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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowych ulic wraz z odwodnieniem. 

Inwestycja zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej 934 w miejscowości Chełm Śląski. 

Zakres zadania obejmuje: 
- przebudowę skrzyŜowania ul. Dębowej z DW 934, 
- budowę przepustu pod wlotem Dębowa. 
- budowę dwóch nowych ulic wraz z chodnikami z zjazdami do posesji, 
- budowę elementów odwodnienia, 
- likwidację słupów energetycznych, 
- zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej. 

2. Stan istniej ący 
Aktualnie ulica Dębowa stanowi drogę dojazdową do kilku budynków mieszkalnych 

oraz okolicznych pól i zbiornika - odstojnika wód popłucznych SUW Dziećkowice, 
będącego własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 
w Katowicach. Na odcinku prostopadłym od ul. Chełmskiej ulica posiada nawierzchnię 
utwardzoną, natomiast na odcinku równoległym do drogi wojewódzkiej nawierzchnię 
gruntową nieutwardzoną. Ze względu na realizowane i będące aktualnie na ukończeniu 
niewielkie osiedle domków jednorodzinnych przy ulicy Dębowej zdecydowanie uległy 
zmianie potrzeby komunikacyjne tego terenu. Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy tereny te w znacznej mierze przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową. 

W rejonie inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 
- sieć wodociągowa, 
- sieć elektroenergetyczna, 
- sieć gazowa, 
- teletechniczna. 

3. Stan projektowany charakterystyczne parametry te chniczne oraz 
forma architektoniczna 

Zestawienie charakterystycznych parametrów inwestycji: 
- długość ulicy A-B 150 m 
- powierzchnia jezdni ulicy A-B 850 m2 
- długość ulicy C-D 337 m 
- powierzchnia jezdni ulicy C-D 1800 m2 
- powierzchnia chodników 539 m2 
- powierzchnia zjazdów 270 m2 
 
W ramach inwestycji przewiduje się budowę dwóch ulic klasy technicznej L 

włączonych do układu dróg publicznych poprzez skrzyŜowanie z ul. Chełmską, będącą 
drogą wojewódzka nr 934. 

Ze względów formalnych (róŜne ograny wydające decyzję umoŜliwiającą rozpoczęcie 
robót) projekt został opracowany w dwóch częściach. 

Część 1 – skrzyŜowanie ul. Dębowej z ul. Chełmską 
SkrzyŜowanie projektuje się jako skrzyŜowanie zwykłe o kącie przecięcia 90o. 

Przewiduje się, iŜ zakres robót będzie sięgał do granicy pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej, tj na odległość 14,0 m od krawędzi jezdni. Zasadnicza szerokość jezdni 



Budowa ulicy Dębowej w Chełmie Śląskim 
Projekt wykonawczy 

 

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN 3
� 

obu ulic będzie wynosiła 5,00 m, przewidziana jest równieŜ budowa poboczy 
gruntowych o szerokości 0,75 m. Krawędzie jezdni drogi wojewódzkiej i gminnej 
zostaną wyokrąglone łukami o promieniu 8 m zarówno dla wjazdu jak i wyjazdu. Całość 
projektowanego wlotu zostanie obramowana krawęŜnikiem najazdowym 15 x 22 cm na 
ławie betonowej w sposób umoŜliwiający swobodny spływ wód z powierzchni jezdni do 
urządzeń odwadniających. Przewiduje się, iŜ dowiązanie do jezdni drogi wojewódzkiej 
zostanie wykonane poprzez precyzyjne wyrównanie (docięcie) krawędzi asfaltowej 
i ułoŜenie nawierzchni kostkowej „na styk” – bez jakiejkolwiek ingerencji w warstwy 
konstrukcyjne. Niweleta wlotu została zaprojektowana w sposób uniemoŜliwiający spływ 
wód z jezdni drogi gminnej na jezdnie drogi wojewódzkiej. W celu zapewnienia 
sprawności systemu odwodnienia drogi przewidziano zabudowę przepustu Ŝelbetowego 
z rur klasy A o średnicy 60 cm o długości 10,5 m z Ŝelbetowymi ściankami czołowymi. 
Ze względu na niedroŜność rowu drogowego prowadzącego wzdłuŜ drogi wojewódzkiej 
i związaną z tym brak moŜliwości określenia kierunku spływu wód przyjęto, iŜ przepust 
zostanie zabudowany zgodnie ze sztuka inŜynierską a podczas regulacji rowu, 
w ramach prac utrzymaniowch prowadzonych przez jego zarządcę, a jego przebieg 
wysokościowy zostanie dostosowany do rzędnych projektowanego obecnie przepustu.  

