
 

BIURO      USŁUG    PROJEKTOWYCH 

INFO  -  PROJEKT 

www.info-projekt.ngb.pl 
 

47-440  Górki Śląskie   ul. Ofiar Oświęcimskich  63 
                                                tel./fax.  604149000  324187324      
                                                e-mail:   604149000@eranet.pl 

 

 

MODERNIZACJA UL. WYROBISKOWEJ W BABICACH 
egz. nr  1. 

  
 BRANśA                                     DROGOWA,  
                                                     KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV 
                                                     WSPÓŁCZYNNIK WIELKOŚCI OBIEKTU: I 
 
 

  INWESTOR                               Gmina NĘDZA 
                                                    Ul. Jana III Sobieskiego 5 
                                             47-440 NĘDZA 
   

 

  LOKALIZACJA    INWESTYCJI: obręb 1 Babice, ul. Wyrobiskowa 
                                              działka nr 187/3, 191/5, 191/6, 188 
                             
 

 Autor :                              
                                     inż. bud.  Krzysztof Linek 
                                     upr nr: SLK/0325/PWOK/03 
                                     do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
                                                                          w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  
                                                                          w specjalności drogowej, mostowej w ograni.  zakresie 
 

Zgodnie z art.. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami/ niniejszym oświadczam, że niniejszy 
projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Górki Śląskie – czerwiec 2017 
 
 



 2 

Spis zawartości: 
 

Lp. nazwa strona 
1. Spis zawartości 2. 
2. Opis techniczny 3-9. 
3. Uprawnienia projektanta  
4. Zaświadczenie o przynaleŜności do Izby Samorządu 

Zawodowego projektanta 
10. 

5. Mapa zasadnicza  11. 
rys nr 1. Projekt zagospodarowania  12. 
rys nr 2. Przekrój normalny I-I. 13. 
rys nr 3. Przekrój normalny II-II. 14. 
rys nr 4 Przekrój normalny III-III. 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Opis techniczny do projektu  

1. Przedmiot Inwestycji 

1.1 Cel i zakres opracowania.  

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji odcinka 

drogi gminnej – ul. Wyrobiskowej w miejscowości Babice, na odcinku km 0+25,00 do                         

km 0+111,63 oraz sięgaczem na km 0+111,63 do km 0+269,50, w granicach pasa drogowego - 

działek nr 187/3, 191/5, 191/6, 188. 

  

1.2 Podstawa opracowania.  

• Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 

poz. 414) z późniejszymi zmianami  (Dz.U. Nr 89, poz. 414): tj. z dnia 10 listopada 2000 r. 

(Dz.U. Nr 106, poz. 1126), tj. z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2016), tj. z 

dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118), tj. z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. 

Nr 243, poz. 1623), tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), tj. z dnia 

9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, Dz.U. z 2016 

r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 1165, Dz.U. z 2016 r. poz. 961).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 

07.04.2004 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).   

• Ustawa o  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. 

z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 

2016 r. poz. 1570), (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60). 

• Pomiary geodezyjne, Inwentaryzacja terenu 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

 

1.3 Inwestor  

Inwestorem jest Gmina Nędza z siedzibą w 47-440 Nędza, przy ul. Jana III Sobieskiego 5. 

 

1.4. Opis modernizacji drogi  

Odcinek drogi gminnej objętej opracowaniem rozpoczyna się 25m od skrzyżowania ul. 

Wyrobiskowej z ul. Gliwicką (fot. nr 1.). Miejsce to zostało przez projektanta oznaczone jako 
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początek opracowania km 0+25,00. Modernizowana droga przebiega po działce nr 187/3 i 

przechodzi w sięgacz na działce nr 191/5, przecinając działki nr 191/6, 188. 

 

Odcinek km 0+25,00 do km 0+43,00 

Na odcinku km 0+0,00 do km 0+43,00 droga (ul. Wyrobiskowa) posiada nawierzchnię 

asfaltobetonową gr. 8cm,  z  jezdnią wykończoną obustronnie krawężnikami. Jezdnia posiada 

szerokość 6,5m.  Stwierdza się, iż jezdnia na całym  odcinku posiada podbudowę kamienną o 

grubości 40cm. Od miejsca objętego opracowaniem (km 0+25,00) do  końca nawierzchni 

asfaltobetonowej (km 0+43,00) należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z asfaltobetonu, wykonać 

rozbiórkę podbudowy gr. ok. 17cm. Rozebrać należy również krawężniki na wskazanym odcinku. 

w tym krawężnik najazdowy na połowie zjazdu (10m) do betoniarni. W miejscu rozpoczęcia 

rozbiórki nawierzchnię należy naciąć piłą i przygotować do połączenia z projektowaną 

nawierzchnią po modernizacji.  Miejsce rozpoczęcia rozbiórki (km 0+25,00), pozwala prowadzić 

roboty drogowe z utrzymaniem dojazdu do betoniarni, który obsługiwany będzie połową zjazdu, 

która zlokalizowana jest w części jezdni nie objętej opracowaniem (km 0+0,00 do km 0+25,00). 

