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Nazwa  obiektu           
budowlanego  

: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1832 O GOGOLIN 
– CHORULA OD KM 2+077 DO KM 4+044 

Obiekt : DROGA POWIATOWA 1832 O GOGOLIN – CHORULA 

Działki : 74, 195, 52/1, 134/6 

Adres  GOGOLIN – CHORULA OD KM 2+077 DO KM 4+122 

Bran�a : DROGOWA  

Inwestor        : STAROSTWO POWIATOWE    W KRAPKOWICACH                          
47-300 KRAPKOWICE  UL. KILI�SKIEGO 1 

Jednostka                
projektowania 

: ZAKŁAD USŁUGOWO – PROJEKTOWY „ROAD - BUD” 

ANDRZEJ J�CZMIENNY 
47 –232 K�DZIERZYN - KO�LE 
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„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1832 O GOGOLIN – 

CHORULA OD KM 2+077 DO KM 4+044” 
 

Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Format Nr strony           
/               

rysunku 

Uwagi 

1. Strona tytułowa 1xA4 1  
2. Metryka  projektu 1xA4 2  
3. Zawarto�
  projektu 1xA4 3  
4. Projekt zagospodarowania I 2XA3 4/1  
5. Projekt zagospodarowania II 3Xa3 5/2  
6. Projekt zagospodarowania III 3xA3 6/3  
7. Projekt zagospodarowania IV 3xA3 7/4  
8. Projekt zagospodarowania V 3xA3 8/5  
10. Opis  techniczny 4xA4 9 -12  
11. Badanie ugi�
 spr��ystych 4xA4 13 - 16  
12. Zestawienie łuków poziomych 1xA4 17  
13. Parametry dla krzywych przej�ciowych 1xA4 18  
14. Zestawienie materiałów 1xA4 19  
15. Rysunki : 1xA4 20  
15.1 Profil podłu�ny I 5xA4 21/6  
15.2 Profil podłu�ny II 4xA3 22/7  
15.3 Przekroje normalne na prostej i łukach 1xA4 23/8  
15.4 Przekrój konstrukcyjny I 1xA4 24/9  
15.5 Przekrój konstrukcyjny II 1xA4 25/10  
15.6 Przekrój konstrukcyjny podłu�ny 1xA4 26/11  
15.7 Przekrój konstrukcyjny zjazdu w drogi boczne 1xA4 27/12  
15.8 Przekrój konstrukcyjny zjazdu na grunty rolne 1xA4 28/13  
15.9 Przekrój konstrukcyjny przepustu 1xA4 29/14  
15.10 Obudowa wlotów przepustu 1xA4 30/15  
15.11 Rzut skrzy�owania z lini� kolejow�  1xA4 31/16  
16. O�wiadczenia, uprawnienia, izby 1xA4 32  
16.1 O�wiadczenie projektantów 1xA4 33  
16.2 Uprawnienia projektowe Andrzej J�czmienny 1xA4 34  
16.3 Przynale�no�� do OOIIB 2011 Andrzej J�czmienny 1xA4 35  
16.4 Uprawnienia projektowe sprawdzaj�cego Mirosław Sieja 1xA4 36  
16.5 Przynale�no�� do OOIIB 2011 Mirosław Sieja 1xA4 37  
17. BIOZ 3xA4 38-40  
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                                       OPIS TECHNICZNY 
DO 

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  I  PROJEKTU BDOWLANO – 
WYKONAWCZEGO „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1832 O GOGOLIN 

– CHORULA OD KM 2+077 DO KM 4+044” 
 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1 Umowa  
1.2 Mapa sytuacyjna aktualna 
1.3  Wizja lokalna dokonana przez autora 
1.4  Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD -3 , Warszawa 1995 
1.5  Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic , Warszawa 1998 
1.6  Wytyczne techniczne WT-2 nawierzchnie asfaltowe z 19.04.2010 
1.6 Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie     
      warunków  technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie Dziennik  
      Ustaw  nr 43 z 14 maja 1999 r. 
 
2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O 
Gogolin – Chorula od km 2+077 do km 4+044 
 
3.OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO 
Droga powiatowa  1832 O Gogolin – Chorula od km 2+077 do km 4+044 ma przekrój drogowy.. 
JEZDNIA: 
Droga posiada jezdni� o nawierzchni bitumicznej zdeformowan� odcinkami skoleinowan� z przełomami i 
wyłuszczeniami o zmiennych szeroko�ci  6,00 m.  
 