Część 2 – układ drogowy 
Ulica, oznaczona jako A–B, została prostopadle włączona do drogi wojewódzkiej 934 

i stanowi ona podporządkowany wlot skrzyŜowania z ul. Chełmską. Długość ulicy 
wynosi 165 m. Będzie ona posiadała jezdnię z kostki betonowej o szerokości 4,5 m na 
odcinku od skrzyŜowania z ul. Chełmską do skrzyŜowania z projektowaną ul. C-D. Na 
odcinku za skrzyŜowaniem szerokość jezdni będzie wynosiła 5,00 m. Po stronie 
zabudowań, w miejscach występowania ogrodzeń, zaprojektowano opaskę z kostki 
betonowej o szerokości 0,75m oraz zjazdy do posesji. W km 0+144,00 zlokalizowano 
skrzyŜowanie z drugą projektowaną ulicą oznaczoną C–D. Długość jej wynosi 
336,16 m. Będzie ona posiadała nawierzchnię z kostki betonowej o szerokość 5,0 m. 
Dodatkowo wzdłuŜ ulicy C-D zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m po stronie 
budynków jednorodzinnych, który został zakończony w km 0+128 ulicy A-B z uwagi na 
brak dostępności terenu. 

WzdłuŜ ulic C–D zaprojektowano zjazdy do budynków jednorodzinnych o szerokości 
3,50 m kaŜdy. 

Przewiduje się, Ŝe wody opadowe z ulic będą odprowadzane do wpustów i dalej 
wprowadzane do gruntu poprzez podziemne systemy retencyjno – rozsączające. 

Układ retencyjno-rozsączajacy dla pary wpustów deszczowych składał się będzie ze 
skrzynek o sumarycznej pojemności retencyjnej wynoszącej nie mniej niŜ 2,6 m3. 
Przewiduje się zabudowę skrzynek z tworzywa sztucznego wymiarach i geometrii 
umoŜliwiającej czyszczenie i inspekcje zbiornika np. skrzynki azzura firmy Wavin. 
Skrzynki będą owinięte w wodoprzepuszczalną geowłókniny chroniącą przed 
przedostawaniem się do środka drobnych cząstek gruntowych. Dodatkowo przed 
bezpośrednim kontaktem geowłókniny z gruntem rodzimym chronić ją będzie obsypka 
Ŝwirowa miąŜszości minimum 10 cm, co stanowić będzie dodatkową objętość 
retencyjną. Grunty rodzime na poziomie posadowienia skrzynek układu retencyjno-
rozsączajacego reprezentowane są przez rodzime piaski średnie o teoretycznym 
współczynniku filtracji wynoszącym 5x10-4 m/s. W przypadku wystąpienia innego 
rodzaju gruntu na poziomie posadowienia skrzynek koniecznym będzie dokonanie 
lokalnej wymiany gruntu pod posadawianymi skrzynkami aŜ do poziomu występowania 
gruntów reprezentowanych przez piaski średnie lub grube. Projektowane jest 
posadowienie skrzynek układu retencyjno-rozsączajacego na głębokościach 1,6-2,1 m. 
ppt. Układ skrzynek retencyjno-rozsączajacych będzie, w ramach moŜliwości 
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technicznych, odpowietrzony po stronie przeciwnej do dopływu poprzez kominek 
wywiewny średnicy minimum 110 mm zlokalizowany 0,5 m. ponad terenem. 

