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1. Cel opracowania
       

    Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy dróg gminnych ulic:Drzymały,

ż ńPodwale,  Lompy,  Stra acka,  Kili skiego,  Szewska,  Spółdzielcza,  Lwicka,  Szkolna,

Krótka  w miejscowości Niemodlin obejmujący swoim zakresem:

-przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników powyższych dróg 

-remont i rozbudowę kanalizacji deszczowej

-budowę oświetlenia 

2. Opis stanu istniejącego  

Powyższe  drogi gminne  ul.  Drzymały,  Lompy,  Strażacka,  Kilińskiego,  Szkolna  Lwicka,

Szewska są  to drogi o nawierzchni bitumicznej,   zlokalizowane w centrum miejscowości

Niemodlin.  Drogi  stanową  dojazd  do  sklepów oraz  budynków mieszkalnych.  Istniejące

nawierzchnie  bitumiczne  drogi  są  w  złym  stanie  technicznym  świadczą  o  tym   liczne

wyboje oraz zniekształcenia zarówno w profilu  poprzecznym jak i podłużnym.   Powyższe

drogi (teren opracowania)  podlegają  ochronie  konserwatorskiej  w związku z warunkami

z miejscowego planu zagospodarowania należy je  przebudować  (docelowo o nawierzchni

z kostki bet. imitującej kostkę kamienną).

3. Opis stanu projektowanego  

3.1. Ulica Drzymały 
 Przewidziany  do  remontu  odcinek  drogi  gminnej  przebiega  od  granicy  pasa

drogowego  z  drogą  krajową  46  na  długości  ok  409mb.  W  związku  z  warunkami  z

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaprojektowano nową nawierzchnię

jezdni  z  kostki  betonowej  imitująca  kostkę  kamienną  gr.  8cm.  Istniejącą  nawierzchnię

bitumiczną    należy rozebrać  i  wykonać  nową  konstrukcję  drogi zgodnie z  przekrojami.

Jezdnia  ul.  Drzymały  została ograniczona krawężnikiem bet. 15x30x100 wyniesionym w

stosunku do jezdni + 8cm (+10cm w stosunku do ścieku). W miejscach bram wjazdowych

oraz wejść należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22x100 wyniesiony w stosunku do

jezdni +1cm (+3cm w stosunku do ścieku). 

Z  prawej  strony drogi zaprojektowano  chodnik  z powyższej  kostki.  W miejscach  braku

budynków  chodnik  z  prawej  strony  należy  ograniczyć  obrzeżem  bet.  8x30x100.  W

miejscach  gdzie  występują   budynki  nawierzchnię   z kostki  należy wykonać  do ściany

budynku. Z lewej strony drogi od km 0+075,00 do km 0+180,00 zaprojektowano miejsca

postojowe dla samochód osobowych.  Na odcinku miejsc postojowych proj. krawężnik bet
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najazdowy 15x22x100 należy wynieść  w stosunku do jezdni +1cm (+3cm w stosunku do

ścieku).  Od  ul.  Poprzecznej  do  ul.  Strażackiej  zaprojektowano  obustronne  chodniki  do

granicy pasa drogowego. Od ul. Strażackiej do km 0+375,00 proj. chodnik wykonać należy

z prawej strony drogi zgodnie z planem zagospodarowania.

 W miejscach skrzyżowań z drogami ul. Poprzeczną , Strażacką, Lompy  należy powiązać

niwelety dróg na jednym poziome aby nie powstał uskok poprzeczny. 

Rozwiązania wysokościowe
Niweleta  projektowanej  nawierzchni  została  w  maksymalnym  stopniu  dostosowana  do

niwelety  nawierzchni  istniejącej.  Może  ona  być   nieznacznie   skorygowana  w  celu

uzyskania  normatywnych  spadków poprzecznych nawierzchni  w nawiązaniu  do poziomu

wjazdów i wejść na przyległe posesje. 

Odwodnienie drogi
W  związku  z  koniecznością  powierzchniowego  odprowadzenia  wód  opadowych

projektowaną jezdnię  należy wykonać z dwustronnym spadkiem poprzecznym 2% (spadek

zaznaczony  na  planie  sytuacyjnym).  Wody  opadowe  z  drogi  będą  kierowane  przez

odpowiednie  spadki  podłużne  i poprzeczne  do proj.  lub istniejących  wpustów ulicznych

typu ciężkiego  które za pomocą przykanalików podłączone będą  do projektowanych lub

istniejących  studni  kanalizacji  deszczowej.  Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące

odwodnienia drogi zostało pokazane w projekcie branży kanalizacyjnej.

