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Załącznik nr I
Lublin, 04-2014 r.
…………….................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” – tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. Nr 0, poz. 1409 z późniejszymi zmianami,
oświadczam, co następuje:

Projekt budowlano - wykonawczy
„REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II W MODLIBORZYCACH ”
……………………………………………………………………………………………….......
(nazwa projektu budowlanego)

Modliborzyce, ul. Błotna, ul. Kowalska, ul. 11-go Listopada, Skwer Jana Pawła II
23-310 Modliborzyce
Dz. nr ew. 1 9 5 7 , 3 7 7 / 5 , 3 7 7 / 2 , 3 7 6 , 1 9 6 , 3 7 7 / 4 , 3 7 8 / 1 , 3 6 9 , 3 9 2 / 1 , 4 0 0 / 9 ,
392/2, 393
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa, rodzaj, adres zamierzenia budowlanego)

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ustaleniami oraz wiedzą
techniczną.

Projektant………………………………………………………………………………………..
(podpis, pieczęć)

Sprawdzający…………………………………………………………………………………..
(podpis, pieczęć)
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REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DECYZJI
Załącznik nr II
WYDAN IE DECYZJI O USTALENIU

ANALIZA ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O
LOKALIZACJI
INWESTYCJI
CELU
PUBLICZNEGO
POD
NAZWĄ:
„REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II W MODLIBORZYCACH” NA
DZIAŁKACH NR EWID . 1957, 377/5, 377/2, 376, 196, 377/4, 378/1, 369,
392/1, 400/9, 392/2 I 393, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM
0012-MODLIBORZYCE

1. Podstawa formalno-prawna opracowania:
1) ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
D. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.),
2) Art. 6 pkt 1 i pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami),
3) wniosek Inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
4) materiały planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Modliborzyce.
2. Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikających z przepisów odrębnych:
1) zamierzona inwestycja nie jest położona na obszarze objętym obowiązkiem sporządzenia
planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych;
2) wnioskowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397);
3) na terenie objętym decyzją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;
4) przy projektowaniu zamierzonej inwestycji wymagane zachowanie warunków technicznych
zabudowy określonych przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623);
5) zgodnie z art. 53, ust. 4 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po
uzyskaniu uzgodnień z właściwymi organami:
a) nie jest to inwestycja lokalizowana w miejscowości uzdrowiskowej (pkt 1);
b) teren inwestycji położony jest na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do księgi
A rejestru zabytków Województwa Lubelskiego pod numerem A/566 w granicach
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” w związku, z czym projekt decyzji
wymaga uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską (pkt. 2);
c) nie leży na obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani
(pkt 3);
d) nie leży na terenie górniczym (pkt 4);
e) nie leży na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych (pkt 5);
f) wnioskowane działki nie stanowią gruntu rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (pkt 6);
g) nie leży na terenie parku narodowego i jego otuliny (pkt 7);
h) nie leży na terenie objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody (pkt 8);
i) niektóre wnioskowane działki położone są bezpośrednio przy drodze krajowej Nr 19
w związku z czym stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 9 - projekt decyzji wymaga
uzgodnienia z zarządcą drogi - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego
(pkt.9);
j) niektóre wnioskowane działki położone są bezpośrednio przy drodze powiatowej Nr
2804L relacji Modliborzyce – Błażek, w związku z czym stosownie do przepisów ust.
4 pkt. 9 projekt decyzji wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi - Zarządem Dróg
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Powiatowych w Janowie Lubelskim w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa
drogowego (pkt. 9);
k) teren objęty projektem decyzji nie wymaga uzgodnienia w odniesieniu do terenów
przeznaczonych pod realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,
wojewódzkim i powiatowym w planach miejscowych, które utraciły moc z dniem 31 grudnia
2003 r. a były uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. (pkt 10 i pkt 10a);
l) przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego oraz nie jest położone
na terenie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi (pkt. 11).
3. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację
inwestycji:
1) analiza zabudowy, użytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego
otoczenia:
a) teren inwestycji położony jest w północno-wschodniej części zabytkowego układu
urbanistycznego miejscowości Modliborzyce, w otoczeniu zwartej zabudowy jednorodzinnej;
b) teren inwestycji obejmuje znaczną część pasa drogowego ul. Kowalskiej od skrzyżowania z
ul. Błotną do skrzyżowania z ul. 11 Listopada oraz znaczną część pasa drogowego ul.
Błotnej od skrzyżowania z drogą krajową do ostatnich budynków od strony wschodniej,
ponadto niewielki skwer o powierzchni około 0,12ha, na środku którego znajduje się stacja
transformatorowa i zieloną rabatę o powierzchni około 0,03ha położone pomiędzy drogą
krajową, ul. Błotną i ul. Kowalską;
c) wnioskowane działki użytkowane są głównie jako drogi gminne: nr ewid. 369, 392/1, 400/9
-ul. 11-go Listopada, nr ewid. 376, 377/4, 378/1 – ul. Błotna, nr ewid. 377/5 – ul. Kowalska
wraz z częścią skweru, nr ewid. 1957 – rabata pomiędzy ul. Błotną i Piłsudskiego, nr ewid.
377/2 stacja transformatorowa, nr ewid. 196 – fragment zabudowanej zabudową
jednorodzinną działki prywatnej, o powierzchni 0,73m2, nr ewid. 392/2 i 393 – plac
postojowy i trawniki koło Domu Kultury;
d) zakres inwestycji obejmuje:
– remont nawierzchni jezdni ul. Błotnej i ul. Kowalskiej polegający na naprawie nawierzchni
betonową kostką brukową, powierzchnia naprawy około 0,20ha;
– remont nawierzchni ul. Kowalskiej od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2804L oraz ul. 11-go Listopada, polegający na
naprawie za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej, powierzchnia naprawy około
1100m2;
– remont chodnika przy ul. Błotnej polegający na wymianie istniejącej nawierzchni na
betonową kostkę brukową, szerokość chodnika-1,5m, powierzchnia chodnika około
200m2, przy czym prace remontowe chodnika sięgają poza pas drogowy na działce
prywatnej nr ewid. 196 na powierzchni około 0,73m2;
– remont chodnika przy ul. 11-go Listopada polegający na wymianie istniejącej nawierzchni
na betonową kostkę brukową, szerokość chodnika – od ok. 1,0m do ok. 1,5m,
powierzchnia chodnika około 230m2;
– budowę chodnika przy krawędzi jezdni ul. Kowalskiej, po stronie wschodniej z betonowej
kostki brukowej, szerokość chodnika 1,5m, powierzchnia do 300m2; po stronie
zachodniej od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z drogą powiatową nr
2804L, szerokość chodnika około 5m;
– budowę 5 stanowisk postojowych równoległych przy ul. Kowalskiej z betonowej kostki
brukowej;
– umocnienie gruntu przy krawędzi jezdni ul. 11-go Listopada betonową kostką brukową na
powierzchni około 420m2;
– budowę chodnika z kostki brukowej wokół skweru, szerokość chodnika 2m,
powierzchnia do 200m2;
– zagospodarowanie skweru o powierzchni do 0,15ha, w tym: plac zabaw, siłownia dla
dorosłych, teren rekreacyjny, teren stacji transformatorowej;
PWN BUDOWNICTWO
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2)
a)
b)
c)
3)

4)
a)
b)
c)
d)
e)

– remont rabaty pomiędzy ul. Błotną i ul. Piłsudskiego, powierzchnia rabaty do 200m2,
opaska betonowa z kostki brukowej o szerokości 0,7m;
analiza uzbrojenia terenu oraz możliwość dostępu do sieci uzbrojenia oraz dróg
publicznych:
analizowany teren jest kompleksowo uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, istniejące
uzbrojenie jest wystarczające dla wnioskowanego zamierzenia budowlanego;
zamierzona inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w sieci infrastruktury technicznej, jednakże
powinna być oświetlona;
dostęp do inwestycji z drogi krajowej nr 19, drogi powiatowej nr 2804L i dróg gminnych nr
ewid. 376, 377/5, 369, 392/1 i 400/9;
określenie potrzeby uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne :
dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1205);
analiza stosunków własnościowych:
wnioskowane działki w większości są własnością Gminy Modliborzyce, bądź w zarządzaniu
Urzędu Gminy Modliborzyce;
działka nr ewid. 377/2 (teren stacji trafo) jest własnością PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie;
droga krajowa nr ewid. 69/3 jest w zarzadzaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, Oddział w Lublinie;
droga powiatowa nr ewid. 401 jest w zarządzaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie
Lubelskim;
działki sąsiednie są w większości własności prywatnej.

