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1. OPIS TECHNICZNY
Remont ci gu pieszego przy drode krajowej nr 10 w miejscowo ci Sk pe od km
368+318,50 do km 368+919,20 strona prawa dz. nr 41/4 obr b miasto Sk pe nr 0002.
Uzgodnienia z Zarz dc drogi (wst pne warunki)
Mapa sytuacyjna.
Pomiary uzupe niaj ce, wysoko ciowo – inwentaryzacyjne, wykonane przez
projektanta.
1.1. Uzasadnienie zadania.
Remont ci gu pieszego przy drodze krajowej nr 10 w miejscowo ci Sk pe po stronie
prawej jest uzasadniona potrzebami spo ecznymi. Rozbudowywuj ce si osiedle domków
jednorodzinnych, nak ada obowi zek stworzenie bezpiecznych warunków dla ruchu
pieszego w obr bie w/w zabudowa

oraz wzd

drogi krajowaj nr 10, a takrze

bezpieczne przej cie na drug stron jezdni w celu w czenia si do ruchu na cie ce
pieszo – rowerowej.
1.2. Lokalizacja zadania.
Przedmiotowy ci g pieszy zlokalizowany jest w poboczu pasa drogowego drogi krajowej
nr 10 za istniej cym rowem przydro nym po prawej stronie od km 368+318,50 do km
368+919,20 odc. d . 600,7mb. w miejscowo ci Sk pe dz. nr 41/4 obr b miasto Sk pe nr
0002. Ponadto w km 368+600,00 wybudowane zostanie przej cie dla pieszych w celu
umo liwienia pieszym i rowerzystom dost pu do cie ki pieszo - rowerowej znajduj cej
si po przeciwnej stronie drogi krajowei nr 10 przebiegaj cej na znacznym odcinku.
1.3. Stan istniej cy.
W miejscu ci gu pieszego wyst puje pobocze ziemne szr. 1,2m oddzielaj ce jezdni od
przydro nego rowy odwadniaj cego. Za rowem pobocze gruntowe poro ni te krzakami i
drzewami o zró nicowanych gatunkach i intensywno ci porostu.
Drzewa do wycinki 14 sztuk gatunek: lipa, klon i sosna (wykaz drzew do wycinki odr bne
opracowanie)
1.4. Zakres projektowy.
Lokalizacj ci gu pieszego z przej ciem dla pieszych przedstawiono w cz
dokumentacji

na

planie

sytuacyjnym

rys.

nr

D-2.0,

D-2.1

ci rysunkowej

Budow

chodnika

zaprojektowano w granicach pasa drogowego o szeroko ci 30-43 m. Dla bezpiecz stwa
uczestników ruchu zaprojektowano chodnik o szer. 1,5m za istniej cym rowem w
odleg

ci ~7-7,5 od kraw dzi jezdni do osi chodnika. Ponadto zaprojektowano przej cie

dla pieszych w km 368+600 z azylem rozgraniczaj cyn pasy ruchu wykonanym z
elementów prefabrykowanych. Zej cie z peronów przy kraw dzi jezdni zarówno po
prawej jak i po lewej stronie jezni w zwi zku z du

ró nic wysoko ci zaprojektowano
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schodami z kostki betonowej drobnowymiarowej ograniczonej kraw

nikami i obrze ami z

barierkami stalowymi. Dla wózków wykonano pochylnie. Pod peronami zaprojektowano
przepusty DN 600 PCV zako czone murkami czo owymi betonowymi prefabrykowanymi.
Przekrój normalny i szczegó owe dane konstrukcyjne zosta y przedstawione na rys.
nr D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10.
Parametry pasa drogowego drogi krajowej nr 10:

pas drogowy o szeroko ci od 30 m do 43 m,
jezdnia o szeroko ci 10m
nawierzchnia – bitumiczna spadek jednostronny i-2%
pobocze – utwardzone ziemne
rowy – trapezowe
Za

enia projektowe chodnika:

szeroko

chodnika 1,5m,

nawierzchnia chodnika – prefabrykaty betonowe drobnowymiarowe gr 8cm,
spadek poprzeczny chodnika – jednostronny w kierunku rowu i = 2%
spadek poprzeczny pobocz chodnika – jednostronny i = 6%
Zestawienie warstw konstrukcyjnych chodnika oraz doj
do drogi osiedlowej i chodnika

