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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt budowlany opracowano w ramach opracowania zadania pn. „Remont drogi 
gminnej nr 382007T Salata-Muszczarz-Granica Gminy”  (Umowa nr 53.2020 z dn. 
29.10.2020) 

1.1 Materiały wyjściowe do projektowania 

 mapa zasadnicza, 
 uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 
 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. z 1999 r. Nr 43, poz. 430), 

 ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), 
 inne obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg. 

1.2 Przedmiot i cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wykonania remontu drogi gminnej 
nr 382007T Salata-Muszczarz-Granica Gminy, na działkach nr 146, 354, 83 wraz z 
remontem zjazdów, wymianą przepustów i odmuleniem rowów w miejscowości Salata, 
gmina Smyków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Teren inwestycji zlokalizowany jest  w msc. Salata. 
 

  
rys D-1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 
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1.4 Warunki geotechniczne 

 
Na podstawie analizy materiałów przypisano projektowany obiekt do pierwszej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

1.5 Opis stanu istniejącego 

1.5.1 Funkcja i sposób zagospodarowania terenu. 

Teren przeznaczony pod Inwestycję posiada charakter terenu rolniczego, częściowo 
zabudowanego. Na  terenie przedmiotowej Inwestycji nie znajdują się żadne sieci, które 
mogłyby kolidować z Inwestycją. Zlokalizowane są: wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć nn 
i oświetleniowa.  Wysokościowo ukształtowany jest w sposób mało  zróżnicowany. 

1.6 Opis projektowanych rozwiązań 

Zakres zadania polega na: 

 wykonaniu górnych warstw nawierzchni (wyrównawczej  i ścieralnej) drogi  
 remoncie istniejących poboczy z kruszywa szerokości 2x0,75m 
 oczyszczeniu obustronnych rowów przydrożnych z wymianą przepustów pod zjazdami 
 umocnieniu skarp nasypów w rejonie przepustów (od 0+296 do 0+326 obustronnie, od 

0+536,50 do 0+539,50 strona P, 0+402,5 do 0+405,5 strona L, od 1+220 do 1+224 
obustronnie) 

 odtworzeniu nawierzchni zjazdów i dojść do furtek o nawierzchni z kruszywa lub kostki 
brukowej betonowej  

 ustawieniu bariery sprężystej po obu stronach drogi w rejonie przepustu pod drogą w km 
ok. 0+373,50 

 odtworzeniu oznakowania pionowego. 
 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy dokonać robót rozbiórkowych polegających 
na: demontażu oznakowania pionowego, rozbiórce nawierzchni zjazdów i dojść do furtek, 
istniejących przepustów i sfrezowaniu na grubość ok. 5 cm warstwy ścieralnej asfaltowej 
drogi w rejonie połączenia nawierzchni istniejących z nową celem dowiązania 
wysokościowego i nadania jednolitego profilu podłużnego (50m2 łącznie) oraz wzmocnić 
nawierzchnię  geosiatką 100/100KN w obszarze spękań powierzchniowych . 

Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wykorzystania (m.in. destrukt asfaltowy, 
kostka brukowa betonowa, krawężniki, przepusty, grunt) jest własnością Zamawiającego 
(Gminy Smyków) i wskaże on Wykonawcy miejsce jego złożenia. Materiał z rozbiórki  
nienadający się do ponownego wykorzystania winien być wywieziony na składowisko 
odpadów, złomowisko lub zutylizowany. 

 

2 DANE INFORMUJĄCE O TERENIE  
 Na terenie objętym inwestycją nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
Inwestycja zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji z uwagi na jej znikomy zakres, 
przewidzianą technologię wykonania robót oraz zastosowane rozwiązania technologiczne 
nie będzie oddziaływała negatywnie na otaczającą przyrodę. 

 

3 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 
INWESTYCJI                                                                                                 

Teren objęty inwestycją jest zlokalizowany poza granicami istniejących terenów górniczych. 
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4 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 W trakcie eksploatacji zużycie wody oraz innych surowców, materiałów, paliw, energii 
nie wystąpi, wymagane będzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontów w 
przyszłości. Podczas prac wykonawczych nastąpi zużycie paliw wykorzystywanych przez 
maszyny i urządzenia pracujące na placu budowy. Wystąpi również zużycie materiałów i 
surowców niezbędnych dla realizacji zadania.     

