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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1.

Przedmiot inwestycji, podstawa i zakres opracowania


Umowa z inwestorem,



Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,



Pomiary uzupełniające,



Badania geotechniczne podłoŜa gruntowego,



Inwentaryzacja istniejącego oznakowania,



Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany
w IBDiM.



Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.



Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr
104839B – ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej w zakresie budowy nawierzchni jezdni,
ciągu pieszo - rowerowego, zatoki autobusowej, parkingu dla autobusów, chodników,
zjazdów, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami oraz sieci telefonicznej i
hydrantu zgodnie z projektem zagospodarowania zał. nr 2.
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach:
Nr geod: 25/3 (powstałej z podziału działki nr 25/2), 24/1 (powstałej z podziału działki nr
24), 17/1 (powstałej z podziału działki nr 17), 3/1 (powstałej z podziału działki nr 3), 5/12
(powstałej z podziału działki nr 5/5), 5/14 (powstałej z podziału działki nr 5/6), 5/16 (powstałej z podziału działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału działki nr 5/4), 5/8 (powstałej
z podziału działki nr 5/3), 45/14 (powstałej z podziału działki nr 45/2), 44/1 (powstałej z
podziału działki nr 44), 46/3 (powstałej z podziału działki nr 46/2), 64, 25/1, 45/3, 45/4 –
działki obręb Rudnia gm. Czarna Białostocka oraz na działkach o nr geod: 242/5 (powstałej z podziału działki nr 242/1), 242/6 (powstałej z podziału działki nr 242/2), 242/3 - działki obręb miasta Czarna Białostocka

Zakres robót budowlanych obejmuje:


Rozbiórka elementów dróg,



Wycinka drzew i krzewów,



Wykonanie robót ziemnych podstawowych i uzupełniających,



Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami,



Budowa sieci telefonicznej,



Budowa hydrantu,



Przebudowa z rozbudową ul. Sosnowej:
- ustawienie krawęŜników betonowych i oporników kamiennych,
- ustawienie obrzeŜy betonowych,
- ułoŜenie rur osłonowych,
- wykonanie chodników wraz z rampami dla pieszych,
- wykonanie zatoki autobusowej,
- wykonanie ciągu pieszo – rowerowego,
- wykonanie parkingu dla autobusów,
- wykonanie zjazdów bramowych,
- wykonanie nawierzchni jezdni ulic,
- umocnienie skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem oraz brukowanie,



Regulacja naziemnych elementów armatury wodociągowej do nowej niwelety
drogi,



Regulacja istniejących studni rewizyjnych kanału sanitarnego do nowej niwelety drogi,



Regulacja studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej do nowej niwelety drogi,



Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2.

Istniejący stan zagospodarowania terenu
Ulica Sosnowa posiada jezdnię o szerokości około 5,5 m o nawierzchni bitumicznej,

ulica posiada przekrój szlakowy. Nawierzchnia z betonu asfaltowego jest w bardzo złym
stanie technicznym. Świadczy o tym przede wszystkim zdeformowany przekrój i profil
oraz licznie występujące spękania poprzeczne i siatkowe. Szczególnie uciąŜliwe są dość
licznie występujące ubytki masy, które w efekcie doprowadziły juŜ do zniszczenia całej
konstrukcji jezdni. Odwodnienie ulicy odbywa się powierzchniowo.
Cały odcinek projektowanej drogi przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej.
W Czarnej Wsi Kościelnej znajduje się Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia i z tego
względu jest zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla autobusów, które zostaną zaprojektowane na końcu drogi. Ukształtowanie terenu określić moŜna jako faliste i pagórkowate. Odzwierciedla to takŜe przebieg drogi w płaszczyźnie pionowej.
Ul. Sosnowa znajduje się w administracji gminy Czarna Białostocka.
2.1. Istniejące uzbrojenie


Sieć energetyczna napowietrzna i kablowa,



Sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,



Sieć wodociągowa,



Kanalizacja sanitarna,



Kanalizacja sanitarna tłoczna,



Kanalizacja kablowa teleinformatyczna własność firmy SerczerNET

2.2. Badania geotechniczne
Na terenie objętym badaniami w warstwach górnych podłoŜa stwierdzono grunty rodzime mineralne w postaci piasku drobnego i średniego. W odwiertach nr 3, 4, w warstwach niŜej połoŜonych występuje piasek gliniasty.
Grunt piasek gliniasty występujący w warstwach niŜszych jest gruntem wysadzinowym. Pozostałe grunty niespoiste stwierdzone w podłoŜu, są to grunty niewysadzinowe.

Na terenie objętym opracowaniem warunki wodne naleŜałoby uznać za dobre, zaś
podłoŜe gruntowe jako niewysadzinowe (grupa nośności podłoŜa G1) Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi Hz=1,2m ppt.
W trakcie wykonywania robót ziemnych, z uwagi na fakt występowania w warstwach
niŜszych gruntów wysadzinowych naleŜy przestrzegać:
- utrzymywać wykop w stanie suchym,
- chronić wykop przed wodami opadowymi,
- uŜywać maszyn budowlanych lekkich,
- prace ziemne wykonywać w okresie moŜliwie suchym,
- przy zasypywaniu wykopów uŜywać kruszywo mrozoodporne (Ŝwir lub pospółka).
3.

Opis rozwiązań projektowych budowy ulicy

3.1. Opis stanu projektowanego
Przebieg projektowanej osi generalnie pokrywa się z osią istniejącej jezdni. Dokonano zmian w geometrii skrzyŜowań, a takŜe w przebiegu trasy, poprzez wpisanie normatywnych łuków poziomych. W celu poprawienia bezpieczeństwa jazdy oraz dostosowania
parametrów drogi do obowiązujących norm, przewidziano korektę pochyleń poprzecznych jezdni. Zaprojektowano układ komunikacyjny obsługujący wszystkie istniejące działki. Jezdnię ul. Sosnowej zaprojektowano o szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego na
kategorię ruchu KR2. Jezdnię ograniczono krawęŜnikiem betonowym 15x30 cm. Przewidziano spadek poprzeczny ulicy daszkowy 2% oraz jednostronny 2% na łuku dopasowując do stanu istniejącego. Zaprojektowano budowę chodnika z lewej strony z betonowej
kostki brukowej. Od km 0+199 do km 0+212 przewidziano chodnik wzmocniony o konstrukcji jak na zjazdach i naleŜy go wykonać do granicy pasa drogowego. Zaprojektowano zjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej i
podbudowie z kruszywa naturalnego. Szerokość zjazdów dopasowano do istniejących
bram na posesje. Zaprojektowano ciąg pieszo - rowerowy z pochyleniem do jezdni 2% i
szerokości 2,5 m z betonu asfaltowego. Wjazdy na posesje i na drogi boczne zostaną
podporządkowane pod ciąg pieszo - rowerowy.
Zaprojektowano budowę zatoki autobusowej po stronie prawej z kostki kamiennej. Na
końcu trasy po stronie lewej przewidziano parking dla autobusów z betonowej kostki brukowej. W km 0+312 naleŜy przestawić krzyŜ kolidujący z ciągiem pieszo – rowerowym.

