Włocławek, 27.11.2017 r.

Egzemplarz nr 1, 2, 3, 4, 5

Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową
przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 w km 0+107

Lokalizacja:

Województwo kujawsko – pomorskie, powiat aleksandrowski,
gmina Koneck, miejscowość Koneck:
dz. 357/1, 373, 426/1, 343, 341, 365/2, 370, 354, 353/2,
425/2, 427

Inwestor:

Powiat Aleksandrowski
Kategoria
obiektu:
Zawartość:
Branża:
Kody CPV:

Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe
Projekt Wykonawczy
Drogowa
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45221111-3 – Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek
Biuro projektowe:

Oświadczenie
Projektanta:

Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek

tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe
Oświadczamy, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej - wymóg art 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo Budowlane – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)

Projektant:

Projektant
Sprawdzający:

Opracował:
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Uprawnienia projektanta.
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branży drogowej dla:

Przebudowy drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z
przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI
01020808 w km 0+107
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
-

Mapa do celów projektowych w skali 1:500

-

Decyzja środowiskowa

-

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

-

Uzgodnienia z Inwestorem

-

Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

-

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
późniejszymi zmianami)

-

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r., poz. 460)

-

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29
stycznia 2016 r. Poz. 124)

-

Uzgodnienia branżowe

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej dla drogi powiatowej nr
2617C w miejscowości Straszewo mający na celu wykonanie jej nowej nawierzchni
bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy przepustu w km 0+107. Zakres
opracowania obejmuje:
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-

Korytowanie pod poszerzenie jezdni, zjazdów i ścieżki pieszo-rowerowej,

-

Wbudowanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu oraz zjazdach i ścieżki pieszorowerowej,

-

Ułożenie warstw bitumicznych na konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zjazdów
bitumicznych,

-

Wykonanie ścieku z elementów betonowych,

-

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na konstrukcji ścieżki pieszorowerowej i zjazdów w jej ciągu,

-

Wbudowanie umocnionego pobocza z kruszywa łamanego,

-

Oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Stan istniejący
Droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia jest w stanie złym: jest nierówna z
licznymi zadoleniami, które skutecznie uniemożliwiają swobodny spływ wód opadowych i
deszczowych. To z kolei działa destrukcyjnie na nawierzchnię. Pobocza gruntowe
przerośnięte są trawami, co również uniemożliwia spływ wody lub miejscami są
pozapadane – stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego.
3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji
Projektowana budowa drogi zlokalizowana jest w miejscowości Straszewo, gm. Koneck.
Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane
stanowią działki nr 357/1, 373, 426/1, 343, 341, 365/2, 370, 354, 353/2, 425/2, 427 – m.
Straszewo, jednocześnie projektant oświadcza, że inwestycja zlokalizowana jest w całości
na w/w działkach.
Droga nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże należy
dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w środowisko
naturalne

była

jak

najbardziej

ograniczona.

.

Przedsięwzięcie

nie

zostało

zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
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środowisko ( Dz.U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 ) jako drogi o nawierzchni twardej o
całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 (…).
Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu –
budowę należy prowadzić na podstawie Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
BI.6733.4.2017 z dnia 24.11.2017 r. wydanej przez Wójta Gminy Koneck. Omawiana
inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską. W przypadku
odkrycia w trakcie trwających robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie,
że są zabytkami, należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) zawiadomić
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku lub Wójta
Gminy Koneck, po wcześniejszym wstrzymaniu robót budowlanych.
4. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu
Na

podstawie

otrzymanych

wyników

rozpoznania

geotechnicznego

oraz

uwzględniając charakterystykę konstrukcji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463) proponuje się przyjęcie dla całej inwestycji II-giej
kategorii geotechnicznej.
5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
5.1 Charakterystyka projektowanej drogi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kategoria drogi: powiatowa (P),
Klasa drogi: Zbiorcza (Z),
Kategoria ruchu: KR2,
Prędkość projektowa: 50 km/h,
Długość – 1 000 m,
Szerokość nawierzchni drogi: 5,5 m,
Przekrój jezdni: 1x2
Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy,
Rodzaj poboczy: umocnione kruszywem łamanym
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5.2 Projektowana konstrukcja

-

Konstrukcja jezdni:

• Warstwa ścieralna AC11S 50/70 – 5 cm,
• Warstwa kompozytu z siatki szklano-węglowej wstępnie powlekanej asfaltem
• Warstwa profilowa AC11W 50/70 – śr. 100 kg/m2
• Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako podbudowa.
-

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:

• Warstwa ścieralna AC11S 50/70 – 5 cm,
• Warstwa kompozytu z siatki szklano-węglowej wstępnie powlekanej asfaltem
• Warstwa wiążąca AC11W 50/70 – 7 cm,
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 20 cm,
• Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa – 15 cm,
• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0
-

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej:

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 8 cm,
• Podsypka cem. – piask. 1:4 – 3 - 5 cm
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 10 cm,
• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm,
• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0
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-

Konstrukcja zjazdów bitumicznych:

• Warstwa ścieralna AC11S 50/70 – 4 cm,
• Warstwa wiążąca AC11W 50/70 – 4 cm,
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 20 cm,
• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm,
• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0
-

Konstrukcja zjazdów w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej:

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 8 cm,
• Podsypka cem. – piask. 1:4 – 3 - 5 cm
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 20 cm,
• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm,
• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0
Nawierzchnię zjazdów należy wykonać o szerokości 5,0m. Połączenie zjazdów z
nawierzchnią jezdni należy zrealizować za pomocą łuków o promieniu R=3,0m dla
zjazdów bitumicznych lub skosu 1:1 dla zjazdów z kostki brukowej. Wszystkie zjazdy
są zjazdami istniejącymi.
5.3 Odwodnienie :
W km 0+429 – 1+029 odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za
pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących odtworzonych i
oczyszczonych rowów przydrożnych.
W km 0+029 – 0+429 projektuje się odwodnienie jezdni powierzchniowo za pomocą
spadków podłużnych i poprzecznych do kanalizacji deszczowej. Po stronie lewej
woda zbierana będzie za pomocą ścieku z elementów betonowych trójkątnych.
Przejęcie wody ze ścieku do wpustów należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową.
Nawierzchnię zjazdów z kostki, które występują w ciągu chodnika należy
wyprofilować na szer. 1m tworząc ściek półokrągły w taki sposób, aby umożliwić
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swobodny przepływ wody oraz nie stwarzając przeszkód dla przejeżdżających
samochodów.
5.4 Zadrzewienie :
Na terenie planowanej inwestycji występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją.
5.5 Szkody górnicze:
Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód
górniczych.
4.7 Zestawienie charakterystycznych ilości
•

Długość drogi – 1 000 m2,

•

Powierzchnia jezdni – 5 564 m2.
Opracował:
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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