CHODNIKI: 
Brak. 
 
ODWODNIENIE: 
Odwodnienie jezdni  poprzez istniej�ce spadki poprzeczne i podłu�ne kierowane poprzez pobocza do rowów 
przydro�nych odparowuj�cych. 
 
OZNAKOWANIE: 
Zgodne z zatwierdzon�  organizacj� ruchu. 
 
ZIELE� I ZADRZEWIENIE: 
W pasie drogowym na poboczach ro�nie 15 drzew zaw��aj�cych skrajni� drogow� . 
 
URZ�DZENIA OBCE I UZBROJENIE TERENU: 
Linia kolejowa. 
 
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:  
Z makroskopowej oceny gruntu wynika , �e grunt ma charakter piaszczysto - gliniasty. 
 
4.ROZWI�ZANIA PROJEKTOWE 
Projektuje si� wzmocnienie konstrukcji podbudowy metod� mieszania na miejscu MCA z zastosowaniem asfaltu 
spienionego na gł�boko�� 30 cm, oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni do KR 4 z zachowaniem 
istniej�cych parametrów geometrycznych i korekt� spadków poprzecznych i podłu�nych do normatywnych. 
  
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonanie robót pomiarowych.  
Sfrezowanie istniej�cej nawierzchni z odwozem frezowin na plac składowy. 
 

4.2 ROBOTY ZIEMNE 
Projektuje si� wykonanie koryt na zjazdach w drogi boczne i na grunty rolne. 
Kategoria geotechniczna I. 

 
4.3   WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI PODBUDOWY 
        Projektuje si�: 
        -    wykonanie wzmocnienia  podbudowy metod� mieszania na miejscu  MCA z zastosowaniem cementu  
             i asfaltu spienionego m na gł�boko�� 30 cm         
 



4.4   ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
         Projektuje si� : 
        -  oczyszczenie podbudowy 
        -  wykonanie warstwy odpr��aj�co szczepiaj�cej poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltow� i  
            grysami 
        -  mechaniczne wyrównanie mieszank�  mineralno asfaltow� AC  11 W od 3 ÷ 5 cm, 
        -  oczyszczenie i skropienia mi�dzy warstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,5 kg/m2, 
        -  wykonanie warstwy wi���cej AC WMS 16 W 20/30 grubo�ci 5,0 cm, 
        -  oczyszczenie i skropienia mi�dzy warstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,3 kg/m2, 
        -  wykonanie warstwy �cieralnej z mieszanek mastyksowo  asfaltowych SMA  11 grubo�ci po zag�szczeniu 4 cm. 
 
4.5   ZJAZDY W DROGI BOCZNE 
       Projektuje si� : 
       - remont zniszczonych przepustów rurowych pod zjazdami  rurami karbowanymi o długo�ciach  
         17,00/10,00 m, na ławie �wirowej z obudow� wlotów brukiem, 
       - wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku grubo�ci 10 cm, 
       - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dwuwarstwowej 15 cm warstwa dolna, 10 cm warstwa górna,  
       -  oczyszczenie i skropienia mi�dzy warstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,8 kg/m2, 
       -  wykonanie warstwy wi���cej AC WMS 16 W 20/30 grubo�ci 4,0 cm, 
       -  oczyszczenie i skropienia mi�dzy warstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,3 kg/m2, 
       -  wykonanie warstwy �cieralnej AC WMS 11 S grubo�ci 4 cm. 
 
4.6    ZJAZDY NA GRUNTY ROLNE 
       Projektuje si� : 
       - remont zniszczonych przepustów rurowych pod zjazdami  rurami karbowanymi o długo�ciach  
         17,00/10,00 m, na ławie �wirowej z obudow� wlotów brukiem, 
       - wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku grubo�ci 10 cm, 
       - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dwuwarstwowej 15 cm warstwa dolna, 8 cm warstwa górna,  
       - oczyszczenie i skropienia mi�dzy warstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,8 kg/m2, 
       - wykonanie wyrównania z AC 11 W  w ilo�ci 75 kg/m2 
       - oczyszczenie i skropienia mi�dzy warstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,3 kg/m2, 
       - wykonanie warstwy �cieralnej AC WMS 11 S grubo�ci 4 cm. 
 
