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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem zadania jest budowa ulicy Dębowej – etap II. Projektowana droga 

będzie stanowiła połączenie ul. Podłuże z ul. Dębową realizowaną w ramach I etapu 

robót. Zakres inwestycji obejmuje: 

- budowę jezdni o szerokości zasadniczej 5,0 m, wraz z niezbędnymi 

poszerzeniami, wykonaną z kostki betonowej, 

- budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, 

- budowę zjazdów na tereny przyległych działek, 

- włączenie projektowanej drogi do ul. Podłuże (skrzyżowania zwykłe), 

- budowę systemu odwodnienia wgłębnego, 

- przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej, 

- zabezpieczenie sieci gazowych, 

- usunięcie kolidującej roślinności. 

2. Stan istniejący 
W chwili obecnej teren przeznaczony pod inwestycje porośnięty jest wybujałą 

trawą i chwastami. Tereny sąsiadujące z inwestycją w chwili obecnej stanowią 

nieużytki, które również porośnięte są przerośniętymi trawami i chwastami. 

Teren pod planowaną inwestycję jest terenem płaskim, pochylenia podłużne 

kształtują się w granicach od ok. 0.5 do ok. 2 % znaczny wpływ na spadki terenu ma 

prowadzona eksploatacja górnicza.  

W rejonie inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć wodociągowa – pod nawierzchnią ul. Podłuże, 

- napowietrzna sieć elektroenergetyczna – rejon włączenia projektowanej drogi 

do ul. Podłuże, 

- sieci gazowe – od połowy odcinka do końca zakresu opracowania przebiegają 

wzdłuż drogi, strefy kontrolowane gazociągów naniesiono na planie 

sytuacyjnym. 
 

3. Stan projektowany charakterystyczne parametry techniczne 
oraz forma architektoniczna 

3.1. Zestawienie elementów zagospodarowania terenu 
długość ul. Dębowej 417,75 m 

powierzchnia jezdni 2 365 m2 

powierzchnia chodników 760 m2 
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powierzchnia zjazdów 215 m2 

powierzchnia placu manewrowego 290 m2 

3.2. Projektowany układ drogowy 
Projektowana ulicą będzie ulicą klasy L 1/2 długości 417,75 m. Prędkość 

projektowa Vp będzie wynosiła 40 km/h. Początek nowej ulicy został zlokalizowany 

jako skrzyżowanie z ul. Podłuże, zaś koniec na I etapie budowy ul. Dębowej. 

Przebieg drogi w planie został zdeterminowany przez występujące gazociągi 

(konieczność zapewnienie wymaganego przepisami kąta przecięcia oraz lokalizację 

kompensatorów na sieci). Trasa składa się z czterech odcinków prostych 

o długościach 10-147 m oraz z trzech łuków o promieniach 151, 65 i 30 m., które 

z uwagi na charakter drogi oraz przewidywane natężenia ruchu nie powodują 

potrzeby stosowania przechyłek. 

Zasadniczo jezdnia będzie posiadała szerokość 5,00 m z wyjątkiem odcinków 

krzywoliniowych, gdzie będzie poszerzona do 6,00 z uwagi na wymogi prawne. Po 

zachodniej stronie drogi przewiduje się wykonanie chodnika o szerokość 2,0 m. Na 

końcu odcinka planowane jest wybudowanie placu manewrowego do zawracania, 

jednakże w przypadku, gdy uprzednio zostanie wykonany etap I robót związanych 

z budową ulicy Dębowej nie zostanie on wykonany lecz przewidziane jest uciąglenie 

ciągów pieszych realizowanych w obu etapach. Wzdłuż drogi zostały zaprojektowane 

pobocza gruntowe o szerokościach: 0,75 m przy jezdni i 0,50 m przy chodniku. 

Przewiduje się, iż ulica nie będzie miała ograniczonego dostępu i będzie możliwy 

dojazd do zlokalizowanych wzdłuż jej przebiegu działek. W tym celu zaprojektowano 

obniżenia krawężników na chodnikach oraz wykonanie wzmocnionej konstrukcji 

nawierzchni pod chodnikami. Poza koroną drogi zjazdy będą wykonane jako 

gruntowe. Po przeciwnej stronie jezdni nie wyznaczano zjazdów, gdyż ze względu na 

przyjęte rozwiązania projektowe ich wybudowanie jest możliwe bez ingerencji 

w wykonywane elementy pasa drogowego. 

