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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania: 

 Umowa  

 Mapa zasadnicza 

 Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych ( Dz. U. nr 170, poz.1393); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 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 dnia 23 12. 2003 r. 
poz.2181) – Załączniki nr 1-4; 

 Dane wyjściowe do projektowania określone przez Zamawiającego 

1.2. Nazwa i adres obiektu: 

 Remont drogi w miejscowości Lipki na działkach nr 358, 270, 17, obręb 
Lipki 

1.3. Nazwa zamawiającego: 

 Gmina Skarbimierz 

1.4. Adres zamawiającego: 

 ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz 

1.5. Nazwa jednostki projektowej: 

 Pracownia Projektowa Myway Maja Kostórkiewicz   

1.6. Adres jednostki projektowej: 

 ul. Wietrzna 12e/1 53-024 Wrocław 

1.7. Projektant: 

Projektant – branża drogowa: 

 Jacek Kostórkiewicz 

 Specjalność drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń  

 Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOŚ/12 

1.8. Dane charakterystyczne istniejącego obiektu: 

Projekt przewiduje remont drogi gminnej na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 270 (obręb Lipki) oraz ul. Spacerowej (dz. nr 17 obręb Lipki) w 
miejscowości Lipki.  
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Droga charakteryzuje się złym stanem technicznym z licznymi przełamaniami i 
zapadnięciami nawierzchni powodującymi zastoiska wody. Na całej długości 
droga przebiega w przekroju drogowym. Droga na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 270 (obręb Lipki) ma swój początek na skrzyżowaniu z ul. 
Kolejowa, a koniec na skrzyżowaniu z ul. Spacerową. Ul. Spacerowa 
przewidziana jest do remontu do ul. Oławskiej. Droga przebiega w otoczeniu 
wydzielonych działek rolnych . Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie 
gminy Skarbimierz w powiecie brzeskim i obejmuje działki oznaczone w 
ewidencji gruntów: obręb ewidencyjny Lipki, działki numer ewidencyjny: 17, 
270, 358. 
 
Wykonanie projektu budowlanego nastąpiło w oparciu o mapę zasadniczą 
wydaną przez Powiatowy Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 
Brzegu oraz pomiary wysokościowe opracowane przez firmę GUTGEO 
Tomasz Gut z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wietrznej 18/5. Projekt został 
wykonany w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. 

1.9. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie wiedzy Zamawiającego oraz zgodnie z podziałem 
podanym w Rozporządzeniu MTBiGM (2012, poz.463) projektowaną drogę 
zaliczono do I kategorii geotechnicznej, przy panujących w podłożu prostych 
warunkach gruntowych, kwalifikując je do grupy nośności podłoża G1. W 
przypadku wystąpienia gruntów niezaliczanych do grupy nośności G1 należy 
doprowadzić podłoże gruntowe do założeń projektowych poprzez wymianę 
gruntu lub warstwę gruntu stabilizowanego cementem. 

1.10. Urządzenia obce 

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się następujące  
urządzenia obce: 

 kanalizacja sanitarna – ks 

 kanalizacja deszczowa – kd 

 sieć wodociągowa   – w  

 sieć elektroenergetyczna – eN 

 sieć teletechniczna  – t 
 

1.11. Organizacja ruchu: 

 Stała – Bez zmian 

 Czasowa - Na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas remontu 
przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez 
Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym obejmującym 
realizację zadania. 

1.12. Parametry techniczne: 

 Droga posiada następujące parametry techniczne: 

 Klasa drogi  -     wewnętrzna  

 Kategoria ruchu  -     KR1 

 Prędkość projektowa -     Vp = 30 km/h 
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 Nośność podłoża  -     G1 

 Droga    -     jednojezdniowa-dwukierunkowa 

 Przekrój projektowany  -     drogowy 

 Długość odcinka jezdni -     562.89m, 283.51m     

 Szerokość jezdni   -     3.50m, 4.0m 

 Spadek poprz. jezdni  -     2% jednostronny 

1.13. Rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe 

Projekt przewiduje remont nawierzchni na bitumiczną o grubości 4cm+5cm 
(warstwa ścieralna+wiążąca) z betonu asfaltowego AC11 50/70 wraz z 
wymianą podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego 
łamanego 0/63mm (I/s>=1.0) o grubości 20 cm oraz warstwie odsączającej z 
piasku o grubości 15 cm. 
Na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 270 (obręb Lipki) remontuje się jezdnię 
o szerokości od 3.50m do 4.00m ograniczoną z obu stron poboczem z 
kruszywa o szerokości 0.75m Na odcinku km 0+000 – km 0+086 droga 
ograniczona będzie z prawej strony krawężnikiem betonowym oraz ściekiem 
przykrawężnikowym. 
Na ul. Spacerowej remontuje się jezdnię o szerokości 4.0m ograniczoną 
obustronnie poboczem z kruszywa o szerokości 0.75m. Pobocze wykonane 
będzie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm o 
grubości 10 cm 