Na odcinku km 0+25,00 do km 0+43,00, należy zmodernizować nawierzchnię utrzymując 

istniejące poziomy jezdni i krawężnika, w tym celu przewidziano wykonanie rozbiórek 

nawierzchni i podbudowy na łączną grubość 25cm.  Warstwę zdjętej nawierzchni wywieźć na 

wysypisko śmieci i dokonać utylizacji. Po wykonaniu koryta, należy wyrównać istniejące podłoże 

i ustabilizować istniejącą podbudowę, stosując dodatkową warstwę gr. 15cm z tłucznia o frakcji 

0-31,5mm. Podbudowę zagęścić do modułu odkształcenia wtórnego E2>120Mpa, E2/E1<2,2. 

Utrzymać istniejącą szerokość jezdni 6,5m, jak również utrzymać istniejące rzędne niwelety, z 

uwagi na powiązanie z istniejącymi zjazdami. Na całej długości jezdni stosować spadek daszkowy 

o nachyleniu 0,5%. Odtworzyć istniejące krawężniki po obydwu stronach jezdni. Stosować 

krawężniki drogowe 15x30cm na ławie betonowej 30x30cm. Po zawałowaniu podbudowy 

dokonać skropienia emulsją polimerowo-asfaltową. Na podbudowie  ułożyć warstwę wiążącą gr 

5cm z asfaltobetonu klasy AC16W. Na warstwie wiążącej z wyprofilowanym spadkiem dokonać 

skropienia emulsją polimerowo-asfaltową. W celu  wzmocnienia nawierzchni bitumicznych i 

rozproszenia naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni na 

warstwie wiążącej zabudować geosiatkę o wytrzymałości 80kN/m. Następnie wykonać warstwę 

ścieralną z asfaltobetonu klasy AC11S grubości 5cm. Spadki podłużne zgodne z istniejącą 

niweletą podłużną jezdni. We wszystkich zjazdach zabudować krawężnik najazdowy. W 

miejscach połączeń istniejącej nawierzchni z projektowaną stosować taśmy uszczelniające 

kauczukowo-asfaltowe samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego 
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polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 30 do 40 mm, grubości od 5mm, długości 

od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.  

 

Fot. nr 1. Odcinek km 0+25,00(oznaczono krzyżykiem)  do km 0+43,00  

 

Odcinek km 0+43,00 do km 0+111,63 z odcinkiem przedłużającym o długości 14,75m. 

Na odcinku km 0+43,00 do km 0+111,63 (oraz na dodatkowym przedłużeniu 14,75m) droga - ul. 

Wyrobiskowa posiada nawierzchnię tłuczniową bez krawężników. Stwierdza się, iż jezdnia na 

całym odcinku i szerokości 6,5m posiada podbudowę kamienną o grubości 40cm. Na odcinku tym 

przewidziano rozbiórkę podbudowy na grubość 15cm. Warstwę zdjętej nawierzchni wywieźć na 

wysypisko śmieci i dokonać utylizacji. Po wykonaniu koryta, należy wyrównać istniejące podłoże 

i ustabilizować istniejącą podbudowę, stosując dodatkową warstwę gr. 15cm z tłucznia o frakcji 

0-31,5mm. Podbudowę zagęścić do modułu odkształcenia wtórnego E2>120Mpa, E2/E1<2,2. 

