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OPIS TECHNICZNY 
 

 

Do projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno - 

budowlanego na przebudowę umocnienia dz. ewid. nr 435/10 – 

Szkoła Podstawowa w m. Krzycko Wielkie  

  

1. Podstawa opracowania   

 

Projekt budowlany na przebudowę umocnienia dz. ewid. nr 435/10 – Szkoła Podstawowa w 

m. Krzycko Wielkie opracowano na zlecenie Gminy Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29, 64-

140 Włoszakowice w oparciu o: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku    w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999 roku,  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z dnia 

10.07.2003 r.),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( 

Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. Nr 130 poz. 189), 

− pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie. 

 

2. Stan istniejący 

 

Administratorem dz. ewid. nr 435/10 na której projektuje się umocnienie terenu przy 

Szkole Podstawowej w m. Krzycko Wielkie jest Gmina Włoszakowice  

Teren przed Szkołą Podstawową działka ewid. nr 435/10 to tereny zielone porośnięte 

po części drzewami oraz krzewami iglastymi, jak również istniejący chodnik stanowiący 

dojście do budynku szkolnego z drogi gminnej nr 712641P – ul. Szkolnej.  

Ogrodzenie obiektu na granicy pasa drogowego dz. ewid. nr 428 drogi gminnej nr 

712641P - ul. Szkolna składające się z cokołu betonowego, z słupków wykonanych z cegły 

otynkowanych oraz paneli metalowych w ramie z kątownika. 

 

3. Usytuowanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych w 

planie i przekroju konstrukcyjnym 
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Przy projektowaniu umocnienia terenu przy Szkole Podstawowej dz. ewid. nr 435/10 w 

m. Krzycko Wielkie przyjęto zasadę maksymalnego dopasowania projektowanych 

nawierzchni ciągów pieszych, miejsca dojazdu i postoju autobusu szkolnego do istniejącego 

terenu i wysokości istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 712641P – ul. Szkolna. 

Nawierzchnię umocnienia terenu przy Szkole Podstawowej dz. ewid. nr 435/10  w m. 

Krzycko Wielkie zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grubości 6 i 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm i podbudowie z betonu cementowego C8/10 

(B10) o grubości warstwy 20 cm, oraz na podłożu z gruntu stabilizowanym cementem o 

Rm=5 MPa i grubości warstwy 15 cm. 

Szczegółowe usytuowania rozwiązań przedstawiono na rys. nr 2, 3 i 4.      

  

4. Odwodnienie 

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni 

umocnienia terenu przy Szkole Podstawowej dz. ewid. nr 435/10  w m. Krzycko Wielkie 

odbywać się będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne w tereny zielone. 

 

5. Projektowana konstrukcja nawierzchni 

 

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o załącznik nr 5 „projektowanie 

konstrukcji nawierzchni dróg” ( Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ). 

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rysunkach przekrojów konstrukcyjnych, rys. 

nr 3; 4; 5; 6; 7 i 8. 

 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne:  

 

5.1. Zjazdy do zatoki autobusowej 

 

− nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm – kolor 

 szary, 

− podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3 cm, 

− podbudowa z betonu cementowego C8/10 (B10),  warstwa grub. 20 cm, 

− wzmocnienie podłoża – z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa 

wytworzonego  i dostarczonego z betoniarni, warstwa grub. 15 cm. 

− istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00 

 

Zjazd na zaplecze szkoły  
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− oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w  

ilości 0,5 kg/m², 

− Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej, 

warstwa grub. 5 cm. 

 

5.2. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 

 

1. Nawierzchnia 

− nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej bezfazowej grub. 6 cm – 

kolor  czerwony, 

− podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 10 cm, 

− podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm, 

− istniejące podłoże gruntowe i grunt nasypowy zagęścić do Is=0,98. 

