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1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ci gu pieszo - rowerowego polegaj ca na :
- rozbiórce istniej cego chodnika,
- budowie chodników dla pieszych i cie ki rowerowej,
- przebudowie wjazdów,
- budowie kraw ników wzd

ulicy,

- wymian studzienek ciekowych, regulacj w azów i zaworów.
Materia y wyj ciowe.
- mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1:500 do celów projektowych dla terenu
obj tego zakresem opracowania,
-

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r.
Poz.838) wraz z przepisami wykonawczymi,

-

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),

-

uzgodnienia z Zamawiaj cym i zainteresowanymi stronami.

materia y pomocnicze - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i

Pó sztywnych wersja 11.03.2013

2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu i wp yw na rodowisko.
Pas drogowy ulicy Starynowskiej w obszarze planowanej inwestycji ma szeroko

od 17m

do 20m przy czym jezdnia i strona lewa stanowi pas drogowy drogi powiatowej, natomiast pas
drogowy poza jezdni strona prawa jest drog gminn . Na obszarze pasa drogowego
pierwotna powierzchnia terenu zosta a w znacznej cz ci przetworzona w trakcie
wykonywania wykopów pod sieci podziemne, budow ulicy.
Wzd

ul. Starynowskiej chodniki istniej po obu stronach. Stan techniczny chodnika

przewidzianego do rozbiórki jest w z ym stanie. Na odcinku od ul. Akacjowej do ko ca
projektowanego odcinka nawierzchnia jezdni bitumiczna, prawa kraw

nie jest ograniczona

kraw nikiem.. Otoczenie ulicy to przede wszystkim istniej ca zabudowa jednorodzinna.
Ruch rowerowy odbywa si po jezdni.
W pasie drogowym znajduj si sieci uzbrojenia terenu : sie wodoci gowa, gazowa ,
energetyczna , teletechniczna , kanalizacja deszczowa i sanitarna.
W pasie drogowym ulicy Starynowskiej wyst puj nasadzenia drzew i krzewów wykonane
przez zarz dc drogi i w

cicieli przyleg ych posesji pe ni ce funkcj ozdobn oraz

izolacyjn . Poza drzewami i krzewami teren nieutwardzony porasta trawa.
W fazie realizacji przedsi wzi cie posiada

mo e pewien niekorzystny wp yw na

rodowisko, zwi zany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si on emisj
zanieczyszcze py owych i gazowych, a tak e zwi kszonym nat eniem ha asu. Jednak ze
wzgl du na nieznaczny, okresowy i przej ciowy charakter wp yw ten mo na uzna

za

akceptowalny, typowy dla ka dej budowy.
W fazie eksploatacji przedsi wzi cie nie spowoduje zagro

dla stanu rodowiska

naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane s bowiem terenach, które dotychczas
faktycznie s w taki sam sposób u ytkowane, czyli nie zmieni si w sposób istotny na
niekorzy

stan zainwestowania w zakresie rodowiska naturalnego, a w szczególno ci nie

zostan podniesione wska niki w zakresie wprowadzonych zanieczyszcze do atmosfery
oraz innych niekorzystnych wp ywów w zakresie ochrony rodowiska

( wzrost emisji nie

przekraczaj cy 20% oraz wzrost zu ycia surowców, materia ów, paliw, energii nie
przekraczaj cy 20% ).
Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna i stosowa si do wszelkich przepisów
okre laj cych warunki maj ce lub mog ce mie wp yw na rodowisko naturalne.
Prawid owa realizacja przedsi wzi cia zwi zana jest bowiem z przestrzeganiem ostrych
re imów technologicznych,

zastosowaniem wysokiej

jako ci sprz tu

i materia ów

budowlanych. Wynika to z obowi zuj cych aktów normatywno - prawnych, w tym

przepisów dotycz cych ochrony rodowiska naturalnego, których znajomo ci musi si
wykazywa zarówno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.
W szczególno ci zawsze nale y pami ta aby: utrzymywa teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stoj cej, podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie
si do przepisów i norm w zakresie ochrony rodowiska,
unika

powodowania nadmiernej uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a

wynikaj cej ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie realizacji
inwestycji, chroni istniej

ro linno , przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,

zapewni prawid owy recykling i odzysk materia ów rozbiórkowych.
Odpady nie nadaj ce si do przeróbki winne zosta zneutralizowane ( zagadnienie
omówiono dodatkowo w rozdziale 9 ).