4. 7 ODWODNIENIE. 
Projektuje si� oczyszczenie rowów z odrostów , samosiejek wraz z odmuleniem rowów z namułu na gł�boko�� 
40 cm. 
Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni tak jak dotychczas odbywa� si� b�dzie powierzchniowo 
do rowów przydro�nych odparowuj�cych. 
Projektuje si� spadki poprzeczne jezdni  2%.  
 
 6. OZNAKOWANIE    
Oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
 
7. ZIELE� I ZADRZEWIENIE: 
Projektuje si� wycink� z karczowaniem pni 15 drzew rosn�cych na poboczach, zaw��aj�cych normatywn� 
skrajni� drogow�, stwarzaj�cych  zagro�enie bezpiecze�stwa dla ruchu kołowego 
 
8 INNE ROBOTY 
�cinka i plantowanie poboczy. 
Utwardzenie poboczy frezowinami asfaltowymi pasem 75 cm .  
 
9.GŁÓWNE PARAMETRY GEOMETRYCZNE: 
Jezdnia: 
Długo�� jezdni – 1967,00 m, 
Szeroko�� jezdni – 6,00 m, 
Powierzchnia – 11802,00 m2, 
Zjazdy w drogi boczne: 
Powierzchnia – 509,44 m2, 
Zjazdy na grunty rolne: 
Powierzchnia – 164,50 m2, 
 
 
 
 
 
 



10. DANE CHARAKTERYSTYCZNE WPYWU BUDOWY NA �RODOWISKO 
 
Projektowana przebudowa drogi, przy u�ycie takich  materiałów jak   , betony asfaltowe, emulsja asfaltowa, 
piasek , tłucze� kamienny, kostka kamienna i kraw��niki kamienne   s�  zgodne z Polskimi Normami , posiadaj� 
atesty dopuszczaj�ce je do u�ycia w budownictwie drogowym i  s� oboj�tne dla �rodowiska, nie pogarszaj� lecz 
wr�cz polepsz� istniej�cy stan oddziaływania obiektu na �rodowisko i zdrowie ludzi.   
Na postawie Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych 
znacz�co lub potencjalnie znacz�co oddziaływa� na �rodowisko § 3 pkt.60 projektowana przebudowa drogi o 
nawierzchni twardej o całkowitej długo�ci powy�ej 1 km  mo�e by�  uci��liwa  dla  �rodowiska. tym  samym  
mo�e wymaga�  opracowania raportu  o  oddziaływaniu  na �rodowisko.  
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod wzgl�dem:  
 

a) zapotrzebowania i jako�ci wody oraz ilo�ci, jako�ci i sposobu odprowadzania �cieków- �cieki z wód 
opadowych odprowadzane b�d� tak jak dotychczas powierzchniowo do rowów odparowuj�cych . �cieki 
z dróg powiatowych nie wymagaj� podczyszczenia, 

b) emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem  ich rodzaju, ilo�ci i  
         zasi�gu   rozprzestrzeniania si� – realizacja inwestycji nie przewiduje emisji zanieczyszcze� gazowych, 
c)      rodzaju i ilo�ci wytwarzanych odpadów  - podczas wykonawstwa robót powstan� nast�puj�ce   
         ilo�ci  odpadów w postaci: 

        destrukt bitumiczny [17.03.01] ok. 1416,240 m3/2544,232 Mg 
• inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 4,5 Mg 

      Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 24 wrze�nia 2001r. w sprawie     katalogu   
      Odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod odpadu-17 03 01*)  
      s� uj�te na li�cie odpadów niebezpiecznych, zatem nale�y je przekaza� do firmy posiadaj�cej  
      odpowiednie zezwolenia na ich  odbiór,   zagospodarowanie i transport wynikaj�ce z ustawy z dnia 27  
      kwietnia 2001r. o  odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 + zmiany). 
      Inne odpady zmieszane z budowy oraz ziemia z koryt, �cinki poboczy i odmulenia rowów zostan�  
      wywiezione bezpo�rednio na składowisko odpadów, ziemia na składowisku zostanie u�yta do celów  
      technologicznych. 
      W trakcie eksploatacji nie b�d� powstawa� inne odpady . Wyj�tkiem mo�e by� potrzeba     
      wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy nale�y post�powa� zgodnie z wytycznymi  jak  
      dla etapu  budowy,  
d )  emisji hałasu oraz wibracji, a tak�e promieniowania, w szczególno�ci jonizuj�cego,  

