OPIS TECHNICZNY
1.

TEMAT:

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY NAWlEMcHNl DROGOWEJ DRoGl
DoJAZDoWEJ, PARK|NGU l cHoDNIKoW,
GDAŃSK. BRzEŹNo UL. GDAŃSKA 9 l 9A

Dz, NR 321/4, 28/1, 0BRĘB 45

2.

!NWESToR:

sPÓŁDzlELNlA MlEszKANloWA,,DoKER,,
ul. Kasztanowa 8

80-540 Gdańsk

3.

ZAKRES OPRACOWANlAl
Opracowaniem objęto

pĄektu układu komunikacyjnego dla istniejącej zabudowy

mieszkaniowej zlokalizowanej w Gdańsku- Brzeżnie pzy ul, Gdańskiej 9 i 9A, dz. nr 2811.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:,

.

o

.
.

o

.

zlecenie lnwestora;
fiOpa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych;
miejscowy plan zagospodarowania pzestrzennego;
obowiązujące normy i pzepisy projektowe;
projekt architektoniczny;

inwentaryzacja terenu.

5. STAN ISTNIEJĄCY:

W stanie istniejącym na działce nr 2811mieści się budynek mieszkalny wielorodzinny, garaże,
nieutwardzone drogi dojazdowe i place, chodniki z płyt betonowych i koski betonowej. lstniejący chodnik
z płyt betonowych zapewnia dojściedo trzepaka. Połączenie komunikacyjne z zewnętznym układem

drogowym(ul. Gdańska) przejazd przez sąsiednią działkę nr 69/,18. Tereny
niezagospodarowane,

porośnięte trawą kzakami

i

pzed

budynkiem są

drzewami.
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6. DANE TECHNICZNE:

Projektowane nawierzchnie dowiązano do zędnych istniejącego terenu, zabudowy oraz
rzędnych na jezdni ul. Gdańskiej.
Projektowany układ komunikacyjny obejmuje wykonanie Ąazdu z ulicy Gdańskiej bezpośrednio
na działkę nr 28l1, utwardzonej drogi manewrowej, wydzielonych miejsc postojowych oraz chodników,

Zjazd wykonać o parametrach Ąazdu indywidualnego z kostki betonowej, SzerokośćĄazdu
5,0m, skosy 1:'1, spadek podłuzny od granicy działki drogowej nr32114 w kierunku jezdni ul. Gdańskiej
równy 3,0%.

Droga manewrowa o zmiennej szerokości4,7 - 5,4|m| (nie wliczając placu

i

pzed

garazami)

spadkach 0,5-3[%]z kostki betonowej.
Dodatkowo projektuje się

8 miejsc

postojowych (7 miejsc

pzed budynkiem,

usytuowanych

prostopadle, jedno miejsce zlokalizowan e wzy garazach):

-

3 miejsca pżeznaczone dla osob niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0[m],
5 miejsc o wymiarach 2,3x5,0[m].

Miejsca wykonac

z kostki

betonowej. W ramach pzebudowy układu komunikacyjnego nalezy

wykonać chodniki z kotki betonowej oszerokości'1,5 - 2,0m i dowiązać je do istniejącego chodnika z
płyt betonowych chodnikowych,

Na styku nawiezchni Ąazdu i istniejącej jezdni ul. Gdańskiej oraz pży zgrupowaniu dwóch
miejsc pżeznaczonych dla osób niepełnosprawnych krawęznik zaniżyć do wysokości +2cm, We
wskazanych na rysunku miejscach opornik wykonać, jako wtopiony 0cm, w pozostałych miejscach
krawężnik +1Ocm.
7. DANE KONSTRUKCYJNE:

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana w oparciu o Rozpoządzenie Ministra
Transpońu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawiezchni Podatnych i Półsztywnych - załącznik do zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg
Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku oraz dokumentację geologiczną.
Grubości poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu.
7.1. Nawieachnia zjazdu i dróg manewrowych

-

8cm kostka betonowa fazowana szara o wymiarach '10x20
3cm podsypka cementowo- piaskowa
1Scm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
'1Scm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

Georuszt trójosiowy o TR|AX 170
Geotkanina separacyjna LOTRAK 25R

7.1. Nawierzchnia miejsc postojowych
proiekt budowlanv dróq
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-

10cm płyta typu MEBA
3cm podsypka cementowo- piaskowa
1Scm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
1Scm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

Georuszt trójosiowy o TR|AX 170
Geotkanina separacyjna LOTRAK 25R

7.2. Nawiezchnia chodnika

-

6cm kostka betonowa wibroprasowana fazowanaszara 6xlOx20
3cm podsypka cementowo-piaskowa
1Scm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,SMPa

7.3. Krawężniki i

obzeża

-

krawęzniki betonowe 15x3Ox100 cm ułozone na ławie betonowej z oporem wykonanejz betonu

-

oporniki betonowe Ąazdowe 12x25x100 cm ułozone na ławie wykonanej z betonu C12l'l5 (ew.
z oporem)

-

obrzeża betonowe 8x25x100 cm

C12l15 (z oporem)

Normy i pzepisy związane oraz zalecenia technologiczne wg Katalogu Typowych Konstrukcji

Nawiezchni Podatnych i Półsztywnych.