Konstrukcja nawierzchni ul. Drzymały
Nawierzchnia drogi
l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.25cm
l podłoże gruntowe  grupy G1

Nawierzchnia chodników

l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm
l podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm – grubości 15cm (25cm w przypadku

zjazdów)

Nawierzchnia miejsc postojowych
l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.25cm
l podłoże gruntowe  grupy G1
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3.2. Ulica Podwale
Przewidziany do remontu odcinek o długości 471mb drogi gminnej przebiega od granicy

pasa drogowego z drogą krajową 46 a kończy się  włączeniem do ul. Wojska Polskiego Na

odcinku od początku opracowania  do skrzyżowania z ul. Strażacką   zalega grunt nasypowy

utworzony z piasku, gruzu ceglanego, żużla, i żwiru. dlatego też  projektuję się korytowanie

starej nawierzchni drogi i wykonaniu nowej konstrukcji zgodnie z przekrojami.   Istniejącą

nawierzchnię  bitumiczną w obrębie straży pożarnej oraz nawierzchnię  z trylinki bet. należy

rozebrać  i wykonać  nową  konstrukcję. Całą ulice Podwale należy wykonać z kostki bet.

imitującej  kostkę  kamienną  na  podbudowie  kamiennej  w  dwóch  warstwach  zgodnie  z

przekrojami.   Szerokość  proj.  jezdni  jest  zmienna  od 4,0m do 5,50m ( dostosowana do

warunków  terenowych,  bądź  działek  zgodnie  z  planem).  Jezdnia  ul.  Podwale   została

ograniczona  krawężnikiem  bet.  15x30x100  wyniesionym  w  stosunku  do  jezdni  +  8cm

(+10cm  w  stosunku  do  ścieku)  lub  krawężnikiem  bet.  najazdowym  15x22x100

wyniesionym +3cm(szczegółowe rozwiązania pokazano na przekrojach). W miejscach bram

wjazdowych oraz wejść należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22x100 wyniesiony w

stosunku do jezdni +1cm (+3cm w stosunku do ścieku) zgodnie z przekrojami.  Po lewej

stronie drogi od km 0,000 do km 0+140,00 zaprojektowano chodnik  z powyższej kostki

szerokości 1,50 (lokalnie zwężony ze względu na ograniczenie działki do ok 0,50m). Proj.

chodnik  szerokości  1,50m  od  ul.  Strażackiej  zlokalizowany  zgodnie  z  planem  należy

powiązać z istn. chodnikiem biegnącym wzdłuż drogi powiatowej. W  związku z remontem

drogi należy wykonać remont wjazdów na posesje  z kostki bet. gr 8cm. Na remontowanym

odcinku  pokazano  jedynie  remont  istn.  wjazdów  na   posesje.  Szczegółową  lokalizację

pozostałych   zjazdów  należy  uzgodnić  podczas  budowy indywidualnie  z  właścicielami

działek.  Po  wykonaniu  drogi  należy  wykonać   pobocza  szerokości  0,75m  kamieniem

łamanym  0-31,5mm gr. 10cm.  Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach

      Rozwiązania wysokościowe
Niweleta  projektowanej  nawierzchni  została  w  maksymalnym  stopniu  dostosowana  do

niwelety  nawierzchni  istniejącej.  Może  ona  być   nieznacznie   skorygowana  w  celu

uzyskania  normatywnych  spadków poprzecznych nawierzchni  w nawiązaniu  do poziomu

wjazdów i wejść na przyległe posesje. 

     Odwodnienie drogi
W  związku  z  koniecznością  powierzchniowego  odprowadzenia  wód  opadowych

projektowaną  jezdnię  należy  wykonać  z  jednostronnym  lub  dwustronnym  spadkiem

poprzecznym 2% (spadek zaznaczony na planie sytuacyjnym). Wody opadowe z drogi będą

kierowane przez odpowiednie  spadki podłużne i poprzeczne do proj.  wpustów ulicznych

typu ciężkiego  które za pomocą przykanalików podłączone będą  do projektowanych lub

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


istniejących  studni  kanalizacji  deszczowej.   Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące

odwodnienia drogi zostało pokazane w projekcie branży kanalizacyjnej

    Konstrukcja nawierzchni ul. Podwale
      Nawierzchnia drogi

l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3cm
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.25cm
l podłoże gruntowe  grupy G1

      Nawierzchnia chodników
l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm
l podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm – grubości 15cm (25cm w przypadku

zjazdów)

3.3. Ulica Poprzeczna
 Przewidziany do remontu odcinek o długości ok 50mb drogi gminnej rozpoczyna

się  od  istn.  nawierzchni  bitumicznej  rynku  do  skrzyżowania  z  ul.  Drzymały.