3. Obszar oddzia ywania obiektu.
Realizowana inwestycja nie b dzie mia a istotnego negatywnego wp ywu na obszar
znajduj cy si poza granicami dzia ek na których jest projektowana.
W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostan

naruszone interesy prawne osób

trzecich, ani nie zostan pogorszone warunki u ytkowania s siednich nieruchomo ci.
Inwestycja nie ogranicza dost pu do drogi publicznej oraz dost pu do mediów.
Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z:
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze nia
w

sprawie
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zakresu
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formy
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2015 r.
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4. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie odwiertów konstrukcji do g boko ci 3m i bada wykonanych przez
Geotest Badania Geologiczne i Geotechniczne Gda sk stwierdzono wyst powanie w pod
nasypów o zmiennym sk adzie i chaotycznym u

u

eniu cz stek o mi szo ci od 0,5 do 3,0 m.

W sk ad nasypów wchodzi piaski próchnicze , piaski drobne oraz domieszki gleby i gliny.
Tak zró nicowana struktura warstwy wynika z prac prowadzonych w zwi zku z uzbrajaniem

terenu. Poni ej warstwy tzw. nasypu niekontrolowanego wyst puje warstwa piasku drobnego
na przemian z warstw gliny i gliny piaszczystej .
boko

przemarzania gruntu 0,8 m.

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych” warunki gruntowe z uwagi na stopie ich skomplikowania
okre la si jako proste i zalicza do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Opis przyj tych rozwi za projektowych.
Za

enia techniczne: ulica Starynowska

-

klasa techniczna – droga lokalna L

-

pr dko

-

kategoria ruchu – KR1-KR2

projektowa – 30 km/h

a/. w zakresie ci gów pieszych i cie ki rowerowej
- chodniki przy ul. Starynowskiej
Na ca ym projektowanym odcinku (strona prawa) przewiduje si budow ci gów pieszych.
Szeroko

chodnika 2,0 m. Znajduj ce si przy ulicy zjazdy do posesji b

wykonane w

obr bie chodnika bez uskoków. cie ka rowerowa projektowana jest cznie z chodnikiem
Szeroko

cie ki rowerowej 2,0m.

Spadki poprzeczne chodnika i cie ki rowerowej 1-2% w kierunku do jezdni.

c/. w zakresie zjazdów
W projekcie przewidziano przebudow wszystkich zjazdów w obr bie pasa drogowego lub
do granicy istniej ych ogrodze . Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm koloru grafitowego.

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Z uwagi na wyst powanie w pod

u gruntów nasypowych o zró nicowanym sk adzie

zaprojektowano dodatkow doln warstw tzw. ulepszonego pod

a z gruntu stabilizowanego

cementem RM 1,5-2,0 MPa
Konstrukcja chodnika:
-

8 cm kostka brukowa betonowa ( k.szary chodnik ) ,

-

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

-

15 cm ulepszone pod e z mieszanki kruszywa zwi zanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja cie ki rowerowej:
-

8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru czerwonego ,

-

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

-

15 cm ulepszone pod e z mieszanki kruszywa zwi zanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja wjazdów do posesji:
-

8 cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy

-

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

-

15 cm ulepszone pod e mieszanki kruszywa zwi zanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych.
Spadki poprzeczne chodników 1-2% w kierunku jezdni.
Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyj to:
- kraw nik betonowy15x30cm na awie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysoko ci

+12 cm, w miejscach obni onych przy wietle +2 nale y stosowa kraw nik najazdowy 15x22 cm na
awie z oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obni enia oznaczono lini
przerywan .
Na ograniczenie nawierzchni chodników przyj to obrze e betonowe 8x30cm na awie betonowej
z betonu C8/10.
Nad ulic zachowano skrajnie drogow 4,50m, woln od s upów latarni , znaków drogowych
itp.; przestrze skrajni si ga 0,50m od kraw dzi jezdni.

7. Odwodnienie, projektowane uzbrojenie terenu , usuni cie kolizji.
Wyposa enie techniczne.
Odwodnienie
Odprowadzenie wód deszczowych przewiduje si poprzez istniej ce wpusty
zlokalizowane wzd

ulicy. Z uwagi na konieczno

kraw dzi jezdni i mo liwo

posadowienia kraw ników wzd

uszkodzenia istniej cych studzienek ciekowych, przewiduje

si wymin wpustów ulicznych wraz ze studniami.
Wpusty uliczne projektuje si dn 50mm jako prefabrykowane z osadnikiem o wysoko ci
h=0,50m, typ ci ki, korpus eliwny z zawiasami.

8. Zagospodarowanie zieleni
W zwi zku z opracowywanym projektem niezb dna jest wycinka istniej cych
nasadze – drzew i krzewów.

PLAN WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
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Drzewa przewidziane do wycinki pokazano na rys. nr 4
Nie projektuje si nowych nasadze w pasie drogowym z uwagi na wyst puj ce
uzbrojenie podziemne terenu .
Drzewa i krzewy znajduj ce si w bezpo rednim s siedztwie robót winny by
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

ZABEZPIECZENIE

DRZEW NA

PLACU BUDOWY.

Wykonanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych, w tym drogowych i
instalacyjnych, zwi zane jest cz sto z zagro eniem pojedynczych lub ca ej partii
istniej cych drzew i krzewów.
Prowadzenie nieodzownych prac drogowych wymaga zatem skrupulatnego przestrzegania
zasad, dotycz cych ochrony i zabezpieczenia istniej cego drzewostanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.
Za zniszczenia i uszkodzenia drzew w trakcie budowy odpowiada Wykonawca
Robót.
Do zagro

powoduj cych uszkodzenia zaliczy trzeba te prace ziemne

w celu realizacji robót drogowych ( koryto ), itp.
W wyniku tych prac mo e wyst pi uszkodzenie korzeni, przemarzanie.
Wszystkie prace ziemne w obr bie systemu korzeniowego wykona r cznie.
Poniewa w wyniku realizacji projektowanej inwestycji mog nast pi zmiany w
zakresie warunków wzrostu drzew, zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie
przebudowy chodnika, podaje si poni ej kilka sposobów z agodzenia tych niekorzystnych
zmian dla systemów korzeniowych.
Drzewa i krzewy ( które nie s przeznaczone do wyci cia ) nale y chroni przed
uszkodzeniami w czasie realizacji robót.
W tym celu podaje si poni ej przyk adowe sposoby ochrony pni drzew i ich systemów
korzeniowych przed uszkodzeniami mechanicznymi ( otarciami kory, po amaniem ga zi
itp. ), spowodowanymi dzia aniem sprz tu mechanicznego.

Zabezpieczenie pni i systemów korzeniowych drzew ( przyk ady )

Zabiegów ( zabezpiecze ) pokazanych powy ej nale y wymaga bezwzgl dnie od
Wykonawcy, bowiem do najcz ciej wyst puj cych uszkodze podczas wykonywania prac
budowlanych i drogowych nale y zaliczy :
uszkodzenia mechaniczne pnia – obtarcia, odbicia w cznie ze zniszczeniem partii drewna
itp.,
- uszkodzenia mechaniczne korony – obci te i po amane konary i ga zie,
- uszkodzenia mechaniczne korzeni – rozerwanie, zgniecenie, obci cie,
- zatrucia i zaduszenia korzeni.
Zagro eniem dla istniej cych drzewostanów jest przede wszystkim ruch
i czynno ci wykonywane przez maszyny budowlane.
Podczas robót budowlano – monta owych nale y chroni przed uszkodzeniami systemy
korzeniowe istniej cych ro lin.

Zabezpieczenie korzeni drzew

9.

Roboty rozbiórkowe i zagospodarowanie odpadów.
W ramach projektu przewiduje si rozebranie istniej cych chodników, zjazdu,

kraw ników, regulacj nawierzchni chodnika i jezdni z kostki brukowej betonowej.
Wszelkie odpady m.in. gruz i nadmiar ziemi nale y w ca

ci zagospodarowa lub

zutylizowa zgodnie z zasadami okre lonymi w: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony rodowiska, Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 13.04.2013 Dz.U 2016 poz 1863 z pó . zm. r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych, oraz Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w
zakresie gospodarki niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie
depozytowej.
Miejsce wywozu i sk adowania zapewnia Wykonawca, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Powierzchnie terenu pozostaj ce mi dzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji
nale y po wykonaniu robót drogowych wyplantowa , uzupe ni humusem grub. 10 cm i
obsia traw .

10. Organizacja ruchu.
Istniej

organizacj ruch na ul. Starynowskiej uzupe nia si o oznakowanie cie ki

rowerowej .
Przy przej ciach dla pieszych zastosowano p ytki chodnikowe betonowe z wypustkami,
maj ce na celu „powiadomienie” osób niepe nosprawnych o zbli aniu si do kraw dzi jezdni.
ytki nale y wbudowa w odleg

ci 0,5 m od kraw dzi jezdni, szeroko

0,4 m. Lokalizacja

ytek z wypustkami pokazana zosta a na planie zagospodarowania terenu.
Szczegó owy projekt organizacji ruchu stanowi odr bne opracowanie.

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
W zakresie obj tym opracowaniem dla ulicy Starynowskiej przewiduje si nastepuj ce
roboty:
- ci g rowerowy

- pow. 389,00 m2 , l= 250 mb

- chodniki dla pieszych

– pow. 480,00 m2 , l= 250 mb

- zjazdy

– pow.

39,00 m2 ,

- uporz dkowanie terenu
poprzez humusowanie i obsianie traw . - pow. 621,00 m2.
- wpusty uliczne - wymiana

- szt.