4. Wnioski:
Sporządzone zgodnie z wymaganiami przepisów art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z
2012r. poz. 647 ze zm.):
– analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających
z przepisów odrębnych;
– analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację
inwestycji
wykazały, że planowana inwestycja spełnia wymagania określone przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umożliwiające wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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INW.6733.1.2014
Modliborzyce, dnia 11.04.2014 r.

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.
1, pkt 2 art. 53 i art. 54 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.); oraz art. 6 pkt 1 i pkt 10 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102
poz. 651 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.01.2014 r.
Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEG O
pod nazwą: „ R e w i t a l i z a c j a s k w e r u J a n a P a w ł a I I w M o d l i b o r z y c a c h ” n a
działkach nr ewid. 1957, 377/5, 377/2, 376, 196, 377/4,
378/1, 369, 392/1, 400/9, 392/2 i 393 położonych obrębie
ewidencyjnym 12-Modliborzyce
1. Rodzaj inwestycji: drogi publiczne, drogi wewnętrzne, zabudowa usługowa.
Funkcja: komunikacja kołowa i piesza, teren rekreacyjny.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikające z przepisów odrębnych:
1) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zamierzona inwestycja może być realizowana na terenie ww. działek zgodnie z
warunkami technicznymi zabudowy, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami
dotyczącymi projektowania zamierzonej inwestycji według załącznika graficznego;
b) elementy zagospodarowania rekreacyjnego skweru należy zlokalizować w odległości
nie mniejszej niż 10m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr ewid. 69/3;
c) zakres inwestycji obejmuje:
– remont nawierzchni jezdni ul. Błotnej i ul. Kowalskiej polegający na naprawie
nawierzchni betonową kostką brukową, powierzchnia naprawy około 0,20ha;
– remont nawierzchni ul. Kowalskiej od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2804L oraz ul. 11-go Listopada polegający na
naprawie za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej, powierzchnia naprawy około
1100m2;
– remont chodnika przy ul. Błotnej polegający na wymianie istniejącej nawierzchni na
betonową kostkę brukową, szerokość chodnika-1,5m, powierzchnia chodnika około
200m2, przy czym prace remontowe chodnika sięgają poza pas drogowy na działce
prywatnej nr ewid. 196 na powierzchni około 0,73m2;
– remont chodnika przy ul. 11-go Listopada polegający na wymianie istniejącej
nawierzchni na betonową kostkę brukową, szerokość chodnika – od ok. 1,0m do ok.
1,5m, powierzchnia chodnika około 230m2;
– budowę chodnika przy krawędzi jezdni ul. Kowalskiej, po stronie wschodniej z
betonowej kostki brukowej, szerokość chodnika 1,5m, powierzchnia do 300m2; po
stronie zachodniej od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2804L, szerokość chodnika około 5m;
– budowę 5 stanowisk postojowych równoległych przy ul. Kowalskiej z betonowej
kostki brukowej;
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–

umocnienie gruntu przy krawędzi jezdni ul. 11-go Listopada betonową kostką
brukową na powierzchni około 420m2;
– budowę chodnika z kostki brukowej wokół skweru, szerokość chodnika 2m,
powierzchnia do 200m2;
– zagospodarowanie skweru o powierzchni do 0,15ha, w tym: plac zabaw, siłownia dla
dorosłych, teren rekreacyjny, teren stacji transformatorowej;
– remont rabaty pomiędzy ul. Błotną i ul. Piłsudskiego, powierzchnia rabaty do 200m2,
opaska betonowa z kostki brukowej o szerokości 0,7m;
d) roboty w zakresie remontu:
 nawierzchni jezdni ul. Błotnej i ul. Kowalskiej polegający na naprawie nawierzchni
betonową kostką brukową, powierzchnia naprawy około 0,20ha;
 nawierzchni ul. 11-go Listopada polegający na naprawie za pomocą mieszanki
mineralno-asfaltowej;
 rabaty pomiędzy ul. Błotną i ul. Piłsudskiego, powierzchnia rabaty do 200m 2, opaska
betonowa z kostki brukowej o szerokości 0,7m;
 i budowy chodnika z kostki brukowej wokół skweru, szerokość chodnika 2m,
powierzchnia do 200m2;
 należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami warunków technicznobudowlanych rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zm.);
 nawierzchnia dróg gminnych na wlocie skrzyżowania z drogą krajową winna mieć taką
samą nawierzchnię jak ta droga (bitumiczną), celem zachowania jednakowych
warunków ruchu na skrzyżowaniu i poza nim, a krawędź wewnętrzna pasa ruchu dla
pojazdów skręcających w prawo powinna być kształtowana za pomocą łuku kołowego
o odpowiednim promieniu; ponadto skrzyżowanie takie powinno być oznakowane
zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu;
 o warunki techniczne przebudowy skrzyżowań dróg publicznych należy wystąpić z
wnioskiem do GDDKiA Oddziału w Lublinie;
e) roboty w zakresie zagospodarowania skweru o powierzchni do 0,15ha, w tym: plac
zabaw, siłownia dla dorosłych, teren rekreacyjny, teren stacji transformatorowej:
 należy zaprojektować zabezpieczenia przed bezpośrednim wtargnięciem osób
dorosłych i dzieci na jezdnię drogi krajowej Nr 19;
 wody opadowe i roztopowe z terenu planowanych inwestycji nie mogą spływać
powierzchniowo na pas drogowy drogi krajowej Nr 19 i jezdnię tej drogi;
f) przed wystąpieniem inwestora z wnioskiem o decyzję zatwierdzającą projekt
budowlany przedmiotowej inwestycji oraz udzielającą pozwolenia na budowę, w tym
przebudowy skrzyżowań dróg gminnych ul. Błotnej nr 108745L i ul. 11 Listopada nr
109050L, projekt budowlany przedmiotowego zamierzenia w części wskazanej
powyżej należy uzgodnić z GDDKiA Oddziałem w Lublinie;
2) warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
a) zamierzoną inwestycję należy zaprojektować w sposób zapewniający ochronę:
 przed szkodliwym wpływem na ludzi i zwierzęta;
 przed zanieczyszczeniem wód, powietrza i gleby;
b) gospodarkę odpadami komunalnymi należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z
2013r., poz. 1399);
3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
a) projekt budowlany należy uzgodnić z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków;
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b) ewentualne zabytki archeologiczne wydobyte podczas wykonywania wykopów pod
urządzenia należy niezwłocznie zgłosić do służb konserwatorskich;
c) na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków należy
uzyskać pozwolenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Lublinie;
4) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zamierzona inwestycja wymaga zaopatrzenia w energię elektryczną;
b) dostęp do inwestycji z drogi krajowej nr 19, drogi powiatowej nr 2804R i dróg
gminnych nr ewid. 376, 377/5, 369, 392/1 i 400/9;
5) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
a) projekt budowlany dla planowanej inwestycji należy zaprojektować zgodnie z
wymogami przepisów i rozporządzeń wykonawczych ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409), oraz z dnia 21 marca 1985r o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260), zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami, z uwzględnieniem uzasadnionego interesu osób trzecich, określonego
w art. 5 ww. ustawy;
b) zamierzona inwestycja nie może powodować pozbawienia:
– dostępu do drogi publicznej;
– możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej przez właścicieli i
użytkowników sąsiednich działek;
– możliwości zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z
przepisami szczególnymi;
c) należy zapewnić ochronę przed:
 zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;
 zalewaniem wodami opadowymi przez odprowadzenie ich z powierzchni
utwardzonych na teren inwestycji powierzchniowo lub zgodnie z przyjętymi
rozwiązaniami i uzgodnieniami;
 ponadnormatywną emisją hałasu, wibracją lub promieniowaniem;
6) ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych (w tym terenów
górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych):
– nie dotyczą przedmiotowej inwestycji.
3. Linie rozgraniczające teren zamierzonej inwestycji wyznaczono na mapie w skali
1:1000, stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji, w konturze
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTU.
UZASADNIENIE
1. Gmina Modliborzyce wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na rewitalizację skweru Jana Pawła II w Modliborzycach.
2. Na terenie objętym decyzją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w związku z czym, stosownie do przepisów art. 50, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja jest lokalizowana w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Stosownie do wymogów procedury administracyjnej wszystkie strony zostały zawiadomione
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz
o przysługujących im uprawnieniach z których mogły korzystać bez ograniczeń.
4. Na etapie uzgadniania projektu decyzji Generalny Dyrektor Dróg krajowych i Autostrad
postanowieniem z dnia 18.02.2014r., znak GDDKiA O/LU-Z-3-aw-430-dr19-10/2014
odmówił uzgodnienia projektu decyzji ze względu na brak doprecyzowania działań w zakresie
remontu dróg krzyżujących się z drogą krajową oraz robót w zakresie zagospodarowania
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skweru, wobec czego w treści decyzji zostały wniesione stosowne zapisy, a projekt decyzji
ponownie przedstawiony do uzgodnienia.
5. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy teren objęty opracowaniem niniejszej decyzji położony jest poza obszarem, dla którego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się obowiązkowo.
6. Planowana inwestycja położona jest poza obszarem specjalnej ochrony ptaków NATURA
2000 oraz nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397) wobec powyższego nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013r. poz. 1235 ze zm.).
7. Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepisów art.7 ust.2 ustawy z 3 lutego 1995r o
ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1205).
8. Stosownie do przepisów art. 53 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i
prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację wnioskowanej inwestycji.
9. Analiza i projekt decyzji zostały sporządzone przez osobę wpisaną na listę Południowej
Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach.
10. Stosownie do przepisów art. 53 ust. 4 pkt. 2 i pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienia konieczne do
wydania decyzji:
a) Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie zgodnie z art. 53
ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu
postępowania administracyjnego – w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ
uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie –
uzgodnienie uważa się za dokonane;
a) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie z dnia
07.03.2014 r., znak: GDDKiA O/LU-Z-3-aw-430-dr19-10.1/2014, w odniesieniu do
obszarów przyległych do pasa drogowego.
b) Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim z dnia 13.02.2014 r. znak:
DiM.455.4.2014.GĆ w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.
11. Ustalone warunki nie naruszają obowiązujących przepisów w zakresie wymagań ładu
przestrzennego, urbanistyki i architektury.
12. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
13. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
Realizacja inwestycji wymaga spełnienia warunków określonych w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409).
Wygaśniecie decyzji następuje, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, a także
z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65, ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zamościu za pośrednictwem Burmistrza Modliborzyc, w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące
się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać
PWN BUDOWNICTWO
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dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu
(art. 130, §1 KPA). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2
KPA).
ZAŁĄCZNIKI DO DECYZJ I
 Nr 1 rysunek przedstawiający wyznaczenie linii rozgraniczających teren inwestycji w konturze
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTU na mapie w skali 1:1000;
 Nr 2 analiza związana z postępowaniem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
PROJEKT DECYZJI SPORZĄDZIŁA:
MGR INŻ. ARCH. KRYSTYNA KOŁODZIEJCZYK-DOBRZAŃSKA
WPIS NA LISTĘ IZBY URBANISTÓW NR KT-014