8. Odwodnienie:
Wody opadowe z powiezchnijezdnych i pieszych odprowadzono do projektowanych wpustów
deszczowych na terenie lnwestycjl.
Projekt odwodnienia stąnowi odrębne opracowan ie.

Przedstawione na planie sytuacyjno-wysokościowym wpusty deszczowe obrazują ich symbol, a
nie zeczywistą wielkość. Lokalizacja wpustów w terenie na podstawie współzędnych powinna być
dokonana w oparciu o zeczywiste wymiary z projektu odwodnienia.
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l.W9TĘP

1.

Podstawyopracowania

Podstawy formalne

o
.

Art.20.1, Pkt 1b) USTAWY z dnia 7lipca 1994 roku Prawo Budowlane
[stan prawny
wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]

RozPoządzenie Ministra lnfrashuktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
doĘczącej bezpleczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

z

w sprawie
i

zmianami

informacji

ocilrony zdrowia.

Podstawy żeczowe

PROJEKI TECHN|CZNY BUDOVVY NAW|ERZCHN! DROGOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ, PARKINGU
cHoDNlKoW, GDAŃSK. BRzźNo UL. GDAŃSKA 9 l 9A

l

Dz. NR 32114,2811, oBRĘB 45

2.

Zakresopracowania

Opracowanie obejmuje:
.Zakres oraz kolejnośó realizacji nwestycj i
2.Określenie rodzajów i skali zagrożeń
3. Ustalenia reg ulujące poprawne prowadzen ie budowy
4,Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego
1

i

iLINFORMACJ E POD STAWOWE

PĄektowane nawiezchnie dowiązano do zędnych istniejącego terenu, zabudowy oraz zędnych na

jezdniul, Gdańskiej.

PĄektowany układ komunikacyjny obejmuje wykonanie Ąazdu z ulicy Gdańskiej bezpośrednio na
działkę nr2811, utwardzonejdrogi manewrowej, wydzielonych miejsc postojowych oraz chodników.
Zjazd wykonaĆ o parametrachĄazdu indywidualnego z kostkibetonowej, Szerokość
Ąazdu5,0m, skosy
1:1, spadek podłuzny od granicy działki drogowĄ nr 32114 w kierunku jezdni ul. Gdańskiej równy 3,0%.
Droga manewrowa o zmiennej szerokości 4,7 - 5,4[m] (nie wliczając placu

pzed

garażami)

0,5-3[%] z kostki betonowej,

i

spadkach

Dodatkowo projektuje się 8 miejsc postojowych (7 miejsc pzed budynkiem, usytuowanych prostopadle,
jedno miejsce zlokalizowane pzy garażach):

-

3 miejscapżeznaczone dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0[m],
5 miejsc o wymiarach 2,3x5,0[m].

Miejsca wykonać z kostki betonowej. W ramach pzebudowy układu komunikacyjnego nalezy wykonać
chodniki z kotki betonowej oszerokości 1,5 - 2,0m idowiązac je do istniejącego chodnika z płyt betonowych
chodnikowych.
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Na styku nawiezchni Ąazdu i istniejącej jezdni ul. Gdańskiej oruz pży zgrupowaniu dwóch miejsc
pzeznaczonych dla osob niepełnosprawnych krawęznik zaniżyć do wysokości +2cm. We wskazanych na
rysunku miejscach opornik wykonac, jako wtopiony Ocm, w pozostałych miejscach krawęznik +1Ocm.

lil..oPls TEcHNlczNY

1,

Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczegóInych obiektów

Prace pnygotowawcze
Prace pzygotowawcze obejmować będą

.
o

mikroniwelacjaterenu
wycinka

dzew

prace zasadnicze
Prace związane z realizacjąobiektów objętych pQektem obejmują

.
.
.
.
o
.

2,

wykonaniekorytowania;
ustawienie krawęzników, opomików

iobzeży;

wykonanienawiezchnijezdnych;
wykonanie miejsc postojowych;
wykonanie nawiezchni chodników;
wykonanie zieleni - trawnikow;

Elementy zagospodarowania terenu budowy mogące stwazać zagrożenie bezpieczeństwa

i

zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona będzie w terenie zabudowanym, Realizowany układ komunikacyjny w chwili wykonywania
będzie posiadał elementy uzbrojenia związhnego z pĄektowanymi drogamijak i istniejącymi zabudowaniami. W
związku z powyzszym wykonawca robót powinien posiadac pełne rozeznanie, co do uzbĄenia, a w pzypadku
jego braku winien dokonac pzekopów próbnych.