 
Ukształtowanie wysokościowe drogi zaprojektowane zostało tak aby nawiązać 
się do istniejących zjazdów, zoptymalizować ilość robót ziemnych oraz nadać 
drodze normatywne spadki podłużne. 

1.14. Konstrukcja nawierzchni: 

Jezdnia 

 Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr. 5 cm 

 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego    
łamanego 0/63mm o gr. 20 cm (I/s>=1.0) 

 Warstwa odsączająca z piasku o gr. 15 cm 

 
Minimalne, wymagane moduły E2 na projektowanych warstwach konstrukcji 
nawierzchni drogi KR1 wynoszą: 
    • na podłożu gruntowym G1: E2 = E2 = 80MPa, 
    • na stropie warstwy podbudowy z kruszywa: E2=130 MPa 
 
W przypadku wystąpienia gruntów niezaliczanych do grupy nośności G1 
należy doprowadzić podłoże gruntowe do założeń projektowych poprzez 
wymianę gruntu lub warstwę gruntu stabilizowanego cementem. 
 

1.15. Warunek mrozoodporności: 

W przypadku wystąpienia gruntów niezaliczanych do grupy nośności G1 
należy sprawdzić warunek wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny. 
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H = 0,40 hz ; hz = 0,8 

H = 0,40 x 0,8 = 0,36 

Hpr = 0,04 + 0,05 + 0,20 + 0,15 = 0,44 m 

Hpr≥ H – warunek odporności nawierzchni na wysadziny został spełniony 

Uwagi: Sprawdzenie dokonano dla gruntów G2 

 

1.16. Odwodnienie: 

Odwodnienie jezdni odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez spadki 
podłużne  i poprzeczne i rozsączać się będzie na poboczach i terenach 
zielonych. W miejscu, gdzie jezdnia ograniczona będzie krawężnikiem 
betonowym, zaprojektowano wpust deszczowy wpięty na istniejącej 
kanalizacji deszczowej za pomocą przykanalika.  
Zaprojektowano studzienki wpustów deszczowych z elementów 
prefabrykowanych C35/45 o średnicy DN500 z osadnikiem o wysokości 
minimum 0,5m i koszem bez syfonu. Elementy konstrukcyjne studzienek z 
betonu C35/45 należy łączyć na uszczelki gumowe lub za pomocą 
szybkowiążących zapraw cementowych. Należy zastosować monolityczne 
części denne wpustów, w których fabrycznie zamontowane są przejścia 
szczelne dla kanałów odprowadzających. Zwieńczenie wykonać przez montaż 
wpustów z rusztem tradycyjnym kl. D400. Dla każdego wpustu przewiduje się 
montaż koszy do wyłapywania zanieczyszczeń. Zwieńczenia wpustów 
deszczowych muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 124 
wydane przez PCA. Posadowienie dennicy studzienki wpustowej wykonać na 
podłożu z półsuchego betonu C8/10 grubości 15 cm rozkładanej na 
zagęszczonym gruncie rodzimym.  
 Przykanaliki wpustów deszczowych zaprojektowano z rur i kształtek PP 
o sztywności obwodowej minimum SN=8kN/m² i średnicy nominalnej DN160.  

1.17. Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych 

Wszystkie prace w pobliżu urządzeń energetycznych i teletechnicznych (tj. 
słupów, złącz kablowych,  kabli energetycznych, kabli teletechnicznych) 
należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem 
szczególnych środków bezpieczeństwa. W pracach w pobliżu słupów 
energetycznych należy uważać na „zapasy” kabli oraz siatkę uziemiającą. 
W przypadki występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się 
prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej 
niż 2.0m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można 
odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania 
czynnych kabli energetycznych. 

