Egzemplarz nr

Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej

Nazwa
inwestycji:

w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Adres
obiektu:

Województwo Mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Rembertów

Inwestor:

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
reprezentowany przez Burmistrza Dzielnicy Rembertów
ul. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa
RAWAY

Jednostka
Projektowa:
Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

TOM I:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM II:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA

TOM III:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA INSTALACYJNA

TOM IV:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRO-ENERGETYCZNA

TOM V:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

TOM VI:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

KOB:

IV, XXV, XXVI

Jednostka ewidencyjna: 146509_8, Dzielnica Rembertów, nr obrębu: 3-07-04
Działki drogowe: 36, 87
Działki do podziału wg ZRID nr: 100/9 (100/11, 100/12), 33/1 (33/5, 33/6), 48 (48/1,
Lokalizacja:
48/2), 35 (35/3, 35/4), 43/4 (43/6, 43/7), 28 (28/3, 28/4), 27 (27/3, 27/4), 42 (42/3,
42/4), 37/4 (37/8, 37/9), 116 (116/1, 116/2), 117 (117/1, 117/2)
Działki do przejęcia w całości wg ZRID nr: 34
Funkcja
Projektant:
Sprawdzający:
Projektant:
Sprawdzający:
Projektant:

Imię i nazwisko
mgr inż.
mgr inż.
mgr inż.
mgr inż.
inż.

Sprawdzający: mgr inż.
Projektant:
Sprawdzający:

mgr inż.
mgr inż.

Spis zawartości projektu: str. 2

Specjalność
DROGOWA

Nr uprawnień

Data
29.11.2019r
29.11.2019r

ELEKTROENERGETYCZNA
INSTALACYJNA

29.11.2019r
29.11.2019r
29.11.2019r
29.11.2019r

TELEKOMUNIKACYJNA

29.11.2019r
29.11.2019r

Podpis

SPIS ZAWARTOŚCI:
TOM I: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................................................................. 4
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI .................................................................................................................................................... 4
1.1 Lokalizacja inwestycji .............................................................................................................................................. 4
1.2 Przedmiot opracowania ......................................................................................................................................... 4
1.3 Podstawa opracowania ........................................................................................................................................... 4
1.4 Rodzaj i skala przedsięwzięcia ........................................................................................................................... 5
2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........................................................................................................... 5
2.1 Struktura własnościowa terenu objętego zakresem opracowania .............................................. 5
2.2 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego .................................................................................. 6
2.3 Zakres robót rozbiórkowych ............................................................................................................................... 6
2.4 Istniejące uzbrojenie terenu ................................................................................................................................ 6
2.5 Charakterystyka warunków gruntowych .................................................................................................... 6
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .............................................................................................. 6
3.1 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna .................................................................................................................... 7
3.2 Sieć teletechniczna .................................................................................................................................................... 7
3.3 Oświetlenie..................................................................................................................................................................... 7
3.4 Sieć elektryczna ........................................................................................................................................................... 7
3.5 Sieć gazowa .................................................................................................................................................................... 7
3.7 Zieleń i nasadzenia .................................................................................................................................................... 8
4. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA .......................................................................................... 8
5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO...................................................................................... 8
6. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ............................................ 8
7. WYWŁASZCZENIA .................................................................................................................................................................... 9
8. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO ......................................................... 9
9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU .................................................................................. 9
10. PROJEKTY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ................................................................................................................. 9
TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA ................................................ 10
11. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.......................................................................................................................................... 10
12. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ...................................................................................................... 10
12.1 Parametry techniczne elementów drogi ................................................................................................ 10
12.2 Przebieg dróg w planie ...................................................................................................................................... 10
12.3 Układ wysokościowy dróg............................................................................................................................... 10
12.4 Konstrukcja nawierzchni ................................................................................................................................. 11
12.5 Odwodnienie ........................................................................................................................................................... 12
12.6 Sieci w pasie drogowym.................................................................................................................................... 13
12.7 Dostęp osób niepełnosprawnych ................................................................................................................ 13
12.8 Szczegóły z wytycznych dotyczących projektowania i wykonywania infrastruktury
dla pieszych w strefie III ................................................................................................................................. 13
TOM III: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA INSTALACYJNA……………………...…..18
13. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO............................................................................................. 18
13.1. Przebudowa przyłącza wodociągowego ................................................................................................ 18
13.2. Lokalizacja przyłącza wodociągowego ................................................................................................... 18
13.3. Profil przyłącza wodociągowego................................................................................................................ 18
13.4. Materiał przyłącza wodociągowego ......................................................................................................... 19
13.5. Uzbrojenie sieci i przyłącza wodociągowego...................................................................................... 19
13.6. Kolizje projektowanych wodociągów z sieciami podziemnego uzbrojenia terenu ..... 19
Str. 2