3.2. Dane ruchowe
Ulica Sosnowa łączy się w jednym poziomie z drogą powiatową nr 1420B Czarna
Białostocka (ul. Fabryczna, ul. Świerkowa, droga do Czarnej Wsi Kościelnej) - Czarna
Wieś Kościelna - Oleszkowo - Chmielnik - Niemczyn - Zdroje - Zastocze – dr. 8. Kursują
po niej autobusy komunikacji zbiorowej. Udział ruchu cięŜarowego jest dość duŜy.
3.3. Konstrukcja nawierzchni
Kategoria ruchu KR 2

Grupa nośności podłoŜa G1

W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni:
konstrukcja: (Dziennik Ustaw Nr 43 punkt 5.3.c.)
Grupa nośności G1: ul. Sosnowa, kategoria ruchu KR 2
Nawierzchnia (warstwa ścieralna)

Beton asfaltowy AC11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza

Beton asfaltowy AC16P gr. 7 cm

Podbudowa warstwa górna

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr.
20 cm

Podbudowa warstwa dolna

Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr.
20 cm

Przyjęto konstrukcję nawierzchni zatoki autobusowej:
Nawierzchnia (warstwa ścieralna)

Kostka kamienna gr. 9-11 cm

Podsypka

Cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza

Beton cementowy C12/15 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr.
20 cm

Przyjęto konstrukcję nawierzchni parkingu dla autobusów:
Nawierzchnia (warstwa ścieralna)

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka

Cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa warstwa górna

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr.
20 cm

Podbudowa warstwa dolna

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr.
20 cm

Przyjęto konstrukcję nawierzchni ścieŜki rowerowej:
Nawierzchnia (warstwa ścieralna)

Beton asfaltowy AC8S gr. 4 cm

Podbudowa

Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr.
20 cm

Przyjęto konstrukcję nawierzchni zjazdów bramowych na posesje:
Zjazdy bramowe

Kolorowa kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na
podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm; obrzeŜa betonowe 8/30 cm.

Przyjęto konstrukcję nawierzchni chodników:
Chodniki

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm, obrzeŜa betonowe 6/20 cm.

Rampy dla pieszych

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm, obrzeŜa betonowe 6/20 cm.

Obramowanie drogi
KrawęŜniki uliczne wystające

Betonowe 15/30 cm na ławie betonowej z oporem
30/30 cm z betonu C8/10

KrawęŜniki uliczne najazdowe

Betonowe 15/22 cm na ławie betonowej z oporem
30/30 cm z betonu C8/10

Opornik (zatoka autobusowa)

Kamienne 12/25 cm na ławie betonowej z betonu
C12/15

Uwaga! KrawęŜniki naleŜy ustawić ze światłem 10 cm na skrzyŜowaniach z ciągami pieszymi i na wjazdach bramowych 2 cm,

Chodniki obramować obrzeŜem betonowymi 6x20 cm ustawionym na podsypce piaskowej.. ObrzeŜa betonowe ustawiać ze światłem 2–4 cm.
3.4. Droga w planie
Jezdnia
Osie ulicy oraz początek i koniec opracowania oznaczone i opisane zostały na planszy
projektu zagospodarowania terenu. Ulicę Sosnową zaprojektowano z odcinków prostych i
dwóch łuków. Ulicę zaprojektowano o pochyleniu 2% nadając przekrój daszkowy oraz
jednostronny.
Współrzędne geodezyjne punktów głównych osi trasy podano na projekcie zagospodarowania terenu – patrz. rys. nr 2
Zjazdy
Zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącego i projektowanego zagospodarowania działek przyległych do ul. Sosnowej. Do
czasu realizacji robót drogowych mogą zajść zmiany w tym zakresie, w takim przypadku
ilość i lokalizacja zjazdów naleŜy dostosować do zagospodarowania przyległych działek
wg stanu aktualnego na dzień prowadzenia robót drogowych. Zjazdy istniejące oraz zjazdy projektowane jako nowe po przebudowie będą posiadały nawierzchnię z betonowej
kostki brukowej.
Projektowana lokalizacja zjazdów została pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.
Chodniki
Szerokość i lokalizacja istniejących chodników
- od początku trasy po stronie lewej chodniki o szerokości od 1,71 z obrzeŜem i krawęŜnikiem betonowym.
- po stronie prawej chodnik naleŜy wykonać za zatoką autobusową, przed wiatą oraz dojścia do bramek.
- zakres chodników przewidzianych do realizacji w ramach przebudowy ul. Sosnowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

Zatoka autobusowa
Budowa zatoki autobusowej po stronie prawej z dopasowaniem do nowej niwelety drogi.
Szerokość zatoki autobusowej 3,0 m, skos wjazdowy 1:8, skos wyjazdowy 1:4. Łuki wyokrąglające R-30. Całkowita długość zatoki 56 m.
Parking dla autobusów
Przewidziano dwa miejsca dla autobusów o wymiarach 8x12 m. Pochylenie parkingu 2%.
Parking ograniczono krawęŜnikiem betonowym 15x30 cm.
Ciąg pieszo – jezdny
Szerokość ciągu pieszo – rowerowego 2,5 m z betonu asfaltowego. Obramowanie obrzeŜem betonowym 8/30 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10. Miejsca łączenia
ciągu pieszo – rowerowego i drogi bocznej naleŜy wykonać z zastosowaniem krawęŜnika
najazdowego i zlicować go z nawierzchnią jezdni.
Zieleńce
Zieleńce naleŜy wykonać z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym i obsianiem.
Zieleńce znajdujące się za ciągiem pieszo – rowerowym naleŜy wykonywać do granicy
pasa drogowego.
3.5. Niweleta drogi
W projekcie uwzględnia się istniejące ukształtowanie terenu do granic pasa drogowego. Zakres robót nie powoduje znacznych zmian ukształtowania przyległego terenu.
Korekty rzędnych w pasie drogowym wynikają głównie z potrzeby sprawnego odwodnienia jezdni.
W celu poprawy bezpieczeństwa i warunków jazdy dokonano korekty i znormalizowania parametrów profilu podłuŜnego. Przy projektowaniu niwelety dowiązano się do
istniejącej ulicy (początek i koniec trasy) oraz do zjazdów na poszczególne posesje.
Niweleta ul. Sosnowej została zaprojektowana ze spadkami normatywnymi od 0,630% do
5,689%. Niweletę zaprojektowano z odcinków prostych z łukami pionowymi.
Nową niweletę zaprojektowano na podstawie pomiarów wysokościowych terenu odniesionych do Państwowej Osnowy Geodezyjnej.