Zaprojektowano rozbiórkę istn. nawierzchni ul. Poprzecznej z betonu wraz z rozbiórka istn.

chodnika  i  wykonaniu  nowej nawierzchni  drogi,  miejsc  i  chodnika   z  kostki betonowej

imitującej  kostkę  kamienną  gr.8cm.  Wzdłuż  ul.  Poprzecznej  zaprojektowano  miejsca

postojowe  w  skos  30  stopni  dla  samochodów  osobowych.  Od  strony   istn  muru

zaprojektowano  opaskę  z  kostki wraz z krawężnikiem bet  15x30x100  szerokości  45cm.

Proj. krawężnik opaski należy wynieść w stosunku do nawierzchni +10cm. Z drugiej strony

drogi zaprojektowano chodnik  z powyższej kostki szerokości min  1,50 (nawierzchnia  do

istn. budynków). Proj. chodnik należy wynieść  w stosunku do jezdni +10cm( szczegółowe

rozwiązania pokazano na rysunkach).

    Rozwiązania wysokościowe
Niweleta  projektowanej  nawierzchni  została  w  maksymalnym  stopniu  dostosowana  do

niwelety  nawierzchni  istniejącej.  Może  ona  być   nieznacznie   skorygowana  w  celu

uzyskania  normatywnych  spadków poprzecznych nawierzchni  w nawiązaniu  do poziomu

wjazdów i  wejść  na  przyległe  posesje.  Należy  powiązać  niweletę  ul.  Poprzecznej  z  ul.

Rynek oraz Drzymały w taki sposób aby nie powstał uskok poprzeczny.

     Odwodnienie drogi
W  związku  z  koniecznością  powierzchniowego  odprowadzenia  wód  opadowych

projektowaną  jezdnię  należy  wykonać  z  jednostronnym   spadkiem  poprzecznym  2%

(spadek zaznaczony na  planie  sytuacyjnym w kierunku proj.  ścieku  szer.  30cm z kostki

bet. . Wody opadowe z chodnika należy kierować  w kierunku ul.  Poprzecznej (zgodnie z
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planem)  .  Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące  odwodnienia  drogi  zostało  pokazane  w

projekcie branży kanalizacyjnej

  Konstrukcja nawierzchni ul. Poprzecznej
      Nawierzchnia drogi

l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3cm
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.25cm
l podłoże gruntowe  grupy G1

      Nawierzchnia chodników
l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm
l podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm – grubości 15cm (25cm w przypadku

zjazdów)

3.4. Ulica Strażacka i Lompy
W  związku  z  warunkami  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

zaprojektowano nową  nawierzchnię  jezdni z kostki betonowej imitująca kostkę kamienną

gr. 8cm. Istniejącą  nawierzchnię  bitumiczną   należy rozebrać i wykonać nową konstrukcję

drogi  zgodnie  z  przekrojami.  Zaprojektowano  jezdnię  o  szerokości  5,0m   wraz  z

prawostronnym chodnikiem szerokości 1,50m ograniczony od strony drogi krawężnikiem

bet. 15x30x100 wyniesionym w stosunku do jezdni + 8cm (+10cm w stosunku do ścieku)

oraz ściek  z powyższej kostki gr.6cm szerokości 30cm  W miejscach bram wjazdowych

oraz wejść należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22x100 wyniesiony w stosunku do

jezdni  +1cm  (+3cm  w  stosunku  do  ścieku).  W  miejscach  skrzyżowań  z  drogami  ul.

Drzymały  Podwale  należy powiązać  niwelety dróg na  jednym poziome aby nie  powstał

uskok  poprzeczny.   W  miejscach  braku  budynków  chodnik  z  prawej  strony  należy

ograniczyć  obrzeżem bet. 8x30x100. W miejscach gdzie występują   budynki nawierzchnię

z kostki  należy wykonać do ściany budynku. 

Rozwiązania wysokościowe
Niweleta  projektowanej  nawierzchni  została  w  maksymalnym  stopniu  dostosowana  do

niwelety  nawierzchni  istniejącej.  Może  ona  być   nieznacznie   skorygowana  w  celu

uzyskania  normatywnych  spadków poprzecznych nawierzchni  w nawiązaniu  do poziomu

wjazdów i wejść na przyległe posesje. 

