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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 0477t Fałków-Starzechowice – Gliny – Turowice - Sulborowice  - gr. woj. 

świętokrzyskiego Skórkowice (dz. nr 1317) na działkę nr 1372/5 w m. Starzechowice, gmina 

Fałków na teren projektowanej przepompowni. 

Inwestorem jest Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków. 

 

2. Stan istniej ący 

Działki będące przedmiotem inwestycji znajdują się w m. Starzechowice, gmina 

Fałków. Droga powiatowa, z której projektowany jest zjazd indywidualny posiada jezdnię o 

nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 5,00m. W miejscu projektowanego zjazdu droga 

powiatowa przebiega w odcinku prostym. Spadek poprzeczny jezdni na wysokości zjazdu 

ok. 1,0%  w stronę zjazdu. Brak urządzeń odwadniających. 

Działka nr 1372/5 nie jest aktualnie zabudowana ani ogrodzona. 

Pod projektowanym zjazdem przebiega wodociąg. 

Rzędne terenu w obrębie zjazdu kształtują się w granicach 206,00 – 206,50m n.p.m.    

 

3. Opis układu projektowanego  

Rozwiązanie sytuacyjne 

Projekt opracowano na aktualnym podkładzie sytuacyjno - wysokościowym                       

i w oparciu o uzupełniające pomiary własne w terenie. Projektuje się zjazd o długości 6,70m 

(hektometraż roboczy hm 0+00,00 – hm 0+06,70) i szerokości 5,00m (szerokość jezdni – 

3,50m + pobocze obustronne 2x0,75m). Sytuacyjnie zjazd składa się z odcinka prostego, 

który znajduje się pod kątem 90° do osi oraz krawędzi drogi powiatowej. Krawędzie jezdni 

zjazdu w stosunku do krawędzi jezdni drogi powiatowej wykończono łukami poziomymi o 

promieniu R=5,00m. Powierzchnia zjazdu w granicach pasa drogowego wynosi 22,10m2. 

 

Ukształtowanie pionowe 

Ukształtowanie pionowe przyjęto w dopasowaniu do istniejącej krawędzi drogi 

powiatowej (206,05m n.p.m.). 

Niweleta projektowanego zjazdu składa się z odcinka o nachyleniu 2,00% w stronę 

drogi powiatowej. 



Na krawędzi nawierzchni drogi powiatowej oraz zjazdu należy wbudować krawężnik 

15/30cm z zerowym odkryciem, ułożony na podsypce cem-piaskowej 1:4 i ławie z betonu 

C12/15.  

Spadek poprzeczny zjazdu zaprojektowano o wartości 1,00%. Na początku 

projektowanego zjazdu spadek poprzeczny należy dopasować do istniejącego spadku 

podłużnego krawędzi jezdni drogi powiatowej. 

 

Nawierzchnia 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o katalog typowych nawierzchni 

drogowych. 

Nawierzchnię jezdni projektowanego zjazdu przyjęto z kostki brukowej betonowej gr. 

8cm, ułożonej na 3cm (po zagęszczeniu) podsypce cementowo - piaskowej 1:4 rozścielonej 

na zagęszczonej mechanicznie podbudowie. Warstwę podbudowy o grubości 20cm (po 

zagęszczeniu) stanowi kruszywo łamane frakcji 0/31,5mm. Warstwę podbudowy 

pomocniczej przyjęto o grubości 20cm z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm  ułożonego na 

wyprofilowanym zgodnie ze spadkami nawierzchni i zagęszczonym mechanicznie nasypie. 

Podłoże powinno być konstruowane w taki sposób, aby wartości minimalne wskaźnika 

zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 były zgodne z normą PN-S-02205 

„Drogi samochodowe – roboty ziemne”. 

Nawierzchnię poboczy zaprojektowano z warstwy tłucznia kamiennego o grubości 

10cm. 

Na krawędzi nawierzchni drogi oraz zjazdu należy wbudować krawężnik 15/30cm z 

zerowym odkryciem, ułożony na podsypce cem-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15. 

Nawierzchnię jezdni zjazdu po bokach ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm, 

ułożonym na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 oraz ławie z betonu C12/15. 

Do robót nawierzchniowych przystąpić po sprawdzeniu stopnia zagęszczenia podłoża 

nawierzchni oraz wtórnego modułu odkształcenia.  