Otrzymują zgodnie z rozdzielnikiem, który jest integralną częścią decyzji:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania.
3. A/a.
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Załącznik nr III
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Załącznik nr XI

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FEB-FHJ-Q99 *

Pani Jolanta Adamczak o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0094/09
adres zamieszkania m. Zagrody 30, 23-450 Goraj
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-21 roku przez:
Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Załącznik nr XII
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Załącznik nr XIII

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Y7M-X1F-EBK *

Pan Edward Łacek o numerze ewidencyjnym LUB/BD/3398/02
adres zamieszkania Zagrody 30, 23-450 Goraj
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:
Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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INFORMACJA BIOZ

Załącznik nr XIV

BUD-PROJEKT
JOLANTA ADAMCZAK
Ul. Przewodowa 44K, 04-874 Warszawa
Zagrody 30 23-450 Goraj Lub.
tel. (+48)669-920-511, fax. 84-685-82-02
Regon 060679462
NIP 918-199-47-46

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II
W MODLIBORZYCACH

INFORMACJA BIOZ

Inwestor:

Gmina Modliborzyce
23-310 Modliborzyce

Opracował:

Jolanta Adamczak
Nr upr. LUB/0210/POOD/08

Lublin, kwiecień 2014 r.
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INFORMACJA BIOZ

1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA – „INFORMACJA BIOZ”.
Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy
ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ.

I. ZAGROŻENIA NA PLACU BUDOWY.
1) Możliwość natrafienia na infrastrukturę podziemną niezaznaczoną na mapach geodezyjnych.
2) Praca ludzi z maszynami i sprzętem.
3) Praca sprzętu w terenie zabudowanym.
4) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas układania nawierzchni.

II. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy powinni przejść szkolenie BHP w
kolejności:
1) Szkolenie wstępne w zakresie BHP,
2) Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP,
3) Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów:
- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn
i urządzeń
- odzież robocza i ochronna
- zapoznanie pracowników, w ramach w/w szkoleń, z zagrożeniami wynikającymi z realizacji
zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkoleń BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez
wykonawcę robót.

III. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE.
Należy zabezpieczyć środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu
wynikającemu z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub
w sąsiedztwie tych stref.
Należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację w
przypadku wystąpienia zagrożeń, należy zatem pamiętać o:
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 Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robót niebezpiecznych, wykopów;
 Odzieży i sprzęcie ochronnym pracowników;
 Planie zagospodarowania placu budowy;
 Określeniu zasad postępowania w przypadku zaistnienia zagrożeń;
 Bezpośrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;
 Zabezpieczeniu odczynników chemicznych wykorzystywanych do układania nawierzchni.
Kierujący robotami winien zabezpieczyć na czas trwania robót w środki 1-szej pomocy, a po
zakończeniu prac uprzątnąć teren.

IV. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.
1) Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.
2) Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.
3) Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r.
4) Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001r.
5) Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002r.
6) Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000r.
7) Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001r.
8) Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004r.
9) Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974r. z późniejszymi zmianami
Wyżej wymienione ustawy i rozporządzenia określają wymagania i warunki prowadzenia
robót drogowych oraz stanowią podstawę opracowania „Planu BIOZ oraz szczegółowego zakresu
rodzajów budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowia ludzi”.

Opracował:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.


Zlecenie Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce.



Mapa do celów projektowych w skali 1: 500.



Uzgodnienia z Inwestorem.



Warunki techniczne kolizji z urządzeniami obcymi infrastruktury.



Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie.



Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z późn. zm.).



Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego ( Dz. U. z 1998r. Nr 140 poz.
906).



Polska norma nr PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



Polska norma nr PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.



Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM 1997r.



Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2 Załącznik nr 2 do zarządzenia
nr 5/95 GDDP z dnia 31 marca 1995 r.



Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I, GDDP, Warszawa 2001.