13.7. Próba hydrauliczna, dezynfekcja i płukanie wodociągu.............................................................. 19
13.8 Wytyczne odnośnie wykonania robót ziemnych ............................................................................... 20
13.9. Wytyczne odnośnie odwodnienia wykopów ....................................................................................... 21
TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA ELEKTRO-ENERGETYCZNA ............ 22
14. DEMONTAŻ I BUDOWA SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA ........................................................................................ 22
15. BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ ......................................................................................................................... 22
15.1 Projektowane urządzenia oświetleniowe.............................................................................................. 22
15.2 Opis słupa oświetleniowego........................................................................................................................... 23
15.3 Opis oprawy oświetleniowej .......................................................................................................................... 23
TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA ...................... 25
16. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ................................................................................................... 25
16.1 Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej Orange Polska .............................. 25
16.2 Regulacja wysokościowa studni kablowych Orange Polska ....................................................... 26
16.3 Przebudowa linii napowietrznej ................................................................................................................. 26
16.4 Demontaż istniejącej sieci napowietrznej ............................................................................................. 26
TOM VI: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.............................................. 27
OŚWIADCZENIE .................................................................................................................................................................................... 31
UPRAWNIENIA I IZBY ........................................................................................................................................................................ 32
OPINIE I UZGODNIENIA .................................................................................................................................................................... 50
Opinia geometrii nr 617/2019 z dnia 11.07.2019r. ............................................................................................................... 51
Opinia Zarządu Dróg Miejskich z dnia 09.07.2019r. .............................................................................................................. 53
Opinia Zarządu Dróg Miejskich z dnia 05.07.2019r. z rysunkiem ................................................................................... 54
Warunki techniczne Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ............................................................................................. 57
Warunki techniczne usunięcia kolizji od Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ................................................................ 58
Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej MPWiK ............................................................................. 61
Warunki techniczne przebudowy przyłącza wodociągowego MPWiK ........................................................................ 63
Warunki techniczne na przebudowę sieci Orange Polska .................................................................................................. 65
Warunki techniczne Zarządu Dróg Miejskich do budowy oświetlenia ulicznego ................................................... 69
Opinia BAiPP Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej .......................................................................................... 71
Uzgodnienie projektu zieleni przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów .......................... 73
Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 10.10.2019r. ...................................................................................................... 74
Uzgodnienie Innogy ............................................................................................................................................................................. 76
Uzgodnienie Orange ............................................................................................................................................................................ 77
Uzgodnienie ZDM ................................................................................................................................................................................... 78
CZĘŚĆ RYSUNKOWA ..............................................................................................................................................................
Plan projektowanych sieci uzbrojenia terenu ......................................................................................................................... 79
Rys. 1 Plan orientacyjny ...................................................................................................................................................................... 80
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu .................................................................................................................................. 81
Rys. 3. Przekroje normalne................................................................................................................................................................ 82
Rys. 4. Przekrój podłużny................................................................................................................................................................... 83
Rys. 5.1 Szczegóły konstrukcyjne ................................................................................................................................................... 84
Rys. 5.2 Szczegóły konstrukcyjne - zjazdy .................................................................................................................................. 85
Rys. 6. Plan sytuacyjny. Przebudowa przyłącza wodociągowego .................................................................................... 86
Rys. 7. Profil podłużny. Przebudowa przyłącza wodociągowego .................................................................................... 87
Rys. 8. Projekt zagospodarowania terenu. Przebieg trasowy sieci telekomunikacyjnej ....................................... 88
Rys. 9. Schemat przełączenia kabli ................................................................................................................................................ 89

Str. 3

TOM I: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest położona na ulicy Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów w m. st.
Warszawa.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi
gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wg procedury ZRID.
Ulica Kołodziejska od 0+000 km do 0+490 km należy do klasy drogi D, łączy się
skrzyżowaniem typu T z drogą powiatową – ul. Chełmżyńską oraz drogą gminną –
ul. Szeroką.
1.3 Podstawa opracowania
•

Podstawą opracowania niniejszych materiałów jest umowa zawarta z Miastem
Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy a firmą RAWAY
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia.

• Materiały opracowano na podstawie następujących danych wyjściowych:
specyfikacja istotnych warunków zamówienia do umowy;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268);
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081);
Zarządzenie nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017r. Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego
Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze
szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji;
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
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kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);
mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę;
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311);
rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.);
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474).
1.4 Rodzaj i skala przedsięwzięcia
Budowa drogi gminnej ulicy Kołodziejskiej będzie polegała na:
•

wykonaniu jezdni o szerokości 5,0 m;

•

wykonaniu pasa ruchu pieszego (chodnika) o szerokości min. 2,0 m z płyt
chodnikowych;

•

dostosowaniu niwelety do odwodnienia odcinka drogi;

•

ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod kategorię KR2;

•

usunięciu drzew i krzewów znajdujących się w skrajni drogi;

•

wykonaniu zjazdów na przyległe nieruchomości;

•

przesunięciu kolidujących słupów elektrycznych;

•

przesunięciu słupów teletechnicznych;

•

przesunięciu kolizji sieci elektrycznej i teletechnicznej;

•

budowie oświetlenia;

•

budowie powierzchni chłonnej, sączek podziemnych oraz pobocza chłonnego;

•

nasadzeniu drzew.