3.

Pzewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia

Podczas realizacji prac nalezy brac pod uwagę następujące zagrozenia:

.
.
.

4,

prace zwięane z wykonywaniem robót ziemnych np. niekonholowane osunięcie ziemi,
prace związane z transpońem urobku,
prace związane z pzemieszczaniem materiałow budowlanych
[transpoń, składowanie]. konieczne jest
wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiałow i ich oznakowanie,

Określenierodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pzed pzystąpieniem do robót szczególnie
niebezpiecznych.

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacjązadaniaobjętego projektem obejmuje:

.
.
.
.

pzygotowanie załogi popzez realizację wymaganych pzez kodeks pracy szkolenia wstępnego,
podstawowego i okresowego.

zapoznanie

z

zasadami organizacji ruchu drogowego w Ęonie budowy

aw

szczególności z

zasadami pzemieszczania materiałow niezbędnych do realizacji zadania,
zapoznanie załogi z zasadami pracy spzętu dżwigowego
zapoznanie załogi z treściąplanu Bloz
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5.

Wskazanie środków technicznych
n

i

organizacyjnych mających

iebezpieczeństwom w strefach szczegól nego zag rożenia.

Prace związane

z

na celu

26
zapobieganie

realizacją układów sieciowych oraz pzemieszczaniem elementow poszczególnych instalacji

[transport składowanie]

Plan BlOZ powinien zawierać:

.
.
.
.

Zasady organizacji ruchu drogowego w Ęonie budowy. Wymagane ścisłeokreślenie miejsc parkowania
i tras pzejazdu pojazdow niezwiązanych bezpośrednio z budową

zasady składowania i pzemieszczania materiałow budowlanych. Jednym z podstawowych elementów
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz komunikacji pomiędzy tymi

placami i miejscem wykonywania prac.
wykaz spzętu transpońowego jego niezbędne parametry oraz lokalizację.

Na terenie budowy nalezy pzewidziec

i

zlokalizowac wymaganą adekwatną do pzewidywanej
i znakow informacyjnych ,,UWAGA GŁĘBoKlE

intensywnoŚci prowadzonych prac, ilośćbarierek

WYKoPY,.

lv.czYvNoŚcl oRGANtacY J NE

1.

Dokumentacja

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania
w zakresie założeńjak pzebiegu. Posiadane dokumenty należy pzechowywac w sposob
umozliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest pzygotowanie,

i

zarowno

pzechowywanie i prowadzenie:

.

.

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej pzez prawo Budowlane waz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizaĄę budowy zgodnie z ustaleniami zawańymi w
dokumentacji, Zmiany w stosunku do pĄektu winny byc odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
użytkowanie wymaga w pzypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.
Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo pzygotowana powinna byc wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczegolnych uządzeń, instrukcji

określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w pzypadku wystąienia
zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Wykaz osob odpowiedżialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać
umieszczone na Tablicy lnformacyjnej wykonanej zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi
pzepisami,

i

2,

Szkolenle

.
.
.
.

pzygotowania załogi popzez realizaĄę wymaganych pzez kodeks pracy szkolenia wstępnego,
podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy

wynikami pracowników.

i

zapoznanie z jĄ

zapoznanie załogi z treściąplanu Bloz
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna byc w każdej chwili dostępna na terenie
budowy dla organow kontrolnych,

V.U9TALENIA KoŃcoWE

Plan BlOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawieraó imienne pzypisanie, potwierdzone
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawaĘch do konkretnych osób w zalezności od ich pzygotowania

PRoJEKTTEcHNlcZNYBUDoWY,o*,,*..ffi§#ffilDoJMDoWEJ,PARKlNGUlcHoDNlKoW,
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zawodowego [wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnośó psychofizyczna potwierdzona badaniami
lekarskimi].Plan B|OZ nie moze zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi pzepisami a w szczególności:
Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

0pracował

Katazyna Rosinke
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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO lNSTALACJl

ZEWNĘTRZNEJ KANAL|ZACJl DESZCZOWEJ DLA PA
RKlNGU
w Gdańsku p fzy ul. Gdańskiej 9 i 9A

1.0. Podstawa opracowanla

.
.
.
.
.
.

Zlecenie lnwestora.
Mapa sytuacyjno_ wysokościowa do celów projektowych
projektzagospodarowania.