         pola elektromagnetycznego i innych zakłóce�, z podaniem odpowiednich parametrów  
      tych   czynników i zasi�gu ich rozprzestrzeniania si� - projekt nie przewiduje do realizacji obiektów   
      b�d�cych  �ródłem emisji hałasu do �rodowiska, ani obiektów emituj�cych promieniowanie jonizuj�ce  
      czy te� pole   elektromagnetyczne, realizacja inwestycji zmniejszy   do    minimum obecnie wyst�puj�ce  
      z uwagi na  nierówno�ci  nawierzchni bitumicznej wibracje a zastosowanie nawierzchni z SMA 11  
      zmniejszy radykalnie istniej�c� emisj� hałasu,  
e) wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�,   
       wody powierzchniowe i podziemne -  - realizacja planowanego   przedsi�wzi�cia celem doprowadzenia   
       skrajni drogowej do wymiarów normatywnych i podniesienia bezpiecze�stwa ruchu kołowego   
       wymaga wycinki 15 drzew . Teren, na którym prowadzone b�d� prace budowlane zostanie   
       zagospodarowany zgodnie z projektem. 
       Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie  
       wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływa� negatywnie na wody podziemne czy te�  powierzchniowe.         
f) oraz wykaza�, �e przyj�te w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi�zania przestrzenne, 

funkcjonalne i techniczne ograniczaj� lub eliminuj� wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko  
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr�bnymi przepisami – projektowana 
przebudowa drogi wskazuje, i� nie b�dzie ona wywiera� negatywnego oddziaływania na �aden z 
komponentów �rodowiska zarówno w  fazie realizacji jak i pó�niejszej eksploatacji, zatem z 
pewno�ci� mo�liwe jest wykonanie  przewidzianych do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie z 
gwarancj� dotrzymania   wymaga� i norm okre�lonych w przepisach z zakresu ochrony �rodowiska. 

    Ze wzgl�du na zakres oraz specyfik� przebudowy, zagro�enia dla �rodowiska na etapie     
    wykonawstwa b�d� niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawa� sobie  
    spraw� z mo�liwo�ci wyst�pienia takich zagro�e�. Uci��liwo�ci i  niekorzystne oddziaływanie  
    inwestycji na �rodowisko zwi�zane z jej realizacj�,  mog�   zosta� ograniczone i w wi�kszo�ci mie�  
   maj� charakter tymczasowy.  Uwarunkowane to jest  odpowiednim  prowadzeniem robót. 
   Na etapie eksploatacji nie przewiduje si� wyst�pienia negatywnych skutków inwestycji na �rodowisko  
    naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si� wyst�pienia obszaru oddziaływania  
   wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odr�bnych,  
   wprowadzaj�cych zwi�zane z tym  obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

       Przebudowa nawierzchni jezdni, poprawi  standard  u�ytkowania i bezpiecze�stwo ruchu kołowego i  
       pieszego . 



 
 

                       11.  DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Projektowany remont nie koliduj� z istniej�cymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i  
zlokalizowanymi na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Je�eli w  
trakcie robót zostan� odkryte stanowiska archeologiczne, to nale�y fakt ten zgłosi� do  
Opolskiego Urz�du Wojewódzkiego w Opolu, do Pa�stwowej Słu�by Ochrony Zabytków  
Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 

 
12. INFORMACJA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA        
           Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia została sporz�dzona jako osobny  
           zał�cznik. 
 
13. UWAGI KO�COWE  

 
           Roboty wykonywa� po oznakowaniu działek roboczych zgodnie z projektem organizacji ruchu na  
           czas robót. 
 
          Roboty w s�siedztwie linii kolejowej, nale�y ka�dorazowo uzgodni� z Wła�cicielem   
          linii Zakładami Wapienniczymi Lhoist S.A. z siedzib� w Tarnowie Opolskim 
          ul. �wierczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski.  
 
