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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1.Podstawa opracowania 

- Umowa i ustalenia z inwestorem, 

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe   w skali 1:500, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków   

   technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43  

  z 14maja 1999r. 

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi     

   zmianami w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  

   i  ich usytuowanie. 

- Pomiary uzupełniające w terenie. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 321/11 

zlokalizowanej przy ul. Urzędniczej poprzez utwardzenie nawierzchni dróg, zatok 

manewrowych, podjazdów do garażu i ciągów pieszych z dostosowaniem do istniejącej 

zabudowy i istniejącego zagospodarowania tego terenu i terenów sąsiadujących. 

 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Działka nr ewid. 321/11 zlokalizowana jest pomiędzy przy ul. Urzędniczej w rejonie 

skrzyżowania ul. Urzędniczej z ul. Mielczarskiego i stanowi otoczenie istniejącego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 5-cio kondygnacyjnego (budynek z wyodrębnioną działką). 

Teren działki jest obecnie zagospodarowany zielenią w obszarze bezpośrednio przyległym do 

budynku mieszkalnego wraz z istniejącymi ciągami pieszymi i opaskami stanowiącymi 

połączenie budynku z chodnikiem wzdłuż ul. Urzędniczej. Przez działkę 321/11 odbywa cię 

przejazd pojazdów związany z istniejącym zespołem garaży zlokalizowanych w jej 

południowo-zachodnim narożu, dojazd do istniejącej wiaty śmietnikowej, oraz dojazd 

związany z obsługą pawilonów handlowych. 

Teren działki wykorzystywany dla celów dojazdowych, manewrowych i  parkowania 

pojazdów ma w chwili obecnej nawierzchnię gruntową utwardzoną lokalnie kruszywem z 

pozostałościami resztek nawierzchni bitumicznej.  

Wjazd na działkę odbywa się istniejącym zjazdem z ul. Urzędniczej. 

Istniejący budynek mieszkalny posiada podstawowy układ chodników i opasek przy budynku 

oraz na zapleczu nawierzchnię wokół istniejącego trzepaka. Dojście do wiaty śmietnikowej 

poprzez nawierzchnię gruntową utwardzoną kruszywem. 

Część istniejących garażu posiada na podjazdach wąskie podesty betonowe niwelujące 

różnice wysokości pomiędzy drogą dojazdową i posadzką garażu. 

Istniejące pawilony handlowe usytuowane frontem do działki nr ewid. 321/11 posiadają 

opaski wokół budynków, podesty i schodki na wejściach oraz utwardzony betonem podest-

ciąg pieszy poprowadzony wokół frontowej ściany pawilonów. 
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Istniejące urządzenia obce: 

W obrębie działki i terenu objętego opracowaniem  występują urządzenia obce  uzbrojenia 

terenu  w postaci: 

- kanalizacji sanitarnej, 

-kanalizacji deszczowej, 

- linii telefonicznych – przyłącza kablowe, 

- gazociągu – przyłącza, 

- linii kablowych NN. 

Istniejące uzbrojenie nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem. Przy 

prowadzeniu  robót ziemnych w rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego 

zachować szczególną ostrożność. Roboty w tych rejonach należy prowadzić ręcznie. 

Istniejące włazy studni i zasuw uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w obrębie 

projektowanego zagospodarowania  należy wyregulować do projektowanych rzędnych. 

  

4. Roboty projektowane  

4.1 Plan sytuacyjny 

 Dla celów uporządkowania zagospodarowania działki nr ewid. 321/11 i poprawy 

obsługi komunikacyjnej zaprojektowano przebudowę drogi wewnętrznej z dowiązaniem do 

istniejącego zjazdu  z ul. Urzędniczej wraz z zatokami manewrowymi i ciągiem pieszym przy 

istniejących pawilonach z dowiązaniem do istniejącej zabudowy. 

Dla celów obsługi komunikacyjnej działki zaprojektowano nową nawierzchnię drogi 

dojazdowej odcinek A-B o szerokości 4.50m na długości wschodniej ściany budynku, z 

przewężeniem do 4.00m na dalszym odcinku, oraz odcinek  szerokości 7.00m na  podjeździe 

do zespołu garaży. Wzdłuż odcinka drogi dojazdowej zaprojektowano obustronnie zatoki- 

place manewrowe dla zachowania zwiększonej szerokości przy wymijaniu pojazdów. Zatoka 

lewostronna o stałej szerokości 2.00m z najazdami skośnymi, zatoka lewostronna o zmiennej 

szerokości dostosowanej do granicy własności działki objętej opracowaniem. 

