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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2010r Nr 243, poz. 1623).

PROJEKTANT - techn. Janusz Preiss.
Drogi
nr. upr. St-177/84
SPRAWDZAJĄCY - inż. Jan Chmiel
Drogi
nr upr. St – 309/78
PROJEKTANT - mgr. inż. Krzysztof Sierpiński
Energetyka, Oświetlenie
nr. upr. MAZ/0591/PWBE/16
ZIELEŃ – mgr. inż. arch. kraj. Agnieszka Preiss
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zaśWiadczenie
o num€ne

Werytikacyjnym:

MAZ.T8M-QCV-K4A

Pan JANUSZ PREISS o numerze ewidencyjnym

*

MAZ/BO/O4lOl0Z

adres zamieszkanja u|. MAŁEJ ŁĄK| 23 m 24, 02-793 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej okrę8owej Izby InżynjeróW Budownjctwa i po5iada Wymagane
ubezpjeczenie od odpowiedf iaIności cywiInej'
Niniejsze faśWiadczenie jest ważne od 2017.01.o1 do 2017.12.31.

zaśWiadczenie zostało Wygenerowane eIektronicznie ]opatrzone bezpiecznym podpi5em eIekttonicznYm
WeryfikoWanym przy pomocy ważnego kwaIifikowanego certyfikat! W dniu 2016.11-18 |okL] przez:
MieczysłaW Grodfki, PrzewodniczącY Rady Mazowieckiej okręgowej Izby Inżynierów BudoWnictwa.
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równoważne pod wf8|ędem !k!tków prawnych dokumen!oń opatrfonyn podpisaml wtasnoręcznVm|.)
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Zaświadczenie
o numerze weryr kacvinvm:

MAZ-D4N-NKR-6FU

'I

Pan IAN CHMIEL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6965/OI

adres zamieszkania u|. oGlNs(łEco 1/147,03-318 WARSZAWA

jeśtczłonkiem Mazowieckiej okręgowej Izby {nżynierów BudoWnictwa iposiada
wvmagane
ubezpieczenie od odpowjedziaIności cywiInej'
Niniejsfe zaśWiadczenie jest Ważne od 2017 -o7.o7 do 2077.12.31.

ZaśWiadcfenie zosta|o wygenerowane eIektronicznie ]opatrżone bezpiecznym podpjsem eLekironicznym
wer],.fikowanYm p.fy po.'1ocy Ważnego kwaIifikow..ego certYfikatu W dniu 2o16 12 09 roku plzef:
MićcfYsław Glodzki, Prfewodniczqcv R6dy Mafowlecłiej oł<ięgÓw€j

|2by Inżyńi€rów

Budo1vnictwa.

{fgodnie arr' 5 usl2 ustawl f dnia 18 wrześńiŹ 2oo1 r' Ó podpisie e eklronicfnyn (Df. |J' 2oo1Nr 13o pof' 1450) dane w postaci
e Ekl.Óńi.znej Ópat.zone bĆfpl€.znyn pÓ.]piśen a]ektrońicfnVm Wer!,fikÓwanyr pżv pońocygaźnego
kw;Iif]kowanegole.tyllkat! Śą
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8MQ-R4T-LKE *

