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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

Inwestycja pn: UTWARDZENIE CIĄGU PIESZEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2618 C 
SPOCZYNEK – ZBRACHLIN W MIEJSCOWOŚCI ZBRACHLIN NA DŁUGOŚCI OKOŁO 
350MB 

 
 

Adres inwestycji: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT ALEKSANDROWSKI  GMINA   
WAGANIEC   OBRĘB  ZBRACHLIN DZ 60.  

 

 
 
Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S ODLIONIE UL. 

SZOSA CIECHOCINSKA 22 87-700 ALEKSADRÓW KUJ 
 
 
 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
Projektant:  mgr inż. Piotr Przybylski 
  upr. nr KUP/0064/POOD/04 
 
 

Data opracowania:                                                                                          Włocławek 20 Listopad 2015. 
  
 

wymóg art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (DZ.U. 2003.207.2016 ze zmianami) 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu na: UTWARDZENIE CIĄGU PIESZEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2618 C 

SPOCZYNEK – ZBRACHLIN W MIEJSCOWOŚCI ZBRACHLIN NA DŁUGOŚCI OKOŁO 350MB 
1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

1.1. Planu sytuacyjno - wysokościowego w skali 1:500; 

1.2. Odkrywek geotechnicznych; 
1.3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne; (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 14 05 1999 roku); 

1.4. Pomiarów uzupełniających wykonanych przez projektanta. 
 

2. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęto budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2618 C Spoczynek – 
Zbrachlin polegającą na: 

 Budowie chodnika, 
 Budowie zjazdów do posesji, 
 Budowie zatoki postojowej,  
 Wykonanie odcinka ścieku przykrawężnikowego.  

Budowany chodnik obejmuje teren miejscowości Zbrachlin. 
 
 

3. Opis stanu istniejącego 

3.1. Dane ogólne 

Miejscowość Zbrachlin znajduje się w obrębie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na obszarze 
administracyjnym gminy Waganiec w Powiecie Aleksandrowskim. 
Miejscowość zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin łączącej 

miejscowości Zbrachlin z drogą krajową nr 91 w miejscowości Stary Zbrachlin. Miejscowość Zbrachlin 
na omawianym odcinku posiada charakter zwartej zabudowy. 

 
3.2. Warunki gruntowo - wodne 

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek stwierdzono, że teren zalegają grunty piaszczyste i piasz-

czysto – gliniaste.  

 
4. Rozwiązania projektowe  

4.1.  Rozwiązania sytuacyjne  

Projektowany chodnik położony jest na terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2618 C 

Spoczynek – Zbrachlin. Chodnik został umieszczony częściowo przy krawędzi jezdni, a na odcinku przy 

zatoce postojowej za zatoką. Na odcinku objętym opracowaniem zostaną wybudowane zjazdy do 

posesji i zatoka postojowa.  

Chodnik zlokalizowany jest po stronie lewej drogi.  

 

Chodnik zaprojektowano zgodnie z wymogami funkcjonalnymi uwzględniającymi granice istniejącego 

pasa drogowego drogi powiatowej , tak aby przebiegał tylko w pasie drogowym, jak i poszanowanie, 

występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich poprzez 

zapewnienie zjazdu do każdej działki .  
Geometryczne rozwiązanie chodnika dostosowano maksymalnie do wymogów wynikających z: 

- normatywu projektowania, 

- uwarunkowań lokalnych i terenowych, 

- możliwości terenowych. 
Wymiarowanie pokazano na planie sytuacyjnym. 

Na odcinku objętym projektem występuje istniejąca linia energetyczna niskiego napięcia i linia 
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telefoniczna , z którymi nie występują żadne kolizje i nie podlegają przebudowie. Na całej długości 

projektowanego chodnika z uwagi na zachowanie istniejącego odwodnienia zaprojektowany został ściek 

przykrawężnikowy. Wykonawca podczas prowadzenia robót zobowiązany jest wykonanie przekopów 

kontrolnych w miejscu występowania urządzeń obcych. 

W miejscu gdzie projektowany krawężnik zlokalizowany jest przy istniejącej krawędzi drogi należy 

wykonać uszczelnienie a w przypadku powstałych ubytków należy uzupełnić pełna konstrukcję jezdni. 

 
4.2.  Geometria  

Rozwiązania wysokościowe przedstawiono na planie sytuacyjnym, przekroju normalnym.  

 Chodnik  o szerokości 2,0 m o spadku jednostronnym 2%. Niweleta chodnika jest odniesieniem 

niwelety istniejącej jezdni. 

 Zjazdy do posesji dostosowane są do istniejących warunków terenowych zarówno pod względem 

usytuowania wysokościowego i lokalizacyjnego. 

 
4.3.  Konstrukcje nawierzchni 

4.3.1.  Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Nawierzchnię chodnika zaprojektowano o następującej konstrukcji: 

• kostka betonowa grubości 6 cm; 
• podsypka cementowo - piaskowa grubości  5 cm; 
• sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe G-1 

Wzdłuż krawędzi chodnika zaprojektowano obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, wzmocnione ławą betonową. Od strony krawężnika zaprojektowano ściek z kostki 
betonowej . 

 
4.3.2.  Konstrukcja nawierzchni zjazdów i zatok postojowych 

• kostka betonowa grubości 8 cm; 
• podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm; 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm;  
• warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm;  
• sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe G-1.  

Od strony jezdni na zjazdach zaprojektowano krawężnik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 na ławie z 
oporem. Szczeliny przy krawężnikach należy wypełnić masa zalewową i posmarować emulsją asfaltową. 
Obramowanie zjazdów wykonano z obrzeża  o wymiarach 8x30 na ławie z oporem 

 

 
4.3.3.  Zestawienie projektowanych powierzchni: 

 Powierzchnia zjazdów i zatok 546m2 

 Powierzchnia chodnika 511 m2 

 długości ścieku przykrwężnikowego 271 mb. 

4.4.  Odwodnienie 

Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne z odprowadzeniem wód 

opadowych poprzez ściek przykrawężnikowy  do istniejącego rowu. Budowa chodnika nie zmienia 

stosunków wodnych.  

 
5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują wykonanie nasypów oraz koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika i 

zjazdów. 

Przed makroniwelacją terenu, wykonawca powinien usunąć cały nasyp niebudowlany oraz 
skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do 
głębokości 0,8 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
Is=0,98, wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Koryto robót ziemnych należy doprowadzić do zagęszczenia Is ≥ 1,00 
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Nośność warstwy gruntu podłoża należy sprawdzić wówczas na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. Wymagania jak dla ruchu lekkiego. 

 
6. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

Przy realizacji robót należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie robót wykonywanych w bliskim 
sąsiedztwie jezdni oraz oznakowanie strefy robót. Przestrzegać przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakresie prowadzonych robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 
określają przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena 

pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 
2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288) 

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

5) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, 
zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930) 

 
7. Uwagi końcowe 

Projektant zastrzega konieczność weryfikacji zaprojektowanych rzędnych krytego odcinka rowu po 
uzyskaniu informacji o występujących rozbieżności w stosunku do umieszczonych w projekcie. 

Przed Przystąpieniem do robót należy potwierdzić zakładane miejsca odpływu. 

W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując 
przekopy próbne. 

Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.  

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w 
opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. 

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac budowlanych 
obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - 
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE. 
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ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 