 Ziemia z ukopu zostanie wykorzystana podczas prac ziemnych w trakcie realizacji 
przedmiotowej inwestycji, przewieziona i zagospodarowana w miejscu wskazanym przez 
Inwestora lub wywieziona na składowisko odpadów. 

 Prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych. Po zakończeniu 
budowy teren zostanie uporządkowany, a otoczenie inwestycji doprowadzone do stanu 
pierwotnego. Materiały budowlane przechowywane będą na terenie utwardzonym, 
uniemożliwiającym mieszanie materiałów z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia emisji 
niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hałasu maszyny podczas postoju 
będą wyłączane. Wykonawca zapewni pracownikom przenośne toalety.  

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzętu mechanicznego do środowiska będą 
wprowadzane w krótkim okresie czasu gazy i pyły ze spalania paliwa pracujących maszyn, 
natomiast po zakończeniu inwestycji przewiduje się wprowadzanie do atmosfery spalin 
pojazdów w ilości nie większej niż wprowadzane przed przebudową. 

 

5 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Na podstawie art. 20 pkt 1c Prawo Budowlane mówiącego o określeniu obszaru 
oddziaływania obiektu, stwierdzono iż przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje poza teren 
inwestycji tj. poza teren działek o nr ewid. 146, 354, 83. 

 

II. PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Obiekt to droga gminna, która zapewnia dostęp do drogi publicznej za pomocą zjazdów na 
posesje. 

 

2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Zakres robót nawierzchniowych polegać będzie na: 

 wykonaniu górnych warstw nawierzchni (wyrównawczej  i ścieralnej) drogi  
 remoncie istniejących poboczy z kruszywa 
 odtworzeniu nawierzchni zjazdów i dojść do furtek o nawierzchni z kruszywa lub kostki 

brukowej betonowej. 
 

Parametry drogi: 

klasa drogi:     droga gminna, klasa D – dojazdowa 

obciążenie ruchem:    KR1 

długość drogi:     1289,60mb 

szerokość pasa ruchu:    2,5 m 

przekrój drogi:     1x2 

szerokość jezdni     5,00m 
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szerokość pobocza:    2x 0,75m 

spadek poprzeczny jezdni (podstawowy): daszkowy 2%, 

szerokość jezdni zjazdów indywidualnych: 3,50 ÷ 4,00 m 

połączenie zjazdu z drogą:   skos 1,5:1,5 zjazdy z kostki betonowej 

      promień R3,0m zjazdy z kruszywa 

2.1 Konstrukcja nawierzchni 

Nawierzchnie zaprojektowano wg następujących technologii: 

2.1.1 Konstrukcja drogi (droga gminna, kategoria KR1): 

 warstwa ścieralna  AC 11S, 50/70         4 cm 
 warstwa wyrównawcza AC 11W, 50/70        4 cm  

RAZEM 8 cm 

2.1.2 Konstrukcja zjazdu 

 warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej     8cm  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4        4cm 
 podbudowa z kruszywa 0-31,5 łamanego 

dolomitowego stabilizowanego cementem C 1,5/2    15 cm 
RAZEM 27cm 
 

 nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 łamanego 
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie    15 cm 

 podbudowa z kruszywa 0-31,5 łamanego 
dolomitowego stabilizowanego cementem C 1,5/2    15 cm 

RAZEM 30 cm 

2.1.3 Konstrukcja poboczy utwardzonych 

 nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 łamanego 
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie    10 cm 

RAZEM 10 cm 
 

2.2 Zestawienie powierzchni utwardzonych. 

 Nawierzchnia asfaltowa 6 448 m2 
 Zjazdy z kruszywa   700 m2 
 Zjazdy z kostki betonowej  400 m2 
 Pobocza   1700,00 m2 

 

2.3 Odwodnienie  

Odwodnienie będzie odbywać się powierzchniowo do istniejących rowów, które należy 
odmulić, wody opadowe pozostają w obrębie pasa drogowego. Należy rozebrać istniejące 
przepusty i w ich lokalizacji zabudować nowe, z rur PEHD fi 40cm ułożonych na ławie 
żwirowej gr.15cm. Przepusty wyposażyć w prefabrykowane ścianki czołowe obustronnie, a 
wlot i wylot przepustu umocnić darniną z kołkowaniem. 
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III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

2.4 Obowiązki w procesie inwestycyjnym. 

Przed przystąpieniem do robót inwestor w wyznaczonym terminie przekaże protokołem 
kierownikowi robót prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane (wraz ze wszystkimi 
wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi), dokumentację projektową, 
specyfikację techniczną. 

