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Białe Błota
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ul. Gminna, Trzciniec, gmina Białe Błota,

(z numerami ewidencyjnymi
działki/działek)

dz. nr 938/6; 192/7-LP
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86-005 Białe Błota
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Branża / przedmiot
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BRANŻA DROGOWA

Data opracowania:
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ZESPÓŁ PROJEKTOW Y
Funkcja

Imię nazwisko

Specjalność;

nr uprawnień

PROJEKTOWAŁ
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OPRACOWAŁ
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*OŚWIADCZENIE
(projektant)
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
Ja niżej podpisany:
Tomasz Wiese
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Nr PESEL: 76062602911
zamieszkały w Bydgoszczy przy ul. G. Zapolskiej 14/90
Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy
dotyczący inwestycji (podać rodzaj inwestycji)
Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu, gmina Białe Błota
opracowany na rzecz Inwestora (podać pełną nazwę inwestora)
Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data złożenia oświadczenia

02.08.2010 r.

Podpis
składającego oświadczenie

................................................

* wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku- Prawo Budowlane
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OPIS TECHNICZNY
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem;
Uzgodnienia z Inwestorem;
Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2003 r. Nr 207 Poz. 2016, z późniejszymi
zmianami;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 poz. 403;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego – Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133;
Polskie Normy i wytyczne branżowe.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa chodnika w m. Trzciniec , gm. Białe Błota na długości od
skrzyżowania z ul. Sowią do świetlicy Urzędu Gminy.
Projektowany chodnik zlokalizowany jest na działkach nr 938/6 i 192/7 L.
Długość projektowanego chodnika wynosi ca 260 m.
3.

Opis stanu istniejącego

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się jezdnia bitumiczna na odcinku od ul. Sowiej i kończy
się ok. 90,0m od granicy opracowania przy świetlicy. Na odcinku 90,0 m jezdni brak – nawierzchnia gruntowa.
Po stronie wschodniej opracowania występują słupy energetyczne.
4.

Rozwiązania projektowe

Przedmiotowy chodnik projektuje się po wschodniej stronie ul. Gminnej. Nawierzchnia chodnika
powinna wystawać średnio 5 cm ponad przylegający teren. Spadek poprzeczny 2% w stronę istniejącej jezdni
bitumicznej. Na odcinku, gdzie nie ma jezdni spadek poprzeczny 2% w kierunku identycznym z poprzednim.
Na odcinku wzdłuż jezdni bitumicznej projektuje się chodnik typu lekkiego, na pozostałym odcinku chodnik typu
ciężkiego. Warstwy konstrukcyjne podano niżej.
Projektuje się 1 zjazd indywidualny o szer. 3,0 m na działkę nr 949/8.
Obramowanie chodnika obrzeżem 8x30 cm. W przypadku chodnika typu ciężkiego obrzeże 8x30 cm na ławie
betonowej z oporem. Szczegóły rozwiązań na rys. 2.0.
Obramowanie zjazdu opornikiem 12x25 cm. Od „czoła” krawężnik bet. 15x30 cm – obniżony.
•
•
•

Konstrukcja nawierzchni chodnika typu lekkiego:
kostka betonowa - gr.6 cm;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.3 cm;
warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm.

•
•
•
•

Konstrukcja nawierzchni chodnika typu lekkiego:
kostka betonowa - gr.8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.3 cm;
podbudowa z betonu B-10 – gr. 10 cm;
warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm.

•
•
•
•

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
kostka betonowa - gr.8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.3 cm;
podbudowa z betonu B-10 – gr. 10 cm;
warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm.
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5.

Wytyczne do planu BIOZ
5.1. Zakres robót.
• Budowa nawierzchni chodnika.
Kolejność robót ustali wykonawca opracowując harmonogram. Na terenie objętym robotami
występuje uzbrojenie podziemne – sieć teletechniczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć
wodociągowa i sieć energetyczna napowietrzna.
5.2. Wskazania przewidywanych zagrożeń w trakcie realizacji inwestycji oraz określenie miejsca i czasu ich
wystąpienia.
Przeważająca część robót budowlanych związanych z budową placu będzie oparta na znanych,
powszechnie stosowanych rozwiązaniach. Teren budowy należy zabezpieczyć poprzez wywieszenie
tablic ostrzegawczych.
5.3. Instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania.
Nie przewiduje się specjalnych wymagań, odmiennych od zawartych w aktualnie obowiązujących
przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania oraz
prowadzenia robót należy stosować odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie
obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników powinien być przeprowadzony stosownie
do zapisów zawartych w przepisach, z którymi wykonawca winien się zapoznać.
W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i
BHP są przedmiotem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr. 47, poz. 401).

6.
•

Uwagi końcowe
wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP,
Opracowanie:
……………………………………………………...
mgr inż. Tomasz Wiese
projektant
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