4. Rozwi ązania techniczno budowalne w miejscach skrzy Ŝowań 
z sieciami 

sieć wodociągowa 
Przyłącza przebiegają po obu stronach drogi AB nie mniej jednak znajdują się one 

poza jezdnią i nie wymagają przebudowy. W rejonie skrzyŜowania projektowanych ulic 
jeden z wodociągów będzie na odcinku ok 7m ułoŜony pod jezdnią, jednakŜe z uwagi 
na jego domniemany stan techniczny (niedawna realizacja) nie wymaga przebudowy 
ani zabezpieczenia.  

sieć elektroenergetyczna 
Przewidywane jest załoŜenia dwudzielnych rur osłonowych na kablach 

przechodzących pod zjazdami oraz pod jezdnią w rejonie km 0+065 drogi CD. 
W uzgodnieniu z uzgodnieniu w Enionem planowany jest demontaŜ dwóch słupów 
energetycznych zlokalizowanych w przy ul. CD w rejonie km 0+027 oraz km 0+055. 

sieć teletechniczna 
Projektuje się zabudowanie rur ochronnych na odcinkach sieci teletechnicznej 

biegnącej wzdłuŜ ul. Chełmskiej. 
sieć gazowa 
Zgodnie z Dz.U. nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995 r projektowana droga leŜy 

w strefie ochronnej wynoszącej 15m w obie strony od gazociągu. Na lokalizację drogi 
uzyskano zgodę operatorów gazociągów tj. GSG Zabrze oraz GAZ System Świerkalny. 
Zgodnie z pismem GSG ulica AB została zakończona w odległości 3,30m od przebiegu 
gazociągu. 

Analogicznie do sieci wodociągowej gazociąg przekraczający ulicę CD w km 0+031 
nie wymaga zabezpieczenia. 

5. Warunki gruntowo - wodne 
Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano określenia istniejących warunków 

gruntowo-wodnych podłoŜa. W tym celu wykonano trzy odwiety do głębokości 3 m 
w następujących lokalizacjach: odwiert A na ul. A-B w km 0+090, odwiert B w uli. C-D 
na pomiędzy pierwszym a drugim budynkiem oraz odwiert C umieszczony za piątym 
bliźniakiem. Wyniki badań przedstawiają się następująco: 

Odwiert A – stwierdzono zaleganie od powierzchni: 10 cm warstwa nawierzchni 
bitumicznej, podbudowę stanowi 15 cm warstwa dolomitu i 20 cm warstwa piasku 
średniego z domieszką kamieni. PoniŜej zalega 15 cm warstwa betonu cementowego, 
będąca najprawdopodobniej płytą drogową, podścieloną 30 cm warstwą tłucznia. Do 
głębokości 3,0 ppt zalega 30 cm warstwa Ŝółtego piasku średniego, 40 cm warstwa 
Ŝółto – szarego piasku drobnego o 130 cm gliny pylastej Ŝółtej w stanie 
twardoplastycznym. 

Odwiert B – od powierzchni zalega 30 cm warstwa piasku próchniczego, poniŜej zaś 
65 cm warstwy Ŝółtego piasku średniego. Do głębokości 3,0 ppt zalega 175 cm warstwa 
gliny pylastej Ŝółtej w stanie twardoplastycznym i 30 cm warstwy piasku średniego 
barwy szarej. 

Odwiert C – od powierzchni zalega 90 cm warstwa piasku próchniczego, poniŜej zaś 
90 cm warstwy brązowego pyłu piaszczystego. Do głębokości 3,0 ppt zalega 30 cm 
warstwa gliny Ŝółtej pylastej w stanie twardoplastycznym i 90 cm warstwy piasku 
średniego barwy szarej. 
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Podczas wykonywania badań geotechnicznych nie stwierdzono występowania wód 
gruntowych. 

Po przeanalizowaniu powyŜszych danych na podstawie zapisów Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. (Dz.U. Nr 126, 
poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych przyjęto, Ŝe w obszarze niniejszej inwestycji występują proste warunki 
gruntowe. Kategorię posadowienia obiektu budowlanego określono na podstawie 
dokumentacji geotechnicznej jako drugą. 

6. Rozwi ązania konstrukcyjne 
Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- 8 cm kostka betonowa czarna 
- 3 cm podsypka cementowo –piaskowa 1:3 
- 10 cm  podbudowa z kr. łam. stab. mech.0/31,5mm 
- 15 cm  podbudowa z kr. łam. stab. mech.0/63mm 
- 25 cm  w-wa odcinająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) 

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji , opaski wzdłuŜ ogrodzeń 

- 8 cm kostka betonowa czerwona 
- 3 cm  podsypka cementowo –piaskowa 1:3 
- 20 cm  podbudowa z kr. łam. stab. mech.0/31,5mm 
 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
- 8 cm kostka betonowa szara 
- 3 cm  podsypka cementowo –piaskowa 1:3 
- 10 cm  podbudowa z kr. łam. stab. mech.0/31,5mm 

 
Projektowany przepust będzie wykonany z rur Ŝelbetowych klasy A o średnicy 60 m. 