3.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wynikają z potrzeby wykonania koryta pod konstrukcję nawierzchni: jezdni, zjazdów, ciągu pieszo – rowerowego i chodników zamykają się nadmiarem wykopów.
4.

Uzbrojenie techniczne

4.1. Odwodnienie drogi
Zaprojektowano:
Odcinek C1-D6
- kanał Φ315 mm PVC/PP SN8 lite:

L=212,8 m,

- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Φ1000 mm:

6 szt.,

- osadnik Φ1500 mm:

1 szt.,

- studnia chłonna Φ3000 mm:

2 szt.,

- wpust deszczowy standardowy Φ500 mm:

12 szt.,

- przykanaliki Φ 200 mm z PVC SN8 lite:

L=32,4 m.

Odcinek C3-D7
- kanał Φ315 mm PVC/PP SN8 lite:

L=163,7 m,

- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Φ1000 mm:

5 szt.,

- osadnik Φ1500 mm:

1 szt.,

- studnia chłonna Φ3000 mm:

2 szt.,

- wpust deszczowy standardowy Φ500 mm:

8 szt.,

- przykanaliki Φ 200 mm z PVC SN8 lite:

L=27,1 m.

Odcinek C5-D13
- kanał Φ315 mm PVC/PP SN8 lite:

L=33,6 m,

- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Φ1000 mm:

1 szt.,

- osadnik Φ1200 mm:

1 szt.,

- studnia chłonna Φ2000 mm:

1 szt.,

- wpust deszczowy standardowy Φ500 mm:

4 szt.,

- przykanaliki Φ 200 mm z PVC SN8 lite:

L=16,6 m.

Projektowane kanały naleŜy wykonać z rur:

a) PVC lite typ „S” (o sztywności obwodowej SN 8) o ściankach jednorodnych (bez
warstwy spienionej), połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową
lub
b) PP SN8 o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne Φ1000 mm wykonane z wibroprasowanych
kręgów betonowych łączonych na felc i uszczelkę. Posadowienie wszystkich studni: na
podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr. 20 cm oraz podłoŜu z betonu klasy
C12/15 gr. 20 cm.
Dla ujęcia wód deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne
wykonane z kręgów betowych ∅500 mm z osadnikiem. Wpusty naleŜy połączyć ze
studzienkami przy pomocy rur PVC typ „S” ∅200 mm.
Do odbioru wód opadowych zaprojektowano studnie chłonne o średnicy 2000 –
3000 mm, zbudowane ze standardowych kręgów betonowych bez dennicy. Wnętrze
naleŜy wypełnić Ŝwirem filtracyjnym płukanym Φ2-8 mm.
W celu oczyszczenia wód deszczowych zaprojektowano osadniki, o średnicy 1200 –
1500 mm. Osadniki naleŜy posadowić na podłoŜu o gr. 10 cm wykonanym z betonu B-10,
a następnie na 10 cm podsypki piaskowej.
4.2. Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna w ul. Sosnowej nie podlega przebudowie. NaleŜy wyregulować włazy istniejących studni do poziomu projektowanej niwelety.
4.3. Wodociąg
Zaprojektowano budowę pojedynczego hydrantu nadziemnego ∅80 mm, ze względu na kolizję z projektowaną ścieŜką pieszo – rowerową (rozbiórka hydrantu według odrębnego opracowania).
Pozostała cześć sieci wodociągowej nie podlega przebudowie. NaleŜy wyregulować
skrzynki zasów do poziomu projektowanej niwelety.
4.4. Telekomunikacja
Przebudowa drogi gminnej nr 104839B ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnejprzebudowa sieci telefonicznej ORANGE POLSKA S.A. (rejon szafy 2A)

W związku z kolizją doziemnego kabla telefonicznego m/c 50x4x0,8 ( CA Czarna
Białostocka- CA Czarna Wieś Kościelna) i kabla telef. rozdzielczego 10 par oraz słupka
kablowego 2A/10b z projektowaną budowa zatoki autobusowej naleŜy w miejscu kolizji
wybudować wstawkę kablową kablem XzTKMXpw 50x4x0,8 l= 78 m, wybudować odc.
kabla XzTKMXpw 5x4x0,5(10) l= 63 m i wprowadzić go na przestawiany słupek kablowy
niski.
W związku ze zmianą lokalizacji słupka kablowego niskiego naleŜy odkopać wszystkie
kable abonenckie(6 szt.) l=13m i przełączyć do nowej lokalizacji słupka kablowego niskiego.
W związku z kolizją kabla abonenckiego do bud. nr 25 z projektowaną ulicą naleŜy wybudować nowy odc. kabla XzTKMXpw2x2x0,5 l=89m i przełączyć kabel istniejący.
Głębokość ułoŜenia kabli 0,7 m.
Projektowane kable pod ulicą i wjazdami na posesje układać w rurach osłonowych HDPE110/6,3 i HDPE50/6,3.
W związku z kolizją słupa teletechnicznego z proj. chodnikiem naleŜy istn. słup przestawić poza miejsce kolizji i przełoŜyć istn. kabel do abonenta bud. nr1 l=63m.
Po wykonaniu przebudowy i uruchomieniu nowego kabla odc. kabla przewidziany do likwidacji zdemontować (rozbiórka kabli według odrębnego opracowania).
Przy projektowaniu telekomunikacji uwzględniono warunki:
- Orange Polska S.A. nr TODDRA-74314-215/14ZC z dnia 12.12.2014 r.
Kanalizacja kablowa teleinformatyczna której właścicielem jest firma SerczerNET
zgodnie z pismem Gminy Czarna Białostocka nr RI.7013.1.11.2014/2015 przełoŜy
swoje urządzenia na swój koszt jeŜeli infrastruktura techniczna koliduje z planowaną przebudową drogi.
4.5. Energetyka
Kable energetyczne naleŜy zabezpieczyć poprzez nałoŜenie rury dwudzielnej
APS110 na istniejący kabel. W pobliŜu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty
ziemne wykonywać ręcznie.