Pan KRZYSZTOF SIERPIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0018/17
adres zamieszkania ODDZIAŁ ul. ZAGRODOWA 36, 96-321 ŻABIA WOLA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-20 roku przez:
Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej 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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DECYZJA nr 1436 I 2016
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabfkow, działającna podstawie działającna ań. 89 pkt. 2, art'
9 1 u s t . 4 p k t . 4 , a r t . 6 u s t . l p k t . 1 , a r t . 7 p k t .1 , a r t . 3 6 u s t . 1 p k t .1 1 U s t a w yz d n i a 2 3 l i p c a2 0 0 3 r .
o ochronłezabytków i opiece nad zabytkami(tekstjedno|ityDz. U. z dn. 24 paŹdziernika2014, poz'
1446) oraz Rozporządzenia Ministra Ku|tury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,prac
i innychdziałań
badań architektonicznych
robót budowlanych,badań konserwatorskich,
restauratorskich,
iposzukiwań zabytku,z dnia
przy zabytkuwpisanymdo rejestruzabytkoworaz badań archeo|ogicznych
14 pażdziernika2015 roku (Dz. U. z 4 |istopada2015,poz. 1789),w związku wnioskiemz P. Artura
do Uzędu 08.09'2016r.)'
TusińskiegoBurmistza MiastaPodkowaLeŚna z06.09.2016r. (datawpływu
na podstawieań' 104 KPA (tekstjedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071z poin' zm.)
zezwala
ze stanowiska konserwatorsklego Miastu Podkowa LeŚna na rea|izaĄę prac budow|anych:
przebudowęu|icy KoŚcie|nejna odcinku A|eja Lipowa - u|.Akacjowa w Podkowie LeŚnej (działkinr eW.:
50 w obr. 7 i nr 1 18, 41 , 16112i 3512w obr. 11, wedługzałączonegoprojektudrogowego opruc' przez
J. Preissa we wrzeŚniu 20.|6,stanowiącegozałącznikdo decyzji.
UWAGA! Projektowane nawierzchnie powinny byc wykonane z kostki betonowei w kolorze szarym
(o gradacjiodcieniszaroŚci)'zgodniez opiniąMWKZ z dnia 12.04.2016r, załączonądoprojektu.
Projektowanemiejsca parkingowez geokraty winny zostać wypełnionetrawnikiem(a nie miałem
kamiennym'jak w projekcie).Umozliwi to wprowadzeniewiększej iloŚci zieleni' istotnejdla specyfiki
granicymiędzyciągiemjezdnyma poboczem.
miasta-ogrodu,
oraz poprawiczyte|noŚĆ
W pzypadku ingerencjiwistniejącązie|eńwysokąna|ezyuzyskaĆodrębnązgodę MWKZ. Prace ziemne
oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem spzętu mechanicznego lub urządzen
technicznych,wykonywaneW obrębiekorzeni,pnia |ub korony drzewa|ubw obrębiekozeni |ub pędÓw
kzewu, przeprowadzasię w sposob najmniejszkodzącydrzewom |ub kzewom (art' B7a pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronieprzyrody).
Termin ważnościdecyzji: do końca 2027 r'
Uzasadnienie:
wynikającą
U|icaKoŚcie|naw PodkowieLeŚnej znajdujesię na terenieobjętymochronąkonserwatorską
z wpisu do rejestruzabytków układuurbanistycznegozabudowy i zie|eni miasta - ogrodu Podkowa
.1194Az dnia 22.10.1981r.Na podstawie art. 36 ust' 1 pkt 11 ustawy
LeŚna, decyĄą MWKZ nr
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiz dnia 23 |ipca 2003 r. (tekstjedno|ityDz. U' z dn' 24
pazdziernika2014,poz. 1446)podejmowaniedziałań,ktÓre mogłybyprowadziĆdo naruszeniasubstancji
|ubzmiany wyg|ąduzabytkuwpisanegodo rejestru,Wymagapozwo|eniaMWKZ.
Wnioskowana inwestycjadotyczy przebudowy u|. KoŚcie|nej,która posiada obecnie nawierzchnię
bitumicznąw złymstanietechnicznym'
Przedstawionyprojektpzewiduje wymianęnawierzchnina nową nawierzchniębitumiczną,przebudowę
chodnikÓw i 4azdow na posesje oraz utworzeniemiejsc parkingowychprzed budynkiemszkoły.
W ocenie MWKZ rea|izacjainwestycjizgodnie z przedstawionymprojektemjest moż|iwado rea|izacji
(z uwzg|ędnieniemuwag MWKZ)' Nie wpłynieona na historycznyprzebiegani zasadnicze parametry

u|icy oraz nie Wprowadzi negatywnychzmian w chronionym układzie przestrzennych. Rea|izacja
stanowiskarcheologicznych.
inwestycjinie naruszyzabytkowegodrzewostanuani zewidencjonowanych
jednolitego
projektu
MWKZ sugeruje rÓwnoczeŚnie sporządzenie
nawierzchni i wyposaŻenia u|ic
w mieście,
konsekwentnego
wystrojuprzestrzenipub|icznychw zabytkowym
d|a przyszłegoreaIizowania
układzieurbanistycznym'
W związku z powyższymorzeczonojak w sentencji.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia moŻe zostać wznowione, a następnie może zostaĆ
cofnięte lub zmienione na podstawie ań. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkÓw iopiece
nad zabytkami.
WłaŚciciel lub uŻvtkownik obiektu zobowiazanv iest do niezwłoczneqo zawiadomienia Mazowieckieqo
WoiewÓdzkieqo Konserwatora Zabvtkow o zaqroieniach lub okolicznoŚciach uiawnionvch w toku
prowadzenia robÓt, ktÓre moqa mieć uiemnv wpłvwna stan zachowania zabvtku oraz zmieniĆ zakres
prac okreŚlonvch w zezwoleniu.
Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Konserulator Zabytków informuje, że w pnypadku
natrafienia w trakcie robót ziemnych na pnedmioty, co do których istnieje pnypuszczenie, że sq
zabytkami należy roboty pnemvać i powiadomić o fakcie odkrycia Mazowieckiego
Woj.
Konsemvatora Zabytków (art.32 i ań. 33 cyt' ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
od niniejszej decyzji pnysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
MWKZ z siedzibq w Warszawie, ul. Nowy
Narodowego które należy złożyć za

