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3.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dróg zakładowych wewnętrznych dla
komunikacyjnej obsługi projektowanych i istniejących obiektów – przy przebudowie i rozbudowie
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana. Zakres opracowania obejmuje przebudowę
istniejących, budowę nowych i lokalne poszerzenia istniejących dróg i placów w dostosowaniu do
taboru obsługującego projektowane obiekty.
3. 2.Sytuacja.
3.2.1. Stan istniejący.
Istniejące drogi wewnątrz zakładowe obsługujące istniejące obiekty posiadają nawierzchnię z
kostki betonowej. Całość w dobrym stanie technicznym. Krawężniki typ ciężki 15x30x100cm.
3.2.2. Stan projektowany.
Na rysunku nr D-1- Plan sytuacyjny przedstawiono projektowane rozwiązanie sytuacyjne
rozbudowy układu dróg i poszerzeń.
Rozbudowa układu komunikacyjnego, to nowe odcinki dróg w dowiązaniu do istniejącego stanu oraz
poszerzenia i podjazdy do projektowanych i istniejących obiektów. Na drogach przewidziano
nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej.
- Powierzchnia projektowanych nawierzchni drogowych ogółem………….........................3887,30m2.
w tym:
- konstrukcja drogi ze wzmocnieniem podłoża cementem…………………..…...…1602.97m2.
- konstrukcja drogi bez wzmocnienia podłoża cementem…………………..………2284,33m2.
- Powierzchnie projektowanych chodników z kostki betonowej ……...…….........................200,67m2.
- Powierzchnia z kruszywa wokół zbiornika biogazu………………………………………..277,77m2.
- Długość krawężnika 15x30………………………………………………………………...1055,53m.
- Długość krawężnika obniżonego 15x30……………………………………………………..241,16m.
- Długość obrzeża 8x30……………………………………………………………………….230,76m.
3.3. Przekroje podłużne.
Osie projektowanych ciągów dróg w przekroju podłużnym złożone są z odcinków prostych i
łuków. Projektowane spadki niwelety wynoszą 0,35% - 1,88%. Spadki podłużne wynikają z
konieczności odprowadzenia wód deszczowych do projektowanej kanalizacji, istniejącej konfiguracji
terenu oraz poziomów projektowanych i istniejących obiektów.
3.4. Przekroje poprzeczne.
W przekroju poprzecznym dróg zaprojektowano spadki o nachyleniu 2,0%. Istniejące drogi
posiadają spadki jednostronne o pochyleniu poprzecznym 1-2%.
3.5. Przekroje konstrukcyjne.
Z dokumentacji geologicznej wynika, iż podłoże pod projektowanymi drogami w rejonie budynku
krat, osadników wstępnych, stacji dozowania osadu i stacji zagęszczania osadu ( oś drogi W1 – W6)
zbudowane jest z gruntów nasypowych piaszczystych (piaski drobne, piaski drobne humusowe, stan
luźny). Wody gruntowe nawiercono na głębokości 1,8-2,7m. W rejonie ww. obiektów przewidziano
wykonanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 bez konieczności wzmocnienia podłoża
gruntowego. Podłoże gruntowe należy zagęścić do Is=1,0 i uzyskać wtórny moduł odkształcenia min.
120MPa.
Pod projektowanymi drogami w rejonie komory rozdziału, węzła rozdzielniczo - pomiarowego oraz
budynku biogazu (oś drogi W9 – W15) znajduje się nasyp niekontrolowany w skład którego
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wchodzą piaski drobne, gruz, osad ściekowy, odpady. Głębokość nasypu wacha się od 0,8 do 2,5 m.
W rejonie ww. obiektów przewidziano wykonanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 z
ze wzmocnieniem gruntu cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15cm oraz z wymianą gruntu pod konstrukcje
drogi gr. 10 cm na grunt niewysadzinowy, który należy zagęścić do Is=1,0 i uzyskać moduł wtórny
odkształcenia 120MPa
Przyjęto głębokość przemarzania gruntu jak dla strefy I - h=0,8m. Z warunku
mrozoodporności rzeczywista grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża
powinna wynosić min. 0,45 x 0,8m = 36cm.
Konstrukcja nawierzchni ciągów została zaprojektowana według Załącznika nr 5 do
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. jak dla stanowiska
postojowego dla samochodów ciężarowych.
