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Oświadczenia projektanta i sprawdzającego

1. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Autor dokumentacji projektowej:

Projektant

Zakres
opracowania

Nr uprawnień

mgr inż. Andrzej
OLSZOWSKI

branża
drogowa

MAP/0078/ZHOD/04

projektant

Pieczątka i podpis

oświadcza, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami)

projekt budowlany

„Odbudowa drogi gminnej "Na Transformator" nr 270045 K
w miejscowości Korczyna w km 0+000 - 0+420 oraz przebudowa
w km 0+420 - 0+446”

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz została wykonany
prawidłowo i może być skierowany do realizacji.
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Sprawdzający dokumentację projektową:

Projektant

Zakres
opracowania

Nr uprawnień

mgr inż. Zdzisław
PAROL

branża
drogowa

GAS.834/A-125/84

sprawdzający

Pieczątka i podpis

oświadcza, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami)

projekt budowlany

„Odbudowa drogi gminnej "Na Transformator" nr 270045 K
w miejscowości Korczyna w km 0+000 - 0+420 oraz przebudowa
w km 0+420 - 0+446”

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz została wykonany
prawidłowo i może być skierowany do realizacji.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM
BRANŻY DROGOWEJ
2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania pn.: „"Odbudowa drogi
gminnej "Na Transformator" nr 270045 K w miejscowości Korczyna w km 0+000 - 0+420 oraz
przebudowa w km 0+420 - 0+446"”. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Biecz, na terenie
powiatu gorlickiego w województwie małopolskim.

2.2. Podstawa opracowania
•

zlecenie Inwestora;

•

mapa do celów projektowych w skali 1:500;

•

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie – Dz. U. Nr 43 poz. 430;

•

Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 63/99 poz.
735;

•

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia;

•

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie;

•

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

•

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

•

Literatura techniczna

•

pomiary w terenie

2.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na odbudowę drogi gminnej „Na
Transformator” nr 270045 K w km 0+000 – 0+420, oraz przebudowę tej drogi w km 0+420 –
0+446.
Projekt budowlany wykonano na potrzeby Inwestora – Gminy Biecz.
Zakres opracowania obejmuje odbudowę i przebudowę w/w drogi o parametrach
dostosowanych do aktualnych przepisów budowlanych, wraz z odtworzeniem odwodnienia
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pasa drogowego. Zakres obejmuje również przebudowę przepustu na skrzyżowaniu drogi
gminnej z drogą powiatową.
2.4. Opis stanu istniejącego
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Korczyna, na terenie gminy Biecz,
w powiecie gorlickim.
Przedmiotowa droga gminna „Na Transformator” nr 270045 K biegnie od skrzyżowania z
drogą powiatową nr 1484 K relacji Biecz – Korczyna – Libusza - Kobylanka w km 3+527 strona
prawa do skrzyżowania w km 4+583 również strona prawa w/w drogi. W obrębie skrzyżowań
droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m, oraz obustronne
pobocza gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez rowy przydrożne otwarte,
nieumocnione. Skrzyżowanie w km 3+527 znajduje się w granicach obszaru zabudowanego,
natomiast skrzyżowanie w km 4+583 znajduje się poza granicami obszaru zabudowanego.
Droga gminna nr 270045 K jest drogą klasy D, posiada jezdnię bitumiczną w km 0+316 –
0+446, oraz jezdnię gruntową na pozostałej długości. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez
lewostronny rów odwadniający. Nawierzchnia drogi gminnej jest znacznie zniszczona i posiada
liczne ubytki.

2.5. Opis stanu projektowanego
2.5.1.

Dane ogólne

W zakresie odbudowy drogi gminnej „Na Transformator” nr 270045 K w km 0+000 0+420 oraz przebudowy w km 0+420 - 0+446 zaprojektowano rozbiórkę i wykonanie nowej
nawierzchni jezdni wraz z warstwami podbudowy, wymianę przepustu na skrzyżowaniu z drogą
powiatową w km 4+583, wymianę przepustów pod zjazdami, oraz odtworzenie rowu, poboczy
i zjazdów. Zaprojektowano jezdnię bitumiczną o szerokości 3,5 m oraz obustronne pobocza
o szerokości 0,75 m. Przecięcia krawędzi jezdni drogi gminnej i drogi powiatowej wyokrąglono
łukami o promieniu 6,0 m. Niweletę drogi gminnej w obrębie skrzyżowań z drogą powiatową
ukształtowano zgodnie z warunkami technicznymi znak PZD.5440.Z.25.2016.
2.5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcję projektowanej nawierzchni stanowi warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, warstwa podbudowy
zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa
odsączająca i mrozoochronna, z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości
25 cm i warstwa odcinająca z geowłókniny o gramaturze min 200g/m2 i wytrzymałości min 15
kN/m.
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2.5.3. Odwodnienie
Odwodnienie pasa drogowego zrealizowane będzie poprzez nadanie odpowiednich
spadków

poprzecznych

i

podłużnych

nawierzchni

drogi

w kierunku

projektowanych

i odtwarzanych elementów odwodnienia – ścieków betonowych i rowów otwartych.
W km 0+000 – 0+200 zaprojektowano ułożenie wzdłuż lewostronnego poboczna ścieku
ulicznego

z

prefabrykowanych

korytek

betonowych

60x50x15 cm.