5. Zagadnienia własności gruntów i zadrzewienia
Projektowana droga wraz z uzbrojeniem, nie mieszczą się w istniejących liniach
rozgraniczających i zachodzi konieczność zajęcia dodatkowego terenu. Zachodzi konieczność usunięcia drzew kolidujących z projektowaną przebudową drogi. Drzewa przeznaczone do usunięcia zostały ujęte w formie tabelarycznej, która stanowi część opracowania projektowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych art. 21 nie wymaga się zezwolenia
na wycinkę drzew.
1. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
2. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów
usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.
6. Wpływ inwestycji na środowisko
Przebudowa z rozbudowa ul. Sosnowej będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. W znacznym stopniu zmniejszy się poziom zapylenia oraz drgań lokomocyjnych.
Zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz mechanicznego.
Wymagania obowiązujące w zakresie ochrony środowiska w fazie realizacji inwestycji:


NaleŜy zabezpieczyć miejsca postoju cięŜkiego sprzętu oraz place składowania materiałów budowlanych przed skaŜeniem substancjami ropopochodnymi,



NaleŜy zapewnić ochronę zieleni na działkach sąsiednich,



W celu ograniczenia uciąŜliwości związanej z hałasem, prace budowlane
prowadzić jedynie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00

Uwzględniając powyŜsze, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Zmiany w środowisku wynikające z

prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny.
Na wykonanie projektowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, poniewaŜ zgodnie z rozporządzeniem „w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, D. U. Nr 213, poz. 1397 z dnia
9.11.2010 r. przebudowa z rozbudową ul. Sosnowej nie naleŜy do Ŝadnych przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (sieci
kanalizacyjne o długościach poniŜej 1000 m, sieć wodociągowa nie będąca wodociągiem
magistralnym, droga o długości poniŜej 1 km, instalacje energetyczne o napięciu mniejszym niŜ 110 kV).
7. Sposób wykonywania robót budowlanych
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- przed rozpoczęciem robót naleŜy dokonać wytyczenia punktów głównych ulic przez
uprawnionego geodetę;
- koryto pod konstrukcję nawierzchni ulic, chodników i zjazdów wykonać mechanicznie, a
w pobliŜu kolizji z instalacjami podziemnymi (po min. 1,50 m z obu stron od kolizji z instalacją podziemną) ręcznie;
- wbudowane materiały winne posiadać aprobatę techniczną na stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i obowiązującymi normami;
- na czas realizacji inwestycji miejsce robót naleŜy oznakować zgodnie obowiązującymi
przepisami.
- drzewa powinny być usunięte w całości, zgodnie z projektem gospodarki istn. drzewostanu.

8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Zachodzi potrzeba opracowywania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z
uwagi na to, iŜ występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami.

9. Organizacja ruchu
Projekt stałej organizacji ruchu został wykonany przez Biuro Projektów „BIPRO” i
stanowi oddzielne opracowanie.

10. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie zamyka się w granicach projektowanego pasa drogowego i naleŜy pozyskać działki pod przyszły pas drogowy. Ograniczenie zabudowy działek sąsiednich będzie krótkotrwałe. Oddziaływanie inwestycji będzie miało miejsce tylko na etapie realizacji, będzie miało charakter krótkoterminowy,
przejściowy i całkowicie odwracalny.
Przedsięwzięcie moŜe stanowić uciąŜliwość dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości w fazie realizacji w postaci wzmoŜonego ruchu i trudności komunikacyjnych, po jej
zakończeniu inwestycja nie będzie generować Ŝadnych emisji. Realizacja planowanej
inwestycji nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hałasu. Jakkolwiek prace budowlane będą wykonywane tylko w godzinach dziennych (600–2200), a urządzenia emitujące
hałas o duŜym natęŜeniu, nie będą w miarę moŜliwości, pracować równocześnie. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia hałasu i poprawy komunikacji.
Przedsięwzięcie nie będzie w Ŝaden sposób transgranicznie oddziaływać na poszczególne elementy przyrodnicze, jego lokalizacja, charakter oraz brak występowania
emisji, która mogłaby przedostawać się poza granice kraju wyklucza całkowicie moŜliwość transgranicznego oddziaływania.
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację inwestycji prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko nie występuje.
11. Przepisy dotyczące robót


BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



PN-86/B-02480

Grunty budowlane.



PN-76/B-06714/00

Kruszywa mineralne.



PN-S-96025: 2000

Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.



PN-S-06102: 1997

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechan.

Białystok, 18.12.2014 r.
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Oświadczenie
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym art. 20 ust. 4 oświadczamy, Ŝe projekt budowlany Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr
104839B – ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, ciągu pieszo - rowerowego, zatoki autobusowej, parkingu dla
autobusów, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i
wpustami oraz sieci telefonicznej i hydrantu na działkach o nr geod: 25/3 (powstałej z podziału działki nr 25/2), 24/1 (powstałej z podziału działki nr 24),
17/1 (powstałej z podziału działki nr 17), 3/1 (powstałej z podziału działki nr 3),
5/12 (powstałej z podziału działki nr 5/5), 5/14 (powstałej z podziału działki nr
5/6), 5/16 (powstałej z podziału działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału
działki nr 5/4), 5/8 (powstałej z podziału działki nr 5/3), 45/14 (powstałej z podziału działki nr 45/2), 44/1 (powstałej z podziału działki nr 44), 46/3 (powstałej
z podziału działki nr 46/2), 64, 25/1, 45/3, 45/4 – działki obręb Rudnia gm.
Czarna Białostocka oraz na działkach o nr geod: 242/5 (powstałej z podziału
działki nr 242/1), 242/6 (powstałej z podziału działki nr 242/2), 242/3 - działki
obręb miasta Czarna Białostocka został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branŜy sanitarnej:
mgr inŜ. Violetta Chańko
BŁ/192/01

Projektant branŜy drogowej:
mgr inŜ. Grzegorz Ciurla
BŁ/101/02

Projektant branŜy telekomunikacyjnej:
mgr inŜ. W. Ostasiewicz
upr. 1246/98/U

Sprawdzający branŜy drogowej:
mgr inŜ. Henryk Jagielski
WZDP-8-445/66/66

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w akcie prawnym:
 Dz. U. z 2012 poz. 462 (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Przedmiot inwestycji, jej zakres oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104839B –
ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, ciągu
pieszo - rowerowego, zatoki autobusowej, parkingu dla autobusów, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami oraz sieci telefonicznej i hydrantu na działkach o nr geod: 25/3 (powstałej z podziału działki nr 25/2), 24/1 (powstałej z podziału działki nr 24), 17/1 (powstałej z podziału działki nr 17), 3/1 (powstałej z
podziału działki nr 3), 5/12 (powstałej z podziału działki nr 5/5), 5/14 (powstałej z podziału działki nr 5/6), 5/16 (powstałej z podziału działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału działki nr 5/4), 5/8 (powstałej z podziału działki nr 5/3), 45/14 (powstałej z podziału
działki nr 45/2), 44/1 (powstałej z podziału działki nr 44), 46/3 (powstałej z podziału
działki nr 46/2), 64, 25/1, 45/3, 45/4 – działki obręb Rudnia gm. Czarna Białostocka oraz
na działkach o nr geod: 242/5 (powstałej z podziału działki nr 242/1), 242/6 (powstałej z
podziału działki nr 242/2), 242/3 - działki obręb miasta Czarna Białostocka.
Zakres inwestycji wg kolejności realizacji poszczególnych obiektów:
 Usunięcie drzew i krzewów,
 Rozbiórka elementów dróg,
 Wykonanie robót ziemnych,