6

Inwestycja b dzie realizowana na dzia kach:
dzia ka 782 obr b 0009
dzia ka 448 obr b 0017
dzia ka 48/6 obr b 0017

12. Uwagi uzupe niaj ce i ko cowe.
Wszelkie roboty nale y wykonywa zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, aktualnymi
normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzgl dnieniem Prawa Budowlanego
oraz przepisów BHP, oraz wg Szczegó owych Specyfikacji Technicznych wykonania robót .

DECYZJE

UZGODNIENIA
OPINIE
WYKAZ DECYZJI, UZGODNIE
i ZA WIADCZE

I OPINII

1. Uzgodnienie z Zarz dem Dróg Powiatowych w Ko obrzegu z dnia 06.11.2017 r.
2. Uzgodnienie z MWiK Ko obrzeg z dnia 23.11.2017 r
3. Uzgodnienie z Energa Operator z dnia 24.11.2017 r.
4. Uzgodnienie z Orange Polska S.A. z dnia 23.11.2017 r.
5. Uprawnienia i przynale no

do izby
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego – cz
drogowa,
Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej
na odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w
Ko obrzegu
1. Przedmiot inwestycji
2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu
3. Obszar oddzia ywania obiektu
4. Warunki gruntowo-wodne.
5. Opis przyj tych rozwi za projektowych .
6. Projektowane konstrukcje nawierzchni
7. Odwodnienie, projektowane uzbrojenie terenu , usuni cie kolizji.
8. Zagospodarowanie zieleni .
9. Roboty rozbiórkowe i zagospodarowanie odpadów
10. Organizacja ruchu
11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
12. Uwagi uzupe niaj ce i ko cowe

1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ci gu pieszo - rowerowego polegaj ca na :
- rozbiórce istniej cego chodnika,
- budowie chodników dla pieszych i cie ki rowerowej,
- przebudowie wjazdów,
- budowie kraw ników wzd

ulicy,

- wymian studzienek ciekowych, regulacj w azów i zaworów.
Materia y wyj ciowe.
- mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1:500 do celów projektowych dla terenu
obj tego zakresem opracowania,
-

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r.
Poz.838) wraz z przepisami wykonawczymi,

-

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),

-

uzgodnienia z Zamawiaj cym i zainteresowanymi stronami.

materia y pomocnicze - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i

Pó sztywnych wersja 11.03.2013

2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu i wp yw na rodowisko.
Pas drogowy ulicy Starynowskiej w obszarze planowanej inwestycji ma szeroko

od 17m

do 20m przy czym jezdnia i strona lewa stanowi pas drogowy drogi powiatowej, natomiast pas
drogowy poza jezdni strona prawa jest drog gminn . Na obszarze pasa drogowego
pierwotna powierzchnia terenu zosta a w znacznej cz ci przetworzona w trakcie
wykonywania wykopów pod sieci podziemne, budow ulicy.
Wzd

ul. Starynowskiej chodniki istniej po obu stronach. Stan techniczny chodnika

przewidzianego do rozbiórki jest w z ym stanie. Na odcinku od ul. Akacjowej do ko ca
projektowanego odcinka nawierzchnia jezdni bitumiczna, prawa kraw

nie jest ograniczona

kraw nikiem.. Otoczenie ulicy to przede wszystkim istniej ca zabudowa jednorodzinna.
Ruch rowerowy odbywa si po jezdni.
W pasie drogowym znajduj si sieci uzbrojenia terenu : sie wodoci gowa, gazowa ,
energetyczna , teletechniczna , kanalizacja deszczowa i sanitarna.
W pasie drogowym ulicy Starynowskiej wyst puj nasadzenia drzew i krzewów wykonane
przez zarz dc drogi i w

cicieli przyleg ych posesji pe ni ce funkcj ozdobn oraz

izolacyjn . Poza drzewami i krzewami teren nieutwardzony porasta trawa.
W fazie realizacji przedsi wzi cie posiada

mo e pewien niekorzystny wp yw na

rodowisko, zwi zany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si on emisj
zanieczyszcze py owych i gazowych, a tak e zwi kszonym nat eniem ha asu. Jednak ze
wzgl du na nieznaczny, okresowy i przej ciowy charakter wp yw ten mo na uzna

za

akceptowalny, typowy dla ka dej budowy.
W fazie eksploatacji przedsi wzi cie nie spowoduje zagro

dla stanu rodowiska

naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane s bowiem terenach, które dotychczas
faktycznie s w taki sam sposób u ytkowane, czyli nie zmieni si w sposób istotny na
niekorzy

stan zainwestowania w zakresie rodowiska naturalnego, a w szczególno ci nie

zostan podniesione wska niki w zakresie wprowadzonych zanieczyszcze do atmosfery
oraz innych niekorzystnych wp ywów w zakresie ochrony rodowiska