Ze

ścieku

woda

odprowadzona będzie do odtwarzanego lewostronnego rowu otwartego. Istniejące przepustu
pod zajazdami należy zdemontować i wymienić na przepusty z rur HDPE lub PP o średnicy
40 cm i sztywności pierścieniowej sn 8. Przepust na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi z drogą
powiatową w km 4+583 zaprojektowano o średnicy Ø50 cm z rur HDPE lub PP o min.
wytrzymałości pierścieniowej 8 kPa.
Minimalny naziom nad przewodami przepustów wynosi 0,3 m. Rury należy ułożyć na
podsypce z kruszywa naturalnego o frakcji 0-32mm, o grubości 25cm, wymagany wskaźnik
zagęszczenia 0,98 wg Proctora - górna warstwa grubości 5 cm luźna tak aby karby rury mogły
się w niej swobodnie zagłębić. Zasypkę inżynierską przepustu wykonana zostanie z pospółki 031,5 mm i zagęszczona do Is=0,98 wg Proctora, bezpośrednio przy rurze Is=0,95. Skarpy rowu
w obrębie wlotu i wylotu umocnione zostaną obrukowaniem z kamienia łamanego grubości 20
cm, układanym na podsypce cementowo piaskowej i spoinowanym zaprawą cementową.
Rów w ciągu drogi powiatowej na odpływie z przepustu zostanie oczyszczony na
długości zapewniającej prawidłowe odwodnienie pasa drogowego.
2.5.4.

Przekroje konstrukcyjne
•

Konstrukcja projektowanej jezdni:
o 4cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

o 5cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,

o 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka o uziarnieniu
ciągłym 0/63 mm lub mieszanka tłuczniowo-klińcowa /63 mm)
stabilizowanego mechanicznie,
o 25cm - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie,
o

- warstwa odcinająca z geowłókniny o gramaturze min 200g/m2 i
wytrzymałości min 15 kN/m.

•

Konstrukcja ścieku z prefabrykatów:
o 15cm - prefabrykowane korytka ściekowe betonowe,
o 5cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

o 15cm - ława z betonu C15/15.
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2.6. Roboty rozbiórkowe
Rozbiórce podlegają:
– nawierzchnia jezdni i podbudowy,
– przepusty na lewostronnym rowie w ciągu zjazdów z przedmiotowej drogi
– przepust na prawostronnym rowie drogi powiatowej pod wlotem drogi gminnej na
skrzyżowaniu z drogą powiatową.
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie. Miejsce prowadzenia robót należy
oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

2.7. Urządzenia obce
Na trasie projektowanego zamierzenia budowlanego zlokalizowane są: napowietrzne
sieci energetyczna i teletechniczna, oraz podziemne sieci: teletechniczna, gazowa, kanalizacji
sanitarnej i wodociągowa. Istniejące kable sieci napowietrznej nie zawężają skrajni ruchu.
Przejścia sieci teletechnicznej pod projektowaną trasą ułożone są w rurach kanalizacji
teletechnicznej i nie kolidują z projektowanym zamierzeniem budowlanym. Przejście gazociągu
pod przedmiotową drogą wymaga przebudowy i zabezpieczenia odcinka gazociągu, którego
projekt obejmuje odrębne opracowanie branżowe. W pozostałych przypadkach zaprojektowane
roboty budowlane nie kolidują z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

2.8. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytków oraz
o ochronie wynikającej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Działki na których projektowane jest zamierzenie budowlane nie są wpisane do rejestru
zabytków

oraz

nie

podlegają

ochronie

na

podstawie

ustaleń

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego.

2.9. Informacja o wpływach eksploatacji górniczej
Planowana inwestycja nie znajduje się w terenie eksploatacji górniczej lub w granicach
terenu górniczego.

2.10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych
obiektów budowlanych i ich otoczenia
Projektowane zamierzenie budowlane nie będzie źródłem uciążliwości dla środowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrożeń w otaczającym środowisku.
Rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do środowiska ilościach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
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w znaczący sposób środowiska oraz nie będzie miało szkodliwego wpływu na higienę i zdrowie
użytkowników obiektu budowlanego ani jego otoczenia.
Wody opadowe, ze względu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga gminna
klasy L i tereny zielone, nie wymagają podczyszczenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Ochrony Środowiska, z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy
wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego

Dz.U.Nr 134, poz.984). Wody odprowadzane do potoku nie będą

zawierać: zawiesiny ogólnej większej niż 100 mg/l, węglowodorów ropopochodnych – więcej niż
15 mg/l.
Analizowane

przedsięwzięcia

nie

kwalifikuje

się

do

przedsięwzięć

mogących

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.), w zawiązku z powyższym nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r.
„O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).
Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w obszarze podlegającej
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W obszarze zasięgu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko nie znajdują się także żadne obiekty podlegające ochronie
w myśl w/w ustawy.