Z uwagi na występujące szkody górnicze przewidziano wykonanie fundamentu 
w postaci ławy Ŝelbetowej z betonu B30 o grubości 10cm zbrojonej stalą 18G2b 
w postaci siatek o oczkach 15 x 15 cm. W analogiczny sposób przewidziano 
zazbrojenie ścianek czołowych przepustu.  

7. Ochrona konserwatorska 
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, (pismo 

z Urzędu Gminy Chełm Śląski znak GG-IV/7327/4/2009) nie wynika, aby przedmiotowa 
inwestycja znajdowała się na terenach objętych ochroną konserwatorską. 

8. Gospodarka zieleni ą 
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem. 

9. Szkody górnicze 
Zgodnie z pismem Okręgowego Urzędu Górniczego znak KAT/5141/468/09/No 

z dnia 22.04.2009 r wynika, Ŝe na terenie przeznaczonym występują deformacje terenu 
określone trzecią kategorią przydatności terenu górniczego do zabudowy. Ponadto 
mogą wystąpić wstrząsy powodujące drgania gruntu o przyspieszeniach, dochodzących 
do 120 mm/s2. Dodatkowo rzędna wód gruntowych moŜe znajdować się na głębokości 
3,0 m poniŜej poziomy terenu. 
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W celu zabezpieczenia inwestycji na wpływy eksploatacji górniczej przewidziano 
wykonanie: 
- podatnej konstrukcji nawierzchni, 
- odpowiednich spadków, uwzględniających pochylenie dodatkowe wynikające  

z deformacji terenu, 
- zdylatowania ław podkrawęŜnikowych, 
- elementów odwodnienia z rur, posiadających stosowne atesty i dopuszczenia, 
- obsypki piaskowej wokół elementów chłonnych. 

10. Obsługa osób niepełnosprawnych 
W celu ułatwienia w korzystaniu z inwestycji przez osoby niepełnosprawne wykonano 

obniŜenie krawęŜników w rejonie przejść dla pieszych oraz przejazdów przez zjazdy do 
posesji. 

11. Wpływ na środowisko 
Nie przewiduje się, by na etapie uŜytkowania inwestycja negatywnie oddziaływała na 

środowisko. Nie wyklucza się natomiast, Ŝe w trakcie realizacji zadania będzie 
dochodziło do przekroczeń poziomu hałasu, pylenia i oddziaływania wibracyjnego – 
zjawisk pochodzących od sprzętu budowlanego. Z uwagi na fakt, iŜ inwestycja 
kwalifikuje się do przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację znak GG.III 
7627-2/09 z dnia 23.03.2009 r, stanowiąca załącznik do niniejszego projektu. 
Rozwiązania zawarte w projekcie są zgodne z zapisami w decyzji środowiskowej. 

12. Warunki techniczne wykonania robót 
Rozbiórki 
Rozbiórki istniejących nawierzchni oraz podbudów winny być wykonane na 

głębokość faktycznego zalegania warstw. Przed przystąpieniem do robót naleŜy 
wyznaczyć granicę rozbiórki i odciąć zbędną powierzchnię przy pomocy piły do cięcia 
nawierzchni. 

Rozbiórkę prefabrykatów betonowych np. płyty chodnikowe i drogowe, krawęŜniki 
i obrzeŜa naleŜy wykonywać ręcznie przy uŜyciu łomów, z zachowaniem ostroŜności by 
zapobiec zniszczeniu elementów, które mogłyby być uŜyte ponownie. 

Decyzję o ewentualnym uŜyciu materiału z odzysku podejmie inspektor nadzoru, 
w tym przypadku elementy wyselekcjonowane do powtórnego uŜycia naleŜy oczyścić 
i ułoŜyć w stosy. 