 
Do kierownika robót należy: 
 Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami B.H.P. 
 Sporządzenie planu BIOZ. 
 Odcinki robót  w widocznym miejscu należy oznakować odpowiednimi znakami 

drogowymi i informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczyć teren wykonanych robót. 
Koordynować działaniami zapewniającymi przestrzeganie podczas wykonywania 
robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Do obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
 Reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli zgodności realizacji z 

projektem budowlanym i wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowę, oraz 
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 Niedopuszczenie do zastosowania wyrobów wadliwych. 
 Odbiór robót budowlanych. 
 Uczestniczenie we wszelkich próbach przy odbiorach technicznych gotowych 

odcinków wykonanych robót drogowych oraz robót instalacyjnych i ukształtowania 
terenu i przekazanie ich do użytku. 

 Usuwanie wad a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń prac 
budowlanych. 

 Wydawanie polecenia kierownikowi grupy robót wpisem do dziennika budowy  
dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń. 

 Żądanie od kierownika grupy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
robót. 

 
 
Zabezpieczenie pracowników; 
Zabezpieczenie dla pracowników tymczasowych pomieszczeń techniczno-socjalnych 

oraz wyposażenie w artykuły pierwszej pomocy czyli apteczek. W powinności Wykonawcy 
jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie prowadzonych robót 
budowlanych odpowiedniego wyposażenia pierwszej pomocy przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

Załatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone wyłącznie w 
przewidzianych do tego celu toaletach, zainstalowanych przez wykonawcę robót. 
 

2.5 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 Droga, zjazdy, słupy oświetleniowe, przepusty, rowy. 

2.6 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 istniejący ruch pojazdów budowy (najechania, potrącenia),  
 istniejący ruch pojazdów (najechania, potrącenia), 
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 wykopy. 
 

2.7 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia niebezpieczeństwa 
zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopów, nasypów oraz 
wykonywania warstw konstrukcji utwardzenia. Ponadto zagrożenia mogą wystąpić przy 
wykonywaniu prac związanych z rozbiórką konstrukcji oraz załadunkiem i rozładunkiem 
materiałów. Zagrożenia wynikające na budowie mogą dotyczyć również uszkodzeń 
podziemnych sieci uzbrojenia technicznego, przy niewłaściwym wykonywaniu robót 
ziemnych. Zagrożenie stanowi również ruch samochodowy. Mogą wystąpić potrącenia 
pieszych. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia niebezpieczeństwa 
zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu  robót drogowych oraz robót instalacyjnych. 

2.8 Prace szczególnie niebezpieczne 

 prace wykonywane w pobliżu jezdni po której odbywa się ruch kołowy należy 
wykonywać po ustawieniu oznakowania tymczasowego, według zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy powinni nosić kamizelki 
ostrzegawcze lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi.  

 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinny być dopuszczeni 

pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na 
budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli 
pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i 
przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.  

 

2.9 Uwagi końcowe 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw i innych elementów drogi powinny 
posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. 

 Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru  oraz zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. 

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Orientacja rys. nr D-1 
 Projekt Zagospodarowania Terenu rys. nr PZT-1 
 Przekroje normalno – konstrukcyjne rys. nr D-3 

 
V. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW TEKSTOWYCH 

 
 Oświadczenie o kompletności opracowania 
 Uprawnienia zespołu projektowego 

 
 

 
Opracowała: 

 
 

mgr inż. Anna Świderska-Łakomiec 
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OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA 

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 kwietnia 2004r (z 

późn. zm.), oświadczam, że niniejszy projekt budowlany dla zadania pn.: „Remont drogi 

gminnej nr 382007T Salata-Muszczarz-Granica Gminy" został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
inwestor:  Gmina Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków  

adres inwestycji:  Muszczarz, obręb 0012 Salata, nr ewid. działki  146, 354, 83 

 

Kielce, 26.02.2021 

 

BRANŻA 
DROGOWA: 

  

Projektant: 
mgr inż. Anna 

Świderska-Łakomiec 
SWK/0098/PWBD/18 

 
…………………………………… 
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Uprawnienia Zespołu Projektowego 