Obowiązujące w budownictwie drogowym normy, przepisy, warunki techniczne i literatura fachowa.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu zieleni publicznej Skweru Jana Pawła II
(teren ograniczony ulicami: Błotną, Kowalską i Piłsudskiego oraz działkami prywatnymi), oraz remont nawierzchni jezdni ulic Błotnej, Kowalskiej oraz 11-go Listopada, remont istniejących chodników wzdłuż przedmiotowych ulic, budowa chodnika wzdłuż ul. Kowalskiej, utwardzenie gruntu
kostką przy ul. 11-go Listopada.
Zagospodarowanie skweru polega na budowie części rekreacyjnej utwardzonej betonową kostką brukową wyniesioną ponad pozostałe elementy skweru, budowie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni
zewnętrznej dla dorosłych. Inwestycja zlokalizowana jest w Modliborzycach na terenie Gminy Modliborzyce powiatu janowskiego.
Cel opracowania. Niniejszy projekt został przygotowany dla określenia stałych zasad planowania,
wykonywania i eksploatacji infrastruktury na wyznaczonym terenie. Projekt określa zakres robót i
PWN BUDOWNICTWO
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stanowi załącznik do materiałów przetargowych. W wyniku podjętych prac nastąpi zmiana parametrów użytkowych i technicznych istniejącego terenu.
Celem zadania jest przekształcenie niezagospodarowanej przestrzeni publicznej w obszar rekreacji
dla dzieci i dorosłych, a także upamiętnienie postaci i dzieła papieża św. Jana Pawła II.
Zakres opracowania. Obszar opracowania obejmuje teren działek nr: 1957 (Skwer); 376 (ul. Błotna); 377/2 (stacja trafo); 377/4; 377/5 (ul. Kowalska oraz Skwer); 378/1; 369 (ul. 11-go Listopada);
392/1; 392/2; 400/9.
Projekt zakłada zmianę wysokościową nawierzchni przedmiotowych ulic, wymianę istniejących
krawężników i chodników w granicach pasa drogowego. Projekt nie zmienia geometrii ulic, oprócz
skrzyżowania ul. Błotnej i Kowalskiej. Przedmiotowe skrzyżowanie zostało przebudowane – jak na
opracowaniach graficznych.
Zakres robót rozbiórkowych istniejących elementów, tj. nawierzchni asfaltowej, chodników,
obrzeży, krawężników został zinwentaryzowany w przedmiarze robót. Miejsce składowania materiałów z rozbiórek należy uzgodnić z inwestorem.
Opracowanie obejmuje:
Projekt zagospodarowania terenu;
Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Informacja bioz”;
Przedmiar robót;
Kosztorys inwestorski;
Kosztorys ofertowy.
3. PODSTAWOWE OKREŚLENIA.
Ilekroć w projekcie używa się pojęcia:
Droga, rozumie się przez to wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów
oraz ruchu pieszych, wraz z technicznymi urządzeniami służącymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu; obiekt będący drogą publiczną w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
Chodnik, rozumie się przez to wydzielony w ciągu komunikacyjnym / drodze pas ruchu przeznaczony dla ruchu pieszego będący urządzeniem usprawniającym ruch;
Jezdnia dwupasowa, rozumie się przez to część drogi o dwóch pasach ruchu przeznaczoną do ruchu
pojazdów w obu kierunkach;
Pas ruchu, rozumie się przez to podłużny pas jezdni wystarczający do ruchu jednego pojazdu wielośladowego, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;
Skrzyżowanie, rozumie się przez to przecięcie, połączenie lub rozwidlenie dróg, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia czy rozwidlenia.
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Zjazd, rozumie się przez to część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze;
Nawierzchnia drogowa, rozumie się przez to zespół warstw materiałów ułożonych w korycie drogowym zapewniających pojazdom dogodne warunki poruszania się po drodze. Konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże;
Beton asfaltowy, rozumie się przez to mieszankę mineralno-asfaltową, w której mieszanka kruszywa
o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę;
Warstwa wyrównawcza (profilująca), rozumie się przez to warstwę o zmiennej grubości ułożoną
na istniejącej warstwie, w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej
warstwy o wymaganej grubości;
Uczestnik ruchu, rozumie się przez to pieszego, kierującego, rowerzystę, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdujące się na ciągu jezdnym;
Kierujący, rozumie się przez to osobę, która kieruje pojazdem, lub zespołem pojazdów, także rowerem;
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
Obszar objęty opracowaniem przebiega w terenie zabudowanym miejskim, równinnym.
Dojazd do miejsca inwestycji możliwy jest bezpośrednio z drogi krajowej nr 74 (19) (ul. Piłsudskiego) oraz z z drogi powiatowej nr 2804L (ul. Zamkowa). Droga nie posiada infrastruktury podziemnej. W ciągu ulic Błotnej, Kowalskiej i 11-go Listopada występują kanalizacja sanitarna oraz
deszczowa, występują nieliczne krzewy do wycinki; teren nie jest wolny od obiektów kubaturowych.
Na działce nr 377/2 znajduje się stacja trafo.
Ul. Błotna o bitumicznej nawierzchni jezdni szerokości ok. 5,5 m posiada nieliczne spękania
siatkowe oraz „łaty”. Przewidziano remont nawierzchni jezdni. Wzdłuż ulicy po lewej stronie znajduje się chodnik z betonowej kostki brukowej kwadratowej o wymiarach 0,35 x 0,35 m przeznaczony
do remontu: Remont obejmuje rozbiórkę istniejących elementów oraz odtworzenie za pomocą nowych materiałów. Szerokość istniejąca chodnika wynosi około 1,5 m. Nie przewiduje się powtórnego
wykorzystania istniejących materiałów. Włazy studni kanalizacyjnych do wyniesienia na powierzchnię projektowanej nawierzchni.
Ul. Kowalska o nawierzchni jezdni bitumicznej szerokości ok. 5,5 m posiada nieliczne spękania
siatkowe oraz „łaty”. Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni oraz przeprojektowano skrzyżowanie z ul. Błotną. Na odcinku projektowanego placu zabaw nawierzchnia bitumiczna ul. Kowalskiej do
rozbiórki. Istniejąca kanalizacja deszczowa do przełożenia w miejsce najniższego punktu projektoPWN BUDOWNICTWO
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wanej niwelety, zgodnie z opracowaniami graficznymi. Studnie kanalizacyjne do wyniesienia na powierzchnię projektowanej nawierzchni jezdni.
Skwer Jana Pawła II obejmuje działkę nr 1957 oraz część działki nr 377/5. Jest to teren trawiasty,
zróżnicowany wysokościowo, wokół którego znajduje się szczątkowy i przerośnięty trawą chodnik z
betonowej kostki brukowej kwadratowej 0,35 x 0,35 m przeznaczony do remontu. Szerokość istniejąca chodnika wynosi ok. 2 m. Nie przewiduje się ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki chodnika. Na działce stacji trafo nie należy wykonywać wykopów powyżej 0,5 m
bez powiadomienia zarządcy sieci.
Ul. 11-go Listopada o bitumicznej nawierzchni jezdni, szerokości od 4,5 do 6,0 m posiada spękania siatkowe, nieliczne doły oraz łaty. Nawierzchnia jezdni ulicy przeznaczona jest do remontu.
Ubytki w nawierzchni do wypełnienia. Przy krawędzi jezdni od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z
ul. Kowalską znajduje się obustronnie chodnik z betonowej kostki brukowej kwadratowej 0,35 x 0,35
m szerokości od 0,9 m do 1,2 m przeznaczony do remontu. Od skrzyżowania z ul. Kowalską do końca zabudowań po lewej stronie ulicy istniejący chodnik szerokości ok. 1,5 m do remontu.
Ul. 11-go Listopada, zgodnie z zaleceniami GDDKiA, zostanie zamknięta od strony wjazdu
na ul. Piłsudskiego przedłużeniem chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi krajowej (ul. Piłsudskiego). Rozwiązania techniczne łączeń z drogą krajową przedstawiono na oddzielnej dokumentacji technicznej.
4.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE.
Na obszarze prowadzonej inwestycji nie występuje niebezpieczeństwo spływu nadmiernych wód
opadowych. Nie są to obszary górnicze. Teren nie podlega wyłączeniu z produkcji rolnej, ani też leśnej.
W podłożu występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla modernizacji przedmiotowego
obiektu.
Strefa przemarzania hz wynosi 1,0m p.p.t. ( PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie
bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; pkt 2 rys. 1)
4.2. URZĄDZENIA OBCE INFRASTRUKTURY.
Na trasie planowanych robót występują n/w urządzenia:


Sieć teletechniczna



Sieć energetyczna



Sieć gazowa

 Wodociąg lokalny
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Kanalizacja sanitarna



Kanalizacja deszczowa.
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Realizacja prac w obrębie w/w urządzeń winna się odbywać w oparciu o obowiązujące przepisy,
warunki techniczne i zalecenia zarządców obiektów.
Przewidziano przebudowę sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz gazowej zgodnie
z załączonymi do dokumentacji opracowaniami branżowymi.
5. WARUNKI PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA.
Sposób zagospodarowania terenu nie narusza interesów osób trzecich w zakresie możliwości zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiednich oraz w zakresie ewentualnego prowadzenia sieci
uzbrojenia. Uwzględniona została możliwość dojazdu do nieruchomości położonych w obrębie projektowanego przedsięwzięcia.
Punkty charakterystyczne linii trasowania obiektu takie jak początek (PT) i koniec trasy (KT) w
terenie dowiązano do istniejącej osnowy geodezyjnej (niwelacji państwowej). Zagospodarowanie
terenu zostało przedstawione na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 jako „Projekt zagospodarowania terenu” rys. BW-003.
Podkładem kartograficznym jest mapa do celów projektowych w skali 1:500.
5.1.ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE.
Zgodnie z założeniami do projektu, zaprojektowano:
Ul. Błotna:


Remont nawierzchni jezdni za pomocą betonu asfaltowego na skrzyżowaniu z drogą krajową 19,
74 (ul. Piłsudskiego) oraz za pomocą betonowej kostki brukowej na pozostałej części ul. Błotnej
(jak na rysunku BW-003 PZT); szer. w świetle obramowania 5,5 – 6,0 m;



Remont chodnika z betonowej kostki brukowej szer. wraz z obramowaniem 1,43 m przy krawędzi jezdni po lewej stronie ulicy;



Remont opaski z betonowej kostki brukowej wokół rabaty po prawej stronie ulicy Błotnej przy
skrzyżowaniu z drogą krajową nr 19, 74; szer. wraz z obramowaniem 0,93 m;



Budowa opaski z betonowej kostki brukowej po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Kowalską
do końca ul. Błotnej;
Ul. Kowalska:



Remont nawierzchni jezdni ulicy za pomocą betonowej kostki brukowej; szer. w świetle obraPWN
BUDOWNICTWO
mowania
5,5 m;

47

REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II



OPIS TECHNICZNY

Budowa chodnika po lewej stronie ulicy do skrzyżowania z ul. 11-go Listopada (patrząc od
punktu PT trasy) z betonowej kostki brukowej, szer. wraz z obramowaniem 1,43 m;



Budowa chodników obustronnie z betonowej kostki brukowej od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do ul. Zamkowej; szer. wraz z obramowaniem 1,43÷6,3 m;



Przebudowa studni wpustowych kanalizacji deszczowej;
Ul. 11-go Listopada:



Remont nawierzchni jezdni za pomocą betonu asfaltowego; szer. w świetle obramowania 4,5 ÷
6,0 m;



Remont istniejących chodników z betonowej kostki brukowej, szer. wraz z obramowaniem
0,9÷1,5 m



Utwardzenie gruntu kostką po prawej stronie ulicy na wyznaczonym odcinku, szer. całkowita
6,5 m.
Skwer:



Budowa części spacerowej z pomnikiem upamiętniającym cześć papieża św. Jana Pawła II;



Budowa chodnika wokół skweru z betonowej kostki brukowej, szer. wraz z obramowaniem 2 m;



Budowa parkingu równoległego na 5 stanowisk parkingowych, z betonowej kostki brukowej,
szer. w świetle obramowania 3 m;



Budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej;



Budowa siłowni dla dorosłych o nawierzchni poliuretanowej.

5.1.1. REMONT ULICY BŁOTNEJ
Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni oraz chodników tak, aby wysokie walory użytkowe
były powiązane z otaczającym zagospodarowaniem przestrzennym, krajobrazem oraz poczuciem
bezpieczeństwa użytkowania. Gabaryty obiektu zostały dostosowane do warunków i potrzeb sytuacyjnych oraz w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.
5.1.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE


Klasa techniczna – L



Prędkość projektowa (zgodnie z Dz. U. z dnia 14 maja 1999 § 12.1.) – 50 km/h



Nawierzchnia – kategoria ruchu KR2



Przekrój poprzeczny:
 Szerokość jezdni ulicy na odcinku prostym w świetle obramowania – 5,5 m
 Szerokość pasa ruchu w planie na odcinku prostym – 2,75 m
 Szerokość chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – 1,43 m
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 Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym – daszkowe 2%
 Pochylenie poprzeczne chodnika – 2% w kier. jezdni ulicy


Spadki podłużne niwelety jezdni 0,2 % do 4,5%.

5.1.1.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Ulica


Obramowanie:
- Krawężnik betonowy typu średniego 15x30x100cm, posadowiony na ławie betonowej
z oporem, beton C12/15 W4, opór grubości 15 cm wykonany do 2/3 wysokości krawężnika, obniżenie na zjazdach do posesji prywatnych 4-6 cm w świetle. Obniżenie na przejściu dla pieszych
do wys. +2 cm ponad ściek.

Na skrzyżowaniu z drogą krajową:


Istniejąca konstrukcja nawierzchni po frezowaniu na odcinku 0+000 do 0+030, oczyszczeniu i
skropieniu, gr. warstw istniejących ok. 45 cm



Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16P, asfalt drogowy D50/70, Wymagań technicznych WT-2 2010 szer. warstwy 5,5 m, gr. śr. 5 cm



Warstwa ścieralna cienka z betonu asfaltowego AC11S, asfalt drogowy D50/70 polimeroasfalt
PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65; wg Wymagań technicznych WT-2 2010 oraz PN-EN 14023,
szer. warstwy 5,5 m, gr. 3 cm

Na pozostałej części ulicy:


Istniejąca konstrukcja nawierzchni po oczyszczeniu, gr. ok. 45 cm



Warstwa wyrównawcza z podsypki żwirowej, śr. gr. 5 cm



Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, prostokątnej 10x20 cm, szarej, układana prostopadle. Przy krawężniku obniżenie 2 cm na ściek uliczny z kostki.
Chodnik

1) Wytyczne do zaprojektowania nawierzchni:


chodnik przeznaczony dla ruchu pieszych z dopuszczeniem czasowego postoju pojazdów zgodnie z zał. V do rozporządzenia [XVIII] punkt 5.7.2 b;



wtórny moduł odkształcenia podłoża bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni wynosi 80 MPa;
wskaźnik zagęszczenia Is=0,98.

2) Konstrukcję nawierzchni chodnika przyjęto zgodnie z załącznikiem 5 p.5.7.2 b [XVIII].
Projektuje się rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych oraz obramowania, wyrównanie
podłoża nawierzchni, nadanie odpowiednich spadków i zagęszczenie terenu do Is = 0,98 oraz E2 = 80
MPa; – jak na profilu podłużnym, przekrojach konstrukcyjnych i poprzecznych, a następnie wykonaPWN BUDOWNICTWO
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Obramowania:
1. Krawężnik betonowy typu średniego 15x30x100cm, posadowiony na ławie betonowej
z oporem, beton C12/15 W4, opór grubości 15 cm wykonany do 2/3 wysokości krawężnika.
Obniżenie krawężnika na przejściach dla pieszych do wys. +2 cm ponad ściek.
2. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm posadowione na ławie betonowej z oporem,
beton C8/10 W4.