2. Murki oporowe 

− cegla klinkierowa kl. 50 kolor czerwony na zaprawie klinkierowej szarej, 

− fundament z betonu kl. C8/10 (B10) 

 

5.3. Schody 

 

− nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej bezfazowej grub. 6 cm – 

kolor  czerwony, 

− podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 10 cm, 

− podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm, 

− istniejące podłoże gruntowe i grunt nasypowy zagęścić do Is=0,98, 

− obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30 kolor szary na ławie betonowej z oporem w 

kształcie litery „U” z betonu kl. C12/15 (B15) w ilości 0,04 m³/mb 

 

5.4. Chodnik 

 

− nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm – kolor 

 szary, 

− podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5 cm, 

− podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm, 

− istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is=0,98, 

− obrzeże betonowe wibroprasowane 6x20 kolor szary na ławie betonowej z oporem z 

betonu kl. C12/15 (15) w ilości 0,022 m³/mb. 

 

5.5. Krawężniki  
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− krawężniki betonowe wibroprasowane najazdowe 15x2x100 cm przy zjazdach i 

przejściach dla pieszych oraz krawężniki betonowe wibroprasowane  15x30x100 cm 

wystające nad poziom nawierzchni 12 cm na pozostałych odcinkach, 

− ława betonowa z oporem z betonu kl. C12/15 (B15) w ilości 0,06 m³/mb.  

Szczegóły konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3; 4; 5; 6; 7 i 8, lokalizację na rys. nr 2. 

 

6. Roboty ziemne  

     

Roboty ziemne związane są z wykonaniem następujących prac: 

− koryta pod nawierzchnię zjazdów i chodników,  

− profilowanie dna koryta pod konstrukcje nawierzchni, 

− profilowanie terenu płaskiego i skarp.  

 

Uwaga:  

W rejonie istniejących podziemnych kabli telekomunikacyjnych, 

energetycznych, sieci wodociągowej oraz słupów energetycznych należy 

zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania robót ziemnych.  

Wykonać przekopy próbne nad poziemnymi   kablami 

telekomunikacyjnymi, energetycznymi i sieci wodociągowej by uniknąć 

uszkodzenia w/w urządzeń i słupów energetycznych. 

Ponadto należy odkopać kabel telekomunikacyjny i nałożyć rury dzielne 

typu AROT A110 PS, zgodnie z zaleceniem Orange Polska. 

W trakcie wyznaczania punktów trasy w terenie i przy wbijaniu szpilek 

stalowych /palików/ należy wykonać przekopy próbne na podziemnym kablu 

telekomunikacyjnym i energetycznym.  

Bezwzględnie należy przestrzegać uwagi zawarte w pismach Zarządców w/w 

uzbrojenia podziemnego. 

  

7. Infrastruktura techniczna nie związana z drogą 

  

W pasie drogowym przedmiotowego opracowania zlokalizowane są następujące   

urządzenia uzbrojenia medialnego: 

− kable energetyczne eNN, 

− podziemne kable telekomunikacyjne z przyłączami, 

− sieć wodociągowa z przyłączami, 

− słupy energetyczne. 

Lokalizacja projektowanych zjazdów została uzgodniona poszczególnymi właścicielami 

sieci. 

 

8. Technologia robót 
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Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić poszczególnych właścicielami sieci. 

Po wykonaniu robót pomiarowych można przystąpić do robót przygotowawczych, 

rozbiórkowych  i ziemnych. W czasie wykonywania tych robót należy zachować warunki 

wynikające z uzgodnień branżowych, a dotyczących wykonywania robót w rejonie kolizji z 

uzbrojeniem podziemnym terenu.  

Po wykonaniu koryta można przystąpić do wykonania warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni oraz ustawienia krawężnika, obrzeża na ławach betonowych.  

 Następnym etapem prac będzie wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu 

stabilizowanego cementem i podbudowy z betonu cementowego, poczym należy przystąpić 

do ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej zjazdów oraz 

chodnika.  

 

         

                Projektant 

 

 

 

             Czesław Przedwojski 

 

 

       

Leszno, marzec/październik 2017r 

 