 Budowa sieci telefonicznej,
 Budowa hydrantu,
 Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami,
 UłoŜenie rur osłonowych,
 Wykonanie nawierzchni ulicy, zatoki autobusowej, parkingu dla autobusów,
ciągu pieszo – rowerowego, chodników wraz z rampami dla pieszych, zjazdów,
 Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem oraz brukowanie,
 Regulacja istniejącego uzbrojenia podziemnego do nowej niwelety drogi,
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Ulica Sosnowa posiada jezdnię o szerokości około 5,5 m i nawierzchnię bitumiczną, ulica posiada przekrój szlakowy. Nawierzchnia z betonu asfaltowego jest w
bardzo złym stanie technicznym. Świadczy o tym przede wszystkim zdeformowany
przekrój i profil oraz licznie występujące spękania poprzeczne i siatkowe. Odwodnienie
ulicy odbywa się powierzchniowo. Cały odcinek projektowanej drogi przebiega przez
tereny zabudowy jednorodzinnej. Ukształtowanie terenu określić moŜna jako faliste i
pagórkowate. Odzwierciedla to takŜe przebieg drogi w płaszczyźnie pionowej.
Ul. Sosnowa znajduje się w administracji gminy Czarna Białostocka.
Uzbrojenie istniejące:
 Sieć energetyczna napowietrzna i kablowa.
 Sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa.
 Sieć wodociągowa.
 Kanalizacja sanitarna.

 Kanalizacja sanitarna tłoczna,
 Kanalizacja kablowa teleinformatyczna własność firmy SerczerNET.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Jezdnię ul. Sosnowej zaprojektowano o szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego na
kategorię ruchu KR2. Jezdnię ograniczono krawęŜnikiem betonowym 15x30 cm. Przewidziano spadek poprzeczny ulicy daszkowy 2% oraz jednostronny 2% na łuku dopasowując do stanu istniejącego. Zaprojektowano budowę chodnika z lewej strony z betonowej kostki brukowej. Zaprojektowano ciąg pieszo - rowerowy z pochyleniem do jezdni
2% i szerokości 2,5 m z betonu asfaltowego. Zjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego.
Przewidziano budowę zatoki autobusowej po stronie prawej. Na końcu trasy po stronie
lewej przewidziano parking dla autobusów z betonowej kostki brukowej.
Projektowana ulica znajduje się na działkach geodezyjnych nr: 25/3 (powstałej z
podziału działki nr 25/2), 24/1 (powstałej z podziału działki nr 24), 17/1 (powstałej z podziału działki nr 17), 3/1 (powstałej z podziału działki nr 3), 5/12 (powstałej z podziału
działki nr 5/5), 5/14 (powstałej z podziału działki nr 5/6), 5/16 (powstałej z podziału
działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału działki nr 5/4), 5/8 (powstałej z podziału działki
nr 5/3), 45/14 (powstałej z podziału działki nr 45/2), 44/1 (powstałej z podziału działki nr
44), 46/3 (powstałej z podziału działki nr 46/2), 64, 25/1, 45/3, 45/4 – działki obręb Rudnia gm. Czarna Białostocka oraz na działkach o nr geod: 242/5 (powstałej z podziału
działki nr 242/1), 242/6 (powstałej z podziału działki nr 242/2), 242/3 - działki obręb miasta Czarna Białostocka.
Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC/PP ∅315 mm, przykanaliki z rur PVC∅200 mm, studnie rewizyjne z betonu ∅1000 mm, wpusty deszczowe
betonowe ∅500 mm, osadniki śr. 1200 – 1500 mm, studnie chłonne śr. 2000 – 3000
mm. Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana po uprzednim obliczeniu zlewni
dla ul. Sosnowej i terenów przyległych. Projektowana kanalizacja znajduje się na działkach geodezyjnych nr: 64, 45/4, 45/3, 46/3 (powstałej z podziału działki nr 46/2) –obręb
Rudnia oraz 242/3, 242/5 (powstałej z podziału działki nr 242/1) – obręb Czarna Białostocka.

Zaprojektowano rozbiórkę i budowę hydrantu nadziemnego śr. 80 mm. Projektowany hydrant znajduje się na działkach geodezyjnych nr: 45/4 – działki obręb Rudnia.
Zaprojektowano budowę i rozbiórkę urządzeń telefonicznych na działkach geodezyjnych nr: 5/16 (powstałej z podziału działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału działki
nr 5/4), 5/8 (powstałej z podziału działki nr 5/3), 45/14 (powstałej z podziału działki nr
45/2), 44/1 (powstałej z podziału działki nr 44), 46/3 (powstałej z podziału działki nr
46/2), 64, 45/3, 45/4 – działki obręb Rudnia gm. Czarna Białostocka
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu
 całkowita powierzchnia terenu

(0,65 ha)

100 %,

 powierzchnia ulicy

( 0,32 ha)

49 %,

 ciągu pieszo – rowerowego

( 0,13 ha)

20%,

 zjazdy, parking, zatoka autobusowa i chodnik ( 0,13 ha)

20%,

 powierzchnia zieleni

11 %.

(0,07 ha)

4. Dane dotyczące ochrony konserwatora zabytków
Działki, na których projektowana jest niniejsza inwestycja znajdują się poza strefą
konserwatorską i nie podlegają ochronie.
5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej
Nie występuje, poniewaŜ działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego.
6. Informacje o charakterze i cechach istniejących oraz przewidywanych zagroŜeń dla środowiska
Przebudowa z rozbudową ul. Sosnowej nie spowoduje zagroŜeń dla środowiska,
ale wręcz przeciwnie będzie miała na nie pozytywny wpływ. Zdecydowanie poprawi się
komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego i mechanicznego. W wyniku przeprowadzenia
budowy drogi zostanie poprawiony standard nawierzchni, ruch pojazdów będzie odby-

wał się bardziej płynnie, skutkiem tych działań będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.
Wody opadowe zbierane z nawierzchni jezdni będą odprowadzane przez wpusty
do projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie po oczyszczeniu w osadnikach do
studni chłonnych.
Realizowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku w lokalnych zasobach naturalnych. Inwestycja nie wymaga materiałów, surowców i paliw wykorzystywanych w
sposób ciągły. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystana energia elektryczna, woda i kruszywa, natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane zasoby naturalne.
W trakcie wykonywania robót będzie emitowany hałas, zanieczyszczenie powietrza ze spalin pochodzące od pracujących maszyn i wibracje. Emitowane w trakcie robót: hałas, zanieczyszczenia i wibracje będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną
na zdrowie ludzi oraz tereny przyległe.
Przedsięwzięcie będzie realizowane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii,
zastosowane materiały i urządzenia nie powodują ryzyka powaŜnej awarii zarówno na
etapie realizacji jak i eksploatacji. Realizacja inwestycji zmniejszy ryzyko wystąpienia
wypadków komunikacyjnych.
Technologia wykonania robót budowlanych związanych z projektowanym przedsięwzięciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska w trakcie realizacji inwestycji. Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych
będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały, przejściowy i całkowicie odwracalny.
7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania inwestycji
Przebudowa z rozbudową ul. Sosnowej nie naleŜy do skomplikowanych inwestycji.
Białystok, 18.12.2014 r.