Świat 18/20w terminie 14 dni od daty,do*czeńia
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obawĘzku uzyskania pozwolenia wymaganego pnez pnepisy
prawa budowlanego oraz inne wedłdgwłaściwości.
w Podkowie Leśnej'oprac. J. Preiss, wrzesień 2016
Załącznik:projektdrogowyprzebudowyuiiś.ościelnej

W

otnflpują:
BurmistrzMiastaPodkowaLeśna,ul. Akacjowa39/41' 05-807PodkowaLeśna
iJ
Y. wuoz a/a KBD
Do wiadomości:
1. StarostwoPowiatuGrodziskiego,u|.Kościuszki30' 05-825Grodzisk Mazowiecki
Zgodnie z obowiązujqcymiprzepisami opłatyskarbowej nie pobrano (podstawa prawna: aft' 2 ust 1 p. 2 Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku, o opłacieskarbowej _ Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635).

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POLOŻENIE TERENU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej, ul. Kościelnej na odcinku od
Modrzewiowej do ul. Akacjowej z przebudową słupa linii napowietrznej nN.
Ulica Kościelna, długość wynosi 115,70 m

Skala 1:1000
W zakresie zamierzenia budowlanego występują następujące elementy zagospodarowania terenu:
• przebudowa jezdni,
• utwardzenie poboczy,
• przebudowa/budowa zjazdów,
• budowa zatok postojowych,
• budowa odcinka chodników w obrębie skrzyżowania,
• przebudowa słupa linii napowietrznej nN – (odrębne opracowanie)
1.2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejąca ulica Kościelna posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. Ulica
posiada oświetlenie, brak jest chodników. Skrzyżowanie z ul. Modrzewiową jest zapadnięte przez
co tworzą się po opadach deszczu duże zastoiska wody. Ulica o jednym kierunku ruchu, wjazd od
ul. Modrzewiowej. Do ulicy przylega teren kościoła, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz Urzędu
Miasta. Ulica o nielicznym zadrzewieniu. Spadek podłużny od skrzyżowania z ul. Modrzewiową, w
kierunku ulicy Akacjowej.
Szerokość pasa drogowego wyznaczona jest istniejącymi liniami rozgraniczającymi i wynosi od 8,0
do 10,0 m. Ulica o zabudowie jednorodzinnej, obustronnie.
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W pasie projektowanego odcinka ulicy znajdują się urządzenia podziemne takie jak: wodociąg,
kanał sanitarny, słupy energetyczne z oświetleniem, słupy i kanalizacja kablowa teletechniczna oraz
gaz.
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie:
Odcinek ul. Modrzewiowa – Akacjowa bez skrzyżowań, długości 115,70 m:
- odcinek w strefie zamieszkania,
- ulica o jednym kierunku ruchu, wyjazd w kierunku ul. Akacjowej,
- jezdnia szerokości 3,50 m,
- po stronie szkoły (strona wschodnia), miejsca równoległe do zatrzymania czasowego pojazdu
szer. 2,50 m do końca dz. 44, za miejscami do zatrzymania, przy ogrodzeniu szkoły, pobocze o
szer. od 0,50 do 2,50 m,
- na dalszym odcinku po stronie wschodniej, pobocze utwardzone kostka betonową szer. 2,50 m,
- po stronie zachodniej za krawężnikiem, pobocze utwardzone kostką, szer. 1,20 – 2,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%, w kierunku wschodnim,
- włączenie w ul. Akacjową , łukami o promieniu R=3,0 m,
- występują zjazdy indywidualne,
1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I POWIERZCHNI INWESTYCJI

Powierzchnie elementów ulicy:
• Powierzchnia jezdni – 420 m2
• Powierzchnia zatoki postojowej – 178 m2
• Powierzchnia zjazdów – 51 m2
• Powierzchnia chodnika – 55 m2
• Powierzchnia pobocza o zmniejszonej konstrukcji – 92 m2
• Powierzchnia z kamienia polnego – 51 m2
• Powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej – 110 m2
Elementy energetyki:
• słup energetyczny – szt. 1
• kabel energetyczny – 7,0 m
1.5. POZOSTAŁE DANE I INFORMACJE