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Planowana budowa ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów w m. st. Warszawa będzie
prowadzona częściowo po śladzie istniejącej ulicy z uwzględnieniem poszerzeń pasa
drogowego ze względu na elementy drogowe i szerokości pasa drogowego.
2.1 Struktura własnościowa terenu objętego zakresem opracowania
Inwestycja

jest

zlokalizowana

na

terenie

nieobjętym

miejscowym

planem

zagospodarowania przestrzennego. Właścicielem części terenu jest Prezydent m. st.
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Warszawy oraz Zarząd Dróg Miejskich, pozostałe działki to działki prywatne, które
zostaną przejęte na rzecz Prezydenta M. St. Warszawa.
2.2 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego
Przedsięwzięcie jest usytuowane na ulicy Kołodziejskiej od ul. Szerokiej do
ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów w m. st. Warszawa. Ulica Kołodziejska posiada
nawierzchnię gruntową o nieujednoliconej szerokości. Jezdnia posiada jedynie
odwodnienie powierzchniowe. Ulica przebiega przez teren z niską zabudową
jednorodzinną. Teren jest oświetlony za pomocą podwieszanych lamp znajdujących się
na słupach elektrycznych.
2.3 Zakres robót rozbiórkowych
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi:
- rozbiórka ogrodzeń i bram kolidujących z inwestycją;
- rozbiórka istniejącego zbiornika na nieczystości i podłączenie do proj. sieci kan.;
- wykop pod sieć kanalizacyjną według projektu branżowego.
2.4 Istniejące uzbrojenie terenu
W pasie drogowym i otoczeniu projektowanego odcinka drogi gminnej występuje
następujące uzbrojenie terenu:
- wodociąg,
- gazociąg,
- sieć teletechniczna,
- sieć energetyczna.
Projekt zakłada zabezpieczenie występującego uzbrojenia terenu i przebudowę sieci
elektrycznej oraz teletechnicznej.
2.5 Charakterystyka warunków gruntowych
W oparciu o opinię geotechniczną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej oraz
scharakteryzowano podłoże gruntowe jako proste warunki gruntowo-wodne.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Ulica Kołodziejska służy do prowadzenia ruchu pojazdów o zasięgu lokalnym oraz do
ruchu pieszych. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie
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drogi za pomocą sączek i powierzchni chłonnej, przebudowę kolidujących słupów
energetycznych i teletechnicznych.
W ramach budowy wykonane zostaną na ulicy Kołodziejskiej:
•

nawierzchnia jezdni o szerokości 5,0 m;

•

zjazdy na przyległe nieruchomości;

•

dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu;

•

chodnik z płyt betonowych o szerokości min. 2,0 m;

•

odwodnienie;

•

oświetlenie uliczne;

•

kanalizacja sanitarna.

3.1 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
W pasie drogowym występuje sieć wodociągowa, która tylko w obrębie studzienki
wodociągowej zostanie przebudowana, pozostała jej część pozostaje niezmieniona.
Dokumentacja

dodatkowa

zakłada

wykonanie

sieci

kanalizacji

sanitarnej

z przyłączeniami pod ogrodzenia działek zgodnie z odrębnym projektem.
3.2 Sieć teletechniczna
W pasie drogowym występuje sieć teletechniczna. Projekt zakłada przesunięcie
kolidujących słupów teletechnicznych.
3.3 Oświetlenie
Obecnie na ulicy Kołodziejskiej znajdują się słupy elektryczne z lampami
oświetleniowymi. W ramach budowy oświetlenie ulicy Kołodziejskiej zostanie
wymienione.
3.4 Sieć elektryczna
W pasie drogowym ul. Kołodziejskiej występuje sieć elektryczna. Projekt zakłada
przesunięcie kolidujących słupów elektrycznych.
3.5 Sieć gazowa
Sieć gazowa występuje w pasie drogowym ul. Kołodziejskiej, ale nie ma kolizji
projektowanej inwestycji z tą siecią.
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3.7 Zieleń i nasadzenia
W projekcie przewidziano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zaprojektowano
również jednostronne nasadzenia sztuk 12 w formie szpaleru drzew liściastych: klonu
pospolitego odmiany kulistej w odległości nasadzeń co 4,0 m. Odległość nowych nasadzeń
drzew od drogi w projekcie wyznaczono na 4,0 m.
Nasadzenia i zabezpieczenia drzew należy wykonywać w oparciu o standardy
kształtowania zieleni Warszawy.
4. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Inwestycja ta nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie wymaga
opracowania oceny oddziaływania na środowisko. Potencjalne skażenie środowiska
w otoczeniu drogi (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb będące
skutkiem ruchu samochodów) pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie ruchu drogowego,
poprawę warunków użytkowania drogi przez jej uczestników. Eksploatacja drogi po
budowie zmniejszy dotychczas występujące uciążliwości w zakresie jakości powietrza,
emisji hałasu oraz odprowadzenia wód opadowych. Budowa drogi nie będzie
oddziaływała negatywnie na istniejący stan środowiska tj. nie zakłóca stosunków
wodnych, uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.
6. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia nie
przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych. Przedsięwzięcie nie
jest zlokalizowane na obszarach wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2018 poz. 2081) tj. m.in. na obszarach wodno-błotnych, Natura 2000, mających
znaczenie historyczne i kulturowe oraz na obszarach stanowiących część strefy ochronnej
ujęć wód. Potencjalne skażenie środowiska w otoczeniu drogi (hałas, wibracje,
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zanieczyszczenie powietrza wód i gleb będące skutkiem ruchu samochodów) pozostaje
bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Inwestycja nie wpływa na zmianę
krajobrazu. Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza
oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uciążliwości te będą miały
charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych.
7. WYWŁASZCZENIA
W niniejszym projekcje przewiduje się podziały działek oraz przejęcia całościowe działek
i – co jest z tym związane – wywłaszczenia zgodnie z procedurą ZRID.
8. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja znajduje się poza rejonami eksploatacji górniczej. Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) planowana inwestycja nie zalicza się
do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.
9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Zasięg oddziaływania projektowanych obiektów mieści się w całości na działkach, na
których zostały zaprojektowane. Projektowane obiekty nie wpływają negatywnie na
sąsiadujące obiekty i na sąsiednie działki oraz zgodnie z definicją z Prawa Budowlanego,
nie ograniczają możliwości zagospodarowania i zabudowania sąsiednich działek
w sposób inny niż zgodny z przepisami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego
nie są naruszone interesy osób trzecich, a sama inwestycja drogowa zapewni dostęp do
sieci dróg publicznych działkom przyległym.
10. PROJEKTY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Budowa drogi wykracza poza teren należący do Inwestora, w związku z czym występuje
potrzeba wykonania podziału nieruchomości (zgodnie z planem sytuacyjnym PB
i zgodnie z przyjętymi liniami rozgraniczającymi). Wykonano projekty podziału działek
ze względu na realizację inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474). Projekty przejęcia nieruchomości pod planowaną
inwestycję dotyczą działek zawartych w projekcie i mapach podziałowych, które będą
stanowiły załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
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TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
– BRANŻA DROGOWA
11. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Odcinek drogi objęty opracowaniem służy do prowadzenia ruchu pojazdów oraz do ruchu
pieszych i rowerów. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie
drogi, usprawnienie ruchu drogowego, poprawę warunków użytkowania drogi przez jej
uczestników.
12. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
12.1 Parametry techniczne elementów drogi
•