( wzrost emisji nie

przekraczaj cy 20% oraz wzrost zu ycia surowców, materia ów, paliw, energii nie
przekraczaj cy 20% ).
Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna i stosowa si do wszelkich przepisów
okre laj cych warunki maj ce lub mog ce mie wp yw na rodowisko naturalne.
Prawid owa realizacja przedsi wzi cia zwi zana jest bowiem z przestrzeganiem ostrych
re imów technologicznych,

zastosowaniem wysokiej

jako ci sprz tu

i materia ów

budowlanych. Wynika to z obowi zuj cych aktów normatywno - prawnych, w tym

przepisów dotycz cych ochrony rodowiska naturalnego, których znajomo ci musi si
wykazywa zarówno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.
W szczególno ci zawsze nale y pami ta aby: utrzymywa teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stoj cej, podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie
si do przepisów i norm w zakresie ochrony rodowiska,
unika

powodowania nadmiernej uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a

wynikaj cej ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie realizacji
inwestycji, chroni istniej

ro linno , przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,

zapewni prawid owy recykling i odzysk materia ów rozbiórkowych.
Odpady nie nadaj ce si do przeróbki winne zosta zneutralizowane ( zagadnienie
omówiono dodatkowo w rozdziale 9 ).

3. Obszar oddzia ywania obiektu.
Realizowana inwestycja nie b dzie mia a istotnego negatywnego wp ywu na obszar
znajduj cy si poza granicami dzia ek na których jest projektowana.
W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostan

naruszone interesy prawne osób

trzecich, ani nie zostan pogorszone warunki u ytkowania s siednich nieruchomo ci.
Inwestycja nie ogranicza dost pu do drogi publicznej oraz dost pu do mediów.
Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z:
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze nia
w

sprawie

szczegó owego

zakresu

i

formy

projektu

2015 r.

budowlanego

Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
techn.

jakim

powinny

odpowiada

budynki

i

ich

usytuowanie

Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunków

techn.

jakim

powinny

odpowiada

drogi

publ.

i

ich

usytuowanie

informuj , e realizowana inwestycja nie b dzie mia a istotnego wp ywu na obszar znajduj cy si
poza

granicami

wprowadza

dzia ek

ogranicze

na
w

których

jest

projektowana,

zagospodarowaniu

terenów

ani

te

nie

przyleg ych.

4. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie odwiertów konstrukcji do g boko ci 3m i bada wykonanych przez
Geotest Badania Geologiczne i Geotechniczne Gda sk stwierdzono wyst powanie w pod
nasypów o zmiennym sk adzie i chaotycznym u

u

eniu cz stek o mi szo ci od 0,5 do 3,0 m.

W sk ad nasypów wchodzi piaski próchnicze , piaski drobne oraz domieszki gleby i gliny.
Tak zró nicowana struktura warstwy wynika z prac prowadzonych w zwi zku z uzbrajaniem

terenu. Poni ej warstwy tzw. nasypu niekontrolowanego wyst puje warstwa piasku drobnego
na przemian z warstw gliny i gliny piaszczystej .
boko

przemarzania gruntu 0,8 m.

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych” warunki gruntowe z uwagi na stopie ich skomplikowania
okre la si jako proste i zalicza do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Opis przyj tych rozwi za projektowych.
Za

enia techniczne: ulica Starynowska

-

klasa techniczna – droga lokalna L

-

pr dko

-

kategoria ruchu – KR1-KR2

projektowa – 30 km/h

a/. w zakresie ci gów pieszych i cie ki rowerowej
- chodniki przy ul. Starynowskiej
Na ca ym projektowanym odcinku (strona prawa) przewiduje si budow ci gów pieszych.
Szeroko

chodnika 2,0 m. Znajduj ce si przy ulicy zjazdy do posesji b

wykonane w

obr bie chodnika bez uskoków. cie ka rowerowa projektowana jest cznie z chodnikiem
Szeroko

cie ki rowerowej 2,0m.

Spadki poprzeczne chodnika i cie ki rowerowej 1-2% w kierunku do jezdni.

c/. w zakresie zjazdów
W projekcie przewidziano przebudow wszystkich zjazdów w obr bie pasa drogowego lub
do granicy istniej ych ogrodze . Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm koloru grafitowego.