Dodatkowo w celu umożliwienia bezpiecznego dojazdu do urządzeń 

odwodnieniowych przewidziano wykonanie placu manewrowego po lewej stronie 

drogi od km 0+320 do km 0+363. Będzie on wykonany z warstwy kruszywa 

o grubości 10cm. 
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3.3. Odwodnienie 
Przewiduje się, że wody opadowe z ulicy odprowadzane będą do gruntu poprzez 

dwa niezależne systemy rozsączające.  

Pierwszy z nich składa się z wpustów ulicznych, studni oraz skrzynek 

rozsączających i będzie on zastosowany po zachodniej stronie ulicy, tj. w miejscu 

budowanego chodnika. Przewiduje się zastosowanie typowych betonowych wpustów 

ulicznych o średnicy 50 cm, z których wody opadowe będą przeprowadzane 

przykanalikiem średnicy 20 cm do studni rewizyjnej o średnicy 120 cm a następnie 

do skrzynek rozsączających. Przewidziano zastosowanie skrzynek Q-bic firmy 

Wavin, jednakże dopuszczalne jest zastosowanie wyrobów innych producentów, o ile 

zostanie zapewniona funkcjonalność rozwiązania. Ilości skrzynek oraz 

charakterystyczne rzędne posadowienia zostały przedstawione w części graficznej 

niniejszego opracowania. Na skrzynkach przewidziano zabudowanie studzienki 

inspekcyjnej celem umożliwienia przeprowadzenia prac utrzymaniowych. 

Drugi układ rozsączający, zastosowany po przeciwnej stronie drogi, będzie 

lokalizowany pod powierzchnią terenu i będzie ciągłym krytym rowem retencyjno – 

rozsączającym. W celu jego wykształcenia projektuje się dolną warstwę konstrukcji 

jezdni jako warstwę filtrująca – odsączającą miąższości 25 cm w osi drogi. Spąg 

warstwy posiada spadek poprzeczny 3% na zewnątrz jezdni. Na krawędzi warstwy 

przewiduje się wykształcenie elementu, wprowadzającego wody do gruntu. Ma on 

kształt obróconego trapezu o pochyleniu krawędzi 1:1 i szerokości dna i wysokości 

40 cm. Przewiduje się wypełnienie elementu kruszywem 4/16, miąższości 40 cm. 

3.4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej 
Projektowana droga koliduje z istniejącą siecią elektroenergetyczną w w rejonie 

włączenia do ul. Podłuże co pociąga za sobą konieczność jej przebudowy. 

W związku z tym planuje się przestawienie kolidującego słupa w nowe miejsce, gdzie 

należy zabudować słup K-10,5 E/15. Na wybudowanym słupie podwiesić istniejące 

przewody AL 4x70+2x35 mm2 w kierunku ul. Chełmskiej. Oprawę oświetleniową 

należy ponownie zamontować na wybudowanym słupie, a istniejący słup Kr-10/ŻN 

zlikwidować.  

Przebudową objęte są również odcinki linii kablowych nn YAKY 4x35mm2 i YAKY 

4x120mm2 zasilające sieć napowietrzną rozdzielczo oświetleniowa – obwody nr 1, 2 

i 3. Długości przebudowywanych odcinków sieci kablowej rozdzielczo – 
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oświetleniowej wynoszą odpowiednio (długości w trasie): obwód 1 – 40m, obwód 2 – 

22m, obwód 3 – 22m. 

Pod ulicą Podłuże należy ułożyć 7 rur przepustowych SRSg φ110 o długości po 

8m każda, a pod projektowaną ul. Dębowa 3 rury  SRSg φ110 o długości po 12 m 

każda. Od rozdzielnicy nn na stacji transformatorowej nr 8038 wybudować 3 odcinki 

linii kablowych nn YAKXs 4x120mm2 i 3 odcinki linii kablowych nn YAKXs 4x35mm2. 