Planowana inwestycja nie jest na obszarze ochrony układu przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna w zakresie parcelacji, sieci ulicznej, układu głównych przestrzeni publicznych i układu
terenów zieleni, zgodnie z wpisem do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
nr. rej. 1194a z dnia 22 października 1981r.
Wybudowanie ulicy nie powinno spowodować znacznego zwiększenia ruchu pojazdów
samochodowych oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.
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Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie Mazowieckiego obszaru ochrony siedlisk oraz
obszaru specjalnej ochrony ptaków zgodnie z siecią Natura 2000 – (dyrektywa ptasia i siedliskowa).
1.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Określenie obszaru oddziaływania obiektu został dokonany w oparciu o niżej wymienione przepisy
prawa:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późn. zmianami i rozp. wykonawczymi)
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (z późn. zmianami i rozp. wykonawczymi)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (z późn. zmianami i rozp.
wykonawczymi).
Podstawą dla określenia obszaru był zakres robót przygotowawczych oraz budowlanych
związanych z realizacją projektowanego obiektu. Obszar oddziaływania obiektu został również
zweryfikowany pod katem ewentualnej emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów
płynnych i pyłowych oraz wibracji i emisji hałasu.
Określony obszar oddziaływania obiektu został oznaczony na Projekcie zagospodarowania terenu
linią ciągłą z kwadracikami w kolorze brązowym. Teren ten pokryw się z linią stałego zajęcia jak
również z istniejącymi liniami rozgraniczającymi i obejmuje działki ewidencyjne na których obiekt
został zaprojektowany.
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2. RYSUNEK PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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3.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1. FUNKCJA DROGI I DANE O RUCHU

Rozwiązania projektowe zostały uzgodnione z Zamawiającym, Miastem Podkowa Leśna.
Projektowany odcinek drogi przebiega przez teren o zabudowie obustronnej, usługowej.
Ulica będzie pełnić rolę drogi gminnej, nr 150530W.
Klasa „D”,
Ruch KR 2 - ruch lokalny,
Vp = 30 km/h
3.2. OPIS TRASY

Początek projektowanego odcinka ulicy Kościelnej zaczyna się od krawędzi jezdni skrzyżowania z
ul. Akacjową, kończy się przed skrzyżowaniem wyniesionym z ul. Modrzewiową.
Cały projektowany odcinek ulicy o jednym kierunku ruchu w strefie zamieszkania bez
wyodrębnionych chodników oraz z zatokami postojowymi do 2 minut i poboczami utwardzonymi.
Wjazdy indywidualne ze skosami 1:1, obramowane krawężnikiem betonowym wtopionym o
wymiarach 15x30 cm.
Oświetlenie istniejące, po stronie wschodniej na wysięgnikach słupów energetycznych.
Usytuowanie wysokościowe ulicy przyjęto w dowiązaniu do rzędnych istniejących ulic
dochodzących oraz wjazdów do posesji i otoczenia terenu.
3.3 PROJEKT ULICY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM

Spadek podłużny jezdni ulicy przyjęto zgodnie z warunkami terenowymi. Niweleta składa się z
odcinków prostych o spadku od 1,13% do 3,42% oraz jest jeden łuk pionowy wypukły o R=2000m.
3.4. PRZEKRÓJ POPRZECZNY.

Przekrój poprzeczny ulicy jednostronny 2%, w kierunku wschodnim, spadek chodnika w kierunku
jezdni. Spadek miejsc postojowych po stronie wschodniej w kierunku jezdni.
3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

3.5.1.

Warunki gruntowe w korpusie istniejącej drogi

Na podstawie przeprowadzonych badań wykonanych przez firmę ZamGeo z Pruszkowa przy ul.
Ceramicznej 15, w podłożu zalegają piaski drobne i średnie na pograniczu grubych ze żwirami i
pospółkami . Warunki gruntowe w podłożu korpusu istniejącej drogi lokalnej określa się jako dobre
(grunty G1).
Dokładne przekroje w dokumentacji geotechnicznej str. 50-59
Wody gruntowej nie stwierdzono.
3.5.2. Założenia do określenia konstrukcji nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni ustalono w oparciu o obowiązujący w budownictwie drogowym Dz. U. Nr
43 z dn. 14.05.1999, zał. nr 5 dla KR – 2.
3.5.3.

Konstrukcja nawierzchni drogi
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Na podstawie danych omówionych w pkt. 3.5.1. i 3.5.2. oraz posiłkując się „Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, przyjęto następującą konstrukcję:
Jezdnia:
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

4 cm

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

6 cm

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm

20 cm

• warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego

20 cm

• istniejące podłoże zagęszczone Is P 1,0
Obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30cm oraz opornikiem betonowym 12x25 cm od
strony zatoki postojowej
Chodnik:
• kostka betonowa szara

8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5 cm

• warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa naturalnego

10 cm

• istniejące podłoże zagęszczone Is P 0,97
Zjazdy:
• kostka betonowa czerwona

8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5 cm

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm

15 cm

• warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa naturalnego

15 cm

• istniejące podłoże zagęszczone Is P 0,97
Zatoka postojowa, pobocze wzmocnione:
• kostka betonowa - grafit

8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5 cm

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm

15 cm

• warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa naturalnego

15 cm

• istniejące podłoże zagęszczone Is P 1,0
Pobocze o zmniejszonej konstrukcji:
• kostka betonowa, szara