          Roboty wykona� nale�y oraz odbiorów robót dokonywa� zgodnie z warunkami okre�lonymi w  

  specyfikacjach technicznych.                                   
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Wyniki bada	 ugi�� spr��ystych drogi  powiatowej 1832 O 
Gogolin – Chorula  
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Wyniki bada� ugi�� spr��ystych 
 
 

Nr drogi   Powiatowa  1832 O 
 
Nazwa drogi     Gogolin – Chorula 
 
Lokalizacja   od km 2+077 do km 4+044 (do torów zakładowych) 
 
Długo��    1967 m 
 
Rodzaj nawierzchni  podatna   
 
Data pomiarów  20.10.2010r 
 
Obci��enie na o�  10 Ton 
 
Temperatura masy bitumicznej 10 stopni Celsjusza 
 
 
 
Ugi�cie �rednie –   0,5 P , 0,48 L 
Odchylenie standardowe-  0,25 P,  0,17 L 
Ugi�cie miarodajne-   1,00 P,  0,9 L 
 
 
Ugi�cia – wyniki w zał�czniku nr 1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                    
 

Zał�cznik nr 1. 
 

Wyniki bada� ugi�� 
spr��ystych metod� belki benkelmana 
droga Gogolin Chorula 1832 O   
odcinek od km 2+ 077 do km 4+044 
      
 str.P str.L    
 0,44 0,5    
 0,66 0,44    
 0,36 0,68    
 0,24 0,8    
 0,2 0,24    
 0,6 0,66    
 0,98 0,46    
 0,22 0,24    
 0,46 0,26    
 0,98 0,68    
 0,2 0,56    
 0,22 0,22    
 0,42 0,32    
 0,88 0,46    
 0,46 0,4    
 0,5 0,46    
 0,68 0,68    
 0,44 0,44    
 0,8 0,68    
 0,54 0,42    
 0,26 0,4    
�rednia 0,501905 0,47619    
odchylenie 0,251309 0,170132    
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     
 
 
 
 

Orzeczenie 6/Road - Bud /11 
droga 1832 O Gogolin – Chorula 

 
 

   
Droga 1832 O od km 2+077 do km 4+044 nie spełnia wymaga� pod wzgl�dem ugi��  
 
spr��ystych dla  kategorii ruchu KR 4. Droga wymaga wzmocnienia konstrukcji. 
 
Zaleca si� wzmocnienie podbudowy poprzez wykonanie recyklingu i stabilizacji  podbudowy  
 
metod� MCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE ŁUKÓW POZIOMYCH 
 
ŁUK 1 
 
 K�t zwrotu stycznej             t:     2,8246 deg          2,8246 deg  
Rz�dna                          X:    49,286  m           49,286  m    
Odci�ta                         Y:     0,810  m            0,810  m    
Odsuni�cie od stycznej głównej Hk:     0,203  m            0,203  m    
Odci�ta �rodka koła krzywizny  Xs:    24,647  m           24,647  m    
Rz�dna �rodka koła krzywizny   Ys:   500,203  m          500,203  m    
Styczna główna                  T:    49,326  m           49,326  m    
Długa styczna                  Td:    32,870  m           32,870  m    
Krótka styczna                 Tk:    16,436  m           16,436  m    
Normalna                        N:     0,811  m            0,811  m    
Podstyczna                      U:    16,417  m           16,417  m    
Podnormalna                     V:     0,040  m            0,040  m    
Styczna                        Ts:    43,982  m           43,982  m    
Styczna całkowita              To:    68,629  m           68,629  m    
K�t �rodkowy łuku kołowego      a:     4,4009 deg  
Długo�� łuku kołowego           ł:    38,405  m    
Zetka                           Z:     2,132  m    
 
Zestawienie trasy 
Pikieta� wierzchołka łuku     KM2+439,63 
PKP1              KM2+371,00 
KKP1=PŁK          KM2+420,30 
�ŁK               KM2+439,50 
KKP2=KŁK          KM2+458,70 
PKP2              KM2+508,00 
 
 
ŁUK 2 
 
Promie� łuku kołowego           R:   300,000  m    
K�t zwrotu trasy                g:    11,1050 deg  
 
Długo�� stycznej głównej        T:    29,164  m    
Odl. wierzchołka do �r. łuku   WS:     1,414  m    
Odci�ta PA                     PA:    29,027  m    
Rz�dna AS                      AS:     1,408  m    
Ci�ciwa PS                     PS:    29,061  m    
Styczna pomocnicza PW1         PW:    14,548  m    
Długo�� łuku kołowego           ł:    58,146  m    
 