Kable rozdzielcze zakończyć na polach 1-3 rozdzielni nn, a oświetleniowe w skrzyni 

sterowania oświetleniem. Kabel rozdzielczy i oświetleniowy wprowadzić na 

wybudowany słup K-10.5/15E, natomiast  kable rozdzielcze i oświetleniowe 

zmufować z istniejącymi. Mufowanie nowych kabli z istniejącymi kablami nn 

z nowymi odcinkami wykonać za pomocą muf przelotowych Raychem SMOE 81548 

(kable typu YAKXs 4x120mm2) oraz  SMOE 81547 (kable typu YAKXs 4x35mm2). 

3.5. Zabezpieczenie sieci gazowej wysokoprężnej 
W omawianym rejonie występuje sieć gazowa wysokiego ciśnienia z rur 

stalowych o średnicach 200 oraz 500 mm. Odcinki sieci przekraczają projektowaną 

ulicę Dębową w następujących kilometrażach: 

– 0+236,0 – Dn500 PN 4,0 MPa – sieć własności GAZ System S.A., 

– 0+244,0 – Dn200 CN 2,5 MPa – sieć własności GSG Zabrze 

W związku z budową ulicy Dębowej w miejscach występowania gazociągów 

przewidywane jest ułożenie konstrukcji nawierzchni. Projektuje się zabezpieczenie 

istniejących gazociągów przecinających drogę poprzez założenie rur ochronnych 

stalowych dwudzielnych, wyposażonych w sączek węchowy zakończony w kolumnie 

wydmuchowej (wg PN-M-34501). Dla gazociągu, będącego własnością GAZ System 

przewiduje się zabudowanie rury Dz 711x12,5 mm długości 28,5 m, zaś dla 

gazociągu GSG Zabrze Dz323,9x7,1 mm długości 28,0m.  

Do wykonania rury ochronnej należy użyć rur stalowych w klasie „B” według 

PN-EN 10208 – 2 + AC , rury winny mieć certyfikat CE i na znak bezpieczeństwa „B”.  

Rury użyte do montażu winny być poddane u producenta hydraulicznej próbie 

szczelności na ciśnienie według pkt. 8.2.3.8. normy PN-EN 10208 –2+AC. Rury 

winny być sprawdzone na ciśnienie u producenta. 

Na wyżej położonym końcu rury ochronnej, określonym na etapie 

wykonawstwa, należy umieścić sączek węchowy Dn 80 mm izolowany jak rura 

ochronna. Zakończenie rury wydmuchowej powinno być umieszczone w kolumnie 
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wydmuchowej (wg PN-M-74081). Kolumna wydmuchowa powinna być zlokalizowana 

w odległości od krawędzi jezdni minimum 6,0 m (dla gazociągu PN 2,5 MPa) oraz 

10,0 m (dla gazociągu PN 4,0 MPa). 

Dla gazociągu Dn200 CN 2,5 MPa w sąsiedztwie rury wydmuchowej należy 

zlokalizować punkt pomiaru potencjału z elektrodą odniesienia (pomiędzy rurą 

ochronną a przewodową). 

Uszczelnienie końców rury ochronnej należy wykonać z pianki poliuretanowej 

niepalnej, a końce rury ochronnej zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi 

dwudzielnymi (CSEM-F).  

4. Warunki gruntowe i rozwiązania konstrukcyjne 
Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano określenia istniejących warunków 

gruntowo-wodnych podłoża, nie nawiercono wód gruntowych a podłoże gruntowe 

zakwalifikowano do grupy nośności G1/G2. 

Projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto dla kategorii obciążenia 

ruchem KR2 z uwzględnieniem warunków geologicznych występujących wzdłuż 

projektowanej trasy. 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

jezdni 

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze czarnym 

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:3 

- 10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie 

- 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie 

- 25 cm warstwa filtrująco - odsączająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) 

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 57 cm, co spełnia warunek 

mrozoodporności wobec wymaganych 45 cm. 