Projektant branŜy sanitarnej:

Projektant branŜy drogowej:

mgr inŜ. Violetta Chańko
upr. nr BŁ/192/01

mgr inŜ. Grzegorz Ciurla
BŁ/101/02

Projektant branŜy telekomunikacyjnej:

Sprawdzający branŜy drogowej:

mgr inŜ. W. Ostasiewicz
upr. 1246/98/U

mgr inŜ. Henryk Jagielski
WZDP-8-445/66/66
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ZbigniewChmielak
Główny Specj a|ista ds. Ewidencji i Zarz4dzania Danymi o Infrastrukturze

Inwentaryzacja krzewów wymagających usunięcia
w związku z z przebudową z rozbudową drogi gminnej nr 104839B
ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej
Numer

Powierzchnia
Nr

Lokalizacja

(m2)

Rodzaj krzewów,

geodezyjny

Przyczyna usunięcia

działki

1
2
3
4
5

od km 0+046
do km 0+071
km 0+084
od km 0+304
do km 0+349

100

od km 0+375
do km 0+387
od km 0+490
do km 0+514

24

6
90

144

Krzewy jałowca, bzu

44/1, 45/3

Krzew bzu
Krzewy jałowca, bzu
samosiejki klonu, sosny

45/3
45/4

Krzewy jałowca, bzu
samosiejki klonu, sosny
Krzewy jałowca, bzu
samosiejki klonu, sosny

5/10

przebudowa z
rozbudową drogi gminnej
nr 104839B ul. Sosnowa
w Czarnej Wsi Kościelnej

242/5

Razem powierzchnia krzewów: 364 m2.

Opracował: mgr inŜ. Adam śmujdzin

Projektant: mgr inŜ. Grzegorz Ciurla
BŁ/101/02

GMINA
CZARNA BIAŁoSToCKA

dn.?2 **,afO|4
CzarnaBiałostocka,

@

r

BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁoSToCKIEJ

Rr.7013.1.r1.2014

Biuro Projektów ,,BIPRo,, s.c.
uL Hetmańska 42 lok.210.
15-427Białystok

Burmistrz Czarnej Białostockiej określanaĘpujące warunki techniczne na budowę
kanalizacji deszczowejw ulicy Sosnowejw CzarnejWsi Kościelnej:
1. Wody opadowe z u|icy Sosnowej naleĘ odprowadzić poprzez wpusty uliczne
i przykanalikido projektowanejkanalizacjideszczowej'
litą.
f. Do budowykanalizacjideszczowejzastosowaćatestowanerury PVC ze ścianką
studnirewizyjno-kontrolnychpowinnawynosió:
3. Minimalna średnica
. w przypadkuzastosowaniakręgów betonowych_ 1000mm.
- w przypadkuzastosowaniakręgów ztworryw sztucznych_ 600mm.
4. zastosowaóĘpowe wpustyuliczne _ 500 mm.
5. Wody opadowe na|eŻyodprowadzió kanalizacj ądeszczowądo zaprojektowanych
wządzefi rozsączających.

Matejko

Urząd Miejski w Czamej Białostockiej
ul. Traugutta2
|6-020 CzarnaBiałostocka,
1340,fax(085)7131349
tel.(085)713
www.czarnabialostocka.pl,vtn@czamabialostocka'pl

D6

D5

D4

D3

D2

D1

[-]
1

Nr
studzienki

151,22

152,92

149,24

151,54

147,91

149,91

147,05

148,65

146,31

147,91

145,84

147,44

[m]
2

1,70

2,30

2,00

1,60

1,60

1,60

[m]
3

[m]
4
147,44
145,89
147,44
145,89
147,91
146,36
147,91
146,36
148,65
147,10
148,65
147,10
149,91
148,36
149,91
148,36
151,54
150,09
151,54
149,99
152,92
151,47
152,92
151,37

Rzędna projektowana
Rzędna projektowana
Rp
Rp
Głębokość
Rzędna dna
studzienki
Rzędna wlotu
studzienki Rd
Hs
przykanalika Rwl
D
[mm]
7

L
[m]
6

1,8

4,1

1,45
1,55

1,4

3,9

1,45
1,55

1,4

3,9

1,55
1,55

1,4

3,9

1,55
1,55

1,4

3,9

1,55
1,55

1,4

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

przykan.

przykan.

3,9

Średnica

Długość

1,55

1,55

[m]
5

wlotu
przykan.
Hp

Zagłębienie

20

78

20

93

20

20

20

20

20

48

20

20

i
[‰]
8

Spadek

TABELA PRZYŁĄCZY WPUSTÓW ULICZNYCH
ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej

W12

W11a)

W10

W9a)

W8

W7a)

W6

W5a)

W4

W3a)

W2

W1a)

[-]
9

Nr
wpustu
[m]
10
147,42
145,97
147,42
145,92
147,89
146,55
147,89
146,39
148,63
147,18
148,63
147,13
149,91
148,44
149,91
148,39
151,55
150,45
151,55
150,02
152,89
151,79
152,89
151,41

Rzędna wylotu
przykanalika Rw

Rzędna góry
wpustu Rtw

1,48

1,10

1,53

1,10

1,52

1,47

1,50

1,45

1,50

1,34

1,50

1,45

[m]
11

wlotu
przykan.
Hw

Zagłębienie

143,43

145,13

142,31

143,87

146,79

148,94

147,77

149,47

148,75

150,25

149,80

151,35

150,85

152,45

[m]
2

1,70

1,56

2,15

1,70

1,50

1,55

1,60

[m]
3

D
[mm]
7

L
[m]
6

1,55

1,55

82,10

200

200

6,8
1,6

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2,4

5,8

8,0

1,7

1,7

4,1

1,45
1,45

1,7

4,1

1,50
1,50

1,7

200

przykan.

przykan.

