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Oświadczenie:  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane projektant i sprawdzający oświadczają, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

1. Podstawa prawna 

 Mapa do celów projektowych opracowana przez Pracownie Geodezyjna mgr inż. 

Agnieszka Kotowska, ul. Nowomiejska 36, 78 – 300 Świdwin; 

 Opinia Geotechniczna opracowana przez firmę Geologiczną GEOOPTIMA Bartłomiej 

Boczkowski, ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.), 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

 Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostkę projektową, 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie ma na celu wykonanie budowę drogi gminnej 

zlokalizowanej na działce numer 261, 249 obręb 13 Świdwin stanowiącej dojazd do budynków 

mieszkalnych. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Świdwin. 

Droga posiada jeden wjazd z drogi gminnej -  ul. Poznańskiej.  

Zakres opracowania obejmuje: 

 Budowę drogi stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych. 

 

3. Stan istniejący 

Ulica Toruńska na początku opracowania posiada nawierzchnię wykonaną z kostki 

brukowej betonowej z poboczami gruntowymi oraz utwardzonymi. Odcinek drogi objęty 

opracowaniem posiada nawierzchnię gruntową. Wzdłuż drogi występuje oświetlenie uliczne. 

W sąsiedztwie ulicy Toruńskiej zlokalizowana jest linia kolejowa numer 421 Smardzko – 

Świdwin. 
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Sięgacz na działce 261 posiada nawierzchnię gruntową, która stanowi mieszankę 

gruzu, kamieni oraz humusu. Na początku odcinka występuje częściowo nawierzchnia z kostki 

brukowej betonowej. Szerokość działki w liniach rozgraniczających wynosi 4 - 5 m. 

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

Planowana inwestycja objęta jest uchwałami numer: 

 XXXVIII/292/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2006 r.  

 XXIV/200/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. 

Teren przedsięwzięcia oznaczony jest w planie symbolem KPj – istniejące i 

projektowane ciągi pieszo – jezdne. 

Na terenie inwestycji występuje sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, 

gazowej, teletechnicznej oraz elektrycznej. 

 

 

Fot. 1 Ulica Toruńska. 
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Fot. 2 Istniejąca droga wewnętrzna. 

 

4. Stan projektowany 

Projektuje się ciąg pieszo-jezdny na odcinku A-B o długości 177,74 m. Szerokość jezdni 

będzie wynosić 3,0 - 4,0 m. Jezdnię należy obramować za pomocą krawężnika betonowego 

15x22 cm. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 

Przekrój jezdni będzie jednostronny o nachyleniu 2%. 

W ramach zadania odtworzone zostaną dojścia oraz zjazdy do posesji. Nawierzchnię 

wykonać z kostki brukowej betonowej. Od strony  jezdni należy ustawić krawężnik 15x22 cm.. 

Zjazdy oraz dojścia obramować za pomocą opornika betonowego 12x25 cm. 

Kolidujące ogrodzenie o długości 22,0 m należy przestawić na granicę pasa drogowego 

Odwodnienie inwestycji odbywać będzie się za pomocą wpustów deszczowych. Teren 

między krawężnikiem, a granicą działki/ogrodzeniem należy uzupełnić za pomocą ziemi 

urodzajnej i obsiać trawą lub wykonać pobocze utwardzone za pomocą kostki brukowej 

betonowej. 
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Należy dokonać regulacji wysokościowej skrzynek ulicznych, zasuw oraz włazy studni 

do lica projektowanej nawierzchni drogi. Istniejące włazy klasy niższej niż D400 należy 

zdemontować i zastąpić włazami klasy D400. W przypadku braku pierścieni odciążających na 

istniejących studniach do regulacji włazu należy zamontować pierścienie i płyty odciążające 

oraz pierścienie dystansowe. Jeżeli istniejące studnie kanalizacyjne posiadają pierścienie 

odciążające wówczas regulację należy przeprowadzić przy użyciu pierścieni dystansowych o 

określonych wymiarach. 

 

5. Przekroje konstrukcyjne 

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano dwa otwory badawcze w celu ustalenia 

warunków geotechnicznych w podłożu projektowanej drogi. 