Konstrukcję nawierzchni przedstawiono na rys. nr D-2.
W miejscach przekopów przez istniejące jezdnie w celu odtworzenia nawierzchni należy wykonać
nową konstrukcję jezdni zgodnie z projektowanymi przekrojami konstrukcyjnymi.
Obramowanie nawierzchni.
Nawierzchnia jezdni ograniczona jest krawężnikiem 15x30x100cm z betonu wibroprasowanego,
ustawionym na ławie z oporem z betonu C-12/15.
Obramowanie chodników.
Nawierzchnia chodników ograniczona jest obrzeżem betonowym 8x30x100 ustawionym na ławie z
oporem z betonu C12/15.
3.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania w przeważającej części koryta pod nawierzchnię i
wykopu pod krawężnik z ławą betonową z oporem oraz wykopy pod chodniki dla pieszych. Wykop
przewidziany w całości do wywiezienia i utylizacji. W ciągu osi drogi W1- W6 roboty ziemne
sprowadzają się do wykonania nasypu pod konstrukcję drogi. Nasypy wykonać z gruntu
niewysdzinowego.
Wielkość robót ziemnych:
Nasyp: N=2359,69m3,
Wykop: W = 5742,20 m3.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować na terenie i oznaczyć kolizje z
uzbrojeniem podziemnym. Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ze szczególna
ostrożnością i pod nadzorem przedstawicieli właściciela lub zarządcy urządzenia.
3.7. Odwodnienie
Odprowadzenie wód z opadów atmosferycznych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do
istniejących i projektowanych wpustów ulicznych a następnie do projektowanej i istniejącej
kanalizacji. Na nowych odcinkach dróg zakładowych przewidziano wbudowanie nowych
dodatkowych wpustów ulicznych dla odprowadzenia wód opadowych.
Rozmieszczenie nowych wpustów ulicznych przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Odprowadzenie wód i projekt kanalizacji deszczowej obejmuje oddzienlne opracowanie branżowe.
Wody opadowe z chodników będą odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych na drogi i
przyległe tereny zielone.
3.8. Oświetlenie.
Oświetlenie terenu obejmuje oddzielne opracowanie branżowe.
Strona nr 4

3.9. Uzbrojenie podziemne i skrzyżowania z innymi trasami.
Pod projektowanymi drogami i chodnikami przebiegają istniejące i projektowane urządzenia
podziemne. Sposób zabezpieczenia tych urządzeń obejmują oddzielne opracowania branżowe.
Roboty ziemne wykonywane dla dróg i chodników nie przekraczają głębokości posadowienia
urządzeń podziemnych. Roboty ziemne prowadzone w rejonie urządzeń podziemnych należy
bezwzględnie poprzedzić ręcznymi odkrywkami dla dokładnego zlokalizowania ich położenia.
3.10. Organizacja ruchu docelowego.
Nie zmienia się istniejącej organizacji ruch wewnątrzzakładowego. Drogi (ciągi pieszo - jezdne)
pozostaną dwukierunkowe. Drogi wewnętrzne są równorzędne.
3.11. Odtworzenie nawierzchni
W miejscach przekopów przez istniejące jezdnie w celu odtworzenia nawierzchni należy wykonać
nową konstrukcję jezdni zgodnie z projektowanymi przekrojami konstrukcyjnymi.
3.12. Uwagi końcowe.
1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć wszystkie punkty główne osi dróg przez
uprawnionego geodetę, trwale je zastabilizować i opisać w dzienniku budowy dla możliwości ich
odtworzenia i dokonania kontroli.
2. Dokumentacja niniejsza nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy
3. Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami
obowiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej i
zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.
4.Uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego kierownik budowy zobowiązany
jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników i osób trzecich. Plan bioz winien dotyczyć nw. robót budowlanych, stwarzających
zagrożenie:
- wykonywanie wykopów przy użyci ciężkiego sprzętu zmechanizowanego,
- wykonywanie robót w sąsiedztwie czynnych ciągów komunikacyjnych
- Wykonywanie robót na czynnych zakładach produkcyjnych
podstawa:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r Dz.U.z2003 nr 120 poz.1126§ 6).
5. Dopuszcza się dokonanie niewielkich zmian, w okresie realizacji, zgodnie z wiedzą i sztuką
budowlaną (Art. 36a – Prawo budowlane).

Opracował:........................................................
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