Przy istniejących pawilonach handlowych w granicy działki objętej opracowaniem 

zaprojektowano ciąg pieszy częściowo zlokalizowany po śladzie istniejącej opaski betonowej 

z dostosowaniem wysokościowym do rzędnej krawężnika drogi wewnętrznej. 

 

4.2 Profil podłużny, spadki nawierzchni 

Pochylenie podłużne i poprzeczne projektowanych dróg wewnętrznych, zatok 

manewrowych  i ciągów pieszych  dostosowano do ukształtowania istniejącego terenu  

z dowiązaniem do zjazdu z ul. Urzędniczej i  istniejących  poziomów budynków. 

Spadek podłużny na drodze wewnętrznej od punktu dowiązania do zjazdu wynosi od 0.5% 

do 2.2% w rejonie podjazdu do garaży. Spadki poprzeczne jezdni drogi wewnętrznej i zatok 

manewrowych wynoszą 2% w spadku jednostronnym i są zmienne kierunkowo na długości 

odcinka. W rejonach małych spadków podłużnych jezdni dla poprawy sprawności odpływu 

wód opadowych zaprojektowano ściek przykrawężnikowy jako obniżenie 2-ch skrajnych 

kostek nawierzchni. 
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5. Przekrój konstrukcyjny 

- konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni drogi wewnętrznej, zatok manewrowych i  ciągu pieszego pokazano 

na przekrojach konstrukcyjnych. Nawierzchnie drogowe zaprojektowano z kostki betonowej 

pełnej grubości 8cm dla nawierzchni samochodowych, 6cm- dla nawierzchni pieszych.  

 

Konstrukcja nawierzchni  dróg wewnętrznych i zatok  manewrowych- na gruncie 

rodzimym składa się z następujących warstw: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 50MPa o gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, 

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego do stabilizacji 

mechanicznej 0÷63 o gr. 20cm, 

- warstwa wzmacniająca z gruntu (piasku) stabilizowanego Rm=1.5MPa 

      o gr. 15cm. 

Krawędzie nawierzchni umocniono krawężnikiem betonowym szerokości 15cm na ławie 

betonowej z oporem, krawężnik wysunięty +10cm nad nawierzchnię jezdni. Rozdzielenie 

jezdni od zatok manewrowych opornikiem szerokości 15cm na ławie betonowej z oporem- 

wtopionym (zlicowanym z nawierzchnią jezdni). 

Należy rozróżnić kolorystycznie jezdnię zasadniczą drogi wewnętrznej i zatok manewrowych.  

Kolorystykę należy ustalić z inwestorem. 

 

Konstrukcja ciągów pieszych  składa się z następujących warstw: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej o gr. 6cm 

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, 

- podbudowy z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej 0÷31.5  

o gr. 10cm, 

 

6. Odwodnienie  

Odwodnienie projektowanych nawierzchni dróg, stanowisk postojowych i ciągów pieszych 

odbywać się będzie projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni  

i  istniejącą  kanalizacją deszczową za pośrednictwem zaprojektowanego wpustu 

deszczowego z kratą żeliwną 40*60cm na klasę obciążenia D-400 podłączona przykanalikiem 

fi 200 z rury PEHD długości 7.0m do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.  

 

 

Opracował: 

mgr inż. Wojciech Czub 

 

 





















 

 

Informacja „BIOZ” 

 
Dla robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu działki nr ewid. 321/11 

zlokalizowanej przy ul. Urzędniczej w Kielcach poprzez utwardzenie nawierzchni dróg i ciągów 

pieszych. 

 

1. Zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 321/11 

zlokalizowanej przy ul. Urzędniczej poprzez utwardzenie nawierzchni dróg, zatok 

manewrowych, podjazdów do garażu i ciągów pieszych z dostosowaniem do istniejącej 

zabudowy i istniejącego zagospodarowania tego terenu i terenów sąsiadujących. 

Roboty nie stwarzające bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

2.Rodzaje prowadzonych robót  

Wykonanie zamierzonego zadania wiązać się będzie z prowadzeniem następujących robót: 

 

- Roboty rozbiórkowe – rozbiórka obrzeży trawnikowych, nawierzchni dojść i placów z płyt 

betonowych, podestów i opasek z betonu cementowego, demontaż słupków przeszkodowych 

kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem. 