Podbudowy:
1. Warstwa odsączająca z piasku o k ≥ 8 m/d, gr. 15 cm
2. Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm;
grubość 15 cm
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. po zagęszczeniu 5cm



Nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej na chodniku, grafitowej na wjazdach
do posesji prywatnych, wymiary kostki 20x10 cm.

Wielkość robót została ujęta w przedmiarze robót.
Gabaryty elementów konstrukcyjnych obiektów oraz szczegółowe rozwiązania techniczne ich zastosowania przedstawiono na opracowaniach graficznych – Rys. B-005 Przekroje konstrukcyjne.
5.1.2. REMONT ULICY KOWALSKIEJ
Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni oraz budowę chodnika tak, aby wysokie walory
użytkowe były powiązane z otaczającym zagospodarowaniem przestrzennym, krajobrazem oraz poczuciem bezpieczeństwa użytkowania. Gabaryty obiektu zostały dostosowane do warunków i potrzeb
sytuacyjnych oraz w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.
5.1.2.1 PARAMETRY TECHNICZNE


Klasa techniczna – L



Prędkość projektowa (zgodnie z Dz. U. z dnia 14 maja 1999 § 12.1.) – 50 km/h



Nawierzchnia – kategoria ruchu KR2



Przekrój poprzeczny:
 Szerokość jezdni ulicy na odcinku prostym w świetle obramowania – 5,5 m
 Szerokość pasa ruchu w planie na odcinku prostym – 2,75 m
 Szerokość chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – 1,43 m
 Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym – daszkowe 2%
 Pochylenie poprzeczne chodnika – 2% w kier. jezdni ulicy
PWN BUDOWNICTWO
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Spadki podłużne niwelety jezdni 0,53 % do 1,68%.

5.1.2.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Ulica


Obramowanie:
- Krawężnik betonowy typu średniego 15x30x100cm, posadowiony na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 W4, opór grubości 15 cm wykonany do 2/3 wysokości krawężnika. Zaniżenie krawężnika na zjazdach do posesji prywatnych 4÷6 cm w świetle.
- Ściek drogowy korytkowy (zgodnie z KPED 01.03) 50x60x15 cm na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 W4.



Istniejąca konstrukcja nawierzchni, gr. średnia 45 cm



Konstrukcja nawierzchni:

Odcinek na skrzyżowaniu z ul. Błotną od km rob. 0+002,75 do ok. 0+029:
- Warstwa odsączająca piasku o współczynniku filtracji k>= 8m/dobę, gat. 1 i 2, gr. 25 cm
- Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 10/60 mm, gr. 15 cm
- Podbudowa pomocnicza z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm, gr. 8 cm
- Podsypka żwirowa 0/8 mm, gr. 5 cm
- Betonowa kostka brukowa prostokątna 10 x 20 cm, gr. 8 cm
Odcinek od km ok. 0+029 do skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada:
- Warstwa wyrównawcza z podsypki żwirowej, śr. gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, prostokątnej 10x20 cm, szarej, układana prostopadle.
Odcinek od skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada do skrzyżowania z ulicą Zamkową:
- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16P, asfalt drogowy D50/70, Wymagań technicznych WT-2 2010 szer. warstwy 5,5 m, gr. śr. 5 cm
- Warstwa ścieralna cienka z betonu asfaltowego AC11S, asfalt drogowy D50/70 polimeroasfalt
PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65; wg Wymagań technicznych WT-2 2010 oraz PN-EN 14023,
szer. warstwy 5,5 m, gr. 3 cm
Chodniki
3) Wytyczne do zaprojektowania nawierzchni:


chodnik przeznaczony dla ruchu pieszych z dopuszczeniem czasowego postoju pojazdów zgodnie z zał. V do rozporządzenia [XVIII] punkt 5.7.2 b;



wtórny moduł odkształcenia podłoża bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni wynosi 80 MPa;
PWN
BUDOWNICTWO
wskaźnik
zagęszczenia Is=0,98.
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4) Konstrukcję nawierzchni chodnika przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi oraz z załącznikiem 5 p.5.7.2 b [XVIII].
Projektuje się zdjęcie warstwy humusu wyrównanie podłoża nawierzchni, nadanie odpowiednich
spadków i zagęszczenie terenu do Is = 0,98 oraz E2 = 80 MPa; – jak na profilu podłużnym, przekrojach konstrukcyjnych i poprzecznych, a następnie wykonanie:


Obramowania:
1. Krawężnik betonowy typu średniego 15x30x100cm, posadowiony na ławie betonowej
z oporem, beton C12/15 W4, opór grubości 15 cm wykonany do 2/3 wysokości krawężnika. Zaniżenie krawężnika na zjazdach do posesji prywatnych 4 cm w świetle.
2. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm posadowione na ławie betonowej z oporem,
beton C8/10 W4.



Podbudowy:
1. Warstwa odsączająca z piasku o k ≥ 8 m/d, gr. 15 cm
2. Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
grubość 15 cm
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. po zagęszczeniu 5cm



Nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej na chodniku, grafitowej na wjazdach
do posesji prywatnych, wymiary kostki 20x10 cm.

Wielkość robót została ujęta w przedmiarze robót.
Gabaryty elementów konstrukcyjnych obiektów oraz szczegółowe rozwiązania techniczne ich zastosowania przedstawiono na opracowaniach graficznych – Rys. B-005 Przekroje konstrukcyjne.
5.1.3 REMONT ULICY 11-GO LISTOPADA
Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni oraz budowę chodnika tak, aby wysokie walory
użytkowe były powiązane z otaczającym zagospodarowaniem przestrzennym, krajobrazem oraz poczuciem bezpieczeństwa użytkowania. Gabaryty obiektu zostały dostosowane do warunków i potrzeb
sytuacyjnych oraz w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.
5.1.3.1 PARAMETRY TECHNICZNE


Klasa techniczna – L



Prędkość projektowa (zgodnie z Dz. U. z dnia 14 maja 1999 § 12.1.) – 50 km/h



Nawierzchnia – kategoria ruchu KR2



Przekrój poprzeczny:
PWN BUDOWNICTWO
 Szerokość jezdni ulicy na odcinku prostym w świetle obramowania – 5,5 m

52

REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II

OPIS TECHNICZNY

 Szerokość pasa ruchu w planie na odcinku prostym – 2,75 m
 Szerokość chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – 1,43 m
 Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym – daszkowe 2%
 Pochylenie poprzeczne chodnika – 2% w kier. jezdni ulicy
5.1.3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Ulica


Obramowanie:
- Krawężnik betonowy typu średniego 15x30x100cm, posadowiony na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 W4, opór grubości 15 cm wykonany do 2/3 wysokości krawężnika. Zaniżenie krawężnika na zjazdach do posesji prywatnych 4÷6 cm w świetle;



Istniejąca konstrukcja nawierzchni, gr. średnia 45 cm;



Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16P, asfalt drogowy D50/70, Wymagań technicznych WT-2 2010 szer. warstwy 5,5 m, gr. śr. 5 cm;



Warstwa ścieralna cienka z betonu asfaltowego AC11S, asfalt drogowy D50/70 polimeroasfalt
PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65; wg Wymagań technicznych WT-2 2010 oraz PN-EN 14023,
szer. warstwy 5,5 m, gr. 3 cm.
Chodniki

5) Wytyczne do zaprojektowania nawierzchni:


chodnik przeznaczony dla ruchu pieszych z dopuszczeniem czasowego postoju pojazdów zgodnie z zał. V do rozporządzenia [XVIII] punkt 5.7.2 b;



wtórny moduł odkształcenia podłoża bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni wynosi 80 MPa;
wskaźnik zagęszczenia Is=0,98.