- warstwa scieralna z kostka betonowa drobnowymiarowa gr 8cm

grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa

grub. 4 cm

- podbudowa z kruszywa amanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grub. 12 cm
- warstwa odcinaj ca z piasku
- sprofilowane i zag szczone pod

grub. 10 cm
e gruntowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------razem konstrukcja nawierzchni

grub. 34 cm

Zestawienie warstw konstrukcyjnych peroników przy
kraw

dzi jezdni

- warstwa scieralna z kostka betonowa drobnowymiarowa gr 8cm

grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa

grub. 4 cm

- podbudowa z kruszywa amanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm
- warstwa odcinaj ca z piasku
- sprofilowane i zag szczone pod

grub. 10 cm
e gruntowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------razem konstrukcja nawierzchni

grub. 42 cm

W celu zapewnienia bezpiecznej u ywalno ci technicznej chodnika nale y w
istniej cym pasie drogowym wykona nast puj ce czynno ci:
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-

wykorytowa i zag

ci mechanicznie pod

-

w miescach przej cia dal pieszych u

-

wykona warstw odcinaj

-

wykona

podbudow

e gruntowe,

rury PCV DN 600,

z piasku grubo
zasadnicz

z

10cm,

kruszywa

amanego

stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 grub. 12 cm, (chodnik i doj cia), 20 cm (peroniki),
-

wykona

warstw

scieraln

z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8cm na

podsypce piaskowo – cementowej gr. 4cm,
przy zjazdach asfaltowych
nawierzchni

– wykona

„odci cie” wystaj cym na 1 cm ponad

zjazdu obrze em betonowycn, ustawionym na awie betonowej (beton –

C8/10). Przepusty pod peronami przej cia dla pieszych zako czy

ciankami czo owymi

betonowymi prefabrykowanymi.
Murek czo owy przepustu DN600 (szt. 4)

REDNICA
OTWORU

UGO

GRUBO
CIANKI

MASA

D
[mm]

L
[mm]

b
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

G
[mm]

M
[kg]

320/385

500

540

1000

550

110

170

400/500

580

620

940

720

120

270

500/625

660

760

1180

880

120

370

600/765

810

900

1250

1050

140

640

800, 1070
cylindryczny

1000

1280

1700

1350

140

1300

SZEROKO

SZEROKO

WYSOKO

cianki wykonane s metod wibrowania z betonu o wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni 30 Mpa, zbrojone fibrami
polipropylenowymi i drutem stalowym fi 8mm.
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1.6. Roboty ziemne.
Przed przyst pieniem do robót, w razie ods oni cia niezinwentaryzowanych sieci
podziemnych ich tras

nale y oznaczy . W rejonie czynnych sieci uzbrojenia

podziemnego obowi zuje bezwzgl dny zakaz u ywania sprz tu mechanicznego, ca
robót ziemnych wykona

r cznie. Roboty nale y prowadzi

z nale yt

szczególnie w rejonie czynnych sieci. Przestrzega zalece s

ostro no ci ,

b odpowiedzialnych za

poszczególne media, a roboty prowadzi bezwzgl dnie pod ich nadzorem.
Po wykonaniu robót ziemnych i splantowaniu pod

a nale y przyst pi do jego zag sz-

czenia. Proces zag szczania kontynuowa a do osi gni cia wska nika zag szczenia
W zag>0,98, po uprzednim usuni ciu gruntu niezag szczalnego (np. humus).
1.7. Oddzia ywanie zamierzonej inwestycji na rodowisko
Remont chodnika w pasie drogowycm drogi krajowej nr 10 w miejscowo ci Sk pe oraz
przyj te rozwi zania techniczne nie b

wp ywa y ujemnie na

rodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s siednie. Obszar oddzia ywania inwestycji
ogranicza si do dz. nr 41/4 obr b miasto Sk pe nr 0002.
1.8. Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jak i
pochyle

niwelety odprowadzaj c nadmiar wody opadowej z powierzchni chodnika na

pobocze gruntowe i do istniej cych rowów przydro nych. Rów bez zmian.
1.9. Organizacja ruchu
Projektowany remont chodnika wraz z przej ciem dla pieszych przy drodze krajowej
wymusza zmiany istniej cej organizacji ruchu (odr bne opracowanie).
Przed przyst pieniem do robót nale y opracowa i uzgodni z Zarz dc

drogi projekt

organizacji ruchu na czas budowy.
2.0. Inwestycja nie znajduje si

na terenie szkód górniczych oraz nie podlega

uzgodnieniu konserwatora zabytków.
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CZ

OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2000R nr 106, poz.
1126, tekst jednolity, z pó niejszymi zmianami),
• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401) z pó niejszymi zmianami.
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostan wykonane nast puj ce roboty:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty brukarskie,
Przedmiotem opracowania jest remont ci gu pieszego przy drode krajowej nr 10 w
miejscowo ci Sk pe od km 368+318,50 do km 368+919,20 strona prawa.