4,1

Średnica

Długość

1,55

1,55

[m]
5

wlotu
przykan.
Hp

Zagłębienie

143,87
1,50
142,37
143,87
1,40
142,47
145,13
1,55
143,58
145,13
1,55
143,58
Suma przykanalików:

147,39

148,94

147,92

149,47

[m]
4
152,45
150,90
152,45
150,90
151,35
149,85
151,35
149,85
150,25
148,80
150,25
148,80

Rzędna projektowana
Rzędna projektowana
Rp
Rp
Głębokość
Rzędna dna
studzienki
Rzędna wlotu
studzienki Rd
Hs
przykanalika Rwl

- wpust bez osadnika
b)
- wpust uliczny boczny (krawężnikowy) wg. rys. 4/1.

a)

D13

D12

O2

D10

D9

D8

D7

[-]
1

Nr
studzienki

20

100

20

20

20

20

20

88

20

100

20

112

i
[‰]
8

Spadek

TABELA PRZYŁĄCZY WPUSTÓW ULICZNYCH
ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej

W23

W22a)

W21

W20b)

W24

W19

W18

W17a)

W16

W15a)

W14

W13a)

[-]
9

Nr
wpustu

143,63
142,49
143,96
142,52
145,41
144,26
145,16
143,61

147,55

148,95

147,95

149,45

[m]
10
152,46
151,36
152,46
150,93
151,36
150,26
151,36
149,88
150,26
149,16
150,26
148,83

Rzędna wylotu
przykanalika Rw

Rzędna góry
wpustu Rtw

1,55

1,15

1,44

1,14

1,40

1,50

1,43

1,10

1,48

1,10

1,53

1,10

[m]
11

wlotu
przykan.
Hw

Zagłębienie

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH BRAMOWYCH
ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej

Lp

Nr działki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

25/4
24/2
24/2
17/2
16
8
6/5
6/4
6/2
6/1
6/1
4
4
3/2
3/2
3/2
3/2
44/2
45/3
45/15
45/15
45/7
45/13
45/12
45/10
45/9
5/9
5/11
5/17
5/15
5/13

Wyliczenie
Nr
powierzchni
domu
[m2]
1
1
8
7
17
19
21
21
23
23
25
25
25
25
2
4
RAZEM:

6,8
7,6
5
6,1
7,8
9
9,2
8
8,6
6,1
6,4
5,1
5,5
7,1
7,4
7
9,7
9,1
20
2,5
2,3
1,7
1,6
2,5
4,3
6,1
3,5
1,3
1
1
0,8
180,1

Ilość obrzeŜy
8/30
[m]
4
4,2
2,7
3,5
4,5
5,2
5,1
4,4
4,9
3,3
3,6
2,9
3,2
4,1
4,3
3,9
5,5
8,5
11,2
5
5
5,4
4,9
6,4
6,2
6
5,8
4,6
4
4
4,5
150,8

ulica

Uwagi

ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa
ul. Sosnowa

szerokość 4,0 m
szerokość 4,2 m
szerokość 2,7 m
szerokość 3,3 m
szerokość 4,2 m
szerokość 4,9 m
szerokość 5,0 m
szerokość 4,3 m
szerokość 4,7 m
szerokość 3,2 m
szerokość 3,4 m
szerokość 2,7 m
szerokość 3,0 m
szerokość 4,1 m
szerokość 4,3 m
szerokość 3,9 m
szerokość 5,5 m
szerokość 4,0 m
szerokość 4,0 m
szerokość 4,0 m
szerokość 4,0 m
szerokość 4,7 m
szerokość 4,1 m
szerokość 5,5 m
szerokość 4,0 m
szerokość 4,7 m
szerokość 4,0 m
szerokość 4,0 m
szerokość 3,5 m
szerokość 4,0 m
szerokość 4,1 m

3,8
4,1
3,5
3,4
3,4
3,7
3,1
3,2
3,6
3,5
4,8
3,4
3,3
2,8
4
3,5
4,2
3,5
3
5,5
4,3
3
3,3
3,5
3,7
4,9
3,4
3,8
4,8
3,2

111,2

INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104839B – ul.
Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej w zakresie budowy
nawierzchni jezdni, ciągu pieszo - rowerowego, zatoki
autobusowej, parkingu dla autobusów, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami
oraz sieci telefonicznej i hydrantu na działkach o nr
geod: 25/3 (powstałej z podziału działki nr 25/2), 24/1
(powstałej z podziału działki nr 24), 17/1 (powstałej z podziału działki nr 17), 3/1 (powstałej z podziału działki nr
3), 5/12 (powstałej z podziału działki nr 5/5), 5/14 (powstałej z podziału działki nr 5/6), 5/16 (powstałej z podziału
działki nr 5/7), 5/10 (powstałej z podziału działki nr 5/4),
5/8 (powstałej z podziału działki nr 5/3), 45/14 (powstałej
z podziału działki nr 45/2), 44/1 (powstałej z podziału
działki nr 44), 46/3 (powstałej z podziału działki nr 46/2),
64, 25/1, 45/3, 45/4 – działki obręb Rudnia gm. Czarna
Białostocka oraz na działkach o nr geod: 242/5 (powstałej z podziału działki nr 242/1), 242/6 (powstałej z podziału działki nr 242/2), 242/3 - działki obręb miasta Czarna
Białostocka

Adres budowy:

Ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej

Inwestor:

Burmistrz Czarnej Białostockiej
ul. Traugutta 2; 16-020 Czarna Białostocka

Autor opracowania:
projektant branŜy
drogowej

mgr inŜ. Grzegorz Ciurla
BŁ/101/02

Projektant branŜy
sanitarnej:

mgr inŜ. Violetta Chańko
BŁ/192/01

Projektant branŜy
telekomunikacyjnej:

mgr inŜ. W. Ostasiewicz
upr. 1246/98/U

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:
 art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami),
 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. – (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., z późniejszymi zmianami ) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
1.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wg kolejności realizacji
poszczególnych obiektów

Zakresem opracowania objęto przebudowę z rozbudową ul. Sosnowej w Czarnej Wsi
Kościelnej w zakresie:
A. Budowa wodociągu (hydrant)
 wykonanie robót ziemnych,
 rozbiórka hydrantu,
 budowa hydrantu nadziemnego,
 zasypanie wykopów.
B. Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami
 wykonanie robót ziemnych,
 budowa kanalizacji deszczowej, przykanalików, wpustów, osadników, studni
chłonnych,
 zasypanie wykopów.
C. Budowa sieci telefonicznej
 wykonanie robót ziemnych,
 przebudować według projektowanej trasy kable doziemne,
 posadowić projektowane słupy telefoniczne,
 demontaŜ istniejących kabli telefonicznych i słupów,
 ułoŜenie rur HDPE i AROT.
 zasypanie wykopów.
D. Zabezpieczenie kabli energetycznych
 wykonanie robót ziemnych,
 ułoŜenie rury osłonowej dwudzielnej na istniejącym kablu energetycznym,

 zasypanie wykopów,
E. Budowa nawierzchni ulicy, chodników, zjazdów bramowych, zatok autobusowych,
 usunięcie drzew i krzaków,
 rozbiórka elementów dróg,
 wykonanie robót ziemnych,
 wykonanie nawierzchni jezdni ulic, chodników, zjazdów bramowych
 wykonanie zatoki autobusowej,
 wykonanie ciągu pieszo – rowerowego,
 wykonanie parkingu dla autobusów,
 wykonanie regulacji istniejących studzienek ulicznych i zasuw,
 montaŜ oznakowania pionowego drogi oraz wykonanie malowania oznakowania poziomego.
2.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W pasie drogowym ulic występuje następujące uzbrojenie techniczne:

3.



