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OPIS TECHNICZNY BRANŻY DROGOWEJ 
1. Cel i podstawa opracowania 

Celem projektu jest budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąbczyn, 

obręb Rąbczyn, Dz. nr 233 powiat ostrowski; województwo wielkopolskie.  

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: przebudowę istniejących dróg 

wewnętrznych, budowę nowych nawierzchni drogowych, chodników technologicznych i 

opasek przy budynkach. Projektowana infrastruktura drogowa nawiązuje wysokościowo i 

geometrycznie do istniejących już dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej.   

Wykaz właścicieli nieruchomości: 

• działka nr 233 - właściciel: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

S.A. ul. Partyzancka 27; 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Stan aktualny na dzień 12.07.2016r. 

 

Podstawa opracowania: 

 

1. Zlecenie prac projektowych. 

2. Wizja lokalna w terenie dnia 20.06.2016r 

3. Mapa do celów projektowych opracowana przez mgr inż. Tomasz Wołowicz, geodeta 

uprawniony nr upr. 16790, przyjęta do zasobów geodezyjnych i kartograficznych w dniu 

14.01.2016r. Wersja numeryczna. 

4. Badania geotechniczne podłożą gruntowego, opracowane przez mgr inż. Tadeusz 

Szuczko upr. geolog. nr V-1678, VII-1310 w maju 2016r 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 

Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r z późniejszymi zmianami. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego Dz. U. Nr 2003 z dnia 3 lipca 2003r. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki techniczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 2002 z dnia 12 kwietnia 2002r. 

8. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

9. Uzgodnienia techniczne z Inwestorem. 
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2. Zakres opracowania. 

 

Projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej obejmuje: przebudowę 

istniejących dróg, budowę nowych nawierzchni drogowych, chodników technologicznych i 

opasek przy budynkach wraz z niezbędnymi pracami rozbiórkowymi i robotami ziemnymi.   

Drogi wewnętrzne projektowane są pod ruch KR-2, wg informacji Inwestora, obsługa 

komunikacyjna ma być zapewniona dla ciągników siodłowych z naczepami (cysterny) oraz 

pojazdów ciężarowych typu wozy asenizacyjne. 

Nawierzchnię dróg wewnętrznych zaprojektowano z betonu asfaltowego, natomiast 

chodniki technologiczne oraz opaski przy budynkach z betonowej kostki brukowej, 

wibroprasowanej szarej i czerwonej. Istniejące drogi wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej, 

będące w obszarze przebudowy, należy rozebrać, poszerzyć oraz wykonać pełną 

konstrukcję drogową z uwzględnieniem warunków gruntowo - wodnych oraz 

przewidywanego natężenia ruchu pojazdów.  

Na włączeniach projektowanych dróg do istniejących dróg wewnętrznych, 

przewidziano frezowanie na długości 5,0m w celu wysokościowego dopasowania 

projektowanej niwelety z istniejącą. Konstrukcja projektowanych dróg obejmuje wykonanie: 

warstwy mrozoochronnej, warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem, 

podbudowy z tłucznia łamanego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. 

Obramowanie dróg przewidziano z opornika betonowego 12x25x100 [cm] oraz krawężnika 

wjazdowego 15x22x100 [cm]. Wszystkie krawężniki i oporniki należy wbudować na ławie 

betonowej C12/15 z oporem.  Woda opadowa odprowadzona będzie poprzez spadki 

podłużne i poprzeczne w tereny zielone. Ścieki z nawierzchni szczelnych są odprowadzane 

do kanalizacji sanitarnej (wg odrębnego opracowania). 

 

3. Stan istniej ący 

 

 Obszar objęty niniejszym opracowaniem znajduję się w miejscowości Rąbczyn, 

powiat ostrowski, woj. wielkopolskie, inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 233. Drogi 

na terenie oczyszczalni mają konstrukcję bitumiczną obramowaną krawężnikiem 

zatopionym. Woda opadowa odprowadzana jest w tereny zielone oraz częściowo po 

pojedynczych wpustów kanalizacji deszczowej. Teren ma charakter równinny z różnicą 

rzędnych od 134,64m do 135,28m. Uzbrojenie terenu stanowią: sieć elektryczna z lampami 

typu ulicznego, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej i sieć teletechniczna. Teren inwestycji 

jest ogrodzony. 