8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5 cm

• warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego

10 cm
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• istniejące podłoże zagęszczone Is P 0,97
Wszystkie materiały i elementy użyte do budowy ulicy muszą spełniać wymagania określone
odpowiednimi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dopuszczającymi do stosowania
w budownictwie oraz spełniać wymagania Specyfikacji Technicznych.
3.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie w ulicy na dotychczasowych zasadach w teren przyległy.
3.7. WYKAZ ROBÓT ZIEMNYCH

Ilość robót ziemnych :
– Wykopy do wywozu na odpowiednie składowisko – 337,15 m3
3.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projekt przewiduje przebudowę słupa energetycznego z oświetleniem wg. odrębnego opracowania.
3.9. ZIELEŃ.

W ciągu ulicy występują drzewa i nie kolidujące z projektem.
3.10. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

W ciągu drogi występuje oznakowanie pionowe.
Projektuje się wykonanie nowego oznakowania pionowego.
Wszystkie znaki wielkości małej „M” o parametrach zgodnych ze Specyfikacją Techniczną.
Ustawienie znaków zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu str. 49.
3.11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać możliwość zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi
Należy tu wymienić:
-

ruch pojazdów budowy oraz lokalny,

-

praca maszyn i sprzętu budowy,

-

emisja hałasu

-

emisja zanieczyszczeń.

Maszyny i urządzenia mogą być eksploatowane, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich
eksploatacji.
Instruktaż pracowników oraz inne procedury
W trakcie prowadzenia robót muszą być zachowane warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47).
Zagospodarowanie placu budowy
a). należy wykonać ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń,
sprzętu przed wstępem osób nie powołanych, w trakcie prowadzonych robót, ogrodzenie
parawanowe o wysokości minimum 1,5 m,
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b). wyznaczyć stałe miejsca przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras
komunikacyjnych przed dewastacją,
c). wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów na terenie o wyrównanym poziomie zgodnie
z instrukcją producenta,
d). roboty związane z obsługą i naprawą urządzeń elektrycznych, winne być wykonywane jedynie
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
e). skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich,
f). potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyć w przyległym obiekcie zasadniczym
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia)..
g). w czasie wykonywania robót, wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas
wykonywania robót,
h). przed przystąpieniem do robót, wykonawca powiadomi mieszkańców o terminie ich rozpoczęcia
i wstępnym zakończeniem oraz o trudnościach w komunikacji,
i). wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego,
j). wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Roboty ziemne
a). w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodów
i instalacji, należy przerwać roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia,
b). o znalezieniu niewypałów lub szczątków ludzkich należy powiadomić policję,
c). przy wykonywaniu wykopów o głębokości powyżej 1, 0 m odpowiednio do kategorii gruntu
należy stosować rozparcia i poręcze ostrzegawcze,
d). każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie musi być poprzedzone kontrolą stanu skarp
i zabezpieczeń,
e). w odległości do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy należy wykonywać ręcznie
narzędziami o trzonkach drewnianych,
Roboty montażowe wykonywać
a). narzędziami i sprzętem atestowanym,
b). sprawnym technicznie
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c). pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z BHP, obejmujące zakres wykonywanych
robót,
d). pracownicy powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne,
e). do wykonywanych robót używać materiałów atestowanych,
Ochrona osobista pracowników.
a). sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje konserwacji
i użytkowania,
b). pracownicy winni posiadać zabezpieczenia osobiste w zależności od potrzeb i wykonywanych
robót,
c). pracownicy winni stosować ubiory robocze i ochronne w zależności od potrzeb i wykonywanych
robót,
d). w odległości nie większej niż 500 m. od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna
znajdować się apteczka przenośna,
e). na budowie powinien znajdować się dostępny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem
telefonów alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej.
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4.

RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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5.00

4.25

0

104.98 104.98

104.92
104.96

104.84
1.75

104.94 104.88

Rzedne istn.

104.99
104.89

Rzedne proj.

105.06
105.02 105.01

104.0

1.75

3.40

W- 3.0
N- 0

0+098.0

5.00

4.25

1.75

0

105.20 105.30

105.19 105.26
105.36

105.22 105.22

105.22 105.18

Rzedne istn.

105.33
105.23

Rzedne proj.