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Z uwagi na wyst powanie w pod

u gruntów nasypowych o zró nicowanym sk adzie

zaprojektowano dodatkow doln warstw tzw. ulepszonego pod

a z gruntu stabilizowanego

cementem RM 1,5-2,0 MPa
Konstrukcja chodnika:
-

8 cm kostka brukowa betonowa ( k.szary chodnik ) ,

-

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

-

15 cm ulepszone pod e z mieszanki kruszywa zwi zanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja cie ki rowerowej:
-

8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru czerwonego ,

-

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

-

15 cm ulepszone pod e z mieszanki kruszywa zwi zanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja wjazdów do posesji:
-

8 cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy

-

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

-

15 cm ulepszone pod e mieszanki kruszywa zwi zanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych.
Spadki poprzeczne chodników 1-2% w kierunku jezdni.
Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyj to:
- kraw nik betonowy15x30cm na awie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysoko ci

+12 cm, w miejscach obni onych przy wietle +2 nale y stosowa kraw nik najazdowy 15x22 cm na
awie z oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obni enia oznaczono lini
przerywan .
Na ograniczenie nawierzchni chodników przyj to obrze e betonowe 8x30cm na awie betonowej
z betonu C8/10.
Nad ulic zachowano skrajnie drogow 4,50m, woln od s upów latarni , znaków drogowych
itp.; przestrze skrajni si ga 0,50m od kraw dzi jezdni.

7. Odwodnienie, projektowane uzbrojenie terenu , usuni cie kolizji.
Wyposa enie techniczne.
Odwodnienie
Odprowadzenie wód deszczowych przewiduje si poprzez istniej ce wpusty
zlokalizowane wzd

ulicy. Z uwagi na konieczno

kraw dzi jezdni i mo liwo

posadowienia kraw ników wzd

uszkodzenia istniej cych studzienek ciekowych, przewiduje

si wymin wpustów ulicznych wraz ze studniami.
Wpusty uliczne projektuje si dn 50mm jako prefabrykowane z osadnikiem o wysoko ci
h=0,50m, typ ci ki, korpus eliwny z zawiasami.

8. Zagospodarowanie zieleni
W zwi zku z opracowywanym projektem niezb dna jest wycinka istniej cych
nasadze – drzew i krzewów.

PLAN WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
ulica Starynowska Ko obrzeg odcinek od ulicy
Micha owskiego do ulicy Obozowej
og

Gatunek

Ilo
szt.
3

Obwód cm

rednica cm

Wysoko

Mi

szo

Uwagi

1

2

4

5

6

1
2
3

lipa
ug
óg

88
55
65

14,01
7,32;8,75
10,35

6
2/2
2

0,09
0,01/0,01
0,02

72j
73j
74,j

4
5
6

lipa
óg
sosna

98
66
101

15,61
10,51
16,08

6
1,5
8

0,11
0,01
0,14

buk
óg
buk
buk
óg

46/46
47
70
80
76
37

7,32;7,32
7,48
11,15
12,74
12,10
5,89

1,5/1,5
2
2
2
2
2

0,01/0,01
0,01
0,02
0,02
0,00
0,00

75j
76j
77j
bez
korony
78j
80j
81j
82j
83j

76/55/56
88
85
129
138
58
130
7
59

12,1;8,76;8,76
14,01
13,54
20,54
21,97
9,24
20,70
1,11
9,39

2/2/2
10
8
2
2
2
2
2
2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
20
21
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óg trojpienny
sosna
sosna
lipa
lipa
óg
lipa
buk
óg

7

0,02/0,01/0,01 85j/86j/87j
0,15
0,10
84j
0,07
88j
0,07
90j
0,02
91j
0,07
89j
0,00
0,02
92j
0,92

Drzewa przewidziane do wycinki pokazano na rys. nr 4
Nie projektuje si nowych nasadze w pasie drogowym z uwagi na wyst puj ce
uzbrojenie podziemne terenu .
Drzewa i krzewy znajduj ce si w bezpo rednim s siedztwie robót winny by
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

ZABEZPIECZENIE

DRZEW NA

PLACU BUDOWY.

Wykonanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych, w tym drogowych i
instalacyjnych, zwi zane jest cz sto z zagro eniem pojedynczych lub ca ej partii
istniej cych drzew i krzewów.
Prowadzenie nieodzownych prac drogowych wymaga zatem skrupulatnego przestrzegania
zasad, dotycz cych ochrony i zabezpieczenia istniej cego drzewostanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.
Za zniszczenia i uszkodzenia drzew w trakcie budowy odpowiada Wykonawca
Robót.
Do zagro

powoduj cych uszkodzenia zaliczy trzeba te prace ziemne

w celu realizacji robót drogowych ( koryto ), itp.
W wyniku tych prac mo e wyst pi uszkodzenie korzeni, przemarzanie.
Wszystkie prace ziemne w obr bie systemu korzeniowego wykona r cznie.
Poniewa w wyniku realizacji projektowanej inwestycji mog nast pi zmiany w
zakresie warunków wzrostu drzew, zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie
przebudowy chodnika, podaje si poni ej kilka sposobów z agodzenia tych niekorzystnych
zmian dla systemów korzeniowych.
Drzewa i krzewy ( które nie s przeznaczone do wyci cia ) nale y chroni przed
uszkodzeniami w czasie realizacji robót.
W tym celu podaje si poni ej przyk adowe sposoby ochrony pni drzew i ich systemów
korzeniowych przed uszkodzeniami mechanicznymi ( otarciami kory, po amaniem ga zi
itp. ), spowodowanymi dzia aniem sprz tu mechanicznego.