 

- Roboty ziemne – wykopy płytkie do głębokości 0.6m na szerokości koryta pod drogi 

wewnętrzne, zatoki manewrowe oraz ciągi piesze. 

 

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem 

prowadzenia robót z użyciem sprzętu ciężkiego do robót ziemnych – koparki, spycharki. Teren 

prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Dodatkowo należy wydzielić ciąg komunikacyjny dla ruchu nie związanego z prowadzeniem 

robót budowlanych poprzez właściwe oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu na czas robót. 

Przy prowadzeniu wykopów należy zwrócić uwagę na roboty prowadzone w miejscach 

przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego dla uniknięcia uszkodzenia tych sieci. Szczególną 

uwagę w tym względzie należy zwrócić na kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, 

gazociąg – przyłącza, linie kablowe NN i linie telefoniczne – przyłącza kablowe. Istniejące 

kolizje w terenie należy zlokalizować za pomocą ręcznych odkrywek, roboty ziemne w pobliżu 

kabli prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Istniejące włazy studni 

i zasuw uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w obrębie projektowanego zagospodarowania  

należy wyregulować do projektowanych rzędnych. 

 

- Roboty nawierzchniowe: 

Nawierzchnie dróg wewnętrznych, zatok manewrowych zaprojektowano z kostki betonowej 

wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowę zaprojektowano 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie a warstwę wzmacniającą z piasku 

stabilizowanego Rm=1.5MPa. 



 

 

Krawędzie nawierzchni umocniono krawężnikiem betonowym szerokości 15cm na ławie 

betonowej z oporem, krawężnik wysunięty +10cm nad nawierzchnię jezdni. Rozdzielenie 

jezdni od zatok manewrowych opornikiem szerokości 15cm na ławie betonowej z oporem- 

wtopionym (zlicowanym z nawierzchnią jezdni). 

 

Konstrukcja ciągów pieszych składa się z następujących warstw 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, 

- podsypka cementowo-piaskowa , 

- podbudowy z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej 0÷31.5. 

Krawędzie ciągów pieszych umocniono obrzeżem betonowym 6x20x100 na ławie betonowej 

z oporem. Obrzeże wysunięte +2cm. 

 

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem 

prowadzenia robót z użyciem sprzętu ciężkiego – koparki, spycharki, sprzętu wibracyjnego – 

zagęszczarki, oraz sprzętu ręcznego do cięcia kostki brukowej i krawężników– pilarki, 

gilotyny. 

Zabezpieczenie terenu jak przy robotach ziemnych. 

Należy zwrócić uwagę na zachowanie ostrożności przy prowadzeniu robót związanych 

z układaniem oporników – transport ręczny z użyciem specjalnych chwytaków. 

 

- Roboty odwodnieniowe – Odwodnienie projektowanych nawierzchni dróg, stanowisk 

postojowych i ciągów pieszych odbywać się będzie projektowanymi spadkami podłużnymi 

i poprzecznymi nawierzchni i istniejącą  kanalizacją deszczową.  

 

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem 

prowadzenia robót z użyciem sprzętu ciężkiego – koparki, dźwigi, sprzętu wibracyjnego – 

zagęszczarki. 

Zabezpieczenie terenu jak przy robotach ziemnych. 

 

3. Uwagi ogólne: 

Przed prowadzeniem robót pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp na 

przydzielonym stanowisku pracy. 

Pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, adekwatny do 

prowadzonych robót. Pracownicy przydzieleni do obsługi maszyn i urządzeń mechanicznych 

powinni posiadać właściwe aktualne uprawnienia do obsługi tego sprzętu. 

Na placu budowy należy wydzielić drogę do transportu technologicznego – dowóz i odwóz 

materiałów (rozbiórka, roboty ziemne), oraz drogę ewakuacji. Wydzielone ciągi powinny 

zapewniać stałą przejezdność. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Wojciech Czub 
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1 3 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 1,32          42 1 zły do wykarczowania

WYKAZ DRZEW DO WYKARCZOWANIA

Zagospodarowanie działki Gminy Kielce nr ewid. 321/11 przy ul. Urzędniczej poprzez utwardzenie nawierzchni dróg i ciągów pieszych.
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