FIRMA BUDOWLANA „E.Z.O.P.” ZBIGNIEW PAJĄK
Blękwit 35e, 77-400 Złotów
NIP : 767-129-13-30, REGON : 570795239
e-mail. p.zbigu@gmail.com, kom. 0 797 171 630

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT : Przebudowa gminnej drogi dojazdowej przy ul. Chojnickiej

KAT. OBIEKTU: XXV
77-400 Złotów
Jednostka ewidencyjna: Złotów – Miasto
ADRES BUDOWY :
Obręb: 0089 Złotów 89
Działki ewid. 24/10, 24/12, 24/37
INWESTOR :

Gmina Miasta Złotów, 77-400 Złotów, Al. Piasta 1, woj.
wielkopolskie

BRANŻA : Drogowa

STADIUM : Projekt budowlany

ZE S PÓ Ł PRO JE K T O WY
Imię i nazwisko
PROJEKTANT

GRZEGORZ

DROGOWY

PILUSZCZYK

ASYSTENT

ZBIGNIEW PAJAK

Zakres i nr uprawnień budowlanych

Podpis

Do projektowania bez ograniczeń w
specjalności drogowej
Nr ewid. WKP/0099/PWOD/04

PROJEKTANTA

ZŁOTÓW MAJ 2 0 1 5

EGZ NR
1

1

SPIS TREŚCI :
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podstawa opracowania
Przedmiot inwestycji.
Opis stanu istniejącego
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie parametrów charakteryzujących inwestycję
Informacja archeologiczna
Charakterystyka wpływu na środowisko

STR.

3
3
3
3
3
4
4

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Podstawowe parametry techniczne miejsc postojowych
2. Podstawowe parametry techniczne drogi manewrowej
3. Charakterystyka stanu istniejącego
4. Warunki gruntowo – wodne
5. Konstrukcja nawierzchni parkingu i drogi manewrowej
6. Krawędzie parkingu
7. Pobocza i tereny zieleni
8. Odwodnienie
9. Oznakowanie
10. Urządzenia obce i inne przeszkody
11. Wycinka drzew
12. Wykonawstwo robót
13. Informacja BIOZ

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7

III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

9

IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I ZAŚWIADCZENIA PIIB.

10

Część rysunkowa.
1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500
3. Profil podłuży 1:1000/100
4. Przekrój normalny 1 : 50

13
14
15
16

– Rys. nr 1.
– Rys. nr 2
– Rys. nr 3
– Rys. nr 4

2

I.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Gminą Miasta Złotów.
1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.
1.3. Mapy do celów projektowych.
1.4. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
1.5. Rozpoznanie podłoża gruntowego.
1.6. Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego.
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa gminnej drogi dojazdowej przy ul. Chojnickiej.
Zakresem opracowania jest Projekt Budowlany Branży Drogowej. .
Obiekty zlokalizowane są w Złotowie działkach nr :
Obręb
Działki nr
89
24/10, 24/12, 24/37
Wjazd na drogę gminną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
projektowany jest z drogi wojewódzkiej nr 188. Projekt.
3. Opis stanu istniejącego
Obszar w rejonie działki nr 24/10, 24/12 posiada zabudowę usługową.
Istniejące droga gminna ma nawierzchnię gruntową. Istniejące chodniki posiadają
nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm.
W obrębie działki znajduje się infrastruktura techniczna:
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć energetyczna napowietrzna, z oświetleniem ulicznym
- sieć telekomunikacyjna
- sieć gazowa.
Projektowana przebudowa gminnej drogi dojazdowej ma na celu zapewnić bezpieczny
dojazd do budynków usługowych oraz cmentarza komunalnego.
Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek pasa drogowego na terenie przeznaczonym
dla komunikacji publicznej zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu
zagospodarowanie przestrzennego.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej polegać będzie na wykonaniu utwardzenia
istniejącej nawierzchni kostką brukową betonową gr. 8 cm.
5. Zestawienie parametrów charakteryzujących inwestycję
Nazwa zadania

droga dojazdowa

Powierzchnia
[m2]

715,00
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6. Informacja archeologiczna
Teren inwestycji nie leży na terenach chronionych krajobrazowo oraz archeologicznie
konserwatorskich.
7. Charakterystyka wpływu na środowisko
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym dla komunikacji publicznej
zgodnie z ustaleniami miejscowego placu zagospodarowania przestrzennego.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych znajdują się powyżej poziomu wody
gruntowej, zatem inwestycja nie spowoduje zmian w przepływie wód podziemnych.
Z kolidujących terenów zieleni z terenami utwardzonymi warstwa ziemi urodzajnej
zostanie zebrana i odpowiednio w innym miejscu ponownie wykorzystana.
Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja podlega uzgodnieniom z konserwatorem
zabytków.
Ponadto inwestycja nie leży na terenie obszarów : wybrzeży, górskich, leśnych, objętych
ochroną ujęć wodnych, zbiorników wodnych, Natury 2000.
.