Zabezpieczenie pni i systemów korzeniowych drzew ( przyk ady )

Zabiegów ( zabezpiecze ) pokazanych powy ej nale y wymaga bezwzgl dnie od
Wykonawcy, bowiem do najcz ciej wyst puj cych uszkodze podczas wykonywania prac
budowlanych i drogowych nale y zaliczy :
uszkodzenia mechaniczne pnia – obtarcia, odbicia w cznie ze zniszczeniem partii drewna
itp.,
- uszkodzenia mechaniczne korony – obci te i po amane konary i ga zie,
- uszkodzenia mechaniczne korzeni – rozerwanie, zgniecenie, obci cie,
- zatrucia i zaduszenia korzeni.
Zagro eniem dla istniej cych drzewostanów jest przede wszystkim ruch
i czynno ci wykonywane przez maszyny budowlane.
Podczas robót budowlano – monta owych nale y chroni przed uszkodzeniami systemy
korzeniowe istniej cych ro lin.

Zabezpieczenie korzeni drzew

9.

Roboty rozbiórkowe i zagospodarowanie odpadów.
W ramach projektu przewiduje si rozebranie istniej cych chodników, zjazdu,

kraw ników, regulacj nawierzchni chodnika i jezdni z kostki brukowej betonowej.
Wszelkie odpady m.in. gruz i nadmiar ziemi nale y w ca

ci zagospodarowa lub

zutylizowa zgodnie z zasadami okre lonymi w: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony rodowiska, Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 13.04.2013 Dz.U 2016 poz 1863 z pó . zm. r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych, oraz Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w
zakresie gospodarki niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie
depozytowej.
Miejsce wywozu i sk adowania zapewnia Wykonawca, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Powierzchnie terenu pozostaj ce mi dzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji
nale y po wykonaniu robót drogowych wyplantowa , uzupe ni humusem grub. 10 cm i
obsia traw .

10. Organizacja ruchu.
Istniej

organizacj ruch na ul. Starynowskiej uzupe nia si o oznakowanie cie ki

rowerowej .
Przy przej ciach dla pieszych zastosowano p ytki chodnikowe betonowe z wypustkami,
maj ce na celu „powiadomienie” osób niepe nosprawnych o zbli aniu si do kraw dzi jezdni.
ytki nale y wbudowa w odleg

ci 0,5 m od kraw dzi jezdni, szeroko

0,4 m. Lokalizacja

ytek z wypustkami pokazana zosta a na planie zagospodarowania terenu.
Szczegó owy projekt organizacji ruchu stanowi odr bne opracowanie.

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
W zakresie obj tym opracowaniem dla ulicy Starynowskiej przewiduje si nastepuj ce
roboty:
- ci g rowerowy

- pow. 389,00 m2 , l= 250 mb

- chodniki dla pieszych

– pow. 480,00 m2 , l= 250 mb

- zjazdy

– pow.

39,00 m2 ,

- uporz dkowanie terenu
poprzez humusowanie i obsianie traw . - pow. 621,00 m2.
- wpusty uliczne - wymiana

- szt.

6

Inwestycja b dzie realizowana na dzia kach:
dzia ka 782 obr b 0009
dzia ka 448 obr b 0017
dzia ka 48/6 obr b 0017

12. Uwagi uzupe niaj ce i ko cowe.
Wszelkie roboty nale y wykonywa zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, aktualnymi
normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzgl dnieniem Prawa Budowlanego
oraz przepisów BHP, oraz wg Szczegó owych Specyfikacji Technicznych wykonania robót .

