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OŚWIADCZENIE
W myśl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity DzU U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z póź. zmianami) oświadczam, że niżej wymieniony projekt:

PROJEKT
BUDOWLANY –
PRZEBUDOWA UL. WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM, POŁOŻONEJ W M. ŁAPY, GM. ŁAPY.

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inż. Piotr Łukjańczuk
upr. bud. nr PDL/0082/POOD/06
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa ul. Wodociągowej wraz z przebudową i budową
przyłączy kanalizacji deszczowej w m. Łapy, gm. Łapy. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach
nr 1194, 1036, 1071, 1062 i 1063.
Organem zarządzającym drogami gminnymi jest Urząd Miejski w Łapach.
Wykorzystane materiały:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 wtórnik geodezyjny w skali 1:500
 badania techniczne podłoża gruntowego
 uzupełniające pomiary wysokościowe
 inwentaryzacja istniejących elementów drogi
 inwentaryzacja istniejącego oznakowania
 projekt zagospodarowania terenu
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt na roboty drogowe i sanitarne.
Przyjęto następujące dane projektowanego przedsięwzięcia:
 klasa drogi – D;
 kategoria ruchu – KR 2
 prędkość projektowa Vp = 30 km/h;
 szerokość jezdni min. 6,0 m;
 krawężniki betonowe 15x30x100 cm;
 chodniki szerokości 2,0 m – kostka betonowa gr. 6 cm;
 zjazdy – nawierzchni z kostki betonowej gr .8 cm;
2. Zagospodarowanie terenu istniejące.
2.1. Dane ogólne
Inwestycja jest realizowana działkach nr 1194, 1036, 1071, 1062 i 1063 w miejscowości
Łapy stanowiących pas drogi gminnej. Teren dotychczas był wykorzystywany jako droga gminna
częściowo z jedno a częściowo z obustronnym chodnikiem z płyt betonowych 35x35 cm.
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi – w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni
gruntowej. Szerokości jezdni wynosi 6,0 m, natomiast szerokość istniejących chodników jest
zmienna i dostosowana do ukształtowania terenu. Wzdłuż jezdni zlokalizowane są zjazdy
indywidualne do posesji o nawierzchni gruntowej lub z trylinki oraz zjazdy publiczne częściowo o
nawierzchni bitumicznej.
Istniejąca nawierzchni oraz krawężniki i chodniki są w złym stanie technicznym w złym
stanie technicznym i wymagają przebudowy. Istniejące wpusty deszczowe wymagają wymiany.
2.2. Uzbrojenie techniczne
W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie:
 kanalizacja deszczowa,
 kanalizacja sanitarna,
 sieć wodociągowa,
 kable i słupy energetyczne oraz telekomunikacyjne,
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2.3. Odwodnienie
Odwodnienie terenu odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących
wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej przeznaczonych do wymiany oraz do
nowoprojektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej.
2.4. Zieleń
W pasie drogowym występują nieliczne drzewa, które nie kolidują z inwestycją.
2.5. Warunki gruntowo - wodne
Ocena warunków geologicznych w podłożu drogi została dokonana w oparciu o wykonane
badania geologiczne.
Na podstawie wykonanych otworów badawczych warunki gruntowo-wodne podłoża
