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WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW 

 
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO 

Przebudowa ulicy Miłej w Suszcu 

 

1. Opis techniczny. 

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  

3. Uprawnienia budowlane do projektowania projektanta. 

4. Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa. 

5. Pismo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nr PGK/UZG/104/12 – warunki 

techniczne remontu nawierzchni ul. Miłej w Suszcu pod względem przebiegu sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

6. Pismo Górnośląskiej Spółki Gazownictwa – uzgodnienie lokalizacji, wydanie warunków 

zabezpieczenia w związku z projektem remontu ulicy Miłej w Suszcu.  

7. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

8. Rysunek Nr 1 – Orientacja. 

9. Rysunek Nr 2 – Plan sytuacyjny w skali 1: 1000, sporządzony na kopii mapy 

zasadniczej. 

10. Rysunek Nr 3 – Plan sytuacyjny w skali 1: 1000, sporządzony na kopii mapy 

ewidencyjnej. 

11. Rysunek Nr 4a – Plan zagospodarowania terenu w skali 1: 500 – część 1. 

12. Rysunek Nr 4b – Plan zagospodarowania terenu w skali 1: 500 – część 2. 

13. Rysunek Nr 5 – Przekrój konstrukcyjny. 

14. Rysunek Nr 6 – Profil podłużny. 

15. Profil podłużny 

16. Plan sytuacyjny w skali 1:500 

17. Uprawnienia budowlane do projektowania projektanta i sprawdzającego 

18. Zaświadczenie o członkostwie projektanta i sprawdzającego w Śląskiej Okręgowej 

Izbie Inżynierów Budownictwa 

19. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 
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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO.  

Przebudowa ul. Miłej  w Suszcu. 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

1. Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. poz. 430 (Dz. U. Nr 43) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

2. PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania. 

3. Wizja lokalna w terenie. 

4. Pomiary geodezyjne uzupełniające. 

II. PARAMETRY TECHNICZNE. 

2.1. Parametry techniczne drogi przyjęto jak dla drogi klasy D. 

2.2. Długość projektowanego odcinka od km 0+008,3 do km 0+295 – 286,70 mb. 

2.3. Projektowana szerokość przebudowanej drogi – 3,50 m. 

2.4. Projektowane pobocze. Obustronne pobocze z żużla wielkopiecowego o szerokości 
0,50 m. 

2.5. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny:  2,0 %. 

III. STAN ISTNIEJĄCY. 

3.1. Lokalizacja. 

Projektowana droga, ulica Miła w Suszcu jest drogą gminną stanowiącą dojazd do posesji 

i pól. Początek ulicy stanowi skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 935 (ul. Pszczyńska). 

Obecnie droga posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego o szerokości ok. 3,30 m. 

3.2. Teren. 

Projektowana droga znajduje się na terenie mało intensywnej jednorodzinnej zabudowy 

wiejskiej, w obrębie terenu zabudowanego w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.  

3.3. Odwodnienie terenu. 

Odwodnienie jezdni powierzchniowe odbywa się poprzez spływ wody opadowej na 

pobocze ziemne z uwzględnieniem naturalnej retencji. Brak odwodnienia wgłębnego. 

3.4. Stan własno ściowy. 

Droga zlokalizowana jest w całości na nieruchomości nr 3260/415 stanowiącej własność 

Gminy Suszec. 
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3.5. Uzbrojenie pasa drogowego. 

W obrębie skrzyżowania z ul. Pszczyńską (DW 921) przez ul. Miłą przebiegają dwa kable 

energetyczne. Wzdłuż ulicy Miłej w pasie drogowym zlokalizowany jest wodociąg oraz 

gazociąg. Na odcinkach drogi w pasie drogowym znajduje się kanalizacja sanitarna. 

Zakres robót budowlanych związanych z przebudową nie ingeruje głębiej w istniejącą 

konstrukcje drogi niż 20 cm wobec czego nie dojdzie do kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną zlokalizowaną w pasie drogowym. W trakcie prowadzenia robót należy 

wyregulować do poziomu nowej nawierzchni istniejące zasuwy wodociągowe i 

gazociągowe a także studnie kanalizacyjne. Wykonawca przed rozpoczęciem robót  

zwróci się do gestorów sieci o ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi robotami. 