Doły po rozbiórce naleŜy czasowo zabezpieczyć i zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody. Gruz oraz prefabrykaty betonowe nieprzydatne bezpośrednio po rozbiórce 
stanowią własność wykonawcy i winny być wywiezione na wysypisko. NaleŜy 
postępować zgodnie z Ustawą o odpadach szczególnie w odniesieniu do rozebranych 
nawierzchni bitumicznych. 

 
Korytowanie, profilowanie i zag ęszczanie 
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoŜa powinno nastąpić 

bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. W wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. 

W wyznaczonym korycie naleŜy wykonać roboty ziemne mające na celu 
ukształtowanie jego krawędzi i podłoŜa do rzędnych określonych w Dokumentacji 
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Projektowej. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczająca, 
ostateczne profilowanie naleŜy wykonać ręcznie. JeŜeli w podłoŜu występują obniŜenia 
terenu, naleŜy go spulchnić, uzupełnić niedobór gruntu i zagęścić warstwę. 
W przypadku, gdy powierzchnia podłoŜa przed profilowaniem nie wymaga uzupełnienia 
gruntem, naleŜy oczyszczoną powierzchnię dogęścić trzy bądź czterokrotnym 
przejściem średniego walca stalowego, gładkiego i wówczas przystąpić do profilowania 
podłoŜa. Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczania 
przez wałowanie. Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntów 
grubookruchowych płytą VSS zgodnie z PN-S-02205. JeŜeli wyprofilowane 
i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 
układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

 
Warstwy z kruszywa 
 Materiałem do wykonania podbudowy przewidziane jest kruszywo łamane zaś 

warstwy odcinającej mieszanka kruszynowa (pospółka). Powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno mieć uziarnienie 
ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi krzywymi podanymi w PN - S – 06102 
„Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest 
jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem 
o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 
kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Powinno ono 
postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do 
otrzymania równej powierzchni. Podbudowę naleŜy zagęścić do osiągnięcia wtórnego 
modułu spręŜystości Ep = min. 120 MPa oraz w proporcji moduł wtórny do modułu 
pierwotnego nie większy niŜ 2,2. 

 
Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych 
 W projekcie przewidziano uŜycie bezfazowych kostek grubości 8 cm. 

Nawierzchnię układać naleŜy z zachowaniem projektowanych pochyleń podłuŜnych 
oraz spadków poprzecznych określonych w Dokumentacji Projektowej. W celu 
uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki naleŜy wymieszać wybierając 
je z pośród co najmniej 3 palet. Na jezdniach przewiduje się wykonanie nawierzchni 
z kostki podwójne T w kolorze czarnym, na chodnikach w kolorze szarym, na zjazdach. 
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki brukowe odpowiednio 
docięte naleŜy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych 
do poziomu nawierzchni. Brukowa kostka na łukach o promieniu do 30 m powinna być 
układana w odcinkach prostych, łączących się przy uŜyciu trójkątów lub trapezów 
wykonanych z elementów odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować 
naleŜy do szerokości nawierzchni i promienia łuku. Szerokość spoin z brukowej kostki 
betonowej na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,2 - 0,3 cm. Szerokość 
spoin na łukach, zaleŜnie od potrzeby, nie powinna być większa niŜ 0,8 cm. Spoiny 
pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 
elementu. Do zamulenia spoin naleŜy stosować drobny ostry piasek odpowiadający 
BN-84/6774-04.  
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Kraw ęŜniki, obrze Ŝa oraz ławy 
Przewiduje się uŜycie krawęŜników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm jako 

zasadniczego obramowania z odkryciem 12 cm oraz najazdowych 22 x 15 cm 
w miejscach przejść dla pieszych oraz zjazdów do posesji. W miejscach zmian 
wysokości krawęŜników naleŜy stosować krawęŜniki przejściowe. 

KrawęŜniki i obrzeŜa naleŜy posadowić na ławach z betonu C12/15. 
Ustawienia prefabrykatów wykonać na gotowej ławie wykonać na podsypce 

cementowo-piaskowej grub. 3 cm. Stosunek piasku do cementu 1:3. 
Zewnętrzna ściana oporu krawęŜnika lub obrzeŜa , po ustawieniu, powinna być 

obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym 
i skomprymowanym. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”. 

