
oraz ułożenie nawierzchni z odzyskanego materiału, z wymianą uszkodzonych elementów na nowe.
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej:
Należy wykonać skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości
0,5kg/m2 na całej powierzchni zjazdu, a następnie wykonać jego wyrównanie wysokościowe do nowej wysokości krawędzi jezdni, z z betonu asfaltowego AC11S grubości do
5 cm po zagęszczeniu.
Zjazdy z destruktu asfaltowego:
- podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny) 0-31,5mm. grubości 20 cm.;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm.
4.5.

Odwodnienie.
W stanie istniejącym odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo, na gruntowe
pobocze. Nie projektu się zmiany systemu odwodnienia, w dalszym ciągu odbywać się
będzie powierzchniowo.
Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni dwustronny o wielkości 2,0%.

4.6.

Pobocza drogi.
W wyniku projektowanych robót ulegnie zmianie wysokości istniejącej krawędzi jezdni,
w związku z czym projektuje się wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szerokości 50 cm, a następnie ich obsianie trawą.

4.7.

Urządzenia obce.
W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowano następujące urządzenia obce:
- sieć energetyczna kablowa;
- sieć wodociągowa;
- sieć teletechniczna kablowa.

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie niewykazanego na mapach uzbrojenia,
które nie było zgłoszone do inwentaryzacji lub o którym brak informacji w instrukcjach
branżowych.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne Inwestor winien je zabezpieczyć,
dokonać wpisu do dziennika budowy oraz powyższy fakt zgłosić odpowiedniej instytucji
branżowej.
Obsługę geodezyjną dla wyznaczenia punktów wysokościowych oraz operat powykonawczy Inwestor winien zlecić uprawnionym jednostkom służb geodezyjnych.
4.8.

Nawiązania wysokościowe.
W trakcie wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych założono reper roboczy
na górnej powierzchni hydrantu przeciwpożarowego w KM 0+083,00, w odległości 1,10
m. od krawędzi jezdni; H=249,39.

5. Oznakowanie pionowe i poziome.
Na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Drzewna z drogą wojewódzką nr 919 zinwentaryzowano
istniejące oznakowanie pionowe w postaci znaku B-20 „STOP”, wraz z uzupełniającym oznakowaniem poziomy w postaci linii P-12 (l=4,0 m.) oraz P-4 (l=5,0 m.). Oznakowanie pionowe
pozostaje bez zmian, natomiast po wykonaniu warstwy ścieralnej należy wykonać odtworzenie oznakowania poziomego.
W KM 0+303,00 inwentaryzowano istniejący listwowy próg zwalniający długości 3,0m. wraz
z oznakowaniem pionowym umieszczonym w odległości 20,0 m. po obu jego stronach.
Na jednym słupku umieszczono znaki: A-11, T-1 „20m.” oraz B-33 „20 km/h”. Stan techniczny
tablic jest dobry, jednakże próg zwalniający został oznakowany nieprawidłowo, znakiem

ostrzegawczym A-11. Tablicę A-11 należy zdjąć i przekazać zarządcy drogi, a na jej miejsce
umieścić prawidłową tablicę A-11a. Należy zastosować tablicę wielkości „M” (750mm) wykonaną z blachy ocynkowanej ogniowo grubości 1,25 mm, krawędzie podwójnie zaginane na
całym obwodzie, wyklejane licem z folii 1 typu. Tarcza znaku dodatkowo wzmocniona dwoma
profilami stalowymi.
Przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych próg zwalniający należy zdemontować, wszystkie jego elementy zabezpieczyć, a następnie po wykonaniu warstwy ścieralnej zamontować
w tej samej lokalizacji.
6. Postanowienia końcowe.
Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym,
obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami.
Roboty prowadzone w pasie drogowym należy realizować zgodnie z zasadami pracy w obrębie pasa drogowego i oznakowanych zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robót.
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót nie stanowi załącznika do niniejszego
projektu wykonawczego.
Wykonawca podczas prowadzenia robót, winien w miarę możliwości zapewnić stały dojazd
do istniejących posesji. Konieczne nakłady na roboty związane z zapewnieniem stałego dojazdu, wykonawca powinien uwzględnić w kosztach budowy i zaliczyć w poczet kosztów własnych podczas realizacji zadania.
Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, celem wniesienia do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego
w Raciborzu.
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