Odwodnienie drogi
W  związku  z  koniecznością  powierzchniowego  odprowadzenia  wód  opadowych

projektowaną jezdnię należy wykonać z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% (spadek
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zaznaczony  na  planie  sytuacyjnym).  Wody  opadowe  z  drogi  będą  kierowane  przez

odpowiednie  spadki  podłużne  i poprzeczne  do proj.  lub istniejących  wpustów ulicznych

typu ciężkiego  które za pomocą przykanalików podłączone będą  do projektowanych lub

istniejących  studni  kanalizacji  deszczowej.  Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące

odwodnienia drogi zostało pokazane w projekcie branży kanalizacyjnej.

 Konstrukcja nawierzchni ul. Strażackiej i Lompy
      Nawierzchnia drogi
l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3cm
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.25cm
l podłoże gruntowe  grupy G1

      Nawierzchnia chodników

l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm
l podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm – grubości 15cm (25cm w przypadku

zjazdów)

3.5. Ulica Szkolna i Kilińskiego
Zaprojektowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni  drogi ul.  Szkolnej  i wykonaniu nowej

konstrukcji drogi zgodnie z przekrojami o szerokości zmiennej od 3,50m (obręb parkingu)

do 4,0m. Z prawej strony drogi na długości budynku zaprojektowano opaskę  z kostki bet.

szerokości 0,65m (wraz z krawężnikiem bet. 15x30x100 wyniesionym w stosunku do jezdni

+8cm (+10w stosunku do ścieku). Od km 0+020,00 w celu bezpiecznej komunikacji pieszej

dzieci  do  szkoły  zaprojektowano  chodnik  o  szerokości  zmiennej  ok  1,50m  (lokalnie

zwężony  ze  względu  na  ograniczenie  terenu  do  ok 1,0m.  Na  dalszym  odcinku  od  km

0+050,00 rozpoczyna się remont ul. Kilińskiego. Nową nawierzchnię  (konstrukcję jezdni) z

kostki bet imitującej kostkę kamienną  gr. 8cm (należy wykonać zgodnie z przekrojami). Z

lewej  strony  drogi  do  km  0+406,00  (obręb  sali  sportowej)  zaprojektowano  chodnik  z

powyższej kostki szerokości  zmiennej min 1,50m ( do granicy działki) lub istn. budynków

zgodnie z planem zagospodarowania). Z prawej strony drogi zaprojektowano utwardzenie

poboczy gruntowych do granicy działki z kostki bet. W miejscach braku budynków chodnik

z prawej strony należy ograniczyć  obrzeżem bet. 8x30x100. W miejscach gdzie występują

budynki  nawierzchnię   z  kostki  należy  wykonać  do  ściany  budynku  (bez  ograniczenia

obrzeżem bet) . Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach

Rozwiązania wysokościowe
 Niweleta  projektowanej  nawierzchni  została  nieznacznie  obniżona  ze  względu  na  istn.

wejścia  do budynków średnio ok 5cm. Może ona być   nieznacznie   skorygowana w celu
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uzyskania  normatywnych  spadków poprzecznych nawierzchni  w nawiązaniu  do poziomu

wjazdów i wejść do budynków. 

Odwodnienie drogi
W  związku  z  koniecznością  powierzchniowego  odprowadzenia  wód  opadowych

projektowaną  jezdnię  należy  wykonać  z  jednostronnym  lub  dwustronnym  spadkiem

poprzecznym 2% (spadek zaznaczony na planie sytuacyjnym). Wody opadowe z drogi będą

kierowane przez odpowiednie  spadki podłużne i poprzeczne do proj.  wpustów ulicznych

typu ciężkiego   które za pomocą  przykanalików odłączone będą  do projektowanych  lub

istniejących  studni  kanalizacji  deszczowej.  Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące

odwodnienia drogi zostało pokazane w projekcie branży kanalizacyjne

Konstrukcja nawierzchni ul. Szkolnej i ul. Kilińskiego
      Nawierzchnia drogi

l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3cm
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.25cm
l w-wa odsączająco – wzmacniająca z pospółki gr.30cm
l podłoże gruntowe  

      Nawierzchnia utwardzonego pobocza
l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3cm
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.25cm
l w-wa odsączająco – wzmacniająca z pospółki gr.30cm
l podłoże gruntowe  