2.11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego ustalono na podstawie art. 43 ustawy z dnia
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) oraz
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Zakres oddziaływania obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna klasy D nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i obejmuje działki drogowe nr 413, 542/7,
390/3, 426/1, oraz części działek sąsiadujących z drogą po obydwu jej stronach, o nr ewid.
390/4, 406/2, 406/1, 409, 410, 411, 412/2 – strona prawa, 414/2, 416/1, 416/2, 416/3, 420, 421,
423/1, 424, 425/4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustala linię zabudowy 15
m od krawędzi drogi klasy KDD poza obszarem zabudowy i 6 m od krawędzi jezdni w obszarze
zabudowanym, lub przeznaczonym pod zabudowę. Szerokość w liniach rozgraniczających
ustalono 15 m dla dróg i 10 m dla ulic.
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2.12. Opinia geotechniczna
Projektowane

roboty

budowlane

stanowią

budowę

obiektów

budowlach

o nieskomplikowanej konstrukcji i statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.
Projektowane roboty ziemne stanowią wykopy do głębokości 1,2m i nasypy do wysokości 3,0m
przy budowie dróg. Droga posadowiona będzie na gruntach nośnych, powyżej wód gruntowych
przy braku niekorzystnych zjawisk gruntowych.
Zgodnie z § 4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463), w stosunku do stopnia
skomplikowania warunków gruntowych ustala się warunki gruntowe proste, natomiast
w stosunku do konstrukcji obiektu ustala się pierwszą kategorię geotechniczną. W związku
z powyższym, zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia, nie jest wymagane przedstawienie
dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego, czy też dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej.

Opracował:

Sprawdził:
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Informacja o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia

3. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE
ZDROWIA
Nazwa budowy:

„Odbudowa drogi gminnej "Na Transformator" nr 270045 K
w miejscowości Korczyna w km 0+000 - 0+420 oraz przebudowa
w km 0+420 - 0+446”

Inwestor:

Gmina Biecz
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

1.Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje
- wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu,
- wykonanie robót ziemnych,
- roboty montażowe przepustów z HDPE lub PP,
- wykonanie nasypów,
- wykonanie obrukowania kamieniem łamanym,
- ułożenie warstw podbudowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- ułożenie ścieków prefabrykowanych,
- wykonanie poboczy.
2.Zagospodarowanie placu budowy
W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki inwestycyjnej
winien być wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny drogowe
i samochody.
Materiały sypkie winny być składowane wzdłuż działek inwestycyjnych poza koroną
drogi nie utrudniając ruchu pojazdów, względnie przed wbudowaniem na wydzielonych
i oznakowanych działkach roboczych.
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.
Przed wykonaniem projektowanych przepustu należy rozebrać konstrukcję drogi
w obrębie istniejącego przepustu, a następnie odkopać i rozebrać konstrukcję istniejącego
przepustu rurowego.
4.
Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót.
− Brak
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, określające skale oraz
rodzaj zagrożeń, miejsce i czas występowania.
Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porażenie prądem.
W trakcie realizacji projektowanych robót należy zwrócić uwagę na:
− prace sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, walce, samochody)
− zachować środki ostrożności i BHP przy obsłudze sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne,
piły do cięcia betonu i asfaltu.
− prowadzić prace drogowe zgodnie z przepisami i warunkami określonymi w decyzji na
zajęcie pasa drogowego.
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robót budowlanych.
Oznakowanie robót w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną
czasową zmianą organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Pozostałe oznakowanie
powinno odpowiadać zasadom BHP.
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7. Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do robót
szczególnie niebezpiecznych.
Szkolenie stanowiskowe (bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).
Informacja o ryzyku zawodowym
7.1. Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego
instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji.
7.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej
i zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych z elementami
odblaskowymi.
8. Sposób przechowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta wyrobów, w karcie
informacyjnej, aprobacie technicznej, świadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania
w budownictwie wraz z przewidywanymi środkami transportu indywidualnego na terenie
budowy.
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie.
Kierownik budowy winien dopilnować:
− zapewnić możliwość zaalarmowania Staży Pożarnej,
− zorganizować punkt pierwszej pomocy,
− zapewnić oświetlenie placu budowy oraz dróg i dojść, a oświetlenie powinno zapewnić
również możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych umieszczonych na
placu budowy i w jego okolicy,
− wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej,
− odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy,
− usunięcia zbędnych materiałów, elementów z przejść i dojść,
− bieżącej kontroli sprawności sprzętu,
− właściwego składowania materiałów.
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i innych urządzeń technicznych.
Dokumentacja techniczna winna być przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach na
terenie budowy.
11. Uwagi końcowe
Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. „ plan
bioz”, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP.
Opracował:
Andrzej Olszowski
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Załączniki

4. ZAŁĄCZNIKI
Spis załączników:
•

Warunki techniczne PZD w Gorlicach

•

Uzgodnienie PZD w Gorlicach

•

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej

•

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

•

Wykaz podmiotów i działek
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