droga gminna klasy D;

•

prędkość projektowa – 30 km/h;

•

przekrój uliczny: 1x2 pasy ruchu, spadek poprzeczny jednostronny;

•

konstrukcja drogi dla KR2;

•

jezdnia o szerokości 5,0 m, nawierzchnia z asfaltobetonu;

•

chodnik o szerokości min. 2,0 m, wykonany z płyt betonowych o wymiarach
50cm x 50cm z płytami ostrzegawczymi z żółtego betonu, krawężnikami
betonowymi o szerokości 20 cm i krawężnikami betonowymi obniżonymi przy
przejściach dla pieszych o szerokości 30 cm;

•

zjazdy indywidulane skos 1:1, wykonane z ciemnoszarej kostki betonowej
o wymiarach 20cm x 10cm.

12.2 Przebieg dróg w planie
Projektowany odcinek drogi biegnie po istniejącym śladzie i uwzględnia dostosowanie
drogi do swojej kategorii i linii rozgraniczających.
12.3 Układ wysokościowy dróg
Przekrój podłużny istniejącego terenu określono na podstawie mapy do celów
projektowych dostarczonej przez geodetę. Zasadniczy wpływ na projekt niwelety miały
następujące czynniki:
·

bezpieczeństwo użytkowników;
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·

dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu;

·

właściwe odwodnienie pasa drogowego.