Na analizowanym terenie badań zalegają grunty antropogeniczne, grunty mineralne 

niespoiste. Grunty antropogeniczne udokumentowane zostały w postaci nasypów 

budowlanych. Grunty mineralne niespoiste udokumentowane zostały w postaci piasków 

gruboziarnistych na pograniczu piasków średnioziarnistych, piasków gruboziarnistych na 

pograniczu pospółek, piasków gruboziarnistych z domieszką żwirów, pospółek oraz pospółek z 

domieszką kamieni. 

Warunki gruntowe zostały zakwalifikowane jako proste, przyjęto pierwszą kategorię 

geotechniczną.  

 

Konstrukcja jezdni, zjazdów, dojść do posesji 

 Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm 

 

6. Odwodnienie 

Odwodnienie ulicy Toruńskiej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

Urząd Miasta Świdwin nr KOŚ.631.1.8.2020, zaprojektowano do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej DN200 w ul. Toruńskiej na dz. nr 261 obr. 0013 Świdwin. Włączenie należy wykonać 

poprzez istniejącą studnię o rzędnych 84,63/83,03. W celu możliwości podłączenia wpustu 

Wp1, konieczne jest przełożenie/wymiana istniejącego rurociągu na odcinku od Di1 do 

istniejącej studni przewidzianej do likwidacji (o rzędnych 84,30/83,33) zgodnie z 

projektowanym spadkiem i nowymi rzędnymi zagłębienia.  
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Włączenie projektowanego wpustu Wp1 poprzez projektowaną studzienkę PVC/PP dn630 z 

włazem żeliwnym klasy D-400 osadzonym na pierścieniu betonowym, natomiast wpust Wp2, 

poprzez przyłącze siodłowe z przegubem kulowym dn200/200. 

 Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC-U o średnicy DN/OD200mm klasy „S” 

SDR 34 o sztywności obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadać uszczelkę na trwale 

zespoloną z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosować rury „lite”. Nie dopuszcza 

się stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypełnieniem.   

 Wody opadowe przechwytywane będą poprzez wpusty uliczne betonowe z 

osadnikami o głębokości 1,0m. Wpusty uliczne wykonać z elementów betonowych DN/ID 

500mm. Wpusty instalować z pierścieniami odciążającymi zabezpieczającymi przed ich 

osiadaniem. Elementem wlotowym wód opadowych do studzienki w zależności od lokalizacji 

wpustu będą wpusty ściekowe jezdniowe z kratą uchylną, zatrzaskową. Wszystkie wpusty 

wykonać w klasie D 400. Króciec wlotowy, którymi ścieki napływają do studni wykonać z 

typowej kształtki PVC (adaptera). Poszczególne elementy wpustu łączyć na zasadzie pióro-

wpust na zaprawę wodoszczelną. Wysokość osadnika we wpustach wynosić będzie 1000 mm. 

 

Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować rzędne wierzchu włazów i wpustów z projektem 

wykonawczym branży drogowej biorąc pod uwagę rzędne nawierzchni projektowanej. 

 

Zakres robót obejmuje wybudowanie: 

 rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34  (lita)    -    L=52,8 m 

 studzienka PVC/PP630      -     1 szt.  

 wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratą uchylną-     2 szt. 

 przyłącze siodłowe DN200/200 z przegubem kulowym -     1 szt. 

Roboty ziemne 

 Roboty ziemne związane z układaniem i montażem rur kanalizacyjnych należy wykonać 

zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywać 

ręcznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociągi układać w wykopach wąsko i 

szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. 

Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny być dostosowane do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość dna 

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno być skonstruowane w sposób 
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umożliwiający odpowiedni montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej 

oraz bezpieczeństwo montera instalacji.  

 Przewiduje się 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospółkę 

dobrze zagęszczalną. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 

na wysypisko. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Wypoziomowana 

podsypka o musi być luźno ułożona i nieubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i 

kielicha. Rury kanalizacyjne należy montować na podsypce gr. 10cm. W przypadku wystąpienia 

gruntów wysadziniowych lub słabonośnych należy wymienić grunt na głębokości 0,5 m poniżej 

podsypki na piasek. Przewody układać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną 

projektu oraz technologią montażu tych rur. Rurociągi obsypać warstwą piasku gr. 30cm ponad 

wierzch rury i zagęścić ręcznie. Obsypka rurociągów kanalizacyjnych musi zagwarantować 

odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostałą głębokość wykopu zasypywać 

warstwami gr. 20 cm i zagęszczać za pomocą zagęszczarek wibracyjnych lub za pomocą 

płytowych zagęszczarek wstrząsowych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu (Is) powinien wynosić 

nie mniej niż 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod chodnikami, zjazdami i jezdnią.  

UWAGA: 

Wszystkie kanały które znajdują się poniżej strefy przemarzania, tzn. które nie mają przykrycia 

min. 1m, należy zabezpieczyć keramzytem budowlanym np. Leca®Keramzyt  L (gruboziarnisty). 

Rurociąg ułożyć należy na podsypce piaskowej, a warstwę keramzytu zabezpieczyć folią. 

Oznakowanie wykopów 

 Wykopy należy bezwzględnie oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w 

przypadku przejść ustawić nad wykopem kładki z poręczami. W godzinach nocnych wykopy 

oświetlić lampami w kolorze czerwonym. Po zakończeniu robót elementy pasa drogowego 

należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

 Na terenie prowadzonych robót ziemnych zlokalizowane jest istniejące uzbrojenie 

podziemne: 

• linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne, 

• wodociąg 

• kanalizacja sanitarna, 

  W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem, 

należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane 

istniejące uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

podwieszenie lub podstemplowanie. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne w 

miejscach skrzyżowań zabezpieczyć rurą dwudzielną. W przypadku natrafienia na 
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niezinwentaryzowane uzbrojenie należy natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i 

wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. W miejscach kolizji i 

zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym zachować warunki określone w normach i przepisach 

branżowych. O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników 

przedmiotowego terenu, urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia 

prowadzenia oraz nadzoru robót. 

Uwaga: 

Należy wziąć pod uwagę możliwość niezgodności mapy do celów projektowych i stanu 

istniejącego. Szczególnie odnośnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. 

Przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość 

ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej  z projektowaną siecią kanalizacji 

deszczowej. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy ponownie zweryfikować istniejące rzędne terenu, 

istniejące przykanaliki i przyłącza oraz wszystkich sieci z którymi występuje kolizja. W razie 

rozbieżności projektowane rzędne dostosować do zaistniałego stanu i skonsultować z 

projektantem. 

 

7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu pn.: „Budowa drogi gminnej nr 300041Z, ul. Toruńska” 

na terenie działek 249, 261, obręb ewidencyjny 13 Świdwin mieści się w projektowanym 

zakresie. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin zatwierdzony 

uchwałą nr XXXVIII/292/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2006 r.  oraz nr 

XXIV/200/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. 
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II. INFORMACJA BIOZ  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem :  

BRANŻA DROGOWA , SANITARNA 

 roboty ziemne – wykopy pod konstrukcje  zjazdu, jezdni, dojść,  

  wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

  układanie nawierzchni kostki brukowej betonowej, 

 montaż rury PVC, studzienki PVC/PP630, wpust uliczny, przyłącza siodłowego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Droga gminna, domy jednorodzinne. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego związane z elementami zagospodarowania terenu są następujące :  

 roboty budowlane będą prowadzone „pod ruchem”,  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

W trakcie realizacji robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może 

ruch drogowy i sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas 

wystąpienia zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawców robót winni legitymować się 

podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjęci 

przechodzą szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim zaświadczeniem , 

potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i służby BHP określą zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie 
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postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą 

konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą 

osoby do bezpośredniego nadzoru.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych 

środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie 

budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robót oraz majstrowie, stosownie do 

zakresu obowiązków. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób 

uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót 

nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w 

razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku 

materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się 

kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany 

opuścić kabinę. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych 

robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 

podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W 

czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad, 
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powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m 

od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub 

podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w 

przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 

zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 

zabronione. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu 

nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 

przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 

skarp.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

 w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie 

należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

 Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności: 

 w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 

 w pobliżu budynków i budowli, 

 w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 

 w wykopach szerokoprzestrzennych, 

 na pochyłościach lub stokach 

zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, 

instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przed rozpoczęciem robót osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o 
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zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. 

Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są 

wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas wykonywania wykopów 

wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w 

zabezpieczonej części wykopu. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 

  prowadzenie jednocześnie innych robót, 

 przebywanie osób niezatrudnionych. 

Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, 

zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się 

zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń. Maszyny 

robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały 

pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują 

pracę w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z 

wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej ( ochraniacze słuchu, rękawice 

antywibracyjne ) . Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z 

opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w 

pasie drogowym. Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 

 