6) Konstrukcję nawierzchni chodnika przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi oraz z załącznikiem 5 p.5.7.2 b [XVIII].
Projektuje się zdjęcie warstwy humusu wyrównanie podłoża nawierzchni, nadanie odpowiednich
spadków i zagęszczenie terenu do Is = 0,98 oraz E2 = 80 MPa; – jak na przekrojach konstrukcyjnych,
a następnie wykonanie:


Obramowania:
1. Krawężnik betonowy typu średniego 15x30x100cm, posadowiony na ławie betonowej
z oporem, beton C12/15 W4, opór grubości 15 cm wykonany do 2/3 wysokości krawężnika. Zaniżenie krawężnika na zjazdach do posesji prywatnych 4÷6 cm w świetle.
2. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm posadowione na ławie betonowej z oporem,
beton C8/10 W4.

BUDOWNICTWO
 PWN
Podbudowy:
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1. Warstwa odsączająca z piasku o k ≥ 8 m/d, gr. 15 cm
2. Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
grubość 15 cm
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. po zagęszczeniu 5cm


Nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej na chodniku, grafitowej na wjazdach
do posesji prywatnych, wymiary kostki 20x10 cm.

Umocnienie gruntu kostką
Projektuje się zdjęcie warstwy humusu, wyrównanie podłoża nawierzchni, nadanie odpowiednich spadków i zagęszczenie terenu do Is = 0,98 oraz E2 = 80 MPa; – jak na przekrojach konstrukcyjnych, a następnie wykonanie:


Obramowania:
1. Krawężnik betonowy typu średniego 15x30x100cm, posadowiony na ławie betonowej
z oporem, beton C12/15 W4, opór grubości 15 cm wykonany do 2/3 wysokości krawężnika.



Podbudowy:
1. Warstwa odsączająca z piasku o k ≥ 8 m/d, gr. 25 cm
2. Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego 10/60 mm stabilizowanego
mechanicznie; grubość 15 cm
3. Górna warstwa podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5
mm; grubość 8 cm
4. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. po zagęszczeniu 5cm



Nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, wymiary kostki 20x10 cm.

Wielkość robót została ujęta w przedmiarze robót.
5.1.4 REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II
Rewitalizacja skweru polega na zagospodarowaniu niewykorzystywanej przestrzeni publicznej.
Skwer w części ekspozycji pomnika Papieża Jana Pawła II:
Projektuje się rozbiórkę istniejących chodników, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie robót
ziemnych, wyrównanie podłoża nawierzchni, nadanie odpowiednich spadków i zagęszczenie terenu
do Is = 0,98 oraz E2 = 80 MPa; – jak na przekrojach konstrukcyjnych, a następnie wykonanie:
1) Remontu chodnika wokół skweru. Szerokość całkowita ok. 2 m.


Obramowanie:
1. Obrzeże betonowe 8x30x100cm, posadowione na ławie betonowej z oporem, beton C12/15
W4, opór wykonany do 2/3 wysokości obrzeża.
PWN BUDOWNICTWO
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Podbudowa:
1. Warstwa odsączająca z piasku o k ≥ 8 m/d, gr. 15 cm
2. Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu,
gr. 15 cm
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. po zagęszczeniu 5cm



Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kostka 10x20 cm.

2) Deptaka wokół pomnika Papieża św. Jana Pawła II


Obramowanie kwietników:
1. Obrzeże betonowe 6x20x100cm, posadowione na ławie betonowej zwykłej, beton C12/15
W4;



Podbudowa deptaka:
1. Warstwa odsączająca z piasku o k ≥ 8 m/d, gr. 15 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. po zagęszczeniu 5cm



Nawierzchnia deptaka z betonowej kostki brukowej oraz kamiennej gr. 6 cm, kostka zgodnie z
rysunkiem szczegółowym ułożenia kostki.

Plac zabaw dla dzieci:
Projektuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni na obszarze projektowanej nawierzchni
placu zabaw, usunięcie humusu do głębokości około 10 cm, wyrównanie, nadanie odpowiednich
spadków i zagęszczenie terenu do Is = 0,98 oraz E2 = 80 MPa; – jak na przekrojach konstrukcyjnych
rys. BW-005, a następnie wykonanie:
Chodnika:


Obramowanie:
1. Obrzeże betonowe 6x20x100 cm posadowione na ławie betonowej zwykłej, beton C8/10 W4.



Podbudowa:
1. Warstwa odsączająca z piasku o k ≥ 8 m/d, gr. 15 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. po zagęszczeniu 5cm



Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, prostokątna szara 10x20 cm
Placu zabaw i siłowni zewnętrznej:



Obramowanie:
1. Obrzeże betonowe 6x20x100 cm posadowione na ławie betonowej zwykłej, beton C8/10 W4.
2. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, beton C8/10 W4 (zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi)
3.
PWN BUDOWNICTWO
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Plac zabaw o kształcie trójkąta o bokach 17 x 22,8 m, powierzchni wraz z chodnikiem 193,25 m2
zabezpieczono ogrodzeniem panelowym wysokości 1,1 m z dwoma furtkami szerokości 1,0 m w
świetle. Panele o wymiarach 2000 x 1030 mm zakończone na gładko bez wystających drutów!

Wielkość robót została ujęta w przedmiarze robót.
Gabaryty elementów konstrukcyjnych obiektów oraz szczegółowe rozwiązania techniczne ich zastosowania przedstawiono na opracowaniach graficznych – Rys. B-005 Przekroje konstrukcyjne.

5.2 OPIS ODCINKA DROGI W PLANIE, PROFILU I PRZEKROJU POPRZECZNYM
TRASA I PROFIL PODŁUŻNY DROGI
Osie ulic w planie składają się z odcinków prostych i krzywoliniowych. Odcinki krzywoliniowe
zawierają łuki kołowe. Są dostosowane do sytuacji istniejącej.
Profile podłużne ulic Błotnej i Kowalskiej usytuowane są w osi tych ulic od punktów PT tras do
punktów KT. Niweleta została dostosowana do ukształtowania terenu i warunków gruntowowodnych. Spadek podłużny ul. Błotnej biegnie od drogi krajowej – ul. Piłsudskiego do końca ulicy,
spadek ul. Kowalskiej biegnie od ul. Zamkowej w kierunku ul. Błotnej, łamie się przed skrzyżowaniem z ulicą Błotną. Spadki podłużne niwelet wynoszą od 0,2% do 4,5%. Profile podłużne pokazano
na rysunku BW-004.
Profil podłużny ul. 11-go Listopada należy określić i usytuować po analizie terenu istniejącego,
przekrojów konstrukcyjnych oraz dostosować do technologii utwardzenia drogi. Istniejący spadek
podłużny biegnie od drogi krajowej – ul. Piłsudskiego do ul. Zamkowej.
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
Przekroje konstrukcyjne stworzono na podstawie warunków określonych [XVIII] oraz w oparciu
o ustalenia z Inwestorem.
Szerokości poszczególnych elementów projektowanego obiektu jest dostosowana do charakteru
obiektów, natężenia ruchu, uwarunkowań związanych z dostępnością terenu oraz do rachunku ekonomicznego.
Na przekroju naniesiono rzędne elementów konstrukcyjnych, pokazano koryto projektowanych
obiektów oraz powierzchnię robót ziemnych.
PWN BUDOWNICTWO
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Gabaryty poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz szczegółowe rozwiązania techniczne ich
zastosowania przedstawiono na opracowaniach graficznych.