12.4 Konstrukcja nawierzchni
Przyjęto dostosowanie konstrukcji do parametrów KR2. Konstrukcja przyjęta dla
warunków gruntowo-wodnych dla kategorii I. Konstrukcja nawierzchni dobrana w
oparciu o szczegóły z wytycznych dotyczących projektowania i wykonywania
infrastruktury dla pieszych w strefie III dla m.st. Warszawa.
12.4.1 Konstrukcja nawierzchni głównej – drogi gminnej ulicy Kołodziejskiej dla
KR-2
1 – Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 grub. 4 cm
2 – Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 grub. 8 cm
3 – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowana
mechanicznie C 90/3 grub. 20 cm
4 – Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobę grub. 20 cm
12.4.2 Pas ruchu pieszego (chodnik)
1 – Płyty betonowe o wymiarach 50cmx50cm wraz z płytami pomocniczymi
50cmx25cm grub.7 cm, kolor RAL 7046 (szary ciemniejszy) z mikrofazą 2mm
2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowana
mechanicznie C 90/3 grub. 15 cm
4 – Warstwa odsączająca grub. 10 cm
12.4.3 Próg liniowy płytowy U-16a typu 1A2
1 – Kostka betonowa prostokątna o wymiarach 30 cm x 10 cm, kolor czerwony,
grub. 8 cm
2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 – Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm
4 – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowana
mechanicznie C 90/3 grub. 20 cm
5 – Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobę grub. 20 cm
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12.4.4 Konstrukcja zjazdów indywidualnych
1 – Kostka betonowa prostokątna 20cmx10cm, ciemnoszara RAL 7015 grub. 8 cm
2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 – Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 grub. 20 cm
4 – Warstwa odsączająca grub. 15 cm
12.4.5 Konstrukcja pobocza od km 0+084 do 0+450
1 – Geokrata 5 cm wypełniona żwirem 4/8 mm
2 – Kruszywo łamane kamienne 31,5/64 mm grub. 10 cm
3 – Warstwa odsączająca z pospółki grub. 30 cm
12.4.6 Konstrukcja pobocza chłonnego od km 0+000 do km 0+084
1 – Geokrata 5 cm wypełniona żwirem 4/8 mm
2 – Kruszywo łamane kamienne 31,5/64 mm grub. 20 cm
3 – Warstwa odsączająca z pospółki grub. 30 cm
4 – Rura drenarska fi 200 w oplocie
12.4.7 Płyty ostrzegawcze
1 – Płyty ostrzegawcze wykonane z żółtego betonu o wym. 30cmx30cm, o fakturze
stożkowej w układzie prostokątnym
2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 – Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm
4 – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowana
mechanicznie C 90/3 grub. 20 cm
12.4.8 Konstrukcja powierzchni chłonnej/ chłonno-odparowującej
1 – Kruszywo łamane kamienne 31,5/64 mm grub. 20 cm
2 – Warstwa odsączająca z pospółki grub. 30 cm
3 – Rura drenarska fi 200 w oplocie
12.5 Odwodnienie
Odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne będą odprowadzać wody opadowe
i roztopowe w kierunku chłonnego pobocza, powierzchni chłonnej oraz sączek.
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12.6 Sieci w pasie drogowym
W pasie drogowym występują sieci: wodociągowa, teletechniczna, elektryczna i gazowa.
Projekt zakłada zabezpieczenie występującego uzbrojenia terenu, usunięcie kolizji oraz
niezbędne przebudowy sieci.
12.7 Dostęp osób niepełnosprawnych
Inwestycja – budowa drogi – została dostosowania do poruszania się po niej osób na
wózkach inwalidzkich. Jezdnia wraz ze zjazdami pozwala swobodnie poruszać się
osobom na wózkach inwalidzkich, ponieważ w pasie drogowym nie występują bariery
wysokościowe pomiędzy zjazdami i jezdnią.

12.8 Szczegóły z wytycznych dotyczących projektowania i wykonywania
infrastruktury dla pieszych w strefie III

Rys. 1. Pas ruchu pieszego (chodnik). Przebieg równoległy względem krawężnika drogowego KR-D.
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Rys. 2. Pas ruchu pieszego (chodnik). Przebieg po łuku.

Rys. 3. Rampa krawężnikowa przy przejściu dla pieszych. Wyrównanie spadków wzdłuż krawężnika
drogowego.
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Rys. 4. Rampa krawężnikowa przy przejściu dla pieszych. Przebieg po łuku.

Rys. 5. Przejście dla pieszych wyniesione do poziomu ciągu pieszego.
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Rys. 6. Rampa krawężnikowa przy przejściu dla pieszych. Wyrównanie spadków wzdłuż linii zabudowy.

Rys. 7. Zjazd indywidualny wyznaczany przez KR-Dp. Skosy zjazdu 1:1.
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Rys. 8. Bufor.

Rys. 9. Droga rowerowa poza jezdnią, w strefie ciągu pieszego.
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TOM III: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
– BRANŻA INSTALACYJNA PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
13. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
13.1. Przebudowa przyłącza wodociągowego
Przebudowa przyłącza wodociągowego wynika ze zmian geometrii drogi i jej poszerzenia.
W związku z inwestycją drogową nastąpił podział nieruchomości. W jego wyniku studnia
wodomierzowa na przyłączu do działki nr 28/1 (po podziale), ul. Kołodziejska 3, znalazła
się pod projektowaną jezdnią. Zaprojektowano przebudowę przyłącza polegającą na
wykonaniu nowej studni wodomierzowej na terenie posesji 2,0m za granicą działki oraz
wymianę przewodu wodociągowego na odcinku od zasuwy domowej DN50mm do
połączenia z istniejącym przewodem za projektowaną studzienką wodomierzową.
13.2. Lokalizacja przyłącza wodociągowego
Zaprojektowana przebudowa przyłącza wodociągowego o długości całkowitej L=11,5m
przebiegać będzie na odcinku od istniejącej zasuwy domowej przy wodociągu DN 100 mm
do połączenia z istniejącym przyłączem za projektowaną studzienką wodomierzową po
trasie dotychczasowego przebiegu przyłącza. Obecnie budynek przy ul. Kołodziejskiej 3
jest zasilany w wodę z przyłącza zasilanego wodociągiem DN100 w ul. Kołodziejskiej. Do
likwidacji przewidziano istniejącą studnię wodomierzową DN 1,2m z kręgów
betonowych oraz odcinek przewodu wodociągowego o długości około 11,5m. Lokalizację
przyłącza

wodociągowego

pokazano

na

planie

sytuacyjnym

w

skali

1:500.