 Stan obecny przedstawiono na poniższych fotografiach: 
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Foto 1. Droga wewnętrzna do rozbiórki. 

 

Foto 2. Nawierzchnia betonowa, dylatacje do oczyszczenia, płyty drogowe do demontażu. 
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4. Warunki gruntowo – wodne 

 

Warunki gruntowo wodne zostały opracowane przez firmę Geolit s.c. Tatiana 

Szczuczko, Tadeusz Szczuczko, mieszczącą się na ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice, mającej 

biuro na ul. Iwanowskiej 10d, 87-100 Toruń, autorstwa: mgr inż. Tadeusza Szczuczko upr. 

geol. nr V-1678, VII-1310 i mgr Michała Głowackiego upr. geol. nr XI-050/POM w maju 

2016r.  

"...      V. WNIOSKI 

1. Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że na terenie oczyszczalni ścieków 

komunalnych warunki gruntowo-wodne są zmienne. W zależności od planowanej 

głębokości posadowienia poszczególnych obiektów budowlanych warunki gruntowe, 

zgodnie Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. można określić jako 

złożone dla potrzeb projektowania posadowienia obiektów budowlanych na głębokości 

poniżej 2,5 m oraz proste – w przypadku płytkiego posadowienia obiektów.  

2. Podłoże nośne stanowią grunty mineralne: piaski drobne i pylaste warstwy Ia  i piaski 

średnie warstwy  Ib w stanie średniozagęszczonym, a także pyły piaszczyste, pyły i 

gliny pylaste warstwy IIa  w stanie twardoplastycznym.  

3. Pyły piaszczyste w stanie plastycznym warstwy IIb są podatne na osiadanie.  

4. Grunty spoiste (pyły i gliny pylaste) warstwy IIa i IIb są wrażliwe na przemarzanie, 

uplastycznienie w wyniku wzrostu wilgotności oraz naruszenie struktury w wyniku 

wibracji, zalania wodą lub mechanicznego oddziaływania (np. ruch pojazdów). Podczas 

robót ziemnych należy je szczególnie chronić przed rozmoczeniem, przemarzaniem lub 

naruszeniem struktury, a w przypadku takiego zdarzenia należy je wymienić na chudy 

beton lub nasyp budowlany, odpowiednio zagęszczony.  

5. Podłoże niejednorodne o zmiennej nośności stanowią mineralno-organiczne nasypy 

niebudowlane, stanowiące wierzchnią warstwę podłoża o miąższości 1,1-1,2 m. Na 

gruntach tych nie zaleca się projektować posadowienia fundamentów ani posadzek.  

6. W rejonie otw. nr 3 i 4 na głębokości 1,1-1,2 m występują piaski drobne i pospółki 

przewarstwione humusem w stanie średniozagęszczonym. Grunty te określono jako 

nasypy budowlane warstwy Ia, spełniające wymogi gruntów nośnych. Ocenę tych 

gruntów pod kątem przydatności do posadowienia fundamentów należy dokonać 

podczas realizacji robót budowlanych.   

7. Woda gruntowa  o zwierciadle swobodnym i napiętym, występuje w obrębie osadów 

piaszczystych na głębokości od 2,50-3,40 do 4,20-5,50 m. Ustabilizowane ZWG 

kształtuje się na głębokości 2,50-3,07 m, tj. na rzędnych 132,16-132,60 m n.p.m. 
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Podczas stanów wysokich, w wyniku długotrwałych opadów deszczu lub roztopów, 

ZWG może się podnieść o ok. 0,5-0,7 m powyżej obecnego poziomu.  

8. Przy projektowaniu obiektów zgłębionych, należy uwzględnić wypór wody gruntowej w 

okresie maksymalnych stanów.  

9. W rejonie projektowanych budynków znajdują się otwory obserwacyjne (piezometry), 

służące do monitoringu, m.in. głębokości zwierciadła wody gruntowej – zał. nr 1. Otwory 

te można wykorzystać do obserwacji poziomu wód gruntowych podczas realizacji robót 

ziemnych.  