5.3 ODWODNIENIE OBIEKTU
Odwodnienie obiektu z wód opadowych winno odbywać się w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 155, poz. 1229 z późn. Zm.).
Wymiary urządzeń odwadniających drogę ustalono na podstawie [XVII] §101 oraz [XVIII] §19.3
dla drogi klasy L.
Opady przypadające na powierzchnie komunikacyjne należy odprowadzić po najkrótszej drodze
poprzez spadki poprzeczne ip jezdni, do ścieków z betonowej kostki brukowej przy krawędzi jezdni.
Spadki poprzeczne w obrębie korony drogi na odcinkach prostych są daszkowe i wynoszą 2%. Na
odcinku ul. Błotnej od skrzyżowania z ul. Kowalską do końca ul. Błotnej, ukształtowanie poprzeczne
dostosowane jest do sytuacji istniejącej.
Wody opadowe z jezdni odprowadzane są grawitacyjnie ściekami przy krawężnikach do wpustów ulicznych i stąd przykanalikami do studni przepływowych kanału burzowego. Włazy istniejących studni do wyniesienia na powierzchnię projektowanej nawierzchni jezdni.
Istniejące studnie kanalizacji deszczowej do przestawienia zgodnie z geometrią przebudowywanego skrzyżowania.

5.4

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Plac zabaw dla dzieci zabezpieczono przed wtargnięciem na ulice ogrodzeniem panelowym wy-

sokości 103 cm.
W miejscu przejścia dla pieszych, na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią, na całej szerokości
przejścia, zastosowano reliefowe płyty ostrzegawcze antypoślizgowe żółte o 30x30 cm – po 2 rzędy
po obu stronach przejścia. Na przejściu dla pieszych zastosowano rampy krawężnikowe umożliwiające przejazd przez przejście osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Nachylenie rampy krawężnikowej wynosi imax = 5%, nachylenie boczne ibmax ≤ 10%. Dopuszczalna różnica wysokości pomiędzy brzegiem rampy a jezdnią ≤ 2 cm.

5.5. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI.

Lp.
Nazwa elementu
I
II
Ul. Błotna
1.
Długość łączna w osi
PWN BUDOWNICTWO
2.
Szerokość jezdni

J.m.
III
m
m

Ilość
IV
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3.
Powierzchnia całkowita jezdni
4.
Nawierzchnia
Chodniki w ciągu ul. Błotnej
1.
Liczba stanowisk postojowych
2.
Powierzchnia całkowita
3.
Nawierzchnia
Skwer
1.
Powierzchnia całkowita
2.
Nawierzchnia
Plac zabaw
1.
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia chodnika z betonowej kostki bru2.
kowej gr. 6 cm
3.
Nawierzchnia poliuretanowa żółta i czerwona
Ogrodzenie panelowe wys. 1,1 m w tym 2 furtki
4.
szer. w świetle 1,0 m
5.
Tablica z instrukcją placu zabaw
Ławki parkowe betonowe z drewnianym siedzi6.
skiem
Siłownia zewnętrzna
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

6

Krawężniki 15x30x100 cm
Krawężniki leżące 15x30x100 cm
Krawężniki najazdowe 14,9x22x100 cm
Obrzeże betonowe 6x20x100 cm
Ściek uliczny (obniżenie kostki)
Studnie chłonne Φ 2000 mm
Studzienka rewizyjna Φ 600 mm
Studzienka rewizyjna połączeniowa Φ600 mm
Przewody z rur PCV Φ110 mm
Przewody z rur PCV Φ150 mm
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m2
materiał
szt.
m2
materiał
m2
materiał
m2

193,25

m2

41,24

m2

150,50

m

69,6

szt.

1

szt.

3

m
m
m
m
m
Kpl.
Kpl.
Kpl.
m
m

WPŁYW OBIEKTU NA OTOCZENIE W FAZIE EKSPLOATACJI.
Projektowaną inwestycję, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 sierpnia 2007r. zmieniającego rozp. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. z 2007r. nr 158, poz. 1105), należy zaliczyć do przedsięwzięć, które nie wpływają znacząco na pogorszenie stanu środowiska.
Budowa niniejszego obiektu jak i jego użytkowanie nie wpłynie niekorzystnie na środowisko naPWN zanieczyszczenie
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Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostępu do drogi publicznej oraz nie uniemożliwia korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej przez właścicieli i użytkowników sąsiednich działek.
7

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 o ochronie przeciwpożarowej oraz wg Rozporządzenia

Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego, zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, czy innego miejscowego
zagrożenia zapewnione jest poprzez zastosowanie materiałów ognioodpornych; wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia, życia oraz mienia, zapewnienie dostępu / dojazdu
obsłudze technicznej, czy pojazdów uprzywilejowanych w celu prowadzenia działań ratowniczych.
8

ROBOTY ZIEMNE.
Zaleca się wykonanie robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego tj. koparek, ładowarek,

ubijaków mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami, zgarniarkami, bądź równiarkami. Ręczne roboty ziemne zaleca się w przypadku szczegółowego kształtowania
danego elementu. Grunty występujące na trasie projektowanego obiektu wraz z obiektami towarzyszącymi zaliczono do grupy nośności G2; G3.
Roboty ziemne obejmują następujące czynności: usunięcie warstwy gleby, darniny, warstwy humusu z pasa terenu w miejscu projektowanych nasypów i wykopów. Wykonanie przekopów oraz
nasypów, a także wykonanie i profilowanie skarp do wysokości podniesienia nawierzchni z ich zagęszczeniem i nadaniem spadku do wartości i=3÷8%; Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z
normą [III] p.2.10 ze szczególną uwagą na zagęszczenie dna koryta.
Uwaga!
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,
aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego
wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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Przy wykonaniu robót budowlanych należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z
dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu ogłoszeniu do
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/ z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z późniejszymi zmianami, jak też normy
PN-EN 13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni dróg, lotnisk i
innych przeznaczonych do ruchu.
Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i
brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.
10
I.

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.-Prawo budowlane, Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn.
zm.

II.

PN-B-06050 – Roboty ziemne. Geotechnika. Wymagania ogólne

III.

PN-S-02205 – Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

IV.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

V.
VI.

PN-S-02204:1997 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
PN-88/B-23004 – Kruszywa mineralne
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PN-S-06102:1997 – Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

VIII. PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
IX. PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno – asfaltowe – Wymagania. Część 1 Beton asfaltowy
X. PN-EN 13108-2 – Mieszanki mineralno – asfaltowe – Wymagania. Część 2 Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw
XI. PN-EN 12697-5:2010/AC:2012 – Mieszanki mineralno – asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości
XII. PN-EN 13108-8 – Mieszanki mineralno – asfaltowe – Wymagania. Część 8 Destrukt asfaltowy.
XIII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.
XIV. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
XV. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.
XVI. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
XVII. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz.
839.
XVIII. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r.
Nr 43 poz.430.
XIX. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU Nr 168, poz. 1763)
XX. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003
XXI. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
XXII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
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1126.
XXIII. Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, z późn. zm.
XXIV. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, poz. 239.
XXV. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195.
XXVI. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z późn. zm.
XXVII. Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późn. zm.
XXVIII. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96; z późn. zm.
XXIX. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie
projektu prac geologicznych. Dz.U.1994r. Nr 91, poz. 426.
XXX. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U.1985r. Nr 14, poz.60; z późn. zm.
XXXI. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351
Wytyczne i instrukcje.
XXXII. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
XXXIII. Instrukcja badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998.
XXXIV. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.
XXXV. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym – załącznik nr 1 do rozporządzenia
MTIGM z dnia 12.11.1992r (Dz.U. zał. Do nr 97 z 22.11.92., poz.485).
XXXVI. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa
1997.
XXXVII. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP,
Warszawa 1999.
XXXVIII. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne.
XXXIX. M. Lipiński „Tablice do tyczenia krzywych” część II – klotoida, Warszawa 1978
XL. Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa 1995
XLI. Edel R.:„Odwodnienie dróg”, WKiŁ, Warszawa 2009
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Elementy niwelety

Elementy trasy

Wykres profili - LT Kowalska

legenda:

uwagi:

pracownia:

projekt:

inwestor:

projektant:
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w Modliborzycach
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Gmina Modliborzyce
23-310 Modliborzyce
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upr. nr LUB/0210/POOD/08
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rev.:
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