Zestawienie trasy 
Pikieta� wierzchołka łuku     KM4+021,16 
PŁK          KM3+992,00 
�ŁK          KM4+021,07 
KŁK          KM4+050,14 
 
 
 



WYZNACZENIE PARAMETRU A DLA KRZYWYCH 

PRZJ�CIOWYCH 
 
ŁUK 1 
 

Dane :1 radian = 180°� � 57°17'45'' v= 80 km/h γ= 10,05 o R= 500 m 

v=  v= 22,22222 m/s  γ= 0,1754056 rad d= 0,08 m 
        Ł= 87,7  
Warunek  dynamiki           
           
a=v2/R a= 0,987654         

Α>=PIERWIASTEK(v3/∆amax) A>= 148,1481         
∆amax=0,5           
           
Warunek geometrii           
           
A<=R pierwiastek (γ) A<= 209,4073         
 (γ) w rad           
           
Warunek estetyki           
           
0,33333 R <= A<= R 166,666  <= A<=  500       
           
Wrunek minimalnego odsuni�cia łuku 
od stycznych głównych           
           
H=L2/(24R) H= 0,202524         

A>=PIERWIASTEK 4 st. (24 R3 Hmin) A>= 156,5085         

 Hmin=0,5 m (dop. 0,2m)           
           
Warunek poszerzenia jezdni na łuku           
           
H>=d gdzie  d poszerzenie           
A>=PIERWIASTEK 4 st.(24 R3 d) A>= 124,4666         
           
Warunek proporcji krzywych           
           
����������������	���
���	�           
gdzie: nzalecane = 1 do 2, ndopuszczalne = 0,5 do 4           
PIERWIASTEK(RŁ/n2+1) <= A <= 
PIERWIASTEK(RŁ/n1+1) 

120,90133
4  <= A <=  171        

gdzie: n1 = 0,5 do 1, n2 = 2 do 4           
           
           

Przyj�to A= 157          
           
długo�
 krzywej przej�ciowej L=A2/R 49,30 m         

 



 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilo�� 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 1040004 Asfalt do wytworzenia asfaltu spienionego t 311,4144 
2. 0 1041101 Emulsja asfaltowa do nawierzchni 

drogowych 
kg 38 042,3934 

3. 0 1102199 Pr�ty do zbrojenia betonu okr�głe kg 28,6000 
4. 0 1323711 Słupki z rur stalowych o �red. 70 mm kg 117,7800 
5. 1 13528041 Tablice znaków drog.trójk�tne odblaskowe 

o boku 90 cm. A-18b 
szt 4,0000 

6. 1 13528042 Tablice znaków drog. trójk�tne odblaskowe 
o boku 90 cm. A-1 

szt 1,0000 

7. 1 13528288 Znak drog.B 900 (okr. fi 90cm) folia II ge - 
B-33 (60) 

szt 1,0000 

8. 1 13528991 Tabliczka znaków drogowych T-2 szt 2,0000 
9. 1 13528992 Tabliczka znaków drogowych T-3 szt 2,0000 

10. 0 1520812 Farba chlorokauczukowa ogólnego 
stos.biała 

dm3 56,2152 

11. 0 1530503 Rozcie�czalnik do wyrobów 
chlorokauczuk. 

dm3 17,7293 

12. 0 1600308 Grysy kamienne 16-25 mm t 302,1312 
13. 1 1600506 Kruszywo łamane 0 - 31,5 m niesortowane t 211,6197 
14. 0 1600514 Kruszywo min.łamane niesort.0-

60mm,tłucze� 
t 52,3439 

86,4520 
15. 0 1600601 Miał (kruszyny) t 9,6373 
16. 0 1601801 Piasek zwykły m3 82,8946 
17. 0 1602512 �wir do betonów wielofrak.uziar.2-31,5 