Odprowadzenie ścieków odbywa się do własnego zbiornika na nieczystości na terenie
posesji. W chwili obecnej budynek nie ma możliwości podłączenia do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.
13.3. Profil przyłącza wodociągowego
Zagłębienie projektowanego przyłącza wodociągowego wynosi 1,62-1,55 m p.p.t, długość
całkowita L=11,5m. Profil przewodu pokazano na rysunku 3. W przypadku stwierdzenia
rozbieżności rzędnych po wykonaniu odkrywki należy spowodować korektę profilu
podłużnego i nawiązać się do istniejących rzędnych.
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13.4. Materiał przyłącza wodociągowego
Projektuje się wykonanie przyłącza z rur z PE80 PN10 SDR11 DN50×4,6mm na całym
odcinku L=11,5 m. Rury i kształtki z PE80 łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego.
Połączenie projektowanego odcinka przyłącza z istniejącą zasuwą domową kołnierzową
DN 50mm wykonać przy pomocy złączki zaciskowej kołnierzowej lub tulei kołnierzowej
do rur PE. Trasę przewodu przyłącza wodociągowego oznaczyć taśmą koloru
niebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30cm
nad wierzchem rury. Przejście przewodu przez ścianę studzienki wodomierzowej należy
wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej.
13.5. Uzbrojenie sieci i przyłącza wodociągowego
Nie przewiduje się innego uzbrojenia niż montaż studzienki wodomierzowej wraz
z zestawem wodomierzowym. Studnia betonowa, z kręgów średnicy 1,2m, wyposażona
w stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6m
w świetle. Właz na studni wodomierzowej od strony nieruchomości typu lekkiego
z dwoma pokrywami. Zestaw wodomierzowy należy zdemontować z istniejącej
studzienki i zamontować w nowej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad
elementów istniejącego uzbrojenia należy je wymienić na nowe.
13.6. Kolizje projektowanych wodociągów z sieciami podziemnego uzbrojenia
terenu
Na trasie projektowanego przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego przy ul. Kołodziejskiej 3 występują następujące kolizje z istniejącym
uzbrojeniem terenu:
- przewód gazowy gsD40mm w pik. 0,90
- kabel energetyczny w pik. 1,80
- projektowana kanalizacja sanitarna DN200mm w pik. 4,00.
13.7. Próba hydrauliczna, dezynfekcja i płukanie wodociągu
Zmontowany przewód wodociągowy należy poddać próbie na ciśnienie nie mniejsze niż
1 MPa zgodnie z normą PN-B-10725, po czym przewód należy wypłukać. Następnie
należy zlecić właściwej jednostce SANEPID wykonanie badań fizyko-chemicznych
i bakteriologicznych wody z rurociągu. W przypadku konieczności dezynfekcji przewodu,
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zaleca się użyć podchloryn sodu w dawce 250 mg/l. Pobór wody do płukania
z istniejących hydrantów lub dowóz beczkowozami. Wody z płukania należy odprowadzić
do lokalnych zagłębień terenu. Płukać z prędkością > 1m/s. Prace wykonywać pod
nadzorem administratora sieci.
13.8 Wytyczne odnośnie wykonania robót ziemnych
Przewody

wodociągowe

zostaną

wykonane

w

wykopie

wąskoprzestrzennym,

szalowanym pionowo ułożonymi wypraskami stalowymi. Z uwagi na brak istniejącego
uzbrojenia i systemu korzeniowego drzew, przewiduje się, że 90% wykopów zostanie
wykonane mechanicznie, a 10% ręcznie. Rury i kształtki należy dostarczać w ilości
zapewniającej możliwość bezpośredniego wbudowania. Przewody należy układać na
podsypce piaskowej o grubości 15cm. Po ułożeniu przewodów, odbiorze wykonanej
roboty przez nadzór oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop należy
zasypać ręcznie z zagęszczeniem urobku do wysokości 30cm ponad wierzch rurociągów
bez kamieni i gruzu, a dalej zasypywać mechanicznie gruntem rodzimym z zagęszczeniem
gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia
zagęszczenia zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla dróg, a w miejscach poza korpusem
drogowym wskaźnika nie mniejszego niż 0,95. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji, w strefie posadowienia gruntów nienośnych, należy wykop pogłębić do
warstwy gruntów nośnych, a grunty organiczne lub nasypowe wymienić na żwir.
Wymieniony grunt dokładnie zagęścić do parametrów jw. W miejscach przejść dla
mieszkańców, pracowników obsługi oraz towarzyszących przy budowie stosować kładki
z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robót ziemnych ustawić znaki ostrzegawcze,
oświetlić o zmroku światłem ostrzegawczym, zabezpieczyć taśmą i barierkami
ochronnymi.
Chodniki i inne nawierzchnie utwardzenie po zakończeniu robót należy przywrócić do
stanu pierwotnego.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
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13.9. Wytyczne odnośnie odwodnienia wykopów
W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie
wykopu na czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopu, dostosowany do
panujących

w

czasie

wykonywania

robót

zaprojektowany zostanie przez wykonawcę robót.
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warunków