DECYZJE

UZGODNIENIA
OPINIE
WYKAZ DECYZJI, UZGODNIE
i ZA WIADCZE

I OPINII

1. Uzgodnienie z Zarz dem Dróg Powiatowych w Ko obrzegu z dnia 06.11.2017 r.
2. Uzgodnienie z MWiK Ko obrzeg z dnia 23.11.2017 r
3. Uzgodnienie z Energa Operator z dnia 24.11.2017 r.
4. Uzgodnienie z Orange Polska S.A. z dnia 23.11.2017 r.
5. Uprawnienia i przynale no

do izby

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno
obiektów
Zakres robót obj tych opracowaniem :
- rozbiórka nawierzchni chodników , zjazdu,

realizacji poszczególnych

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu i chodnika,
- budowa chodnika i cie ki rowerowej o nawierzchni kostki betonowej
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
W obr bie zamierzenia budowlanego znajduj si ulica miejska , sieci uzbrojenia podziemnego
: sie wodoci gowa, gazowa , kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa , kable energetyczne i
telekomunikacyjne .

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mog stwarza zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
Zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwi zane z elementami zagospodarowania terenu nie wyst puje .
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro
wyst puj cych podczas realizacji robót
budowlanych
W trakcie realizacji robót zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi stanowi mo e ruch
drogowy , ci ki sprz t budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia
terenu ( sie elektryczna, wodoci gowa ) .
Czas wyst pienia zagro enia jest czasem wykonywania tych robót.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót , które mog stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Przed przyst pieniem do wykonywania robót kierownik budowy i s by BHP okre zasady
post powania w przypadku wyst pienia zagro enia , przeszkol pracowników w sprawie post powania
z osobami , których bezpiecze stwo i zdrowie jest zagro one ,wska konieczno zastosowania przez
pracowników rodków ochrony indywidualnej , wyznacz osoby do bezpo redniego nadzoru.
1. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych.
Uczestnicy procesu budowlanego wspó dzia aj ze sob w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezb dnych rodków ochrony indywidualnej obowi zuje wszystkie osoby
przebywaj ce na terenie budowy.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi zków.
Teren budowy lub robót nale y ogrodzi albo w inny sposób uniemo liwi wej cie osobom
nieupowa nionym. Je eli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest mo liwe, nale y oznakowa
granice terenu za pomoc tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni sta y nadzór.
Podczas mechanicznego za adunku lub roz adunku materia ów lub wyrobów, przemieszczanie ich
nad lud mi lub kabin , w której znajduje si kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynno ci kierowca jest obowi zany opu ci kabin .
Maszyny i inne urz dzenia techniczne powinny by :
1) utrzymywane w stanie zapewniaj cym ich sprawno ;
2) stosowane wy cznie do prac, do jakich zosta y przeznaczone;
3) obs ugiwane przez przeszkolone osoby.
Roboty ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu, okre laj cego po enie instalacji
i urz dze podziemnych, mog cych znale si w zasi gu prowadzonych robót. Wykonywanie robót
ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodoci gowe i kanalizacyjne powinno by poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleg ci, w jakiej mog by one wykonywane od istniej cej sieci, i sposobu
wykonywania tych robót.

Bezpieczn odleg
wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z w ciw
jednostk , w której zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj si te instalacje. Miejsca tych robót nale y
oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodzi .
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi i umie ci napisy
ostrzegawcze.
Prowadzenie robót ziemnych w pobli u instalacji podziemnych, a tak e g bienie wykopów
poszukiwawczych powinno odbywa si r cznie.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy tych
robotach nale y wokó wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi balustrady,
zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego.
Por cze balustrad, powinny znajdowa si na wysoko ci 1,1 m nad terenem i w odleg ci nie
mniejszej ni 1 m od kraw dzi wykopu.
Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione:
1) w odleg ci mniejszej ni 0,6 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s obudowane oraz
je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s obudowane.
Podczas obs ugi maszyn roboczych w szczególno ci:
w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
w pobli u budynków i budowli,
w s siedztwie napowietrznych linii energetycznych,
w wykopach szerokoprzestrzennych,
na pochy ciach lub stokach
zapewnia si rodki bezpiecze stwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej,
instrukcjach obs ugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpiecze stwa i higieny pracy. Czynno ci
zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej s wykonywane w zespole co
najmniej dwuosobowym.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów:
1) prowadzenie jednocze nie innych robót,
2) przebywanie osób niezatrudnionych.
Przed rozpocz ciem robót osoba nadzoruj ca informuje pracowników o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygna ach ostrzegawczych.
1)
2)
3)
4)
6)

Urz dzenia do zag szczania gruntu, piasku i wiru, w szczególno ci ubijaki, zag szczarki ci kie
ywa si zgodnie z zasadami okre lonymi w instrukcjach obs ugi ka dego z tych urz dze .
Maszyny robocze, mog by obs ugiwane wy cznie przez osoby, które uko czy y szkolenie i
uzyska y pozytywny wynik sprawdzianu .
Miejsca prowadzenia robót budowlanych nale y oznakowa zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Wykonawca robót budowlanych ma obowi zek sporz dzenia planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia .

