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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania pt.: „Przebudowa  

ul. Akacjowej w miejscowości Skarbimierz Osiedle”. Szczegółowe usytuowanie planowanej 

inwestycji przedstawiono na rys. nr 2.1 i 2.2  „Plan zagospodarowania terenu” w części 

rysunkowej. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Zlecenie inwestora 

 Aktualne podkłady mapowe w skali 1:500, 

 Inwentaryzacja w terenie inwestycji, 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skarbimierz Osiedle zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr 

XXIV/167/2005r. z dnia 28.01.2005r. 

 Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 

1.3. Normy i przepisy 

 Dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami 

i przepisami, a w szczególności: 

- Dz. U. nr 43, poz. 430 „Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków   technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie”. 

- Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 „Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych” (Dz. U. 
2007r. nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)” 

- Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 „Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane” (tekst jednolity 
na podstawie Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z późniejszymi 
zmianami)” 

- Dz. U. 2012, poz. 462 „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego”. 

- Dz. U. nr 170, poz. 1393 „Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych.” 

- Dz. U. nr 220, poz. 2181 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunki ich umieszczania na drogach” - Załączniki 1-4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

PN-83/B-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-62/B-8836-2 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 
Warunki techniczne wykonania. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

Przebudowywana droga położona jest w miejscowości Skarbimierz Osiedle gm. 

Skarbimierz. Ulica znajduje się w centrum miejscowości i jest jedną z głównych ulic 

w miejscowości. W sąsiedztwie ulicy zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, boisko 

sportowe, basen odkryty. Przy ulicy znajdują się dwie zatoki autobusowe oraz zatoki 

postojowe. Ulica posiada połączenia z innymi ulicami w miejscowości między innymi z ul. 

Parkową, ul. Brzozową oraz z licznymi wjazdami z wewnętrznych dróg osiedlowych oraz 

zjazdów do parkingów i obiektów usługowych.  

 Ulica obecnie posiada nawierzchnię z płyt betonowych o szerokości 6,0m. Jezdnia 

ulicy jest ograniczona krawężnikami betonowymi i kamiennymi. Wzdłuż ulicy znajdują się 

chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 1,5m do 2,0m. Wzdłuż 

krawężników kamiennych poprowadzony jest ściek odwodnieniowy z w2 rzędów kostki 

kamiennej oraz zlokalizowane są wpusty kanalizacji deszczowej. Krawężniki oraz ścieki 

odwodnieniowe posiadają liczne zapadnięcia powodujące utrudniony odpływ wód 

opadowych do wpustów kanalizacji deszczowej.  

 

Fot. nr 1.  Widok na istniejącą ulicę w kierunku wschodnim w sąsiedztwie gimnazjum 
 

Istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych posiada liczne spękania i nierówności, 

które lokalnie są naprawiane i wypełniane masą bitumiczną, która również posiada ubytki 

i pękania. Wpusty kanalizacji deszczowej w znacznej części posiadają uszkodzenia krat 

wpustowych a studnie wpustowe posiadają zamulenie utrudniające a wielokrotnie 

uniemożliwiające sprawny odpływ wód opadowych do kolektora deszczowego. Studnie 

kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki zostały wykonane w latach trzydziestych 

ubiegłego wieku i w większości są w złym stanie. Istniejące chodniki z kostki betonowej na 

wielu odcinkach posiadają nierówności nawierzchni spowodowane osiadaniem konstrukcji 

w którą wnika woda opadowa nie odbierana przez wpusty deszczowe ze względu na ich 
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zły stan techniczny. Krawężniki na istniejących wjazdach posiadają spękania i liczne 

wykruszenia ponieważ zastosowane łuki wyokrąglające oraz skosy najazdowe są zbyt 

małej wartości przez co są niszczone przez najeżdżające pojazdy. 

 

Fot. nr 2.  Widok na istniejącą ulicę w kierunku zachodnim  
 

2.1. Infrastruktura techniczna 

Na terenie objętym opracowaniem przebiegają następujące sieci uzbrojenia 

podziemnego: 

 sieci teletechniczne 

 sieci energetyczne 

 sieci kanalizacji sanitarnej 

 sieci kanalizacji deszczowej 

Planowana inwestycja nie powoduje nowych „kolizji” z istniejącym uzbrojeniem 

terenu. Lokalizacja istniejącej ulicy pozostaje bez zmiany, dla dodatkowego 

zabezpieczenia sieci pod nawierzchniami narażonymi na ruch kołowy i dla umożliwienia 

wykonywania napraw lub wymiany urządzeń uzbrojenia terenu, przewiduje się 

zabezpieczenie sieci poprzez ułożenie rur osłonowych typu AROT na szerokości ulicy 

i chodników narażonych na oddziaływanie ruchu kołowego zgodnie z podanymi warunkami 

zabezpieczenia od gestorów sieci uzbrojenia terenu.  

UWAGA! Prace należy prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń uzbrojenia 

terenu, po wcześniejszym ich pisemnym powiadomieniu o planowanym rozpoczęciu robót. 

W razie konieczności Wykonawca robót zaproponuje i uzgodni inne sposoby 

zabezpieczenia i przebudowy sieci zgodnie z warunkami uzyskanymi od właścicieli 

poszczególnych urządzeń uzbrojenia terenu. 

Nie wyklucza się również wystąpienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do odbioru lub o których brak jest 
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informacji w instytucjach branżowych. Dlatego zaleca się w miejscach spodziewanych 

zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić roboty ziemne (zwłaszcza 

związane z korytowaniem i wykopami w rejonie wymiany studni wpustowych 

i przykanalików) z zachowaniem szczególnej ostrożności, stosując dla lokalizacji uzbrojenia 

przekopy kontrolne wykonywane ręcznie. W miejscach zbliżeń do sieci teletechnicznych 

prace sprzętem mechanicznym należy wykonywać w odległości nie mniejszej niż 2m. 

Wszystkie skrzynki uliczne istniejących zasuw, nawiertek, hydrantów, pokryw 

studzienek kanalizacji deszczowej, sanitarnej i teletechnicznej dostosować do 

rzędnych projektowanej niwelety nawierzchni ulicy. 

 

2.2. Wpływ inwestycji na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 

i obiekty sąsiadujące 

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje negatywnych zmian względem środowiska 

oraz obiektów sąsiadujących. Nie powoduje zwiększenia rodzaju ani ilości wytwarzanych 

odpadów oraz zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód. Zaprojektowana nowa nawierzchnia 

ulicy oraz wymiana wpustów kanalizacji deszczowej wpłynie pozytywnie na środowisko 

naturalne oraz pozwoli na sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa 

drogowego. W ramach przebudowy zostaną wykonane nowe trawniki i zieleńce. 

 

2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Na terenie planowanej inwestycji wierzchnią warstwę stanowi istniejąca konstrukcja 

z płyt betonowych gr. od 10 do 15 cm pod którą zalega warstwa podsypki piaskowo – 

kruszynowej gr. ok. 20 cm oraz istniejące podłoże z gruntów piaszczystych oraz gliniasto-

piaszczystych. 

Ze względu na fakt iż na istniejącej nawierzchni zostanie wykonana nakładka 

bitumiczna nie ma konieczności wykonywania badań  gruntowych podłoża. W miejscach 

gdzie będą wymieniane krawężniki oraz budowane nowe chodniki grunt pod 

zaprojektowaną konstrukcję musi być klasy G1. 

W przypadku, gdyby nie odpowiadał on klasie G1, należy wykonać ulepszenie 

podłoża zgodnie z warunkami podanymi w Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999 r. – 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie a w razie 

stwierdzenia bardzo skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych należy skontaktować 

się z projektantem. 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT  

3.1. Informacje ogólne 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany dla przebudowy nawierzchni ulicy, 

chodników oraz zjazdów na posesje z ul. Akacjowej w m. Skarbimierz Osiedle wraz 



Projekt budowlany dla zadania: 
„Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Skarbimierz Osiedle” 

7 

z wymianą wpustów, studni wpustowych oraz przykanalików. W ramach inwestycji zostanie 

wykonana nowa nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego oraz wymieniona nawierzchnia 

na chodnikach i zjazdach. 

Łączna długość przebudowy ulicy wynosi 657,00m.  

 

3.2. Ogólna charakterystyka projektowanych robót  

Zakres robót objętych przebudową obejmuje: 

 Roboty przygotowawcze 

 Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni betonowej, krawężników i chodników 

 Roboty rozbiórkowe istniejących studni wpustowych oraz przykanalików 

 Odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej 

 Wykonanie nowych studni wpustowych oraz przykanalików kanalizacji deszczowej 

 Wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnię ulicy i chodników  

 Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego 

 Wykonanie nowych krawężników drogowych i obrzeży 

 Wykonanie ścieków z 2 rzędów kostki kamiennej na ławie betonowej 

 Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników  

 Wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni ulicy 

 Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących krawężników i obrzeży  

 Wykonanie profilacji nawierzchni istniejących chodników i zjazdów 

 Montaż nowego oznakowania pionowego  

 Wykonanie nowych trawników 

 

3.3. Zestawienie projektowanych powierzchni 

Projektowana przebudowa ulicy z chodnikami, zjazdami, trawnikami oraz wpustami 

kanalizacji deszczowej znajduje się w pasie działki drogowej a projektowane elementy nie 

powodują zmiany granic ewidencyjnych pasa drogowego.  

Powierzchnia ulicy o nawierzchni bitumicznej wynosi 4266,35m2. 

Powierzchnia chodników z kostki betonowej wynosi 982,70m2. 

Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej wynosi 301,90m2 

Powierzchnia trawników i zieleńców wynosi 661,40 m2. 

3.4. Parametry techniczne ulicy 

Klasa techniczna   L (lokalna) oraz D (dojazdowa) 

Kategoria ruchu    KR1 

Prędkość projektowa   Vp=40km/h 

Typ przekroju    1/1  

Szerokość jezdni   6,0m 
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Szerokość chodników  od 1,5m do 2,0m 

Spadki nawierzchni   2% (przekrój jednostronny) 

Spadki na chodnikach   2% 

 

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Skarbimierz z §5.1. pkt.4 i 5 i zapisami dla drogi KDL i KDD według MPZP zaprojektowana 

ulica oraz zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami w/w planu w zakresie 

parametrów ulicy, przeznaczenia terenu oraz ochrony środowiska naturalnego. 

 

3.5. Przyjęte rozwiązanie techniczne 

Przebieg projektowanej ulicy pozostaje bez zmian i dostosowany do istniejącej 

lokalizacji drogi oraz ukształtowania i sąsiadującego zagospodarowania terenu. Ulica  

przebiega na kierunku wschodnim oraz zachodnim tworząc na planie miejscowości 

charakterystyczną literę „U”.  

Zaprojektowana ulica będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0m 

o spadku jednostronnym. Zaprojektowano ułożenie warstw bitumicznych na istniejącej 

nawierzchni betonowej, którą należy odprężyć poprzez nakłuwanie młotem 

pneumatycznym lub inną metodą zaproponowaną przez wykonawcę robót 

i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. Następnie należy nawierzchnię oczyścić 

z zanieczyszczeń i luźnych kawałków betonu. Po oczyszczeniu należy wykonać skropienie 

emulsją asfaltową i dokonać ułożenia warstwy profilującej o grubości min. 3cm z betonu 

asfaltowego AC 11W. Na tak przygotowanej nawierzchni należy dokonać ułożenia 

geosiatki wzmacniającej z tworzywa sztucznego lub włókien szklanych o wytrzymałości na 

rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma min. 50 kN/m.  

Nawierzchnia ulicy zastała ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30 

posadowionymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 grubości 15cm. Krawężniki 

zaprojektowano jako wystające na wysokość 12 cm powyżej krawędzi jezdni. Wzdłuż 

krawężnika po stronie lewej ulicy zaprojektowano wykonanie ścieku przykrawężnikowego 

z jednego rzędu kostki kamiennej 18x18cm (pochodzącej z rozbiórki istniejącego ścieku) 

posadowionej na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 15cm. Na zjazdach 

zaprojektowano ustawienie krawężników najazdowych 15x22 posadowionych na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 grubości 15cm. Jako zamienne rozwiązanie 

dopuszcza się zastosowanie krawężnika 15x30 pod warunkiem wbudowania go na 

większą głębokość. Światło krawężników na zjazdach zaprojektowano o wysokości 2 cm 

powyżej krawędzi jezdni. Do ograniczenia nawierzchni zjazdów od strony posesji 

zaprojektowano ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm posadowionych na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubości 15 cm. 
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Zaprojektowano nowe nawierzchnie chodników z kostki betonowej koloru szarego 

i grubości 8 cm. Pochylenie nawierzchni chodników zaprojektowano ze spadkiem 2% 

w kierunku ulicy. Do obramowania nawierzchni chodników od strony posesji 

zaprojektowano ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 grubości 10cm.  

 Wszystkie krawężniki betonowe przewidziane do regulacji wysokościowej należy 

posadowić na nowej ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem i grubości 15 cm.  

 W miejscach projektowanych i istniejących przejść dla pieszych należy wykonać obniżony 

krawężnik do wysokości 2 cm. 

W okolicy km 0+360 zaprojektowano nową geometrie skrzyżowania w celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu kierujących oraz pieszych. Na połączeniu krawędzi jezdni na 

skrzyżowaniu zastosowano łuki wyokrąglające o promieniach R=7,0m, R=8,0m i R=22,0m. 

Połączenie krawędzi zjazdów z ul. Akacjowej wyokrąglono łukami o promieniach R=3,0m 

oraz R=5,0m. Na zjazdach przebiegających przez chodniki dla pieszych zastosowano 

skosy wjazdowe 1:1. W początku i na końcu zatoki postojowej zlokalizowanej od km 0+483 

do km 0+573 zastosowano łagodniejsze skosy wjazdowe i wyjazdowe o wartości 1:2. 

W celu poprawy odwodnienie zaprojektowano wymianę wpustów kanalizacji 

deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami. Lokalizację wpustów przedstawiono na 

rys. nr 2.1 i 2.2  „Plan zagospodarowania terenu”. 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono w części rysunkowej. 

 

3.6.  Organizacja ruchu 

W ramach projektu i przeszłej inwestycji zaprojektowano ustawienie nowego 

oznakowania pionowego w postaci znaków A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” D-1 

„Droga z pierwszeństwem przejazdu”. Przejścia dla pieszych oznakowano znakami 

pionowymi D-6 oraz poziomymi na jezdni w postaci P-10. Należy wykonać wymianę 

znaków D-15 na przystankach autobusowych. Wzdłuż zatoki autobusowej oraz postojowej 

na jezdni zaprojektowano wykonanie linii poziomej P-19. 

Znaki pionowe należy ustawić jako nowe o wielkości  typu „średniego”. Tarcze 

znaków tłoczone z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 – 2,0mm. Lica znaków z folii 

odblaskowej II-ej generacji. Tarcze znaków przymocowane powinny być do słupków z rur 

ocynkowanych Ø60 zaślepionych z góry. Oznakowanie poziome należy wykonać jako 

cienko warstwowe. 

 

3.7. Przygotowanie podłoża pod konstrukcję jezdni, zjazdów i chodników 

Istniejąca nawierzchnię betonową należy odprężyć poprzez nakłuwanie młotem 

pneumatycznym lub inną metodą zaproponowaną przez wykonawcę robót 
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i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. Podłoże pod konstrukcję zjazdów i chodników 

powinno być G1 oraz zagęszczone do wskaźnika IS= min. 1,00 pod zjazdami i IS= min. 0,97 

pod chodnikami. 

 

3.8. Konstrukcja jezdni, zjazdów i chodników 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S   gr. 5 cm 

 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W     min. gr. 3 cm 

 Istniejąca nawierzchnia betonowa poddana odprężeniu 

 

Pomiędzy warstwą ścieralną a wiążącą należy ułożyć siatkę wzmacniającą 

z tworzywa sztucznego lub włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż 

i wszerz pasma min. 50 kN/m.  

  

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej barwy szarej    gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)     gr. 3 cm 

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

 Warstwa mrozoochronna z gruntu kategorii G1   gr. 15 cm 

  

Konstrukcja nawierzchni chodników: 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej barwy szarej    gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)     gr. 3 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 10 cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu kategorii G1   gr. 10 cm 

 

3.9.  Zieleń drogowa 

W ramach niniejszej inwestycji zostaną wykonane trawniki obsiane mieszanką traw 

w rejonie skrzyżowań oraz na długości wymienianych krawężników o łącznej powierzchni 

661,40 m2. 

 

3.10.  Odwodnienie ulicy 

Odwodnienie nawierzchni drogi będzie realizowanie za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych w kierunku ścieku odwodnieniowego a następnie poprzez 

wymieniane wpusty deszczowe do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej.  

Do odwodnienia nawierzchni przebudowywanej ulicy zaprojektowano wpusty 

uliczne. Wpusty będą zlokalizowane poza ściekiem odwodnieniowym w tzw. „kieszeniach” 
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ograniczonych krawężnikami betonowymi 15x30, a powierzchnia pomiędzy kratą ściekową 

a krawężnikiem powinna być wybrukowana np. kostka betonową lub kamienną. Wpusty z 

kręgów betonowych DN500 (dopuszczalne DN450) z osadnikiem o gł. 0,5m.  

Zwieńczeniem studzienki jest pierścień redukcyjny lub zwężka redukcyjna, na których 

montuje się kratkę ściekową.  

Doboru elementów należy dokonać w sposób zapewniający uzyskanie 

odpowiedniej wysokości studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, 

odpowiedniego, co najmniej 0,5m osadnika [przestrzeń między ślizgiem rury, a dnem 

studzienki]. 

Wysokość studzienki regulowana jest krążkami pośrednimi, które produkowane są 

w trzech wysokościach: h=195mm, 295mm, 570mm (BS System). 

W elemencie przyłączeniowym lub dnie odpływowym zamontowane jest fabrycznie 

przejście szczelne dla rury  DN150. 

Zaprojektowano wpusty klasy min C250 wg PN-EN 124:2000.   

Elementy wpustu winny być wykonane z betonu klasy min. C 30/37,  

o wodoszczelności min. W8, nasiąkliwości ≤ 4% i mrozoodporności F-50.  

Przykanaliki od wpustów do sieci zaprojektowano z rur PVC 160 klasy SN8. 

W miejscu włączenia przykanalików  do kolektora deszczowego należy wykonać 

studnie rewizyjne o średnicy z osadnikiem spełniające wymagania wg PN-EN 1917:2004  

DN1000 z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 

gumowe z prefabrykowanymi kinetami.  

Elementy studni winny być wykonane z betonu klasy min. C30/37  

o wodoszczelności min. W8 i nasiąkliwości  4% oraz mrozoodporności (F-50) 

Studnie posadowić na podlewce z betonu klasy C8/10 gr. 10-15cm.  

Przejścia szczelne dla kanałów oraz podłączeń przykanalików przez ścianki 

studzienek winny być wykonane i osadzone fabrycznie. Włączenia wykonać jako szczelne 

i jednocześnie zapewniające elastyczność połączenia. 

Studnie należy wyposażyć w zwężki betonowe oraz we włazy kanałowe klasy D400 

wg PN-EN 124:2000 dwu lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym.   

Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie. 

W studniach powinny znajdować się fabrycznie zamontowane stopnie złazowe typu 

D wg PN-EN13101: 2005  mieszczone mijankowo co 30 cm.  

W miejscach gdzie nie będzie miejsca na wykonanie studni rewizyjnej ze względu 

na małą odległość studni wpustowej do kolektora deszczowego przykanaliki należy 

bezpośrednio wpięciąć do kanałów betonowych DN 300-400 poprzez nawiercenie ścianki 

kanału, a następnie osadzenie w otworach, systemowych elementów przyłączeniowych - 

dla rur PVC Ø160. Otwory do montażu siodła należy wykonać za pomocą wiertnicy o 



Projekt budowlany dla zadania: 
„Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Skarbimierz Osiedle” 

12 

średnicy odpowiadającej wymiarowi siodła, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie 

wiertnicy montowanej na rurociągu za pomocą kołków rozporowych – należy zastosować 

urządzenie wiercące na pasie mocującym.   

Wpusty posadowić na zagęszczonej (Is 0,95) podsypce piaskowej gr. 20cm  

i podlewce z betonu klasy C-8/10 i gr. 10cm. 

ELEMENTY SKŁADOWE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ: 

- dno osadnikowe 

- dno odpływowe 

- krążki pośrednie 

- element przyłączeniowy 

- pierścień wyrównawczy [redukcyjny] 

- zwężka redukcyjna 

 
Do zasypywania wykopów używać wyłącznie gruntów nie zanieczyszczonych 

gruzem czy kamieniem, gdyż groziłoby to uszkodzeniem mechanicznym rurociągów. 

 

4. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie rurociągów wynikają  

z ogólnie obowiązujących przepisów BHP i odnoszą się do wszystkich operacji 

składających się na całość wykonawstwa w/w projektu. W szczególności roboty ziemne 

wykonać należy zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)  

w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, 

 Dziennik Ustaw 2003 nr 169 poz.1650 (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na terenie budowy powinna się znajdować podręczna apteczka  

z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni być przeszkoleni w zakresie BHP 

odnośnie robót ziemnych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia 

wynikające z wykonywania robót, tj.: 

 zagrożenia wynikające z prowadzenia prac w obrębie istniejącego uzbrojenia terenu. 

Należy przestrzegać wykonywania prac ręcznie, 

 przy wykonaniu głębokich wykopów konieczne jest zabezpieczenie wykopu przed 

dostępem osób niepowołanych oraz ich oznakowanie, 

 zagrożenia związane z transportem wewnętrznym materiałów z miejsca składowania 

do miejsca montażu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
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niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie, 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i rozbiórkach 

ciężkich elementów prefabrykowanych, 

 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP 

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów. 

  Opracował:  

  

  mgr inż. Robert Rybka  

  

   

 

Wrocław, październik  2013 r.  
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                              Wrocław, dnia 02.10.2013  
 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

  
 

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), jako projektant projektu 
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

 
 
 

Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Skarbimierz Osiedle 
 
 

składam oświadczenie, że projekt budowlany w zakresie BRANŻY DROGOWEJ został 
zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi Inwestora 
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, natomiast ze względu na mało 
skomplikowany charakter obiektu budowlanego oświadczam iż projekt nie wymaga 
sprawdzenia.    
 
 
 
Inwestor: 
 
GMINA SKARBIMIERZ 
ul. Parkowa 12 
Skarbimierz Osiedle 
49-318 Skarbimierz 
 
 
  Projektant:  
 
 
 
 
  ........................................................
  (Pieczęć i podpis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
2. kserokopie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
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UZGODNIENIA I OPINIE 

 

L.p. Instytucja Nr aktu Uwagi 

1. Urząd Gminy Skarbimierz RI.7230.1.74.2013 
Uzgodnienie 

projektu z uwagami 

2. Telekomunikacja Polska S. A. TOTSSCU/ZW. 116211-215/2013 
Uzgodnienie 

projektu bez uwag 

3. Tauron Dystrybucja 
TD/03/RD3/2/RDE/2013-09-

06/0000014 

Uzgodnienie 

projektu bez uwag 

4. EKO Skarbimierz Sp. z o.o. l.dz 2206/2013 
Uzgodnienie 

projektu bez uwag 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. 1. Plan orientacyjny       skala 1:10000 

Rys. 2.1 Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 

Rys. 2.2 Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 

Rys. 3 Przekrój podłużny        skala 1:50/500 

Rys. 4 Przekroje konstrukcyjne      skala 1:50 

Rys. 5 Wpust ściekowy uliczny      skala 1:25 

 