Kablowe linie energetyczne nn



Napowietrzne linie energetyczne nn



Napowietrzne linie telekomunikacyjne



Kablowe linie telekomunikacyjne



Sieć wodociągowa



Kanalizacja sanitarna



Kanalizacja sanitarna tłoczna,



Kanalizacja kablowa teleinformatyczna własność firmy SerczerNET

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi:


Kablowe linie energetyczne nn



Napowietrzne linie energetyczne nn

4.



Napowietrzne linie telekomunikacyjne



Kablowe linie telekomunikacyjne



Sieć wodociągowa



Kanalizacja sanitarna



Kanalizacja sanitarna tłoczna,



Kanalizacja kablowa teleinformatyczna własność firmy SerczerNET



Droga komunikacyjna

Wskazanie dotyczące przewidywań zagroŜeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i
czas ich występowania
ZagroŜeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z:
 prowadzeniem robót pod ruchem – moŜliwość potrącenia pracownika przez
przejeŜdŜający pojazd, moŜliwość kolizji pojazdu z maszyną budowlaną,
 wykopami wykonywanymi przy budowie kanalizacji – istnieje moŜliwość wpadnięcia do nich pracownika lub osoby postronnej, zasypanie w głębokim wykopie,
 rozładunkiem materiałów budowlanych takich jak np. krawęŜniki, kostka betonowa – moŜliwość przygniecenia pracownika,
 robotami ziemnymi i montaŜowymi na skrzyŜowaniach z istniejącą siecią:
energetyczną, wodociągową,– moŜliwość zasypania lub utonięcia w głębokim
wykopie, poraŜenia prądem.

5.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Pracownicy przed przystąpieniem do robót ziemnych powinni być przeszkoleni i

pouczeni o zagroŜeniach wynikających z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sąsiedztwie czynnych urządzeń podziemnych. Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP w
zakresie robót ziemnych i drogowych. Pracownicy wykonujący roboty w pasie drogowym powinni posiadać odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.
Roboty ziemne winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami branŜowymi. Przy wykonywaniu robót z uŜyciem sprzętu zmechanizowanego naleŜy zachowywać

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych i drogowych.
6.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń
a) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Zalecenia dotyczące środków technicznych i organizacyjnych:


Członkowie brygady powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
projektowanych prac.



Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, poleceń brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo kontroli
budowy.



Przestrzegać norm i uwag zawartych w uzgodnieniach.



Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i uŜytkowania sprawny i dopuszczony
do uŜywania sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny.



Praca na wysokości wyłącznie w zabezpieczeniu przed upadkiem z wykorzystaniem atestowanego sprzętu.



Roboty ziemne przy skrzyŜowaniach z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, siecią wodociągową, siecią gazową prowadzić ręcznie pod nadzorem
kierownika budowy.



Wszelkie głębokie wykopy powinny być odpowiednio zabezpieczone (bariery,
zapory) przed dostępem osób postronnych i oznakowanie (znaki drogowe pionowe i światła ostrzegawcze).



Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A.. Do tych prac moŜna przystąpić wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników PGE Dystrybucja S.A.
zgodnie z pisemnym poleceniem.



Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Roboty powinny być wykonywany przez przeszkolonych pracowników,
zgodnie z:
a) Planem bezpieczeństwa o ochrony zdrowia,
b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47),
d) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 poz.288),
e) Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych.
Podsumowanie:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) dla projektowanej inwestycji powinien być sporządzony plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na zagroŜenia spowodowane:
 wykonywaniem prac na wysokości ponad 5m (montaŜ słupów oraz opraw
oświetleniowych),
 wykonywaniem prac w pobliŜu przewodów linii o napięciu do 1 kV,
 wykonywaniem prac budowlanych przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych,
 poraŜeniem prądem elektrycznym podczas prac na czynnych urządzeniach
elektroenergetycznych.
Białystok, 18.12.2014 r.
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Inwentaryzacja drzew wymagających usunięcia
w związku z przebudową z rozbudową drogi gminnej nr 104839B
ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej

Lp.

1.

Rodzaj drzewa

2.

świerk
świerk

3.

świerk

4.

świerk

5.

świerk

6.

świerk

7.

świerk

8.

świerk

9.

świerk

10.

świerk

11.

świerk

12.

świerk

13.

świerk

14.

świerk

15.

świerk

16.

świerk

17.

świerk

18.

świerk

19.

świerk

20.

świerk

21.

świerk

22.

świerk

23.

świerk

24.

świerk

25.

świerk

26.

świerk

27.

świerk

28.

świerk

29.

świerk

Obwód pnia
[cm]

Numer
Lokalizacja

geodezyjny

Przyczyna usunięcia

działki

28
63
22
38
35
38
41
44
35

od km 0+000
do km 0+016

63
47
31
przebudowa z rozbudową

35

drogi gminnej nr 104839B
57

ul. Sosnowa w Czarnej Wsi

41

Kościelnej

44
44
46/3

38
60
35
25
22
44
35
44

od km 0+017
do km 0+036

35
31
35
19

30.

świerk

31.

świerk

32.

świerk

33.

świerk

34.

klon jesionolistny

35.

klon jesionolistny

36.

klon jesionolistny

37.

klon jesionolistny

38.

klon jesionolistny

22
31
22
44
km 0+223
km 0+225
28
km 0+228
25
km 0+232
28

41.

sosna

42.

sosna

43.

klon jesionolistny

44.

klon jesionolistny

45.

świerk

46.

klon jesionolistny

47.

świerk

48.

sosna

49.

klon jesionolistny

50.

klon jesionolistny

51.

klon jesionolistny

52.

klon jesionolistny

53.

klon jesionolistny

54.

sosna

55.

sosna

56.

sosna

57.

sosna

58.

brzoza

59.

sosna

60.

brzoza

61.

jabłoń trzy odnogi

63.

44/1

47

39. klon jesionolistny dwie
odnogi
świerk
40.

62.

km 0+038
88

km 0+236
28, 25
km 0+240
19
km 0+243
41
km 0+244
31
km 0+247
25
km 0+250

45/4

35
km 0+256
16
km 0+257
47
km 0+258
19
km 0+264
35
km 0+265
31
km 0+269
38
km 0+270
16
km 0+271
22
km 0+273
22
km 0+507
107
km 0+509
151
km 0+512
141
km 0+515
135
km 0+493
19
km 0+495
22
km 0+497
25
km 0+499
19, 25, 28
km 0+501
świerk

25

sosna

104

km 0+507

242/6

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

km 0+509
świerk

88

sosna

176

km 0+510
km 0+510
świerk

88

sosna

100

sosna

195

dąb

104

sosna

104

sosna

151

sosna

163

242/5

km 0+513
km 0+508
km 0+509
km 0+511
km 0+509
km 0+510
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