1.18. Technologia robót: 

Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

1.19. Wytyczne do planu BiOZ 

Kierownik budowy (lub WYKONAWCA) obowiązany jest sporządzić 
przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia 
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robót budowlanych. Podstawa prawna sporządzenia „Planu BiOZ” jest art. 21a  
Prawa Budowlanego ( Dz.U.nr 151, poz. 1256). 

 
 1.19.1. Zakres robót i kolejność ich realizacji. 
-odtworzenie robót w terenie  
-odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego  
-powiadomienie właścicieli służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich 

uzbrojenia  
-roboty ziemne  
-wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i poboczy 

-uporządkowanie terenu  
 

1.19.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
W bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje sieć uzbrojenia 
podziemnego – kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć 
teletechniczna i  elektroenergetyczna. 

 
1.19.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy – sieci: kanalizacja sanitarna, 

wodociągowa, teletechniczna i elektroenergetyczna  wg. wkreślenia. 
 
1.19.4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie 

realizacji robót budowlanych.  
-zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich 
dowozu na budowie  
-zagrożenie zerwania podziemnych sieci elektroenergetycznych, wodno 
kanalizacyjnych , 
-zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie  
-wibracja od sprzętu używanego do zagęszczenia podłoża  
-wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
jezdni oraz wjazdów  
-zagrożenie poparzenia mieszanką mineralno-asfaltową  
-zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze  
-zagrożenie związane z wykonywaniem robót na terenie czynnych dróg 
lokalnych, 
-zagrożenie związane z wykonywaniem robót w pobliżu czynnych przewodów 
sieci elektroenergetycznych,  mniejszej niż: 
-3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

-10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 
nieprzekraczającym 30 kV  
 
1.19.5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót.  
-instruktaż dotyczący realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu 

wykopów  
-instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac 

wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego, 
-instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, 

składowanie i rozładunku 
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-instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych  
-instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników  
-instruktaż udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie  
Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych przeprowadzić szkolenie 
stanowiskowe przez kierownika budowy z uwzględnieniem występujących 
zagrożeń. Roboty elektromontażowe mogą wykonywać pracownicy 
posiadający aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne zgodnie z wymaganiami 
„Prawo Energetyczne”. Przed przystąpienie do robót  elektromontażowych na 
sieci elektroenergetycznej do 1kV należy uzyskać „Dopuszczenie do robot” 
przez pracowników miejscowego zakładu energetycznego. 

 
1.19.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
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. 
-umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających  

i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych  
-wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia 

podziemnego  
-oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem 

oznakowania i zabezpieczenia robót  
-przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne  

w miejscu robót przekopami próbnymi pod nadzorem służb utrzymujących 
to uzbrojenie  

-drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich 
materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.  

-zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających 
aktualne szkolenia bhp. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować: 

 Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia 
robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez 
Starostę Brzeskiego. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003 r.) 

W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych 
bądź ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić 
wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami 
obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego. 

1.20. Zakres uciążliwości i oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 24 października 2002 roku 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji 
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mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, a jego uciążliwość nie wykracza poza 
granice działki Inwestora. Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na 
obszarze objętym formami ochrony przyrody. Aby zapewnić higienę i zdrowie 
przyszłym użytkownikom należy wszystkie roboty budowlano – konstrukcyjne 
wykonywać przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. 

1.21. Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo 
Budowlane) 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza się, że remontowana 
droga ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działki Inwestora. 
 

 

                       Opracował: 

           ………………..……………. 
          Jacek Kostórkiewicz  

  



Pracownia Projektowa Myway Maja Kostórkiewicz   
53-024 Wrocław | ul. Wietrzna 12e/1 

12 

Remont drogi w miejscowości Lipki na działkach nr 358, 270, 17 obręb Lipki 
Projekt budowlany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. UPRAWNIENIA, 
UZGODNIENIA 

OŚWIADCZENIA, 

OPINIE 
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Wrocław, dnia 28.01.2021 r. 

 

Oświadczenie  

 

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku –  

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 471) 

 

 

Oświadczam 

że projekt budowlany: 

 

„Remont drogi w miejscowości Lipki na 

działkach nr 358, 270, 17 obręb Lipki” 

 

na działkach: 17, 270, 358  – obręb Lipki 

 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant – branża drogowa 

 Jacek Kostórkiewicz 

 Specjalność drogowa do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

 Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOŚ/12 
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