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PROJEKT TECHNICZNY 

CZĘŚĆ OPISOWA - BRANŻA DROGOWA 

 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Drogi publiczna – gminna - ul. Oleska, kategoria obiektu budowlanego XXV.  

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

 Zamierzenie budowlane polega na: 

- budowie przejścia dla pieszych wraz z chodnikami w ciągu ul. Oleskiej w miejscowości Dobrodzień 

w lokalizacji zaznaczonej na planie orientacyjnym rys. nr. 1. 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę przejścia dla pieszych wraz z 

remontem istniejących chodników w ciągu drogi publicznej gminnej – ul. Oleskiej i wykonaniem 

oświetlenia dedykowanego. 

Parametry techniczne dróg publicznych zastosowano w oparciu następujące dokumenty:  

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 poz. 1363 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., 

nr 0, poz. 463), 

- „WT-1 2014 – Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”, 

- „WT-2 2014 – część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-

asfaltowe na drogach krajowych”, 

- „WT-4 2010 – Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”, 

- „WT-5 2010 –Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych”, 

- KTNPiP – „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”- załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.     
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I. Chodnik 

Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej zgodnie z opisem podanym 

w punkcie 3.2. Obramowanie wykonane zostanie z obrzeży betonowych o przekroju 8x30 cm ułożonych 

na ławie z betonu B10 (C8/10) z oporem gr.  10 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm. Zakres 

wykonania nowej nawierzchni chodnika zgodnie z rysunkiem nr 2. 

3.1. Rozwiązania wysokościowe 

Przebieg wysokościowy dopasować do wysokości istniejącej drogi i zjazdów i terenu przyległego.  

 

3.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Nawierzchnia chodnika: 

- kostka brukowa, betonowa – gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-wapienna – gr. 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 10 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 – 10 cm, 

łączna grubość: 29 cm,  

3.3. Oświetlenie 

Oświetlenie  wykonać we wskazanej lokalizacji zgodnie z projektem branży elektrycznej.     

 

4. ORGANIZACJA RUCHU 

Docelowe oznakowanie wykonać należy zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.  

Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją inwestycji zostanie 

opracowana przez Wykonawcę Robót i zatwierdzona przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

Czasowa organizacja ruchu musi obejmować wszystkie etapy robót związane z realizacją inwestycji oraz 

zapewnić możliwość zapewnienia dostępności do terenu przyległego.  

W projekcie czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić konieczność prowadzenia inwestycji 

zgodnie z technologią i etapowaniem przyjętym przez Wykonawcę. Wykonawca opracuje i zatwierdzi 

projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z założoną przez siebie organizacją pracy i etapowaniem 

wynikającym z planowanym etapowaniem robót.      

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

1) Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 

dopuszczające je do zastosowania. 
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2) Wszelkie istotne zmiany projektowe wynikające z nieprzewidzianych okoliczności rozbudowy drogi 

należy uzgodnić z Projektantem. 

3)  Przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy w celu zlokalizowania ewentualnych 

urządzeń technicznych stanowiących infrastrukturę techniczną. 

4) Inwestycja będzie realizowana zgodnie z etapowaniem robót przyjętym przez Wykonawcę robót. 

W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia i zatwierdzenia przez Zamawiającego 

i Projektanta projektów technologicznych, uwzględniających konieczność wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń, konstrukcji wsporczych, dróg objazdowych i dojazdowych oraz innych elementów, 

których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania robót.  

5) W kosztach związanych z realizacją inwestycji Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić koszty 

związane z wykonaniem wszystkich elementów towarzyszących (w tym wymienionych w punkcie 5 

robót), które nie są wymienione w przedmiarze robót, ale których wykonanie jest niezbędne do 

zrealizowania inwestycji zgodnie z zakresem podanym w Projekcie Technicznym.     

6) Należy wykonać nawierzchnię o zwiększonej szorstkości na dojazdach do przejścia dla pieszych na 

długości 20m, wykonanej z mieszaniny żywic epoksydowych i twardego kruszywa boksytowego o 

granulacji 1-3 lub 1-4mm.    
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