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METRYKA  OPRACOWANIA 
 
 

 

Obiekt          -  Remont nawierzchni fragmentu drogi                                   
                         powiatowej 1519 O w zakresie ciągu pieszego  
                                wraz z odwodnieniem w Ligocie Tułowickej     
                                AM 2 dz142                 
                                                                                                                                            

 Temat           –  Projekt wykonawczy uproszczony                           
                                     –  część drogowa  
          
                                                                              
        Lokalizacja  – Ligota Tułowicka                      
                                        Gmina Tułowice  woj. opolskie  

 

 Inwestor   - Gmina Tułowice 

                                        49-130 Tułowice ul. Szkolna 1 

 

autor            
 
  
 

      Oświadczenie 
 
 
Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć 
 
 
      Opole – grudzień 2013r. 
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OPIS   TECHNICZNY  

1.Część ogólna 

1.1.Przedmiot opracowania projektu. 
              Przedmiotem opracowania  jest projekt wykonawczy uproszczony remontu nawierzchni  
              fragmentu  drogi powiatowej 1519 O  położonej na działce 142 AM 2 w m. Ligota Tułowicka         
              w zakresie ciągu pieszego wraz z odwodnieniem. 
             Zakres prac projektowych objętych niniejszym opracowaniem wymaga zgłoszenia właściwemu   
             organowi zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 i art.29 ust.2 pkt.12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo  
               budowlane /Dz.U.03.207.2016 z późniejszymi zmianami/. 
  
1.2. Podstawa opracowania projektu. 
             Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 
                                               - mapy syt-wys terenu objętego opracowaniem w skali 1:500 z 29-10-2013r. 
                                               - uzgodnień z Inwestorem. 
                                               - inwentaryzacji z natury 
                                               - uzgodnienia ZDP w Opolu o nr.ZDP.DT.2211-13/2013 z 10-12-2013r. 
  

2.Część szczegółowa 

2.1.Sytuacja 
               Dla poprawy warunków poruszania się pieszych po w/w fragmencie d.p. 1519 O  
               zaprojektowano remont istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni gruntowej  oraz rowu  
               odparowująco-chłonnego.          
               W chwili obecnej teren objęty zagospodarowaniem to ulica o nawierzchni bitumicznej wraz          
               z ciągiem pieszym o nawierzchni gruntowej oraz odwodnieniem korpusu drogowego w postaci  
              rowu odparowująco-chłonnego        
              Pas drogowy ma szerokość 10,0 ÷ 11`,5 m. 
              W pasie drogowym występuje uzbrojenie takie jak wodociąg, napowietrzna sieć elektryczna,  
              kanalizacja sanitarna, napowietrzna sieć teletechniczna 
                                   
2.2.Warunki gruntowo-wodne. 
              Na podstawie wizji lokalnej w terenie  przyjęto grupę  nośności podłoża  G1/G2 oraz warunki  
              wodne przeciętne. 
 
2.3.Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni.  
               Dla remontowanego fragmentu układu komunikacyjnego przyjęto przekrój  normalny typu   
                ulicznego. 

     Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni  dla kategorii KR1/2 / moduł sprężystości (wtórny) dla  
     podłoża nie mniejszy niż 100 MPa / .    
       -   wjazdy indywidualne; 

              - kostka brukowa betonowa gr.8cm wg PN-EN 1388:2005 spoinowana miałem kamiennym,  
              - podsypka z miału kamiennego gr. 3cm                                      

          - podbudowa w-wa górna z kruszywa łamanego 0-31,5 kl.I, gat.I, Wnoś ≥80%  
            stabilizowanego  mechanicznie wg PN-S-06102 gr. 10cm, 
          - podbudowa  w-wa dolna z kruszywa łamanego 0-63 kl.I, gat.I, Wnoś ≥80% stabilizowanego  
             mechanicznie wg PN-S-06102 gr. 20cm, 
          - warstwa odsączająca / mrozochronna / z mieszanki 0/25 /pospółki/ o śr gr. warstwy 15cm  
              wg.PN- B-11111;1996 dla podłoża G1/G2   

                - ciągi piesze,; 
                   -  kostka brukowa betonowa 20*10*6  wgPN-EN 1388:2005 spoinowana miałem kamiennym,                   
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                   -  podsypka z miału kamiennego gr.3cm,                                                                                           
                   -  podbudowa z kruszywa łamanego 0 -31,5 gr.15cm wg PN/96/S-06102, 

         - warstwa odcinająca z piasku o gr. warstwy 10cm  wg.PN- B-11111;1996 dla podłoża G1/G2   
     Podłoże gruntowe zagęszczone zgodnie z wymogami PN-S-02205;1998 Is=1,00, E2=100MPa. 
      Nawierzchnię  wjazdów ograniczono krawężnikami betonowymi typu ulicznego wystającymi      
      i wtopionymi o wym.0,15*0,30  a chodników obrzeżami betonowymi o wym.0,08x0,30    
      ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej  z oporem z betonu B-15.     
 