Chodnika: 

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze szarym 

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:3 

- 10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie 
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Zjazdów (zakresie korony drogi): 

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze czerwonym 

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:3 

- 10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie 

- 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie 

Zjazdów (poza koroną drogi): 

- 20 cm utwardzenie z kruszywa łamanego 0/63 mm 

Placu manewrowego: 

- 15 cm utwardzenie z kruszywa łamanego 0/63 mm 

 

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, 

że w obszarze niniejszej inwestycji występują proste warunki gruntowe i pierwsza 

kategorię posadowienia. 

5. Ochrona konserwatorska 
Z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wynika, 

by teren inwestycji leżał w strefie ochrony konserwatorskiej. 

6. Ochrona przyrody i gospodarka zielenią 
W ramach planowanej inwestycji przewidziana została wycinka istniejącego 

drzewostanu w niezbędnym zakresie. 

7. Szkody górnicze 
Zgodnie z pismem Kompani Węglowej, oddział KWK Ziemowit znak 

TMG/MGM/5225/KZ/244/09 z dnia 28.12.2009 r wynika m.in., iż w okresie 

koncesyjnym (do 2020 r) może wystąpić III kategoria terenu górniczego oraz nie 

przewiduje się zmian stosunków wodnych. 

W związku z powyższym inwestycja została zabezpieczona poprzez: 

- nadanie niwelecie odpowiednich spadków uwzględniających dodatkowy 

spadek, wynikający ze szkód górniczych (na podstawie załączników 

graficznych do ww. pisma), 
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- zastosowanie ciągłego, liniowego odwodnienia drogi, 

- zastosowanie podatnej konstrukcji nawierzchni. 

8. Obsługa osób niepełnosprawnych 
Na obiekcie nie występują żadne bariery, które uniemożliwiałyby korzystanie 

z niego przez osoby niepełnosprawne. 

9. Wpływ na środowisko 
Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko niniejsza inwestycja 

nie kwalifikuje się ani jako przedsięwzięcie, mogące zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko ani jako mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z powyższym nie jest wymagane w myśl ustawy z 3 października 2008 r 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Nie przewiduje się, by na etapie użytkowania inwestycja negatywnie oddziaływała 

na środowisko. Nie wyklucza się natomiast, że w trakcie realizacji zadania będzie 

dochodziło do przekroczeń poziomu hałasu, pylenia i oddziaływania wibracyjnego – 

zjawisk pochodzących od sprzętu budowlanego. 

10. Wytyczne do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
10.1. Strona tytułowa BiOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 ulica Dębowa, Chełm Śląskie, skrzyżowanie z ul. Podłuże 

Inwestor: 

 Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski 

Opracowywujący informację: 

 mgr. inż. Olgierd Stanieczek, ul. B. Chrobrego 9/106 ,40-881 Katowice 

10.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsięwzięcie polegające budowie 

ulicy Dębowej w Chełmie Śląskim – etap II. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac: 

- usunięcie kolidującego drzewostanu, 
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- przebudowę sieci elektroenergetycznej, 

- zabezpieczenie sieci gazowej (założenie rur ochronnych), 

- budowę drogi oraz z chodnikami i zjazdami, 

- budowę odwodnienia, 

- roboty wykończeniowe. 

10.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Rodzaje, miejsce i czas występowania 
zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do robót 

szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji 

zaliczono: 

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian 

o głębokości większej niż 3,0 m,  

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

ponad 5,0 m, 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,  

- robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

10.4. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych 

powinni przejść instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy 

przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach 

szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Dodatkowe szkolenie powinny przejść 

osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robót. Każdy z pracowników powinien 

posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenie BHP przewidziane kodeksem 

pracy. 
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10.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz odpowiednimi 

wymaganiami BHP. 

Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno 

być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych 

robót. Odległość ta jest ustalana w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 

zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy 

oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić w roboty zimne prowadzić ręcznie. 

W przypadku wykonywania robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego, 

konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie w terenie strefy niebezpiecznej. 

Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ściana wykopu a koparka. Miejsca te 

należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być 

eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien być 

utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez 

przeszkolony personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został 

przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek 

jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić. Zabrania się dokonywania 

jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne urządzenia 

techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem 

pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności 

technicznej i bezpiecznego sposobu ich ubytkowania. Operatorzy sprzętu 

mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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Część formalno - prawna 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 
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