mm 
m3 0,5400 

18. 1 16030016 Mieszanka mineralno asfaltowa grysowa 
AC WMS 11 S 

t 68,6596 

19. 1 16030026 Mieszanka asfaltowo grysowa AC WMS 16 
W 20/60 

t 1 518,8581 

20. 1 16030041 Mieszanka min-asfaltowa,grysowo-
�wir.cz.zm  AC 11 W 

t 1 210,4256 

21. 1 16031011 Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 
50/70 

t 1 203,8040 

22. 0 1630001 Brukowiec obrobiony 16-20 cm t 2,0000 
23. 0 1690001 Gruz betonowy m3 0,2700 
24. 0 1700308 Cement portl,zwykły b.dod. t 155,7072 
25. 1 2231 Mieszanka doziarniaj�ca m3 707,7600 
26. 0 2370601 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 m3 1,0800 
27. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,0405 
28. 1 39040231 Ta�ma bitumiczna m 1 967,0000 
29. 0 3930001 Woda przemysłowa z ruroci�gu m3 198,6528 
30. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste �red. 70 mm m3 0,2046 
31. 1 4 Opłata składowiskowa za składowanie 

ziemi 
m3 986,6480 

32. 1 5652102 Rury karbowane przepustowe 400mm m 27,8100 
   Materiały pomocnicze   

 
 
 
 
 
 



 
RYSUNKI 

 
 
 

Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Format Nr strony           
/             

rysunku 
15. Rysunki : 1xA4 20 

15.1 Profil podłu�ny I 5xA4 21/6 
15.2 Profil podłu�ny II 4xA3 22/7 
15.3 Przekroje normalne na prostej i łukach 1xA4 23/8 
15.4 Przekrój konstrukcyjny I 1xA4 24/9 
15.5 Przekrój konstrukcyjny II 1xA4 25/10 
15.6 Przekrój konstrukcyjny podłu�ny 1xA4 26/11 
15.7 Przekrój konstrukcyjny zjazdu w drogi boczne 1xA4 27/12 
15.8 Przekrój konstrukcyjny zjazdu na grunty rolne 1xA4 28/13 
15.9 Przekrój konstrukcyjny przepustu 1xA4 29/14 
15.10 Obudowa wlotów przepustu 1xA4 30/15 
15.11 Rzut skrzy�owania z lini� kolejow�  1xA4 31/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

O�WIADCZENIE, UPRAWNIENIA, IZBY  
 
 
 

Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Format Nr strony /  

rysunku 

 
16.1 O�wiadczenie projektantów 1xA4 33 
16.2 Uprawnienia projektowe Andrzej J�czmienny 1xA4 34 
16.3 Przynale�no�� do OOIIB 2011 Andrzej J�czmienny 1xA4 35 
16.4 Uprawnienia projektowe sprawdzaj�cego Mirosław Sieja 1xA4 36 
16.5 Przynale�no�� do OOIIB 2011 Mirosław Sieja 1xA4 37 
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1. Podstawa  opracowania 
 

Informacja  dotycz�ca  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  została  opracowana  zgodnie z 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze	stwa i zdrowia ludzi (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)  

 
2. Opis  techniczny 

2.1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno��  realizacji  
                   Cało��  zamierzenia  obejmuje  przebudow� drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula od km  
                   2+077 do km 4+044 

o parametrach: 
Jezdnia: 
Długo�� jezdni – 1967,00 m, 
Szeroko�� jezdni – 6,00 m, 
Powierzchnia – 11802,00 m2, 
Zjazdy w drogi boczne: 
Powierzchnia – 509,44 m2, 
Zjazdy na grunty rolne: 

              Powierzchnia – 164,50 m2, 
 
Kolejno��  realizacji  poszczególnych  etapów budowy zjazdu zgodnie  z    dokumentacj�  
wykonawcz�  oraz  opisem  technicznym. 

 
2.2. Wykaz  istniej�cych  obiektów  budowlanych 

 
                     W drodze  powiatowej  1832 O  posadowiona s�   linia kolejowa, podziemna linie kablowa  
                     energetyczna,  
 

2.3. Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mog�  stwarza�  zagro�enia  bezpiecze	stwa  i  
zdrowia  ludzi 

          Skrzy�owania z drogami wewn�trznymi. 
          Skrzy�owanie z lini� kolejow�. 
          Podziemna linia kablowa wysokiego napi�cia uło�ona w kanale osłonowym. 

                 Istnieje równie� mo�liwo�� natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na  mapie  
                 geodezyjnej,  dlatego  roboty  ziemne  zwi�zane  z  wykonywaniem wykopów  nale�y   
                 wykonywa� ze  szczególn� ostro�no�ci�. 