Utrzymać istniejącą szerokość jezdni 6,5m. Poziom niwelety podwyższyć o grubości nawierzchni 

=10cm. Na całej długości jezdni stosować spadek daszkowy o nachyleniu 0,5%. Zabudować 

należy krawężniki po obydwu stronach jezdni. Stosować krawężniki drogowe 15x30cm na ławie 

betonowej 30x30cm. Po zawałowaniu podbudowy dokonać skropienia emulsją polimerowo-

asfaltową. Na podbudowie  ułożyć warstwę wiążącą gr 5cm z asfaltobetonu klasy AC16W. Na 

warstwie wiążącej z wyprofilowanym spadkiem dokonać skropienia emulsją polimerowo-

asfaltową. W celu  wzmocnienia nawierzchni bitumicznych i rozproszenia naprężeń 

występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni na warstwie wiążącej 

zabudować geosiatkę o wytrzymałości 80kN/m. Następnie wykonać warstwę ścieralną z 



 6 

asfaltobetonu klasy AC11S grubości 5cm. Spadki podłużne zgodne z istniejącą niweletą podłużną 

jezdni.Na zakończeniu odcinka prostego zabudować krawężnik najazdowy.  

 

Odcinek km 0+111,63 do km 0+269,50 (sięgacz). 

Na odcinku km 0+111,63 do km 0+269,50 droga - ul. Wyrobiskowa posiada nawierzchnię 

tłuczniową bez krawężników. Stwierdza się, iż jezdnia na całym odcinku i szerokości 5,5m 

posiada podbudowę kamienną o grubości 40cm. Na odcinku tym przewidziano rozbiórkę 

podbudowy na grubość 10cm. Warstwę zdjętej nawierzchni wywieźć na wysypisko śmieci i 

dokonać utylizacji. Po wykonaniu koryta, należy wyrównać istniejące podłoże i ustabilizować 

istniejącą podbudowę, stosując dodatkową warstwę gr. 15cm z tłucznia o frakcji 0-31,5mm. 

Podbudowę zagęścić do modułu odkształcenia wtórnego E2>120Mpa, E2/E1<2,2. Utrzymać 

istniejącą szerokość jezdni 5m. Poziom niwelety podwyższyć o grubości nawierzchni (10cm) i 

podbudowy (5cm), na łączną wysokość=15cm. Na całej długości jezdni stosować spadek 

daszkowy o nachyleniu 0,5%. Zabudować należy krawężniki po obydwu stronach jezdni. 

Stosować krawężniki drogowe 15x30cm na ławie betonowej 30x30cm. Po zawałowaniu 

podbudowy dokonać skropienia emulsją polimerowo-asfaltową. Na podbudowie  ułożyć warstwę 

wiążącą gr 5cm z asfaltobetonu klasy AC16W. Na warstwie wiążącej z wyprofilowanym 

spadkiem dokonać skropienia emulsją polimerowo-asfaltową. W celu  wzmocnienia nawierzchni 

bitumicznych i rozproszenia naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym 

nawierzchni na warstwie wiążącej zabudować geosiatkę o wytrzymałości 80kN/m. Następnie 

wykonać warstwę ścieralną z asfaltobetonu klasy AC11S grubości 5cm. W miejscu zjazdu na 

posesję nr 191/8 oraz na zakończeniu odcinka prostego zabudować krawężnik najazdowy. W 

obrębie studni D7, istniejącej kanalizacji deszczowej zabudować dwie studzienki ściekowe z 

wpustem i osadnikiem wg szczegółu nr 1 (rysunek nr 1). Wpusty podłączyć do studni nr D7. W 

związku ze zmianą poziomu niwelety jezdni dokonać regulacji korpusu studni D8 i D9. Na całej 

długości jezdni stosować spadek daszkowy w kierunku wpustów odwadniających. Spadki 

podłużne zgodne z istniejącą niweletą podłużną jezdni.  

 

1.6. Geotechniczne warunki posadowienia 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych wykonano opinię geotechniczną na podstawie której stwierdzono: 

- Proste warunki gruntowe, z uwagi układ  warstw gruntów jednorodnych genetycznie i 

litologicznie, zalegających poziomo. Wykluczam również występowanie  mineralnych 
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gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Stwierdzam 

zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak występowania 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

- I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego z uwagi występowanie prostych 

warunków gruntowych  

- Stwierdzam grupę nośności podłoża G1. 

 

2. Zalecenia wykonawcze 

- Utrzymać przebieg drogi oraz niweletę.  

- Dokonać badań nośności podłoża. W przypadku stwierdzenia iż badanie nie pozwoliły 

uzyskać parametrów modułu odkształcenia E2/E1 ≤2,2 oraz E2>100Mpa, dokonać 

wzmocnienia i wymiany podbudowy. 

- Odwodnienie odbywać się będzie poprzecznie na pobocze oraz do nieutwardzonego 

fragmentu działki oraz do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. 

 

3.    Organizacja ruchu docelowa i tymczasowa. 

Utrzymana zostanie docelowo istniejąca organizacja ruchu. 