 2.4.Odwodnienie. 
                Odwodnienie powierzchniowe  nie ulega zmianie to rów odparowująco-chłonny.  
                 Nawierzchnię  odwodniono  powierzchniowo przez nadanie odpowiednich  spadków  

       podłużnych i poprzecznych do modernizowanego rowu odparowująco-chłonnego.                                                                              
       Konstrukcję nawierzchni zabezpieczono warstwą odsączającą o średniej grubości warstwy  
       15cm i warstwą odcinającą o średniej grubości warstwy 10cm z pospółki o współczynniku   
       filtracji k>8m/dobę i zachowującej warunek szczelności  D15/d85<5 zgodnie z PN-B- 11111/96  
       podłączoną przez dreny z rur perforowanych z PCV ø110 w oplocie z geowłókniny filtracyjnej  

                    przysypanych żwirem i pospółką podłączonych do istniejącego przepustu pod drogą. 
                 Przejścia rowu odparowująco-chłonnego przez zjazdy indywidualne zapewniono przez  
                 zabudowanie w osi rowu ciągów odwodnienia liniowego klasy D 400 szerokości 20cm                   
                 o zmiennej wysokości dostosowanej do warunków miejscowych. Wloty i wyloty z ciągów   
                 odwodnienia liniowego zostaną zabezpieczone kratkami stalowymi. Wloty i wylotu ciągów  
                 odwodnienia liniowego a także wylot z drenu przewidziano do zabrukowania kostką brukową  
                kamienną 10/10 cm układaną na półsuchym betonie C 12/15 o grubości warstwy 10cm. Kostkę  
                należy zaspoinować półsuchą zaprawą cem-piaskową. 
                                        
2.5.Roboty ziemne. 
                 Roboty ziemne związane z niniejszym  opracowaniem to wykopy i nasypy związane     
                 wykonaniem koryta pod nawierzchnię oraz formowaniem poboczy.                                       

                                                          
 2.6. Zestawienie podstawowych robót. 
                     - nawierzchnia chodnika – 244,5m2 
                     - nawierzchnia wjazdów – 140,25m2 
 
2.7. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. 
               Należy przeprowadzić regulację całości  armatury istniejącego uzbrojenia podziemnego 
 
2.8. Uwagi końcowe. 
               -  przy tyczeniu należy zwrócić uwagę, aby minimalna odległość od przeszkód punktowych  
                 wynosiła 0,5m a od przeszkód ciągłych 0,75m, 
               -  wszystkie materiały zastosowane w trakcie realizacji muszą posiadać odp. świadectwa  
                  dopuszczenia, 
               -  roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem właścicieli   
                  uzbrojenia, 
               -  przed przystąpieniem do wytyczenia należy odtworzyć w terenie rzeczywiste granice 
własności       
                  i do nich dopasować przebieg trasy projektowanego dojazdu szczególnie zwracając uwagę na  
                 istniejące uzbrojenie, lampy oświetleniowe, drzewostan oraz wjazdy i wejścia, 
               - wszystkie materiały muszą być wbudowane zgodnie z instrukcjami dystrybutorów, 
               - bezwzględnie należy zapewnić skuteczne odwodnienie placu budowy, 
               - organizacja ruchu na czas budowy jest tematem odrębnego opracowania, 
               - kierownik budowy musi tak zorganizować plac budowy, aby była zachowana możliwość  
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                 dojazdów i dojść do posesji,     
               -  w przypadku zlokalizowania w trakcie prowadzenia robót uzbrojenia niezabezpieczonego  
                  rurami ochronnymi należy je bezwzględnie zabezpieczyć w sposób uzgodniony z właścicielem    
                  uzbrojenia, 
               - docelowa organizacja ruchu pozostaje jest tematem odrębnego opracowania 
               - w przypadku braku możliwości wytyczenia krawędzi ciągu pieszego zgodnie z wymogami   
                 dokumentacji obiekty takie jak  latarnia oświetleniowa, hydrant,  należy do  czasu   
                 przestawienia lub przebudowy specjalnie oznakować jako obiekty znajdujące się w skrajni  
                 drogowej, 
               - szerokości wjazdów indywidualnych oraz wejść na posesje dostosować do stanu istniejącego 
               - przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić aktualność przyjętych w opracowaniu   
                 norm. 
 

                                   Autor: 

                           inż. Kazimierz Cupiał 