105.25 105.40
105.35

104.0

1.75

3.10

JANUSZ PREISS

Stadium

Nr rysunku

Proj. wykonawczy

PREBUD

Drogowa

02-793 Warszawa

Nazwa obiektu
Nazwa rysunku

Skala
1:100/1000
Data

Przekroje poprzeczne

02/03/2017
Podpis

techn. Janusz Preiss

St-177/84
St-309/78

ul.Modrz
ewiowa

ul.Akacjowa

Pkt. zalamania W3

x=5776431.0612
y=7481365.3850

x=5776441.6808
y=7481365.9429

Pkt. zalamania W2

x=5776504.0214
y=7481368.0419

0+100.0

46 W

dr. gm. 1505

02-793 Warszawa

PREBUD

dr. gm. 150501 W

Pkt. zalamania W1
x=5776497.1585
y=7481368.1386

Jeden kierunek ruchu

Koniec proj. odcinka
0+115.7

0+000.0
x=5776388.4030
y=7481364.1044

JANUSZ PREISS

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
Kościelna-Przebudowa
Km
1

Pow. przekroju
m2
W
N
2
3

0,00

0

0

1,00

2,8

0

36,00
71,00
98,00
115,00
115,70

4,1
4,3
3
3
0

Pow. średnia
m2
W
N
4
5

Odległość

m
6

Objętość
m3
W
N
7
8

Transport
poprzeczny

m3
9

Transport podłużny Sumy algebraiczne
m3
m3
W
N
W
N
10
11
13

1,40

0,00

1,00

1,40

0,00

0,00

1,40

0,00

3,45

0,00

35,00

120,75

0,00

0,00

120,75

0,00

4,20

0,00

35,00

147,00

0,00

0,00

147,00

0,00

3,65

0,00

27,00

98,55

0,00

0,00

98,55

0,00

3,00

0,00

17,00

51,00

0,00

0,00

51,00

0,00

1,50

0,00

0,70

1,05

0,00

0,00

1,05

0,00

0
0
0
0
0

Frezowanie - 413x0,04=16,52 m3
Podbudowa betonowa -413x0,16=66,08 m3
Wykopy-419,75-82,6=337,15

1,40

0,00

122,15

0,00

269,15

0,00

367,70

0,00

418,70

0,00

419,75

0,00

ul.Modrz
ewiowa
0+100.0

ul.Akacjowa

Jeden kierunek ruchu

dr. gm. 150501
W

dr. gm. 1505
46 W

Koniec proj. odcinka
0+115.7

0+000.0

JANUSZ PREISS

PREBUD

02-793 Warszawa

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Obwód pnia
[cm] *

Średnica
pnia [cm]

Średnica
korony [m]

Wysokość
[m]

Uwagi

1

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

113

36

8

22

Kolizja z kablem energetycznym;
susz 5%; obłamania w koronie; w
strefie odziomkowej ubytek kory
na pniu 40x15cm

2

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

85

27

7

20

Kolizja z kablem energetycznym;
obłamania w koronie

3

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

283

90

10

25

Pień pochylony w stronę
ogrodzenia; susz 15%; obłamania
w koronie

4

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

251

80

12

26

Kolizja z kablem energetycznym

* obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od podstawy

Powierzchnia
[m2]

ul.Modrz
ewiowa
0+100.0

dr. gm. 150501 W

Jeden kierunek ruchu
Ponad 2 min.

46 W

dr. gm. 1505

Koniec proj. odcinka
0+115.7

ul.Akacjowa

0+000.0

JANUSZ PREISS

PREBUD

02-793 Warszawa
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PREBUD Janusz Preiss
ul. Małej Łąki 23/24
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Pruszków, luty 2016 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA
dotycząca przebudowy ulicy Kościelnej
w Podkowie Leśnej

1. Wstęp
Projektowaną inwestycję zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe
określono jako proste. Niniejszą opinię zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04 2012r.
wykonano w oparciu o normy PN-EN.
Zgodnie z Rozporządzeniem (§ 6.1 ppkt. 2) dla projektowej inwestycji, określając parametry
fizyczne i mechaniczne gruntów, można posłużyć się lokalnymi zależnościami korelacyjnymi
wynikającymi z normy PN/B-03020.
Opinię geotechniczną wykonano na zlecenie firmy PREBUD Janusz Preiss.
Do sporządzenia Opinii zostały wykorzystane :
1.1.

Wyniki badania podłoża gruntowego.

1.2.

Mapa sytuacyjno-wysokościowaz lokalizacją prac. Mapę dostarczył Zleceniodawca.

1.3.

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Grodzisk Maz.,
opracował H. Szalewicz, WG 1986 r.

1.4.

Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.5.

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. Ustaw Nr 43 poz. 430).

1.6.

Normy: PN-EN 1997-1:2004, PN-EN 14688-1, PN/B-03020.

Celem Opinii jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
przebudowy ulicy Kościelnej w Podkowie Leśnej.
3

2. Położenie oraz charakterystyka inwestycji
Obszar badań administracyjnie leży na terenie Podkowy Leśnej w woj. mazowieckim. Ulica
Kościelna jest drogą utwardzoną asfaltem bez zagospodarowanych poboczy (bez chodników).