gruntowo–wodnych,

TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
– BRANŻA ELEKTRO-ENERGETYCZNA
14. DEMONTAŻ I BUDOWA SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA
Z powodu kolizji sieci elektroenergetycznej nn z planowaną inwestycją w ul.
Kołodziejskiej należy zdemontować napowietrzną linię 4xAL 50mm2 pomiędzy
istniejącymi słupami. Istniejące przyłącza napowietrzne należy zdemontować,
a następnie odtworzyć. Istniejący słup ROK-E10.5/12 nr A przestawić w nową lokalizację.
Do projektowanych słupów zastosować ustoje U1 oraz U2. Zastosować ograniczniki
przepięć SE 30.166 oraz rozłącznik SZ-46 na wsporniku PEK-49. Kable na
projektowanych słupach zabezpieczyć głowicą GN-1 70-150 oraz od wysokości 2,7m do
0,3m pod ziemią projektowany kabel ułożyć w rurze typu RHDPE-MUV 110 oraz RHDPEMUV 75. Kable w projektowanych złączach zakończyć głowicą SKE 4F/3+4.
Kable układać na głębokości min. 0,7m, stosując oznaczniki kablowe, podsypkę piaskową
i folię ostrzegawczą koloru niebieskiego. Przy skrzyżowaniach z mediami oraz przy
wjazdach na posesje kabel układać w rurze ochronnej PCV O 110mm zgodnie ze
standardem innogy STOEN Operator.
15. BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ
15.1 Projektowane urządzenia oświetleniowe
Zasilanie należy wyprowadzić z istniejącej latarni 137150 kablem YKY 5x16. Na
istniejących latarniach 137150, 137145 zamontować skrzynki wyposażone w rozłączniki
bezpiecznikowe. Skrzynki należy zamontować na wysokości 1,0 m od powierzchni
gruntu. Kabel na całej wysokości słupa oświetleniowego należy ułożyć w rurze ochronnej
BE50. Przy projektowanych latarniach należy pozostawić zapasy kablowe o długości
2,0 m. Kable w słupach zakończyć głowicami termokurczliwymi. Kable na całej długości
zabezpieczyć rurą DVK 110. W miejscu wjazdów oraz pod wjazdami zabezpieczyć rurą
SRS 110. Projektowane słupy oświetleniowe należy uziemić wbijając uziom pionowy. Do
uszczelnienia rur należy zastosować kształtki termokurczliwe lub głowice czopowe.
Zabrania się stosowania pianki poliuretanowej. Słupy oświetleniowe do wysokości wnęki
należy zabezpieczyć elastomerem. Pomiędzy istniejącymi latarniami 137145 -> 62636
należy zdemontować przewód AsXSn 4x25 o długości 30,0 m, następnie po wykonaniu
przestawienia słupa elektroenergetycznego ROK-E10,5/12 odtworzyć linię kablem
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AsXSn 4x25 o długości 40,0 m pomiędzy latarniami. W słupach oświetleniowych należy
zamontować złącza czterotorowe do kabli zasilających.
Projektowany kabel układać zgodnie z uzgodnieniem z protokołem z narady
koordynacyjnej, zgodnie z PN, na głębokości min. 0,7 m, stosując oznaczniki kablowe,
podsypkę piaskową i folię ostrzegawczą koloru niebieskiego.
Temperatura barwowa światła nie może przekraczać wartości 3700K. Zgodnie
z obowiązującymi