 
4. Zagospodarowanie mas ziemnych 

Przewiduje się wykopy pod koryto nawierzchni zjazdu. Masy ziemne wykorzysta się  

do zagospodarowania terenu na działce nr 1372/5. 

Niwelacja terenu nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodą dla 

gruntów sąsiednich ani nie doprowadzi do niekorzystnego naturalnego ukształtowania 

terenu. 

       Tereny naruszone nie związane z inwestycją niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia 

przywrócić do stanu pierwotnego. 



 

5. Odprowadzenie wód opadowych, ochrona wód i gospo darka wodna 

Wody opadowe z projektowanego zjazdu poprzez odpowiednie spadki zostaną 

zagospodarowane na poszczególnych działkach. Na granicy działki drogowej projektuje się 

odwodnienie liniowe o szer. 0,15m skąd wody opadowe poprzez przykanalik zostaną 

odprowadzone do studni szczelnej wybieralnej na dz. nr 1372/5. 

Nie będzie naruszony stan wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.  

          

6. Roboty rozbiórkowe 

Przy realizacji inwestycji nie będą prowadzone roboty rozbiórkowe. 

 

7. Urządzenia obce 

Pod projektowanym zjazdem przebiega wodociąg. Projektowana inwestycja nie 

będzie z tą siecią kolidowała. Roboty wykopowe pod nawierzchnię nie sięgną jej głębokości 

(zapas ok. 0,50m). Zaprojektowano nawierzchnię rozbieralną.  

PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT, W POBLI ŻU URZĄDZEŃ OBCYCH, NALEŻY 

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE, 

POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA ZARZ ĄDCY ODPOWIEDNIEJ SIECI. 

 

8. Zieleń 

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zielenią. 

 

9. Uwagi i zalecenia 

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właścicielowi drogi zamiar rozpoczęcia 

prac i uzyskać odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio 

zabezpieczyć i oznakować. Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby 

uprawnionej do prowadzenia tego typu robót. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego 

projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z autorem projektu. 

 

       

mgr inż. Tomasz Kulig 

 

 

mgr inż. Dawid Klimek  



Sprawdzenie warunku mrozoodporno ści dla zjazdu  

 
Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 0477t Fałków-

Starzechowice – Gliny – Turowice – Sulborowice - gr . woj. świętokrzyskiego 

Skórkowice (dz. nr 1317) na działk ę nr 1372/5 w m. Starzechowice, gmina 

Fałków na teren projektowanej przepompowni 

 

Konstrukcja zjazdu:  

- Kategoria ruchu - KR-1. 

- Warunki wodne - dobre . 

- Grupa nośności podłoża – G1. 

Dla kategorii ruchu KR1 wybrano konstrukcje, która przedstawia się następująco: 

• warstwa ścieralna       8cm      kostka betonowa  

• podsypka            3cm            piaskowo - cementowa 

• górna warstwa podbudowy  20cm          kruszywo łamane    0/31,5 

• dolna warstwa podbudowy  20cm             kruszywo łamane  0/63 

 

Sprawdzenie warunku mrozoodporno ści:  

Łączna rzeczywista grubość warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi: 

8cm+3cm+20cm+20cm=51cm - jest niemniejsza niż wymagana grubość dla gruntu 

G1 i głębokości przemarzania 1,0m, która wynosi: 

0,40*1,00m=0,40m 

� Zatem warunek mrozoodporności jest spełniony. 

 



 

TOMASZ KULIG 
upr. nr MAP/0259/POOD/11 
MAP/BD/0053/12 
 
DAWID KLIMEK 
upr. nr MAP/0280/POOD/10 
MAP/BD/0086/11 
 
 

OŚWIADCZENIE 
projektanta o sporz ądzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane                   

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oświadczam, że projekt pn.: 

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 0477t Fałków-

Starzechowice – Gliny – Turowice – Sulborowice  - g r. woj. świętokrzyskiego 

Skórkowice  (dz. nr 1317) na działk ę nr 1372/5 w m. Starzechowice, gmina Fałków 

na teren projektowanej przepompowni. 

 

sporządzony w dniu 04.11.2016 

dla:  Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków. 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Kraków, 04.11.2016     

 

 

 

mgr inż. Tomasz Kulig    

 

 

 

mgr inż. Dawid Klimek  






