Opracował:
mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

Złotów, maj 2015 r.
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II.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawowe parametry techniczne drogi dojazdowej
 Szerokość drogi - min. 16,50 m
 Spadki poprzeczne dwustronne - 1,00 %
3. Charakterystyka stanu istniejącego
Miejsce przeznaczone na przebudowę gminnej drogi dojazdowej jest to teren o nawierzchni
gruntowej w pobliżu budynku usługowego. Istniejące droga gminna zlokalizowana jest w
bezpośrednim sąsiedztwie drogi prowadzącej na cmentarz komunalny.
4. Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo-wodne zostały określone na podstawie rozpoznania geotechnicznego
podłoża gruntowego. Stwierdzono występowanie następujących warstw gruntu:
a. humus
0 ÷ 0,40 m
b. piasek gliniasty
poniżej 0,40 m
Nie stwierdzono występowania wody gruntowej.
Wnioski:
Warunki wodne sklasyfikowano do dobrych.
Grunty wysadzinowe.
Grupa nośności podłoża gruntowego G1.
Warunek mrozoodporności h = 0.40 x 0.80 = 0.32m
Istniejące podłoże gruntowe należy dogęścić i doprowadzić do grupy G1 poprzez
wykonanie warstwy odsączającej. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzone na
istniejącej drodze wykazały warunki proste pod względem ich skomplikowania. Obiekt
należy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
5. Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej
- droga dojazdowa
a. warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej Rm = 2,5 MPa gr. 3 cm,
b. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20
cm,
c. warstwa odsączająca gr. 15 cm.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN - S - 02205 : 1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robót ręcznie i
sprzętem zmechanizowanym należy zachować wymagania BHP.
W celu uzyskania wymaganych nośności i zagęszczeń wg STWiOR sugeruje się następujące
parametry pospółki:
- wskaźnik różnoziarnistości U > 3 przy spełnieniu wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00 dla
górnej warstwy nasypu.
- wskaźnik wodoprzepuszczalności K > 5,2 m/dobę,
- zawartość frakcji powyżej 2 mm ≥ 10 %,
- zawartość frakcji poniżej 0,063 mm ≤ 6%.
6. Krawędzie drogi dojazdowej
- Obramowanie drogi dojazdowej krawężnikiem wystającym 15x30 cm oraz opornikiem
drogowym zaniżonym 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15.
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7. Pobocza i tereny zieleni
Pobocza i tereny zieleni zaprojektowana z uwzględnieniem humusowania gr. 10 cm z
obsianiem trawą.
8. Odwodnienie
Nawierzchnię drogi dojazdowej zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie
wody opadowej na istniejący teren w granicach działki Inwestora. Planowa inwestycja nie
ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek.
9. Oznakowanie
Na czas prowadzenia robót należy opracować projekt organizacji ruchu na czas robót.
10. Urządzenia obce i inne przeszkody
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć energetyczna napowietrzna, częściowo z oświetleniem ulicznym
- sieć telekomunikacyjna
- sieć gazowa.
11. Wycinka drzew
Wycinka drzew na podstawie odrębnej decyzji administracyjnej.
12. Wykonawstwo robót
a. Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami technicznobudowlanymi.

Opracował:
mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

Złotów, maj 2015 r.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej przy ul.
chojnickiej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: województwo wielkopolskie, powiat złotowski,
gmina Złotów, w jednostce ewidencyjnej
Złotów Miasto obrębie Złotów 89, działki ewid.
24/10, 24/12, 34/37

INWESTOR:

Gmina Miasto Złotów
77-400 Złotów, Al. Piasta 1

PROJEKTANT:

Grzegorz Piluszczyk
64-920 Piła, ul. Miła 20
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1.Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę gminnej drogi
dojazdowej przy ul. chojnickiej.
Wystąpią następujące roboty :
 Ziemne powierzchniowe korytowanie pod warstwy parkingu
 Warstwa odsączająca
 Profilowanie i zagęszczanie kruszywa,
 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
 Układanie krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych
2.Wykaz obiektów istniejących :
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacji sanitarnej
 sieć energetyczna
 sieć gazowa
3.Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Sieci uzbrojenia terenu a w szczególności sieć energetyczną i gazowa.
4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych - ruch pieszych i samochodowy.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu :
 Użytkowników sąsiadujących posesji należy poinformować o czasie, miejscu
występujących zagrożeń wynikających z prowadzenia robót budowlanych.
 Wywiesić odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze.
6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikających z prowadzenia robót budowlanych :
 Wydzielenie terenu prowadzenia robót budowlanych
 Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych
 Wyznaczenie dróg objazdów i ruchu pieszego
 Wyznaczenie dróg transportowych i ewakuacyjnych
 Wyznaczenie miejsc składowania materiałów
 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót

Opracował:
mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

Złotów, maj 2015 r.
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III.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.

Grzegorz Piluszczyk

Piła, dnia 20.05.2015 r.

(imię i nazwisko)

(data)

64-920 Piła
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miła 20
(ulica)
660 – 489 - 340
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie,
jako projektant1 / sprawdzający2 projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod
nazwą:
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej przy ul. Chojnickiej
zlokalizowaną w województwie wielkopolskim, powiat złotowski, gmina Miasto Złotów,
działki ewid. nr 24/10, 24/12, 24/37 obręb Złotów89.
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany został zaprojektowany3 / sprawdzony4 na podstawie
posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: konstrukcyjno inżynieryjnej w zakresie dróg nr WKP/0099/PWOD/04
Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporządzona informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami) spełniająca
wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z
2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . **

(pieczęć i podpis)

1
2
3
4

niepotrzebne skreślić.
niepotrzebne skreślić.
niepotrzebne skreślić.
niepotrzebne skreślić.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I ZAŚWIADCZENIA PIIB.
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