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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W RUŚCU NA UL. KWIATOWEJ NA ODCINKU OK. 500 MB 
 

1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej (ul. Kwiatowej) 

w Ruścu na działkach o numerach ewidencyjnych 135, 139, 123/27, 123/28, 123/5, 138, 505 

(obręb Rusiec). 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Droga wewnętrzna (niepubliczna) posiada jezdnię 

gruntową szer. ok. 4,0 m. Odwodnienie częściowo poprzez spływ wód na przyległe tereny zielone 

oraz częściowo do istniejących rowów ziemnych. Pobocza gruntowe. Brak chodników. Szerokość 

pasa drogowego - 6,0-19,5 m. Droga przebiega przez tereny o luźnej zabudowie mieszkaniowo-

zagrodowej i tereny niezabudowane. 

W działce drogowej: projektowana kanalizacja sanitarna, wodociąg, linia energetyczna naziemna i 

podziemna. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni 

w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia szerokości 3,5 m (odcinek 0+000-

0+055.40) i 4,5 m na pozostałym odcinku drogi. Obustronne pobocza gruntowe (z piasku)  szer. 

0,5 m.  

Projekt obejmuje również wykonanie 3 zjazdów tłuczniowych wraz z przepustami oraz remont 

przepustu pod koroną drogi. Istniejące rowy ziemne przeznaczone są do odmulenia. Roboty 

zawierają się w zakresie pasa drogowego na działkach wymienionych w punkcie 1.  

Całkowita długość projektowanego odcinka drogi: 503.96 m. 

Zakres w/w robót pokazano na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: 

- nawierzchnia jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia - 2256 m2 

- pobocza gruntowe - 510 m2 

- zjazdy tłuczniowe - 70 m2 

5. Informacje dotyczące rejestru zabytków 

Teren nie znajduje się pod ochroną konserwatorską i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

6. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

Teren znajduje się poza terenem górniczym. 

7. Wpływ obiektu na środowisko 

Podczas prac bud. należy zwrócić szczególną ostrożność aby przypadkowo nie zanieczyścić gleby 

substancjami szkodliwymi dla środowiska. Projektowany obiekt nie będzie miał ujemnego 

wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
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OPIS TECHNICZNY 

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W RUŚCU 
NA UL. KWIATOWEJ NA ODCINKU OK. 500 MB 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Projektantem 

2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 

3. Pomiary uzupełniające, wizja lokalna 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

/Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r./ 

II PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi wewnętrznej (ul. 

Kwiatowej) w Ruścu na działkach o numerach ewidencyjnych 135, 139, 123/27, 123/28, 123/5, 

138, 505 (obręb Rusiec). Projektowane roboty odbywać się będą w granicach pasa drogowego. 

Obejmują one: 

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni szer. 3,5 m (odcinek 0+000-0+055.40) i 4,5 m na 

pozostałym odcinku drogi, 

- wykonanie poboczy gruntowych, 

- wykonanie 3 zjazdów indywidualnych o nawierzchni tłuczniowej wraz z przepustami 

- oczyszczenia (odmulenia) istniejących rowów ziemnych 

- remont istniejącego przepustu Ø600 betonowego pod koroną drogi w km 0+495 

Szczegółowy zakres opracowania obrazuje „Projekt zagospodarowania terenu” - rys. nr 1. 

III STAN ISTNIEJ ĄCY 

Droga wewnętrzna (niepubliczna) posiada jezdnię gruntową szer. ok. 4,0 m. Odwodnienie 

częściowo poprzez spływ wód na przyległe tereny zielone oraz częściowo do istniejących rowów 

ziemnych. Pobocza gruntowe. Brak chodników. Szerokość pasa drogowego - 6,0-19,5 m. Droga 

przebiega przez tereny o luźnej zabudowie mieszkaniowo-zagrodowej i tereny niezabudowane. 

Droga nie posiada oznakowania. 