3. Zakres prac
3.1.

Prace terenowe

Wykonano dwa otwory badawcze do głębokości 3,0 m. oraz jeden przewiert przez
nawierzchnię asfaltową i jej podbudowę. Zakres i lokalizację prac ustalił Zleceniodawca.
Lokalizację prac pokazano na Mapie dokumentacyjnej (Zał.1.1 i 1.2).
3.2.

Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostały przedstawione w formie tekstowej i graficznej, która zawiera:
• Mapę dokumentacyjną badań podłoża gruntowego
• Kartę otworów badawczych
• Konstrukcję drogi
• Objaśnienia

4.

Budowa geologiczna
Według Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski
(ppkt 1.3) obszar badań leży w rejonie
występowania
piasków
i
żwirów
wodnolodowcowych
dolnych.
Osady
te
stratygraficznie należą stratygraficznie do stadiału
mazowiecko-podlaskiego
zlodowacenia
środkowopolskiego (ryc.).

5. Warunki gruntowo – wodne
Budowę geologiczną na obszarze
badań określono na podstawie
dwóch
otworów
badawczych,
wykonanych do głębokości 3,0 m.
Przypowierzchniową warstwę o miąższości dochodzącej do 0,8 m a w miejscu wykonania
przewiertu do 1,0 m, stanowią grunty nasypowe (piaski humusowe, żużel i gruz). Poniżej
występuje ciągła warstwa gruntów niespoistych – piasków drobnych.
Występujące w podłożu piaski o różnej granulacji są średnio-zagęszczone. Przyjęto dla
nich wartość stopnia zagęszczenia ID=0,50.
4

W trakcie wykonywania wiercenia nie stwierdzono występowanie swobodnego
zwierciadła wód gruntowych do głębokości 3,0 m p.p.t.
W oparciu o dane z wierceń przyjęto dobre warunki wodne, a obszar badań zaliczono do grupy
nośności G1 (zgodnie z ppkt 1.5). Orientacyjna wartość wskaźnika nośności wynosi
CBR≈10%. W razie konieczności dokładnego określenia wartości parametru CBR wymagane
są badania laboratoryjne.

6. Wnioski i zalecenia
6.1.

W podłożu na badanym obszarze pod konstrukcją drogi występują nasypy o miąższości
dochodzącej do 1,0 m. Pod nimi występuje warstwa utworów niespoistych – piasków
różnej granulacji.

6.2.

W trakcie wykonywania wiercenia nie stwierdzono występowanie swobodnego
zwierciadła wód gruntowych do głębokości 3,0 m p.p.t.

6.3.

Jako warstwy chłonne w omawianym rejonie można traktować grunty piaszczyste. Do
projektowania odwodnienia (studni chłonnych) można przyjmować współczynnik
filtracji piasków drobnych i pylastych:
k = 1x10-5/1x10-6 [m/s]

6.4.

Obszar badań zaklasyfikowano do grupy nośności G1.

6.5.

Głębokość przemarzania hz = 1,0 m – wartość wzięta z normy PN/B-03020
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Firma Produkcyjno - Us³ugowa

Eu gen iu s z Zam³y ñ s k i
ul. Ceramiczna 15
05-800 Pruszków

Tytu³:

MAPA DOKUMENTACYJNA

Zleceniodawca:
Obiekt:
Skala:

tel.
(+48-22) 728 81 31
e-mail: zamgeo@zamtex.com

PREBUD Janusz Preiss

ulica Koœcielna w Podkowie Leœnej
1 : 500

Opracowa³:
in¿. Eugeniusz Zam³yñski

Za³. nr 1.2.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

FIRMA PRODUKCYJNO-US£UGOWA

[m.p.p.t]
1

2

[m]
3

4

Przelot

Skala 1 : 50

Opis litologiczny

[m]
5

6

10

11

Pd/Pp

w

szg

7

8

Nasyp

1.0

Data wiercenia: 02.2016r.
Stan gruntu

Dozór geologiczny:

Wilgotnoœæ

Województwo: mazowieckie

Rzêdna: - m n.p.m.

PN-EN 14688-1

Wiercenie:

Symbol gruntu

Powiat: grodziski

System wiercenia: rêczny

PN-86/B-02480

Zleceniodawca:

Stratygrafia

Obiekt: ul. Koœcielna

Gmina: Podkowa Leœna

G³êbokoœæ
zwierciad³a
wody

Miejscowoœæ: Podkowa Leœna

Profil
litologiczny

Za³. nr 2.1

OW 1

tel. +48 22 728 81 31
e-mail: zamgeo@zamtex.com

Symbol gruntu

ul. Ceramiczna 15
05-800 Pruszków

9

nN

0.40

Piasek drobny/pylasty, jasnobr¹zowy

0.70

Piasek drobny, jasnobr¹zowy

Pd

w

szg

1.00

Pospó³ka, br¹zowa

Po

w

szg

1.30

Piasek drobny, jasnobr¹zowy
Pd

w

szg

Pd

w

szg

2.0
2.10

3.0

Piasek drobny, jasnoszary

3.00

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OW 2

2

[m]
3

4

Przelot

Opis litologiczny

[m]
5

6

7

Data wiercenia: 02.2016r.
Stan gruntu

[m.p.p.t]
1

Profil
litologiczny

Skala 1 : 50

Wilgotnoœæ

Dozór geologiczny:

PN-EN 14688-1

Województwo: mazowieckie

Rzêdna: - m n.p.m.