10. Dla potrzeb projektowania posadowienia fundamentów należy przyjąć wartości danych 

geotechnicznych zestawionych w tabeli na zał. nr 5. Parametry te można przyjąć jako 

wartości charakterystyczne.  

11. Mineralne grunty warstw Ia, Ib mogą stanowić materiał na zasypki lub nasypy 

budowlane  

z zastrzeżeniami. Piaski są równoziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U= 2,9-3,5 i 

mogą być trudnozagęszczalne.  

12. Głębokość przemarzania gruntów na terenie badań wynosi hz= 0,8 m p.p.t.  

13. Roboty ziemne zaleca się wykonywać zgodnie z wytycznymi PN-B-06050:1999. 

14. Zaleca się dokonanie odbioru wykopów fundamentowych przez geologa, celem 

potwierdzenia zgodności warunków gruntowych, określonych w niniejszej dokumentacji 

i ewentualnie sprawdzenia stanu zagęszczenia nasypów budowlanych. 

5. Stan projektowany. 

5.1 Plan sytuacyjny. 

Geometrię dróg wewnętrznych, pokazano na rysunku nr 1 pt.: „Plan sytuacyjny”. Wszystkie 

projektowane nawierzchnie przewidziane są pod ruch KR-2. Szerokość jezdni wynosi od 

6,0m do 8,0m, łuki poziome wyokrąglono promieniami R = 7m do R = 13m. Przejezdność 

układu drogowego jest spełniona dla pięcioosiowego ciągnika siodłowego z naczepą o 

całkowitej długości 16,5m. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna będąca w obszarze 

przebudowy, zostanie rozebrana i zastąpiona nową konstrukcją z betonu asfaltowego na 

podbudowie z tłucznia łamanego, warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego 

cementem o Rm = 2,5 MPa i warstwie mrozoochronnej. Drogi obramowane są opornikiem 

betonowym 12x25x100[cm] i krawężnikiem wjazdowym 15x22x100 [cm]; natomiast chodniki 

obrzeżem betonowym 8x30x100 [cm] na ławie betonowej C12/15 z oporem. Woda opadowa 

odprowadzona jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne w tereny zielone. Chodniki 

technologiczne oraz opaski przy budynkach zaprojektowano z kostki betonowej koloru 
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czerwonego typu Behaton na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 oraz podbudowie z 

chudego betonu 7,5 -9,0 MPa. Szerokość chodników technologicznych wynosi 1,0 - 3,8 [m], 

natomiast utwardzonej opaski wokół budynków 0,5m. 

 Zakres robót ziemnych obejmuje: wykonanie koryta pod nowe konstrukcje drogowe. 

Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z uwzględnieniem przydatności gruntu 

rodzimego, tzn.: pod konstrukcje drogowe stosować grunt sypki niewysadzinowy G1, 

natomiast w tereny zielone można stosować grunt zakwalifikowany jako G2, zgodnie z PN-S-

02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  

 

Zestawienie łuków w planie: 

 

Łuk 
R 

[m] 

Kąt  

[g] 

Ł  

długość łuku 

T  

styczna 

B  

strzałka ugięcia 

X (N) Y (E) 

W 1 12,5 98,7740 19,39 12,26 5,01 5727925.92 6484559.59 

W 2 12,5 99,9879 16,93 12,50 5,18 5727892.91 6484542.22 

W 3 12,5 100,007 19,64 12,50 5,18 5727880.27 6484566.23 

 

5.2 Konstrukcja nawierzchni 

 

Założenia wyjściowe: 

 

Lokalizacja: miejscowość Rąbczyn, głębokość przemarzania gruntu: hZ =  0,8m 

Grupa nośności podłoża:  G3 

Kategoria ruchu:   KR 2 drogi na terenie oczyszczalni  

Dop. obciążenia na oś  110 kN  

Minimalna grubość konstrukcji ze względu na odporność na wysadziny: 

G3        0,55 x hZ = 0,55 x 0,8 = 0,44m 

 

5.2.1 Jezdnia - nakładka bitumiczna: 

 

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S      4cm 

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W      5cm 

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2 

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna        
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5.2.2 Jezdnia - pełna konstrukcja: 

 