1.1 Kolejno

realizacji robót:

Przewiduje si nast puj
- przygotowanie

placu

kolejno

robót:

budowy

wraz

z

wykonaniem

niezb dnego

zagospodarowania terenu,
- zdj cie humusu
- zabezpieczenie istniej cych sieci koliduj cych z inwestycj

dwudzielnymi rurami

ochronnymi
- wykonanie koryta (wykopów) oraz nasypów
- sprofilowane i zag szczone pod

a

-u

enie warstwy odcinaj cej

-u

enie warstwy kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

-u

enie warstwy scieralnej z kostki betonowej drobnowymiarowej,

- wykonanie schodów wraz z por czami ochronnymi
- monta azyludla przej cia dla pieszych
- likwidacja zagospodarowania placu budowy.
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2.0 Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
W s siedztwie terenu znajduj si zabudowania mieszkalne.
3.0 Wykaz elementów zagospodarowania placu budowy, które mog
stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
Na placu budowy realizowane b

tylko roboty przygotowawcze i technologiczne

obejmuj ce:
• wytwarzanie podsypki cementowo - piaskowej,
• sk adowanie materia ów budowlanych,
4.0

Przewidywane

zagro enia

wyst puj ce

podczas

budowlanych. Okre lenie skal rodzaju zagro

realizacji

robót

, miejsca i czasu ich

wyst powania.
4.1 Elektronarz dzia
Prace budowlane monta owe z u yciem drobnych narz dzi stacjonarnych (pi a do
ci cia drewna, betoniarka itp.) i osobistych (m otki udarowe, szlifierki k towe,
wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzaj ryzyko urazów u pracowników, w skutek np.
nieprawid owej obs ugi, z ego stanu technicznego w/w urz dze i narz dzi.
Wszelkie prace zwi zane z wykorzystaniem narz dzi i urz dze
mog okaza si niebezpieczne z uwagi na mo liwo
4.2

elektrycznych

pora enia pr dem.

Roboty ziemne

Wykopy w gruntach spoistych posiadaj ce g boko
gruntach sypkich o g boko ci 0,6 m powinny by
istnieje zagro enie obsypania si

wi ksz

ni

2,0 m, a w

zabezpieczone, poniewa

cian wykopów. Przy pracach ziemnych

prowadzonych r cznie, lub r czno - mechanicznie grozi to zasypaniem
pracowników. Bezwzgl dnie nale y przestrzega

wykonywania odpowiedniego

nachylenia skarp wykopu w zale no ci od kategorii gruntu. Przy wysokim poziomie
wód gruntowych prace ziemne nale y prowadzi

ostro nie gdy istnieje ryzyko

przedostania si wody do wykopu.
4.3

Roboty betonowe

Najcz

ciej wyst puj ce zagro enia to:

• oparzenia materia ami budowlanymi cz sto podgrzewanymi lub naparzanymi,
• pora enia pr dem elektrycznym,
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5.0 Informacje o sposobie prowadzenia instrukta u pracowników .
Pracownicy zostan

1.
szkole

przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie

stanowiskowych.

Poinformowani

zostan

o

przydzielonych

im

obowi zkach, zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpiecze stwami wyst puj cymi
na budowie.
Obowi zkowo ka dy pracownik musi legitymowa si

2.

wiadectwem odbycia

szkolenia BHP w specjalistycznym o rodku ( ksero wiadectwa na budowie ).
Ka dy operator sprz tu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie

3.

dzie posiada odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w
postaci przynajmniej kserokopii, a w przypadku prawa jazdy orygina u.
Pracownicy zostan

4.

powiadomieni o obowi zku stosowania odzie y

ochronnej
( kaski, r kawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpiecze stwa, okulary ochronne
do robót rozbiórkowych, ci cia stali ). Materia y te zostan

przekazane

pracownikom.
Zostanie podane do wiadomo ci pracowników, i

5.

niebezpieczne b
wyst pienia

prace szczególnie

wykonywane pod nadzorem osób Dozoru. W przypadku

zagro enia

zabezpieczy

oraz

powiadomi

prze

onych,

podw adnych i pozosta ych pracowników.
Sposób przechowywania materia ów niebezpiecznych.

6.

Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materia y niebezpieczne nie b
ywane ani przechowywane.
6.0

rodki techniczne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z

wyk. robót budowlany
Wszystkie stanowiska robót zostan

zabezpieczone poprzez odpowiednie

oznakowanie pionowe oraz wygrodzenia zaporami.
7.0

Wskazanie

miejsca

przechowywania

dokumentacji

budowy

oraz

dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji maszyn i innych
urz dze technicznych.
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Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezb dne do prawid owej
eksploatacji maszyn i innych urz dze technicznych przechowywane b
kierownika budowy w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzór budowy.
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