      Nawierzchnia chodników

l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm
l podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm – grubości 15cm (25cm w przypadku

zjazdów)

l w-wa odsączająco – wzmacniająca z pospółki gr.15cm

3.6. Ulica Krótka 
Na odcinku od początku opracowania  do skrzyżowania z ul. Kilińskiego do km 0+050,00

zalega grunt nasypowy utworzony z piasku, gruzu ceglanego, żużla,  i żwiru. Na dalszym

odcinku występuje nawierzchnia z trylinki bet.  Całą ulice Krótką  należy wykonać z kostki

bet. imitującej kostkę kamienną  na podbudowie kamiennej w dwóch warstwach zgodnie z

przekrojami.  Szerokość proj. jezdni jest zmienna od 3,50m  do (5,50m od km 0+060,00 do

końca opracowania połączenia z nawierzchnią  ul. Kilińskiego) Jezdnia ul. Krótkiej  została

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


ograniczona  krawężnikiem  bet.  15x30x100  wyniesionym  w  stosunku  do  jezdni  +  8cm

(+10cm w stosunku do ścieku) lub krawężnikiem bet najazdowym 15x22x100 zgodnie z

przekrojami.  W  miejscach  bram  wjazdowych  oraz  wejść  należy  zastosować  krawężnik

najazdowy  15x22x100  wyniesiony  w stosunku  do  jezdni  +1cm  (+3cm w  stosunku  do

ścieku) zgodnie z przekrojami.  Krawężniki należy wbudować na ławie betonowej z betonu

B-15. 

Konstrukcja nawierzchni ul. Krótkiej
      Nawierzchnia drogi
l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3cm
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.10cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.15cm
l w-wa odsączająco – wzmacniająca z pospółki gr.30cm
l podłoże gruntowe  

3.7. Ulica Lwicka
Przewidziany do remontu odcinek o długości ok 50mb drogi gminnej rozpoczyna się od 

skrzyżowania z ul. Kilińskiego a kończy się na granicy działki (obręb posesji nr 1 – rynek). 

 Zaprojektowano rozbiórkę istn. nawierzchni i wykonaniu nowej nawierzchni drogi o

szerokości 4,50  z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr.8cm. Po obu stronach

drogi zgodnie z planem należy wykonać chodniki z powyższej kostki bet.  szerokości

zmiennej ze względu na ograniczenia działki(do granicy działki) . Jezdnia  ul. Lwickiej

została ograniczona krawężnikiem bet 15x30x100  wyniesionym w stosunku do jezdni +8cm

(+10w stosunku do ścieku) z prawej strony drogi +6cm. W związku z przebudową drogi

należy dokonać remontu istn. parkingu wzdłuż ul. Lewickiej. Miejsca parkingowe należy

wykonać z powyższej kostki na podbudowie z kamienia łamanego 0-31,5mm gr. 25cm oraz

warstwie odsączająco wzmacniającej z pospółki gr. 15cm. 

Rozwiązania wysokościowe
Niweleta  projektowanej  nawierzchni  została  w  maksymalnym  stopniu  dostosowana  do

niwelety  nawierzchni  istniejącej.  Może  ona  być   nieznacznie   skorygowana  w  celu

uzyskania  normatywnych  spadków poprzecznych nawierzchni  w nawiązaniu  do poziomu

wjazdów i wejść na przyległe posesje. 

Odwodnienie drogi
W  związku  z  koniecznością  powierzchniowego  odprowadzenia  wód  opadowych

projektowaną  jezdnię  należy  wykonać  z  jednostronnym  lub  dwustronnym  spadkiem

poprzecznym 2% (spadek zaznaczony na planie sytuacyjnym). Wody opadowe z drogi będą

kierowane przez odpowiednie  spadki podłużne i poprzeczne do proj.  wpustów ulicznych

typu ciężkiego  które za pomocą przykanalików podłączone będą  do projektowanych lub

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


istniejących  studni  kanalizacji  deszczowej.   Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące

odwodnienia drogi zostało pokazane w projekcie branży kanalizacyjnej

Konstrukcja nawierzchni ul. Lwickiej
      Nawierzchnia drogi

l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3cm
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.25cm
l w-wa odsączająco – wzmacniająca z pospółki gr.30cm
l podłoże gruntowe  

        Nawierzchnia chodników i miejsc i  parkingu
l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm
l podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm – grubości 25cm 

l w-wa odsączająco – wzmacniająca z pospółki gr.15cm

3.8. Ulica Spółdzielcza i Szewska
Remont powyższych ulic rozpoczynaj rozpoczyna się od  skrzyżowania z ul. Kilińskiego a

kończy się na granicy działki (obręb rynku)  Zaprojektowano rozbiórkę istn. nawierzchni i

wykonaniu nowej nawierzchni drogi o szerokości 3,50 (ul. Spółdzielcza)  5,50m (ul.