zakwalifikowano do grupy nośności G2-G4. Ze względu na organiczne pochodzenie gruntów
należy je wymienić na grunt grupy G1. Średnia głębokość wymiany wynosi ok 1,2 m od góry
nawierzchni.
Lustro wody gruntowej stabilizuje się na poziomie 1,0 – 1,3 m poniżej rzędnej jedni. Przy
wymianie gruntu należy się liczyć z obecnością wody w wykopie i koniecznością jej
odprowadzenia.
3. Zagospodarowanie terenu projektowane.
3.1. Techniczna charakterystyka projektowanej inwestycji
Na odcinku od km 0+000 do km 0+579,66 zaprojektowano przebudowę istniejącej
nawierzchni gruntowej. Zaprojektowano warstwę ścieralną gr. 5 cm, podbudowę bitumiczną
gr. 7 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
Szerokość nawierzchni wynosi 6,0 m. Zostaną ponadto wymienione istniejące krawężniki oraz
będzie przełożony istniejący chodnik. Istniejące chodniki z płytek betonowych zostaną
wymienione na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Wymienione zostaną wpusty
kanalizacji deszczowej oraz zostaną wykonane nowe przyłącza do kanalizacji deszczowej.
3.2. Trasa w planie
Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok 580 m. Początek opracowania
założono w rejonie skrzyżowania z ul. Piękną. Od km 0+000 do km 0+023,22 j ezdnia o ma
zmienną szerokości od 6,67 do 6,0 m i posiada przekrój „daszkowy” o spadku równym 2%.
Na pozostałym odcinku jezdnia ma już stałą szerokość wynoszącą 6,0 m, posiada przekrój
„daszkowy” o spadku równym 2%. Przebudowywana jezdnia będzie posiadała przekrój
uliczny. Jedynie od km 0+553 strona prawa oraz od km 0+567 strona lewa nawierzchnia drogi
nie będzie obramowana krawężnikiem.
Oś trasy zaprojektowano bez łuków poziomych jedynie w km 0+286,63 i km 0+408,13
oraz km 0+453,57 występuje załamanie osi trasy.
W km 0+145 strona prawa ul. Wodociągowa krzyżuje się z ul. Okopową. W km 0+186
strona lewa zlokalizowano zjazd publiczny wyokrąglony łukami o promieniu R = 7,0 m o
nawierzchni bitumicznej takiej jak na drodze głównej.
Zaprojektowano również przebudowę istniejących zjazdów, przeważnie gruntowych.
3.3. Chodniki i pobocza gruntowe
Na odcinku od km 0+000 do km 0+183 istniejący chodnik zostanie przebudowany. Od
km 0+183 do km 0+ 553 strona prawa zostanie wykonany nowy chodnik. Konstrukcja
chodnika zaprojektowano następująco: kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, podsypka
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cementowo - piaskowa grubości 5 cm. Szerokość chodnika jest stała i wynosi 2,0 m. Spadek
poprzeczny chodnika w stronę jezdni wynosi 2,0 %.
Na odcinku od km 0+189 do km 0+567 strona lewa zostało zaprojektowane pobocze
gruntowe o szerokości 1,25 m i spadku poprzecznym 8%.
3.4. TECHNOLOGIA ROBÓT
Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o następujące materiały:
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie,
 badania techniczne podłoża gruntowego,
 ruch przyjęty do obliczeń konstrukcji nawierzchni
Dane wyjściowe:
 grupa nośności podłoża
– G1-G4
 kategoria obciążenia ruchem wymagana rzeczywista grubość
konstrukcji nawierzchni
– KR2
3.4.1. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej droga główna oraz zjazdy







warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
– 5 cm
podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego
– 7 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie
– 20 cm
warstwa wymiany podłoża z piasku średnioziarnistego
podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika min 1,02 wg Proctora

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej







kostka betonowa
– 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
– 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stab. mech.
– 15 cm
warstwa wymiany podłoża z piasku średnioziarnistego
– 30 cm
podłoże gruntowe zagęszczone do wskaźnika min 1,02 wg Proctora

3.4.3. Oporniki i krawężniki




krawężnik betonowy
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
ława z oporem z betonu

– 15 x 30 cm
– 5 cm
– C12/15

3.4.4. Chodniki i obrzeża






kostka betonowa
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
warstwa wymiany podłoża z piasku średnioziarnistego
obrzeże betonowe
podsypka piaskowa

– 6 cm
– 5 cm
– 20 cm
– 6 x 30 cm
– 3 cm

3.5. PROFIL PODŁUŻNY
Niweletę drogi dostosowano do istniejącej nawierzchni dróg z uwzględnieniem wjazdów
na posesje. Spadki podłużne osi jezdni wynoszą od 0,17 do 2,80%. Pomiędzy proste zostały
wpisane łuki pionowe wklęsłe i wypukłe o promieniu od R = 1400 m do R = 2500 m.
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3.6. PRZEKROJE NORMALNE
Krawężnik będzie wyniesiony w stosunku do nawierzchni o 12 cm. Jezdnia ma
szerokość 6,0 m. Projektowany chodnik o szerokości 2,0 ma pochylenie 2% w kierunku
jezdni. Pobocza gruntowe o szerokości 1,25 m mają pochylenie poprzeczne 8%.
3.7. UZBROJENIE ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE
Istniejące uzbrojenie podziemne zostało w całości podkolorowane na planie
sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu.
W wyniku przebudowy zachodzi konieczność budowy przyłączy kanalizacji deszczowej
ulicznej (grawitacyjnej) wraz z przebudową istniejących wpustów ulicznych w celu
wykonania odprowadzenia wód opadowych z terenu projektowanej nawierzchni utwardzonej
w ul. Wodociągowej w Łapach.
Przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejących wpustów ulicznych będą wykonywane
z rur PVC o średnicy 20 cm, natomiast przyłącza od istniejących wpustów deszczowych do
istniejącego kanału deszczowego, będą wymieniane na przewody o średnicy od 30 do 40 cm.
W wyniku przebudowy ul. Wodociągowej zachodzi konieczność zabezpieczenia rurami
osłonowymi typu AROT istniejącej sieci kablowej energetycznej oraz telekomunikacyjnej.
Ponadto w rejonie zjazdów po stronie lewej przewidziano wykonanie rur osłonowych w celu
ewentualnego ułożenia kabla telekomunikacyjnego.
Z uwagi na brak kolizji ze studniami telekomunikacyjnymi w rejonie zjazdów, nie
zachodzi konieczność ich przebudowy.
Ponadto należy zachować przykrycie 0,6 m kabla teletechnicznego firmy Multimedia
Polska oraz prowadzić roboty w obrębie kabla ręcznie.
3.8. ZJAZDY
W miejsce istniejących zjazdów oraz w lokalizacji wskazanej przez Inwestora,
zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne. Większość zjazdów o szerokości 3,0 ma
charakter bramowy i są obramowane krawężnikami oraz opornikami betonowymi. Natomiast
zjazdy bitumiczne są o szerokości 6,0 m. Profile podłużne zjazdów nie przekraczają wartości
określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia: 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie”, §78 i §79.
Zestawienie zjazdów indywidualnych i publicznych:
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pikietaż
0+020,00
0+023,00
0+037,00
0+061,00
0+065,00
0+098,50
0+186,00
0+281,00
0+291,00
0+312,50
0+342,00
0+477,00
0+520,50
0+531,20
0+555,00
0+570,50

Strona
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
prawa
prawa
prawa
lewa
prawa
lewa

Nawierzchnia
kostka beton.
kostka beton.
kostka beton.
kostka beton.
kostka beton.
kostka beton.
bitumiczny.
kostka beton.
bitumiczny.
Kostka beton.
kostka beton.
kostka beton.
kostka beton.
bitumiczny.
bitumiczny.
bitumiczny.
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0+570,80

prawa

bitumiczny.

3.9. Zieleńce i drzewa
Na terenie projektowanej inwestycji występuje warstwa ziemi roślinnej o średniej
grubości 15 cm, która powinna zostać zdjęta, a następnie wykorzystana do humusowania.
Zebraną ziemię roślinną należy umieścić na hałdzie w celu jej późniejszego zużycia do
ewentualnego humusowania terenów zielonych.
W przypadku uszkodzenia zieleńców, należy je odtworzyć poprzez humusowanie i
obsianie trawą w granicach pasa drogi.
3.10.

Sposób wytyczenia projektowanych rozwiązań

Wytyczenie jezdni,
uprawnionych geodetów.
3.11.

zjazdów

oraz chodnika

powinno zostać

wykonane

przez

Roboty ziemne

Roboty związane są z wymianą gruntu pod konstrukcję nawierzchni drogi głównej,
zjazdów, chodnika, przebudową wpustów ulicznych z przykanalikami oraz budową nowych
przyłączy kanalizacji deszczowej.
3.12.

Organizacja ruchu

Nie przewiduje się zmiany w stałej organizacji ruchu.
4. Zestawienie powierzchni - bilans części terenu.
Zestawienie powierzchni - bilans części terenu:
 projektowana jezdnia bitumiczna drogi głównej
 pobocza gruntowe
 projektowane zjazdy bitumiczne
 projektowane zjazdy z kostki betonowej
 projektowany chodnik
 czasowe zajęcie nieruchomości
 pozostała powierzchnia
całkowita powierzchnia terenu objętego wnioskiem

- 3489,5 m2
- 471,2 m2
- 219,9 m2
- 128,2 m2
- 1388,7 m2
- 43,2 m2
- 3265,3 m2
- 9006,0 m2

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Nie dotyczy – wpływ eksploatacji górniczej nie występuje.
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7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami.
Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrębnymi.
8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
Nie występują - nieskomplikowany obiekt budowlany.

Sporządził:
mgr inż. Piotr Łukjańczuk
upr. bud. nr PDL/0082/POOD/06