Symbol gruntu

Wiercenie:

PN-86/B-02480

Powiat: grodziski

System wiercenia: rêczny

Symbol gruntu

Zleceniodawca:

Stratygrafia

Obiekt: ul. Koœcielna

Gmina: Podkowa Leœna

G³êbokoœæ
zwierciad³a
wody

Miejscowoœæ: Podkowa Leœna

10

11

Pd/Pp

w

szg

Pd

w

szg

8

9

Nasyp
nN

0.80

Piasek drobny/pylasty, jasnobr¹zowy

1.20

Piasek drobny, br¹zowy

1.0

2.0

3.0

3.00

KONSTRUKCJA DROGI
(OK)

H (m p.p.t.)
0,00

0,00
0,04

beton (16cm)

0,10

0,20

0,30

0,40

asfalt (4cm)

0,20

nasyp
(piasek+okruchy ceg³y)
do g³. 1,00 m p.p.t.

0,50

Firma Produkcyjno - Us³ugowa

Eu gen iu s z Zam³y ñ s k i
ul. Ceramiczna 15
05-800 Pruszków

Tytu³:

KONSTRUKCJA DROGI

Zleceniodawca:
Obiekt:
Skala:

tel.
(+48-22) 728 81 31
e-mail: zamgeo@zamtex.com

PREBUD Janusz Preiss

ulica Koœcielna w Podkowie Leœnej
Opracowa³:
in¿. Eugeniusz Zam³yñski

Za³. 3

OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWORÓW I MAPACH
Objaœnienia i oznaczenia maj¹ charakter ogólny i mog¹ zawieraæ elementy, które nie zosta³y wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektóre symbole gruntów wg PN-EN ISO 14688-2

Rodzaje gruntów
miejsce sondowania
i jego rodzaj

Gb (Or) - gleba

numer otworu
wiertniczego

OW 1
DPL3 156.40

rzêdna terenu

nN (Mg) - nasyp
poziom wody
ustabilizowany

Nm (Or) - namu³

poziom terenu

nN(Mg)
0.40 Pd(FSa)

I

0.60

zwierciad³o wody

T (Or) - torf

0.80
1.10

poziom wody
nawiercony

Ip (siCl) - i³ pylasty
I (Cl) - i³

miejsce pobrania próbek gruntu:
o naturalnym uziarnieniu /NU/
o nienaruszonej strukturze /NNS/

IIA

Gp(saCl)

numer warstwy
geotechnicznej

1.10

I

Pd(FSa)

1.90

g³êbokoœæ [m]

stan gruntu
(opis poni¿ej)

Gz (-) - glina zwiêz³a
Gð (saclSi) - glina pylasta

s¹czenie

granica wydzielenia
warstwy geotech.

rodzaj gruntu
Gp(saclSi)
IIB

G (-) - glina
3.50

Gp (saCl) - glina piaszczysta
Ð (Si) - py³

Inne

Stany gruntów
ln - luŸny

Ðp (-) - py³ piaszczysty

/

- na pograniczu

Pg (-) - piasek gliniasty

//

- przewarstwienia

+

- domieszki

zg - zagêszczony

- czêœci organiczne

zw - zwarty

- kamienie

pzw - pó³zwarty

Pg (-) - piasek zagliniony

cz.org.

Pð (siSa) - piasek pylasty

K

Pd (FSa) - piasek drobny

3x4

- iloœæ wa³eczkowañ

ID

IL

szg - œredniozagêszczony

tpl - twardoplastyczny

Ps (MSa) - piasek œredni

nw

Pr (CSa) - piasek gruby

m

- mokry

mpl - miêkkoplastyczny

Pr+K (-) - piasek+kamienie

w

- wilgotny

p³ - p³ynny

- nawodniony

mw

Pr+¯ (-) - piasek+¿wir

- ma³o wilgotny

s

Po (grSa) - pospó³ka

3

¯ (Gr) - ¿wir

DPL3

pl - plastyczny

Symbole stratygraficzne

- suchy

Q - Czwartorzêd

- otwór badawczy

Qh - Holocen

- sondowanie
- linia przekroju

Qp - Plejstocen
Tr - Trzeciorzêd
Cr - Kreda
J

- Jura

T

- Trias

III

III