.

uzgodnienia międzybranzowe.
uzgodnienia z uzytkownikiem

obowiązĄące przepisy i normy

2.0. Zakres opracowan ia
dla
Zakres opracowania obejmuje rozbudowę instalacji kanalizaĄi deszczowej
parkingu zlokalizowanego w Gdańsku przY ul. Gdańskiej 9 i 9a_

3.0. Rozwiązania techniczne.
3. 1 .

Kanalizacia deszczowa.
Wody opadowe powstające na omawianej posesji pochodząztrzech wpustow

deszczowych.

Wody opadowe odprowadza się do sieci ulicznej kanalizacji deszczowej
poprzez istniejącą instalację posesyjną za pomocą istniejącej studni osadnikowej,

Dodatkowo

na działce lnwestora

deszczowej o600 PCV.

zaprojektowano dwie studnie kanalizacji

KanalizaĄę deszczową projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na
kielichy z gumowymi uszczelkami

,

Wejściarur PCV do studni należy wykonać przy użyciu specjalnych tulei
och ronno

-

uszczelniających,

4.0 Podsypka i obsypka rurociągu
Pod rurociągiem stosować podsypkę z piasku o grubości 10 cm. Rurociąg
obsypać piaskiem,
wykonana

pzy

czym pienrusza warstwa obsypki od osi rury powinna byó

i zagęszczona bardzo

starannie, aby uniknąć uniesienia się rury lub

powstania pod nią pustych przestrzeni.

Obsypka przewodu musi być wykonana do wysokości30 cm ponad wierzch
rury, przy czym pienłszą ochronną warstwę,

o grubości10 cm nad rurociągiem
należy wykonaó z piasku a następne 20 cm można wykonać z gruntu rodzimego,
jeśli:

. nie zawiera cząstek o wymiarach powyżej 2 cm,

. nie jest zmrożony,
. nie zawiera ostrych kamieni i innego łamanego materiału.

Obsypkę należy zagęścić,ubijając materiał równomiernie warstwami tak, aby nie
zniszczyc i nie przemieścić rurociągu. Szczególną uwagę nalezy zwrócic na
zagęszczenie
obsypki wokół łukow i wyjśó rurociągu z rur ochronnych,

v

5.0 Zagospodarowanie trenu

Na trasie zaprojektowanych przewodów

wodociągovvych

oraz kanalizacji

sanitarnej nie występuje zieleń wysoka lub niska.

Uwagi:

.Ą Rzędne studni i wĘczeń uaktualnió w czasie realizacji na budowie.
A Prace ziemne w rejonie skrzyżowań z innymi sieciami wykonywać ręcznie.
Wszystkie napotkane uzbrojenia traktować jako czynne.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnowysokościowym należy wstrzymać roboty i powiadomić gestora tej sieci,

Przy wykonywaniu prac ziemnych stosować się do przepisów BHP w celu
uchronienia się przed wypadkami.

W trakcie wykonywania robót prowadzić inwentaryzaqę geodezyjną ułozonych
przewodów.

Sieci wykonać i proby przeprowadzić zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robót budowlano-montazowych" cz. l i !l 1998. Oraz
,,Warunkami techn. Wykonania
19
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lNFoRMAcJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zgodnie z fozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dn. 23.06.03r.
(Dz. U. z dn.10.07.03 Nr 120 poz.1126)

1.0.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej.

W ramach powyzszego zamówienia wykonywane będą:
. roboty ziemne.
. roboty montażowe elementów kanalizacyjnych: studnie kanalizacyjne,
wpusty deszczowe.
. roboty instalacyjne: układanie przewodów kanalizacyjnych.
. roboty porządkowe.
2.o,

lstniejącym obiektem budowlanym dla:
kanalizacji deszczowej są zaprojektowane wpusty deszczowe,

3,0.

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą być istniejące w
ziemi przewody gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne lub inne (nie

wykazane na mapie).
4,0,

Ewentualn e zagrożen ia wyn ika jące z możliwościuszkodzen ia istn iejącego
uzbrojenia podziemnego mogą wystąpić w czasie wykonywania wykopow.

5.0.

Do obowiązków kierownika budowy nalezy pżeprowadzenle instruktażu

pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych
ze szczegól nyrn uwzg lęd n ie n ie nastę pujących pu n ktow:

5.1.
5,2,
5.3.

-

W celu uchronienia się przed wypadkami należy stosować się do
przepisów BHP, (wydzielenie i oznakowanie placu budowy,

zabezpleczenie wykopow itd, )
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczegolnej ostrożności.
Wszystkie napotkane uzbrojenia traktować jako czynne.
W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planie
należy wstrzymać roboty i powiadomić gestora tej sieci.

Kierownika budowy zobowiązuje
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

się do wykonania

plańu