Szewska) z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr.8cm. Po jednej stronie drogi

zgodnie z planem zagospodarowania  należy wykonać chodniki z powyższej kostki bet.

szerokości zmiennej (do granicy działki) . Jezdnia  drogi została ograniczona krawężnikiem

bet 15x30x100  wyniesionym w stosunku do jezdni zgodnie z przekrojami. Dodatkowo na ul.

Szewskiej zaprojektowano utwardzenie pobocza powyższą kostką. Szczegółowe rozwiązania

pokazano na rysunkach.

Rozwiązania wysokościowe
Niweleta  projektowanej  nawierzchni  została  w  maksymalnym  stopniu  dostosowana  do

niwelety  nawierzchni  istniejącej.  Może  ona  być   nieznacznie   skorygowana  w  celu

uzyskania  normatywnych  spadków poprzecznych nawierzchni  w nawiązaniu  do poziomu

wjazdów i wejść na przyległe posesje. 

Odwodnienie drogi
W  związku  z  koniecznością  powierzchniowego  odprowadzenia  wód  opadowych

projektowaną  jezdnię  należy  wykonać  z  jednostronnym  lub  dwustronnym  spadkiem

poprzecznym 2% (spadek zaznaczony na planie sytuacyjnym). Wody opadowe z drogi będą

kierowane przez odpowiednie  spadki podłużne i poprzeczne do proj.  wpustów ulicznych

typu ciężkiego  które za pomocą przykanalików  podłączone będą do projektowanych lub
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istniejących  studni  kanalizacji  deszczowej.   Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące

odwodnienia drogi zostało pokazane w projekcie branży kanalizacyjnej

Konstrukcja nawierzchni ul. Spółdzielczej i Szewskiej
      Nawierzchnia drogi

l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3cm
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.25cm
l w-wa odsączająco – wzmacniająca z pospółki gr.30cm
l podłoże gruntowe  

      Nawierzchnia utwardzonego pobocza
l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego gr. 3cm
l górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm
l dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,00mm gr.25cm
l w-wa odsączająco – wzmacniająca z pospółki gr.30cm
l podłoże gruntowe  

        Nawierzchnia chodników i miejsc
l w-wa ścieralna z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną gr. 8cm  
l podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm
l podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm – grubości 25cm 

l w-wa odsączająco – wzmacniająca z pospółki gr.15cm

4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykończeniowe.

4.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
-rejon pasa drogowego,
-tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,
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4.2.  Informacje  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących
podczas  realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje
zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

We  wszystkich  pracach  wymienionych  w  punkcie  4.  istnieją  zagrożenia  spowodowane

prowadzeniem  robót  w  pobliżu  użytkowanej  jezdni  drogi  gminnej  ponadto  zagrożenia

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.

4.3.  Informacje  o wydzieleniu i  oznakowaniu  miejsc  prowadzenia  robót
budowlanych, stosownie do zagrożenia.

1) wszystkie  prace  prowadzone  w  pasie  drogowym  muszę  być  oznakowane  i

zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji  Ruchu wykonanym

przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Opolskiego ,

2) Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,

3) Prace  z  użyciem  dźwigów  i  żurawi  należy  poprzedzić  wytyczeniem

zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,

4) Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy

oświetlić  światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie

oślepiało użytkowników drogi.

4.4. Informacje  o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

1) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia,

należy  go  zapoznać  z  istniejącymi  zagrożeniami  i  przeszkolić  w  czasie  instruktażu  na

stanowisku pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.

2) Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami

Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

-Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Maski ochronne przy robotach pylących,
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-Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,

-Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 7. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem

kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z

odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

4.5.  Sposoby  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały  niebezpieczne  należy  składować  i  transportować  w  szczelnych  i  zamkniętych

pojemnikach zgodnie z instrukcję producenta.

 4.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnie
niebezpiecznych.

-teren robót należy odpowiednio oznakować,
-zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

4.7. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
  Dokumentacja  budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy

  

                                                                            Projektował:  mgr inż. Tomasz Sokulski
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