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1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. Podstawa opracowania 
 

- zlecenie Inwestora 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
- koncepcja zagospodarowania terenu  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, 
poz.1133). 

 
1.2. Zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany części drogowej dla 
inwestycji pn.: " Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z 
dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów". 
 
Celem opracowania projektu jest umożliwienie Inwestorowi wystąpienia z 
wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
 
 

2. Opis stanu istniej ącego 
 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Kozów, gmina Smyków,  
województwo świętokrzyskie. 
Teren przeznaczony pod inwestycję jest terenem opadającym w kierunku 
pólnocno-wschodnim. Rzędne terenu istniejącego w granicach inwestycji 
mieszczą się w przedziale od 276,00m n.p.m. do 278,50m n.p.m. 
 

2.1. Stosunek do przepisów o ochronie zabytków i pr zyrody 
 
Działki, na których projektuje się inwestycję nie są wpisane do rejestru 
zabytków oraz nie podlegają ochronie. 
 

2.2. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestyc ji 
 
Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenów szkód górniczych, ani 
terenów górniczych, w rejonie opracowania nie występuje eksploatacja 
górnicza. 
 

2.3. Warunki gruntowe 
 

Dla projektowanej inwestycji wykonano dokumentację geotechniczną pn.: 
"Opracowanie określające geotechniczne warunki posadowienia projektowany 
budynek remizy OSP w miejscowości Kozów gm. Smyków". 
Zgodnie z dokumentacją teren inwestycji charakteryzują proste warunki 
gruntowe. 



 

Poziom wód gruntowych występuje na głębokości 4,00 - 5,00m ppt., stabilizuje 
się na głębokości ok. 1,00 - 1,50m ppt. 

3.  Opis stanu projektowanego 

W granicach opracowania zaprojektowano drogę wewnętrzną biegnąca wokół 
projektowanego budynku. 
Dojazd do terenu inwestycji stanowi istniejący zjazd  - przeznaczony do 
przebudowy. 
Zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 0401T relacji Stąporków - Smyków - 
Radoszyce - Wólka - Włoszczowa na działki nr 142/1 i 143/1 posiada jezdnię 
szerokości 5,00m. Szerokość włączenia wynosi 15,00m. Przecięcie krawędzi 
drogi powiatowej z przebudowywanym zjazdem zostało ograniczone łukiem 
R=5,0m z krawężnika wtopionego do poziomu zjazdu. Na całej szerokości 
włączenia został zaprojektowany krawężnik wtopiony do poziomu jezdni drogi 
powiatowej. 
W ciągu istniejącego rowu przydrożnego, pod nawierzchnia 
przebudowywanego zjazdu zaprojektowano przepust o średnicy fi 50cm z 
murkiem czołowym -  wlotowym i wylotowym. Ponadto na całej szerokości 
działki Inwestora należy wykonać pogłębienie istniejącego rowu 
 
Założono dwa profile podłużne. 
Profil podłużny drogi dojazdowej A1 - A8 posiada długość 39,33m. 
Projektowana droga dojazdowa szerokości 5,00m posiada spadek poprzeczny 
zmienny - 0,00% przed garażem przechodzący w spadek o wartości 2,00% na 
przedłużeniu krawędzi projektowanej drogi wokół budynku aż do spadku 
zgodnego ze spadkiem podłużnym istniejącej nawierzchni drogi powiatowej. 
Spadki podłużne drogi dojazdowej mieszczą się w przedziale od 1,00% do 
4,50%. 
W ciągu niwelety drogi dojazdowej zaprojektowano łuk pionowy o promieniu 
wartości R=300,00m. 
 
Profil podłużny drogi wewnętrznej B1 - B15 posiada długość 113,38m. 
Projektowana droga posiada zmienną szerokość - 4,00m i 5,00m. Spadek 
poprzeczny drogi wynosi 2,00% od strony budynku. Projektowane spadki 
podłużne drogi wokół budynku mieszczą sie w przedziale od 0,00% do 1,00%, 
zgodnie z  rysunkiem nr D3 – Profile podłużne. 
 

3.1. Konstrukcja 
 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.). 

 
3.1.1. Nawierzchnia zjazdu i dróg wewn ętrznych 
 

• kostka brukowa betonowa gr. 8cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, 



 

• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu 
lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 

 
3.1.2. Nawierzchnia miejsc parkingowych 
 

• betonowe płyty wielootworowe gr. 10cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm, 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu 

lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 
 

3.1.3. Nawierzchnia chodnika i opasek wokół budynku  
 

• kostka brukowa betonowa gr. 8cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu 

lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 
 

3.1.4. Kraw ężniki 
 

• Krawężnik betonowy fazowany o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 
1340:2003 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, 

• Ława pod krawężnik j.w. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C8/10 wg PN-
EN 206-1, 

• Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm. 

 
3.2. Bilans powierzchni i długo ści projektowanych 
 

Bilans powierzchni dróg przedstawia się następująco: 
-  powierzchnia dróg wewnętrznych , w tym zjazdu  789,00 m2 

- powierzchnia miejsc parkingowych    242,50 m2 

- powierzchnia chodników i opasek wokół budynków  131,00 m2 
- powierzchnia zieleni      82,00 m2 
- krawężnik H12       284,00 m 
- krawężnik H4        10,00 m 
- krawężnik H0        33,00 m 

4. Uwagi ko ńcowe  

 
1. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 

ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 
pracownika użytkownika sieci. 

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
branżowymi i zasadami BHP. 

 
Po zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu należy uzupełnić ubytki gruntu 
humusem i obsiać projektowane tereny zielone wokół zjazdu. 



 

Roboty można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenia robót w jego obrębie. 
W celu uzyskania oczekiwanej jakości wykonania inwestycji muszą być spełnione 
warunki normowe robót dotyczące przygotowania podłoża gruntowego, wykonania 
robót ziemnych oraz robót nawierzchniowych. Materiały użyte do budowy winny 
posiadać odpowiednie świadectwa i Atesty. 
W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury 
technicznej nie związanymi z gospodarką drogową Inwestor na swój koszt dokona 
przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń i obiektów. 
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