 
2.4  Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót    
       budowlanych 

W  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  szczególn�  uwag�  nale�y  zwróci� uwag� na: 
            -     roboty w pasie drogowym drogi powiatowej pod ruchem na niej, 
            -     roboty w pasach skrzy�owa� z drogami i wewn�trznymi pod ruchem na nich, 
            -     roboty w bezpo�rednim s�siedztwie linii kolejowej, 
            -     praca ludzi sprz�tu w bezpo�rednim s�siedztwie poziemnej linii  energetycznej, 
            -     praca ludzi z pracuj�cymi  maszynami drogowymi i sprz�tem. 
   

2.5. Sposób  prowadzenia  instrukta�u  pracowników 
Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  robót  pracownicy  powinni  przej��  przeszkolenie  
BHP : 

                       - szkolenie  wst�pne  w  zakresie  BHP, 
                       - instrukta�  ogólny  zwi�zany  z  przepisami  BHP, 

                - instrukta�  stanowiskowy z szczególnym uwzgl�dnieniem tematów: 
1) praca pod ruchem, 
2) praca w bezpo�rednim s�siedztwie poziemnej linii  energetycznej, 
3) Praca w bezpo�rednim s�siedztwie linii kolejowej, 

        4)    roboty drogowe,  
5)    współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewn�trznej  w czasie pracy  
       maszyn i sprz�tu, 

               6)    odzie� robocza i ochronna 
               7)    zapoznanie  pracowników  w  ramach  w/w  szkole�  z  zagro�eniami wynikaj�cymi  z   
                      realizacji  zamierzenia  budowlanego. 

 



Fakt  odbycia  w/w  szkolenia  w  zakresie  BHP  winien  by�  odnotowany  w  dokumentacji  
prowadzonej  przez  wykonawc�  robót. 

 
   2.6. �rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj�ce niebezpiecze	stwom wynikaj�cym z 
wykonywania   
           robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym  
           zapewniaj�c�  bezpieczn� i sprawn� komunikacj� umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacje w 
przypadku  
           wyst�pienia zagro�e	: 

- zabezpieczenie budowy w  kompletne zestawy znaków drogowych i urz�dze� 
zabezpieczaj�cych wymagane  do wykonania organizacji ruchu  na czas robót. 

- wyposa�enie pracowników w niezb�dn� odzie� robocz� i odzie� oraz sprz�t ochrony osobistej 
               -      wykonanie planu zagospodarowania placu budowy 

- opracowanie planu komunikacji wewn�trznej na placu budowy 
- okre�lenie zasad post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�e�, 
- bezpo�redni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie  niebezpiecznymi w tym  
        przypadku praca  ludzi  sprz�tu i maszyn pod ruchem. 
-      zabezpieczenie budowy w apteczk� pierwszej pomocy. 

 
Kieruj�cy  robotami    powinien  zabezpieczy�  na  okres  trwania  robót  apteczk�  pierwszej  pomocy  
w  razie  zaistnienia  wypadku.  Po  zako�czeniu  prac  teren  budowy  nale�y  uprz�tn��. 

 
   2.7. Ustawy i przepisy niezb�dne  do opracowania „Planu bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia”  

 
     Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w  sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w  sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze	stwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)  
 
     Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze	stwa i  higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 
 
     Rozporz�dzenia Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony   
�rodowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpiecze	stwa i higieny pracy przy   wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych.  (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.) 
 
    Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie  bezpiecze	stwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze	 technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 
 
    Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa
dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga	 
dotycz�cych bezpiecze	stwa i higieny pracy w zakresie u�ytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 
 
    Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 wrze�nia 2000 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie w sprawie bezpiecze	stwa i higieny pracy przy r�cznych pracach transportowych. (Dz. U. 
Nr 82, poz. 930 z 2000 r.) 
 
   Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 
z 2001 r. z pó
. zm)      
 
    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93,  poz. 888 z 2004 r.)  
     
    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zpó
. zm.)  

 
- Ogólne specyfikacje techniczne (OST) Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych dla robót 

drogowych i mostowych : 
 

                      -      Projekt Organizacji Ruchu na czas robót  
 
 

Wy�ej wymienione ustawy, rozporz�dzenia i specyfikacje oraz projekty okre�laj� wymagania i 
warunki prowadzenia robót drogowych i stanowi� podstaw� opracowania „Planu bezpiecze	stwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia  

 
 


