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Strona tytu owa
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Opis Techniczny
- przeznaczenie i zakres inwestycji
- stan istniej cy
- rozwi zania projektowe
- technologia wykonania robót
- ochrona rodowiska
Cz
rysunkowa
- plan orientacyjny
- plan zagospodarowania terenu
- przekrój pod ny
- przekrój pod ny
- szczegó y konstrukcyjne
- szczegó odwodnienia
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I. OPIS TECHNICZY
1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI
1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dotycz cy
przebudowy drogi wewn trznej, ul. okietka i ul. Ja minowej w m. Ceg ów.
1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja po ona jest na terenie miejscowo ci Ceg ów na
dz. nr ewid. 472/1, 482/5, 480/8, 480/9
1.3. Inwestor
Gmina Ceg ów, 05-319 Ceg ów, ul. Tadeusza Ko ciuszki 4
1.4. Wykonawca projektu
PiN Jakub Król
Ml cin 56B
05-307 Dobre
1.5. Podstawa opracowania
Podstaw niniejszego opracowania stanowi :
Umowa z Inwestorem,
Mapa zasadnicza,
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie(DZ. U. NR 43 z dnia 14.05.1999 r.),
Wytyczne projektowania dróg i ulic (w zakresie problemów nie obj tych przez
w/w Rozporz dzenie),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz.
462),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno- u ytkowego
Ustawa z dn. 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994
r. z pó niejszymi uzupe nieniami),
Zalecenia wynikaj ce z uzgodnie i opinii.
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2. STAN ISTNIEJ CY
2.1. Istniej ce zagospodarowanie terenu
Droga wewn trzna, ul. okietka i ul. Ja minowa w miejscowo ci Ceg ów jest
drog gruntow o szeroko ci zmiennej od 2,0 – 3,0 m. Brak jednorodnych
spadków poprzecznych i pod nych. Liczne nierówno ci utrudniaj korzystanie z
ulic.
3. ROZWI ZANIA PROJEKTOWE
Projektuje si ulic o nast puj cych parametrach:
-

d ugo – 534 m
pr dko projektowa 30 km/h,
przekrój poprzeczny drogi - szlakowy, uliczny
jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szeroko ci 3,00 m. Spadek poprzeczny
obustronny 2% lub jednostronny 2% zgodnie z planem sytuacyjnym,
- skrzy owania jezdni wyokr glone ukami o promieniu R=3 metry,
- rozwi zania wysoko ciowe dostosowano do istniej cych zjazdów i terenu.

Projekt zak ada wykonanie nowej podbudowy z t ucznia kamiennego i nowej
nawierzchni bitumicznej (warstwa cieralna zostanie wykonana w drugim
etapie). Kraw niki wtopione i wystaj ce nale y wykona zgodnie z planem
sytuacyjnym.
Odwodnienie
Rozwi zanie
projektowane
sytuacyjnowysoko ciowe pozwala
na
powierzchniowe odprowadzenie wody na poboczne, oraz do studni ch onnej
(pod czenie do istniej cej kanalizacji deszczowej w ramach oddzielnego
opracowania). Woda b dzie zagospodarowana w granicach pasa drogowego i nie
dzie odprowadzana na dzia ki s siednie.
Kolizje z urz dzeniami podziemnymi
Istniej ca infrastruktura techniczna w pasie dróg to: wodoci g, kanalizacja
sanitarna i linia teletechniczna.
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4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT
Konstrukcj nawierzchni ustalono w oparciu o obowi zuj cy w budownictwie
drogowym Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada drogi i ich usytuowanie.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa wi ca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa amanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa amanego o frakcji 0/63 mm gr. 15 cm,
- warstwa ods czaj ca z pospó ki gr 15 cm.
- pod e z gruntu G1
5. OCHRONA RODOWISKA
Planowana przebudowa nie wp ynie na pogorszenie walorów przyrodniczo krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.
Podczas realizacji przedsi wzi cia nale y:
- zgromadzi do wykorzystania gospodarczego zdj te masy ziemi próchnicznej
w separacji od pozosta ego urobku z wykopów,
- roboty budowlane prowadzi w sposób zabezpieczaj cy przed emisj ha asu
i py ów zawiesinowych do rodowiska,
- wyposa
plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewów
substancji ropopochodnych,
- eliminowa zanieczyszczenie wód gruntowych podczas prowadzonych robót,
- segregowa odpady powstaj ce w wyniku realizacji budowy.

6. INNE – UWAGI i WYJA NIENIA
Przedmiotowy projekt przebudowy drogi nale y do obiektów budowlanych o
prostej konstrukcji. Zgodnie z ustaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 20.
2. ustawy nie ma obowi zku wykonywania projektu przez dwie osoby z
uprawnieniami w tym osoby sprawdzaj cej.
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II. CZ

RYSUNKOWA
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