W działce drogowej: projektowana kanalizacja sanitarna, wodociąg, linia energetyczna naziemna i 

podziemna. 

IV OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

1. Podstawowe parametry techniczne 

− klasa drogi - brak, 

- prędkość projektowa – 60 km/h 

− szerokość jezdni – 3,5-4,5 m, 
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2. Założenia geometryczne w planie 

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 1 „Projekt 

zagospodarowania terenu”. 

Projektuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia szerokości 3,5 m na odcinku 0+000-0+055.40 oraz 4,5 m na pozostałym odcinku drogi. 

Na łukach poziomych zaprojektowano poszerzenia. 

Pobocza obustronne gruntowe (z piasku) szer. 0,5 m. 

Projekt obejmuje również wykonanie 3 zjazdów indywidualnych szerokości 4,0-4,5 m wraz z 

przepustami w obrębie istniejącego rowu przydrożnego. Przepusty z rur PP Ø400 o długości 6,0 

m. Przepust posadowić na ławie żwirowej gr. 20 cm i wykonać ścianki czołowe betonowe. 

Projektuje się również rozebranie istniejącego przepustu pod koroną drogi i budowę nowego o tej 

samej średnicy i długości z zachowaniem rzędnych wlotu i wylotu (przepust żelbetowy Ø600 

długości 9,0 m) w kilometrze drogi 0+495. Wykop pod ławę betonową i podsypkę żwirowa 

wykonać ręcznie na szerokość 85cm i głębokość 40cm. Wykonać fundament pod ścianki czołowe 

z betonu C 30/25. Wykonać ławę betonowa gr. 20cm z betonu C15/10 na warstwie podsypki 

żwirowej grubości 20 cm. Po ułożeniu rur żelbetowych wykonać ścianki czołowe zbrojone z 

betonu C-35/30. Styki rur zabezpieczyć opaską izolacyjną z papy po 3-krotnym smarowaniu 

bitumem. 

Remont przepustu nie spowoduje zakłoceń w istniejących stosunkach wodnych. Jakość płynących 

wód nie ulegnie pogorszeniu. 

Całkowita długość odcinka jezdni przeznaczona pod przebudowę: 503.96 m. 

3. Przekroje podłużne 

Profile podłużne przedstawiono na rysunku nr 2. 

Niweletę drogi zaprojektowano w oparciu o następujące założenia: 

a) nawiązanie do poziomów istniejących terenów przyległych z uwzględnieniem przewidywanej 

budowy chodnika prawostronnego 

b) zastosowanie minimalnych, normatywnych spadków podłużnych, zapewniających właściwe 

odwodnienie 

4. Przekroje poprzeczne 

Zastosowano pochylenie jezdni dwustronne 2% na odcinku 0+000-0+066, na pozostałym 

odcinku: pochylenie jednostronne.  

W przekrojach poprzecznych drogi występują: jezdnia o pochyleniu poprzecznym 2%, pobocze o 

pochyleniu 8%. Istniejące rowy ziemne o nachyleniu skarp 1:1 lub większych. 

Wartości  spadków poprzecznych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1 oraz 

przekrojach poprzecznych i rysunkach konstrukcyjnych – rys. nr 4. 

5. Kolizje. Brak kolizji.  
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6. Odwodnienie. Odwodnienie projektowanej jezdni poprzez istniejący rów ziemny lewostronny 

przeznaczony do oczyszczenia, na pozostałych odcinkach poprzez spływ wód na przyległe tereny 

zielone. 

Dodatkowo projektuje się wymianę przepustu pod koroną drogi z zachowaniem jego parametrów 

(długość, średnica, rzędna wlotu i wylotu) - przepust żelbetowy Ø600 długości 9,0 m ze ścianką 

czołową żelbetową, rz. wl. 160.00, rz. wyl. 151.91. Rurę ułożyć na ławie żwirowej gr. 20 cm i 

betonowej gr. 20 cm.  

V PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI  

JEZDNIA: 

- podwójne powierzchniowe utrwalenie  

* dolna warstwa: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem stabilizowanym 

grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2  

∗ górna warstwa: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem stabilizowanym 

grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2  

- podbudowa (warstwa górna) z destruktu asfaltowego gr. 5 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (warstwa górna gr. 8 

cm, warstwa dolna gr. 12 cm)  

ZJAZDY: 

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 20 cm (warstwa górna gr. 8 cm, warstwa dolna gr. 12 

cm) 

POBOCZE: 

- warstwa piasku gr. 15 cm 
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Żar, 29.05.2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst – D.U. z 
2003r nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany w branży 

drogowej: „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W RUŚCU NA UL. KWIATOWEJ NA 
ODCINKU OK. 500 MB” został wykonany zgodnie ze zleceniem, normami państwowymi, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Adres inwestycji: obręb Rusiec, dz. nr 135, 139, 123/27, 123/28, 123/5, 138, 505 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
KAZIMIERZ MAMOS  
97-415 KLUKI  
ŻAR 34B 
PRZEDSIĘWZI ĘCIE: BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W RUŚCU  
NA UL. KWIATOWEJ NA ODCINKU OK. 500 MB 
INWESTOR: GMINA RUSIEC 97-438 RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

I. Podstawa opracowania 
Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003r) 

II. Zakres robót i kolejno ść realizacji 
Zakres robót przy budowie inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni w 

technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz tłuczniowej a także remont 
przepustu. 

III. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
W działce wodociąg, elektroenergetyczna linia napowietrzna oraz podziemna. 

IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi  

Uznano, że na zagospodarowanym terenie nie występują elementy mogące 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

V. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 
budowlanych 

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w 
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

Roboty wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu: spycharki, samochody 
samowyładowcze, walec statyczny.  

VI. Instrukta ż pracowników 
Nie przewiduje się występowania robót szczególnie niebezpiecznych. Poszczególne 

grupy pracowników, które zatrudnione będą na budowie, muszą odbyć instruktaż na 
stanowisku pracy ze szczególnym  uwzględnieniem zagrożeń występujących przy 
robotach drogowych. Instruktaż winien zawierać informację  
o konieczności stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej I o zasadach 
postępowania w przypadku zagrożenia ścisłej współpracy z wyznaczonymi w tym celu 
osobami do bezpośredniego nadzoru. Osobą wyznaczoną do przeprowadzenia 
instruktażu i bezpośredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkoleniem 
podstawowym nie przewiduje się szkolenia specjalistycznego pracowników. 

VII. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 
szczególnego zagrożenia  

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan BIOZ w przypadku 
szczególnego zagrożenia pracowników.  

VIII. Wnioski ko ńcowe 
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 
2003r.) Rozpatrywany obiekt  wymaga sporządzenia planu BIOZ.  

 
                                                                        Opracował 
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Współrzędne punktów głównych: 
  
  X Y 
P   5547279.80 4491090.65 

PŁK  5547330.02 4491114.02 

SŁK  5547332.96 4491115.82 

W1  5547333.21 4491115.50 

KŁK  5547335.40 4491118.23 

PŁK  5547337.87 4491121.31 

SŁK  5547344.52 4491127.85 

W2  5547343.83 4491128.73 

KŁK  5547352.50 4491132.68 

PŁK  5547571.38 4491232.27 

SŁK  5547575.06 4491236.25 

W3  5547577.87 4491235.22 

KŁK  5547574.80 4491241.65 

PŁK  5547546.03 4491302.02 

SŁK  5547545.24 4491315.55 

W4  5547538.50 4491317.84 

KŁK  5547554.10 4491325.80 

PŁK  5547607.01 4491352.80 

SŁK  5547609.88 4491355.96 

W5  5547611.77 4491355.23 

KŁK  4491355.23 4491360.23 

K  5547608.27 4491364.64 

 

 
