 

IV. STAN PROJEKTOWANY. 

4.1.  Zakres opracowania. 

Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi 286,70mb (od km 0+008,3 do 

km 0+295) 

4.2.  Roboty rozbiórkowe i podło że . 

1. Na odcinku od km 0+008,3 do km 0+016,7 przyjęto frezowanie istniejącej nawierzchni 

mineralno – bitumicznej na grubości 10 cm. 

2. Istniejąca szerokość jezdni wynosi ok.3,30 m. W celu doprowadzenia nawierzchni do 

szerokości 3,50 m na odcinku od km 0+008,3 do km 0+233,9 wykonać korytowanie 

głębokości 20 cm pod poszerzenie konstrukcji drogi, wzdłuż jej obu krawędzi o 

szerokości 20 cm. 

3. Na odcinku od km 0+233,9 do km 0+295 z powodu niejednorodności istniejącej 

konstrukcji drogi przyjęto jej wzmocnienie poprzez wykonanie korytowania głębokości 

20 cm na szerokości 3,70 m oraz wykonanie podbudowy kruszywa łamanego frakcji 0-

31,5 mm. 

4. Po obu stronach projektowanej drogi wykonać ścięcie istniejących poboczy na 

głębokości 5 cm. 

5. Istniejące zjazdy przebudować poprzez wykonanie koryta o głębokości 15 cm i 

wykonanie nowej konstrukcji zjazdu (rys. nr 5). 

6. Na odcinku od km 0,008,3 do km 0+233,9 oczyścić istniejącą nawierzchnię z kruszywa 

łamanego.  

7. Nadmiar mas ziemnych odwieźć na wysypisko i zutylizować. 
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4.3.  Podbudowa. 

1. Zaprojektowano wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm w 

jednej warstwie jako uzupełnienie istniejące konstrukcji w następujący sposób: 

a. Odcinek od km 0+008,3 do km 0+233,9 – wykonanie podbudowy jako poszerzenie 

na szerokości 20 cm z każdej strony istniejącej drogi – grubość 20 cm . 

b. Odcinek od km 0+233,9 do km 0+295 – wykonanie podbudowy na pełnej 

szerokości projektowanej drogi tj. 3,70 m – grubość 20 cm. 

c. Istniejące zjazdy na całej ich szerokości i długości 1,00 mb – grubość 15 cm.  

 

4.4. Konstrukcja nawierzchni. 

1. Projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów (zgodnie z rys 4a i 4b) z 

mieszanki mineralno – bitumicznej w dwóch następujących warstwach: 

a. Warstwa wiążąca gr. 6 cm. 

b. Warstwa ścieralna gr. 4 cm. 

2. Przed ułożeniem warstw z mieszanki mineralno bitumicznej należy uprzednio 

przygotowaną podbudowę skropić emulsją asfaltową dla poprawy przyczepności.  

 

4.5. Profil podłu żny drogi. 

Niweletę projektowanej drogi należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 6 „Profil podłużny 

drogi”. 

 

4.6. Spadek poprzeczny. 

Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny drogi o wartości  2 %. 

 

4.7. Pobocza. 

Wzdłuż całego projektowanego odcinka należy wykonać obustronne pobocze o 

szerokości 0,50 m z żużla wielkopiecowego gr. 15 cm.   

 

4.8. Roboty towarzysz ące 

Roboty prowadzone w pobliżu urządzeń znajdujących się pasie drogowym (zasuwy,  

zawory i włazy studni kanalizacyjnych itp.) należy wykonywać ręcznie by ich nie 

uszkodzić. Odkryte urządzenia należy wyregulować do poziomu projektowanej 

nawierzchni jezdni.  
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V. Zalecenia ko ńcowe. 

5.1. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w oparciu o „Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.   

5.2. Należy przestrzegać zasad BHP podczas prowadzenia robot drogowych.  

5.3. Użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium kraju zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

5.4. Przed rozpoczęciem robót poinformować mieszkańców ul. Miłej w Suszcu oraz 

użytkowników terenów przyległych o planowanych utrudnieniach. 

5.5. Roboty w sąsiedztwie sieci należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi z 

gestorami sieci pod nadzorem branżowym. 

 

 
