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S      4cm 

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W      5cm 

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2 

- podbudowa: tłuczeń łamany, frakcji 0/63mm wg opisu     20cm 

- kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa z betoniarni     15cm 

- warstwa mrozoochronna: Pr, wsp. filtracji min. 8m/dobę     20cm

          RAZEM: 64cm 

0,64 > 0,44m warunek odporności na wysadziny jest spełniony 

 

5.2.3 Nawierzchnia z kostki betonowej: 

 

- kostka betonowa typu Behaton, szara       8cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4       3cm 

- podbudowa: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa       20cm 

- kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa z betoniarni     15cm 

- warstwa mrozoochronna: Pr, wsp. filtracji min. 8m/dobę     20cm

          RAZEM: 66cm 

0,66 > 0,44m warunek odporności na wysadziny jest spełniony 

 

5.2.4 Istniej ąca nawierzchnia z kostki betonowej: 

 

- kostka betonowa z rozbiórki (10% nowa)       8cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4       3cm 

- wyrównanie podbudowy: chudy beton 7,5-9,0 MPa         śr. 10cm 

 

5.2.5 Chodnik technologiczny / opaska: 

 

- kostka betonowa typu Behaton, czerwona       6cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4       3cm 

- podbudowa: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa       15cm 

- istniejące podłoże G3          

          RAZEM:         24cm  
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5.2.6. Wymagana no śność konstrukcji nawierzchni 

 

- podbudowa tłuczniowa:  E2 ≥ 160 MPa  E2/E1 ≤ 2,2 

 

5.3 Odwodnienie dróg 

 

Wodę deszczową z projektowanych nawierzchni drogowych należy odprowadzić 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi w tereny zielone. Wyjątek stanowi istniejąca 

nawierzchnia z płyty betonowej, która odwodniona jest poprzez ścieki do wpustów kanalizacji 

deszczowej. Niweletę dróg wewnętrznych zaprojektowano w nawiązaniu do projektowanych 

obiektów oraz istniejących dróg wewnętrznych z pochyleniem podłużnym od 0,3% do 1,5%, 

natomiast spadki poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne o pochyleniu od 1,0% do 

3,0% oraz lokalnie (rampa) 7,0%.  

 

6. Uwagi technologiczne 

 

1. Po wykonaniu korytowania, Kierownik Budowy zobowiązany jest do sprawdzenia 

rzeczywistego stanu rodzimego podłoża gruntowego. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności z założeniami projektowymi, rozwiązanie alternatywne należy uzgodnić z 

Projektantem i Inwestorem. 

 

2. W przypadku uplastycznienia podłoża na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych, 

grunt nawodniony należy wymienić. 

 

3. Projektowane rzędne nawierzchni i chodników należy sprawdzić w terenie. 

 

4. Projektowana nośność nawierzchni nie uwzględnia obciążenia od maszyn budowlanych, w 

związku z czym, drogi należy wybudować po zakończeniu prac związanych z przebudową 

oczyszczalni.   

 

5. Podbudowa z chudego betonu oraz wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego 

cementem, po wbudowaniu wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjny przez okres 

ok. 7 dni mających na celu, prawidłowe wiązanie cementu oraz uzyskanie wymaganej 

nośności. W tym okresie należy unikać obciążania warstwy konstrukcyjnej ruchem maszyn 

budowlanych.  
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6. Roboty ziemne (korytowanie), należy poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi w celu 

prawidłowej lokalizacji sieci mediów. 

 

7. Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiały  muszą mieć świadectwo dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie oraz ocenę higieniczną  wydaną  przez  Państwowy Zakład 

Higieny. 

 

7. Kolizje i przeszkody 

 

Na obszarze objętym inwestycją występują następujące sieci: elektryczna wraz z 

oświetleniem, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć teletechniczna. Usunięcie kolizji 

oraz przebudowa powyższych mediów jest objęta osobnym opracowaniem branżowym.  

Ze względu na występujące uzbrojenie ternu, roboty ziemne należy prowadzić korzystając z 

inwentaryzacji geodezyjnej oraz robiąc przekopy próbne metodą ręczną w celu ustalenia 

rzeczywistego przebiegu sieci. W przypadku wystąpienia sieci mediów podziemnych w 

projektowanej konstrukcji drogi, należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.   