Na czas prowadzenia robót wprowadzić ruch jednostronny, stosując oznakowanie: zapory 

kierunkowe U-3c, 2400mm oraz na odcinku prowadzenia prac oznakowanie punkowe U-21a, U-

21b. Na zakończeniu stosować zaporę w postaci znaku U-20b ze znakiem kierunkowym U-3d dla 

ruchu przeciwnego. Na wjeździe w drogę stosować znaki ostrzegawcze A-14 (roboty drogowe) i 

A12c (jednostronne zwężenie jezdni). Roboty prowadzone będą wyłącznie w dzień. 

 

4.     Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego  

        na środowisko 

- Przedsięwzięcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie będzie znacząco oddziaływało na 

środowisko. 

- Projektowana inwestycja nie będzie generowała zwiększonej ilości hałasu z uwagi na 

utrzymanie istniejącego potoku i natężenia ruchu 

- Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w działce inwestora i nie spowoduje 

oddziaływania na działki sąsiednie. 
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5. Informacja Projektanta BIOZ 

Część opisowa informacji  

5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:  

- Roboty ziemne (korytowanie). 

- Wykonywanie nawierzchni z asfaltobetonu. 

5.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:  

      Informacja dotyczy budowy wyłącznie modernizacji drogi.  

5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

      Na działce inwestora nie znajdują się budynki mogące posłużyć jako zaplecze budowy.               

5.4. Elementy terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

Należy wydzielić strefy zagrożenia wokół budynku i miejsc gromadzenia odpadów, do których pozbawić 

dostępu osoby postronne. Materiały budowlane gromadzić w zabezpieczonych przed przygnieceniem 

strefach.   

 
 
5.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 

 

 
 
5.6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych:  

Instruktaż przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik robót w 

miejscu wykonywania prac, w obecności wszystkich pracowników wykonujących daną pracę. Kierownik 

robót odnotuje fakt udzielenia instruktażu w specjalnym zeszycie. Wpis o udzieleniu instruktażu podpisuje 

kierownik robót oraz wszyscy poinstruowani.  

 

Lp  Rodzaj zagrożenia  Skala 
zagrożenia  

Miejsce zagrożenia  Czas występowania 
zagrożenia  

1  obrażenia na skutek uderzenia , przygniecenia  częsta  Teren całej działki  czas wykonywania pracy  

2  spadające przedmioty  częsta  jw  czas wykonywania pracy  

3  obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi 
elementami  

częsta  jw  czas wykonywania pracy  

4  upadek  rzadko jw  czas wykonywania pracy 

5  porażenie i poparzenie prądem elektrycznym 

prądem o napięciu do 1 kV  

częsta  jw  czas wykonywania pracy  

6  hałas  częsta  jw  czas wykonywania pracy  

7  wirbracje  sporadyczna  jw  czas wykonywania pracy  

8  
działanie substancji chemicznych  

 
częsta  jw  

czas wykonywania robót 

rozbiórkowych 

9  
promieniowanie nadfioletowe  
( prace spawalnicze )  

sporadyczna  jw.  czas wykonywania pracy  

10  osoby niepowołane w miejscu pracy  częsta jw.  czas wykonywania pracy  
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5.7.    Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywaniem robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Lp Zagrożenie Przeciwdziałanie zagrożeniu 

1  
obrażenia na skutek przysypania, 

przygniecenia  

Wykonywanie wykopów o nachylonych ścianach, stosowanie hełmów 

ochronnych. 

2  spadające przedmioty  
stosownie hełmów ochronnych, zestawów transportowych, oględziny 
urządzeń  

3  obrażenia ciała na skutek kontaktu z 

ostrymi elementami  

stosowanie odzieży i rękawic ochronnych  

4  upadek  stosowanie właściwego sprzętu ochronnego  

5  porażenie i poparzenie prądem 
elektrycznym prądem o napięciu do 1 kV  

stosowanie środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, 
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach  

6  hałas  stosowanie ochronników słuchu , zmniejszenie czasu ekspozycji  

7  wibracje  stosowanie rękawic chroniących przed drganiami, stosowanie procedur 

zawartych w instrukcjach  

8  działanie substancji chemicznych  
stosowanie środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, 

stosowanie procedur zawartych w instrukcjach 

9  promieniowanie nadfioletowe  stosowanie środków ochrony osobistej  

10  osoby niepowołane w miejscu pracy  wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze  

 

Opracował: inż. Krzysztof Linek 