Na łukach w planie, ustawiać krawęŜniki łukowe o ile są dostępne w handlu. 
W pozostałych przypadkach krawęŜniki krótkie odpowiednio docięte. 

 
Przepust 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy określić, poprzez wykonanie przekopów 
kontrolnych, głębokość ułoŜenia przewodów wodociągowych. W przypadku 
stwierdzenia kolizji naleŜy dokonać stosownych korekt wysokościowych. 
Ściankę czołową oraz fundament pod rurę przepustu naleŜy wykonać z betonu klasy 

B-30 (nasiąkliwość ≤ 4 %, stopień wodoszczelności co najmniej W 8, stopień 
mrozoodporności co najmniej F 150) w deskowaniu na mokro. Powierzchnie ścianki 
czołowej, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, naleŜy zagruntować i pokryć 
izolacją przeciwwilgociową - analogicznie jak rury (abizol R+P). 

Do zbrojenia ścianek oraz fundamentu naleŜy uŜyć stali 18G2-b w postaci siatek 
o oczku 150 mm, Przewiduje się ułoŜeni siatek z przodu i tyłu ścianki oraz na dole i na 
górze płyty. Stal, przed jej uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z luźnych 
płatków rdzy, kurzu błota i tłuszczy. Czyszczenie powinno być dokonywane metodami 
niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 
korozji. MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. MontaŜ zbrojenia płyty naleŜy wykonywać 
bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania 
właściwej grubości otulin naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Pod fundament ścianki czołowej i rury naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą 
z betonu B-10 grubości 10 cm i podsypkę z pospółki grubości 20 cm. 

Przewiduje się uŜycie rur Ŝelbetowych o średnicy 60 cm dla obciąŜenia klasy A. 
Przed przystąpieniem do montaŜu rury naleŜy zaizolować dwukrotnie zewnętrznie 
Abizolem P+R. Do montaŜu przepustu moŜna przystąpić po odparowaniu emulgatorów 
z izolacji powłokowej i jej całkowitym utwardzeniu 

Rury Ŝelbetowe naleŜy ułoŜyć na wykonanej ławie, a styki rur uszczelnić uszczelkami 
gumowymi lub papą zgrzewalną i zabezpieczyć.  

Po montaŜu przepustu wykop naleŜy zasypać pospółką o właściwościach 
pozwalających na jej zagęszczenie (U≥5,0). 

Wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki powinien być nie mniejszy jak 1,0. 
Zasypanie przepustu naleŜy przeprowadzić ręcznie w taki sposób, aby nie uszkodzić 
izolacji rur i ścianki czołowej.  

 
Roboty wyko ńczeniowe 
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Po zakończeniu robót przewiduje się, iŜ teren wokół obiektu zostanie oczyszczony 
i splantowany. Przewiduje się ułoŜenie 10 cm humusu i obsianie trawą. Humus 
powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych oraz 
nie moŜe zawierać kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. 
Wybór gatunku naleŜy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby 
i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw 
wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. NaleŜy uŜyć uniwersalnej mieszanki 
traw. Największe zagłębienie powierzchni humusowanej i obsianej sprawdzane łatą 3 
metrową moŜe wynosić 3 cm. Obsianie mieszanką traw powinno być przeprowadzone 
równomiernie oraz w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Minimalna grubość 
warstwy ziemi urodzajnej po zagęszczeniu wynosi 10 cm. 

 
Dla potrzeb niniejszego zadania inwestycyjnego zostały opracowane 

specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robót, w których zawarte są szczegółowe 
zasady wykonania i wymagania dla poszczególnych robót. 

 
Dla całego przedsięwzięcia sporządzono następujące STWiOR: 
 

D.00.00.00 Wymagania ogólne 
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 
D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic 
D.01.03.01 ZałoŜenie rur ochronnych AROT  
D.02.01.01 Wykonanie wykopów  
D.02.03.01 Wykonanie nasypów 
D.03.02.03 Budowa odwodnienia 
D.03.03.01 Przepust rurowy 
D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
D.04.02.03 Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywowej 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej 
D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą 
D.07.01.01 Oznakowanie poziome  
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 
D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe na ławach 
D.08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe  
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Część rysunkowa 
 