W przypadku natrafienia na nie wykazane na mapie sytuacyjnej, urządzenia podziemne, 

należy przerwać roboty budowlane, zabezpieczyć teren budowy, a fakt ten zgłosić 

inwestorowi oraz gestorowi sieci. 

  

8. Informacja do Planu Bezpiecze ństwa  i  Ochrony  Zdrowia 

 

8.1. Wstęp 

 

Specyfiką robót drogowych jest ich zagrożenie bezpośrednim sąsiedztwem ruchu 

mechanicznego sprzętu i pojazdów budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencją 

tej sytuacji jest konieczność dostosowania organizacji robót do zastanych warunków, ich 

oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposażenie zatrudnionych pracowników w środki 

zapewniające im ochronę. 

 

8.2. Zakres i kolejno ść wykonywanych robót 

 

a) oznakowanie placu budowy, 

b) prace rozbiórkowe części starej nawierzchni, 

c) roboty ziemne, korytowanie, makroniwelacja, 
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d) wbudowanie krawężników i oporników betonowych, 

e) wykonanie warstwy wzmacniającej i podbudowy, 

f) wykonanie nawierzchni szczelnych, 

g) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

h) wykonanie chodników, 

 

8.3. Zagro żenia 

 

Lp. Rodzaj zagro żenia Skala 
zagro żenia 

Miejsce 
zagro żenia 

Czas 
wyst ępowania 

zagro żenia 
1 Wypadki komunikacyjne Częste Drogi 

komunikacyjne, 
teren budowy  

Czas dojazdu, czas 
pracy, czas 
powrotu 

2 Obrażenia na skutek 
uderzeń, przygniecenia 

Częste Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

3 Spadające przedmioty Sporadyczny  Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

4 Zasypanie ziemią w 
wykopie 

Sporadyczny  Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

5 Obrażenia ciała na skutek 
kontakty z ostrymi 
przedmiotami 

Częste Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

6 Upadki Częste  Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

7 Hałas Sporadyczny Teren budowy  Czas wykonywania 
pracy 

8 Przemoknięcie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

9 Osoby niepowołane w 
miejscy pracy 

Częste Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

 

8.4. Zabezpieczenie  robót 

 

a) oznakowanie i organizacja ruchu 

Roboty oznakować tak, aby uciążliwość ruchu dla ruchu lokalnego była jak 

najmniejsza. Jednocześnie należy zapewnić bezpieczeństwo osobom wykonującym 

roboty drogowe. 

 

b) szkolenia 

Szkolenia wstępne obejmujące wszystkich zatrudnionych. Pracowników należy 

zapoznać z technologią i kolejnością wykonywanych robót, wskazać posadowienie 

urządzeń podziemnych i warunki pracy w ich pobliżu wynikające z uzgodnień oraz 

projektów branżowych. Szczególnie zaakcentować niebezpieczeństwo ogólne jakie 
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niesie dowóz materiału oraz sprzęt i transport technologiczny. Szkolenie na 

stanowisku roboczym obejmuje każdego, kto na budowie po raz pierwszy wykonuje 

daną czynność technologiczną. Każdorazowo należy przypominać zasady 

bezpiecznego zachowania przy robotach, które mają być aktualnie wykonywane. 

Szczególną staranność zachować przy robotach niebezpiecznych wymienionych w 

pkt. 3 . 

 

c) oznakowanie maszyn drogowych 

Maszyny i sprzęt technologiczny zatrudnione do wykonania zadania winny posiadać 

światła  żółte wysyłające sygnały  błyskowe.  

 

d) środki ochrony osobistej 

Zatrudnieni przy robotach winni posiadać: 

- ubrania ochronne 

- kamizelki z elementami odblaskowymi 

- rękawice ochronne 

- kaski ochronne 

- sprzęt ochrony osobistej 

 

 

Opracował:  

 

 

 

mgr inż. Mariusz Tomczak 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

1. Plan sytuacyjno - wysokościowy.       

2. Plan rozbiórek.         

3. Przekroje normalne.        

4. Profil podłużny.           

5. Schemat przejezdności dróg.        

   