jednolitymi

standardami

kolorystycznymi

metalowe

części

projektowanych urządzeń oświetleniowych powinny być malowane na kolor RAL 7016
z wyłączeniem anodowanego aluminium, dla którego obowiązuje barwa CI-65. Należy
zastosować zasadę równej linii opraw.
Zaprojektowane oświetlenie spełnia warunki ZDM-TOS.7044.1180.2019.DDR.
Z powodu konieczności wykonania obliczeń zastosowano dla przykładu oprawy
oświetleniowe SCHREDER TCO. Dopuszcza się zastosowanie innych opraw pod
warunkiem wcześniej podawanych wymagań. Oprawy należy przedstawić do akceptacji
inspektorowi nadzoru wraz z obliczeniami parametrów wraz z obliczeniami parametrów
oświetleniowych drogi.
15.2 Opis słupa oświetleniowego
Do realizacji projektu należy wykorzystać słup zgodny z Wydziałem Kształtowania
Przestrzeni Publicznej oraz zgodnie z przykładowymi obliczeniami.
- słup aluminiowy, zbieżny, wysokość 6,0 m, grubość ścianki słupa 4,2 mm,
- średnica przy podstawie fi- 146mm, średnica zakończenia fi-60mm,
- wymiary podstawy 320/250/10 mm,
- słup anodowany na kolor grafit CI-65,
- stopa słupa do wysokości wnęki słupowej zabezpieczona fabrycznie elastomerem,
- montaż na fundamencie prefabrykowanym,
- wysięgnik 1- ramienny, o wysięgu bocznym 0,5 m, kąt wyniesienia 5 st.
15.3 Opis oprawy oświetleniowej
- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej),
- materiał korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo,
- materiał klosza - szkło hartowane płaskie,
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- montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy fi 48-60 mm,
- oprawa wyposażenia w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na
nachylenie oprawy w zakresie 0-10 stopni montaż bezpośredni lub 0-15 montaż
pośredni,
- budowa pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego maksymalna moc uwzględniająca wszystkie straty 51 W,
- znamionowe napięcie pracy 230V/50Hz,
- ochrona przed przepięciem - 10 kV,
- rodzaj źródła światła – LED,
- minimalny strumień świetlny źródeł światła – 2500 lm,
- zakres temperatury barowej źródła światła 2700-3700 K.
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TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
– BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
16. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
16.1 Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej Orange Polska
Na skrzyżowaniu ulic Kołodziejskiej i Chełmżyńskiej należy zdemontować istniejącą
studnię Orange (ST3) kolidującą z nową konstrukcją drogi. Studnię należy zdemontować
bez uszkodzenia kabli, a istniejące rury kanalizacji kablowej należy połączyć ze sobą,
stosując rury dwudzielne grubościenne. Dodatkowo na istniejącym ciągu kanalizacji
należy wybudować nową studnię kablową (ST1) zlokalizowaną poza nowym układem
drogowym.
Od studni (ST1), wzdłuż ulicy Kołodziejskiej należy wybudować odcinek nowej
kanalizacji kablowej Orange, w oparciu o rury RPP 110mm/6,2, zakończony studnią (ST2)
(odcinek pomiędzy punktami oznaczonymi na posiedzeniu ZUD jako 96 i 97).
Studnie kablowe (nr ST1, ST2) należy wybudować jako SKR-1, dwuelementowe z ramą
i pokrywą typu lekkiego z wietrznikami, wyposażone w układ zasuwowo-ryglowy
blokowany zamkiem typu systemowym oraz przystosowaną do montażu czujników
systemu elektronicznego monitorowania elementów sieci.
Projektowaną kanalizację kablową należy budować z rur o średnicy 110 mm w wykopie
otwartym na głębokości min. 0,6 m pod chodnikiem, na głębokości min. 1,1 m pod
drogami oraz min. 1,0 m pod wjazdami na posesje. Przed ułożeniem rur kanalizacji dno
wykopu należy wyrównać i ukształtować ze spadkiem 0,1 – 0,3 % w kierunku jednej ze
studni na danym odcinku kanalizacji. Dno wykopu w miejscach po kamieniach, grubych
korzeniach itp. powinno być wyrównane i ubite. Rury budowanej kanalizacji zasypać
20 cm warstwą piasku lub przesianej ziemi (bez kamieni), lekko ubijając. Następnie
wykop zasypywać kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.
Wprowadzone do studni rury kanalizacji powinny tworzyć jedną płaszczyznę, bez
wystających końców rur. Posadowienie studni kablowych dostosować do planowanej
rzędnej chodnika.
Odcinki pomiędzy studniami kablową a słupami należy wykonać z rur HDPE 40/3,7. Rury
układać na głębokości min. 0,6 m. Końce rur ochronnych należy uszczelnić. W połowie
głębokości układania rur, na całej trasie, należy umieścić taśmę ostrzegawczą z napisem:
UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY.
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Przy budowie kanalizacji kablowej w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy
zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach roboty ziemne należy
wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkowników tego uzbrojenia. W przypadku braku
pewności co do przebiegu istniejącego uzbrojenia należy je zlokalizować wykopami
kontrolnymi.
16.2 Regulacja wysokościowa studni kablowych Orange Polska
Istniejące studnie kablowe Orange Polska należy wyregulować, dostosowując rzędne
pokryw do rzędnych planowanego układu drogowego. Zniszczone ramy i pokrywy należy
wymienić na nowe. Pokrywy muszą być zaopatrzone w logo operatora (Orange Polska).
Istniejące ciągi kanalizacji kablowej należy zabezpieczyć ławami betonowymi w celu
uniknięcia uszkodzenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej.
16.3 Przebudowa linii napowietrznej
Podbudowę słupową należy wykonać ze słupów żelbetowych o wysokości 7,0 m
wzmocnionych belkami ustojowymi. Słupy kablowe projektuje się jako słupy pojedyncze
(SŁ1, SŁ3, SŁ4) i bliźniaczy (SŁ2). Do budowy linii napowietrznej należy stosować kable
telekomunikacyjne samonośne (z linką nośną) przystosowane do montażu na słupach.
Na słupie kablowym oraz na słupach, na których będą montowane puszki kablowe, należy
zamontować uziemienie (o rezystancji nie większej niż 10 omów) dla podłączenia
osprzętu słupowego. Do uziemienia należy podłączyć też wszystkie końce linek nośnych
w kablach. Wykonane uziemienie musi spełniać wymagania określone w normie ZN-OPL037/10.
Przebudowę kabli abonenckich wykonać bez przerw w łączności z zachowaniem ciągłości
ruchu, bądź z minimalną przerwą. Na słupach w miejscach połączeń z istniejącymi
kablami oraz w miejscu odgałęzień do abonentów projektuje się puszki kablowe
hermetyczne. Istniejące instalacje, których długość do projektowanych słupów uległa
zmniejszeniu, należy przewiesić, wykorzystując istniejący kabel.
16.4 Demontaż istniejącej sieci napowietrznej
Kolidujące elementy sieci napowietrznej (słupy, kable napowietrzne) po wybudowaniu
nowych odcinków, należy zdemontować. Zdemontowane materiały należy przekazać
właścicielom sieci. Dopuszcza się zutylizowanie zdemontowanych materiałów po
uzyskaniu zgody właścicieli.
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TOM VI: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa
inwestycji:
Adres
obiektu:

Inwestor:

Jednostka
Projektowa:

Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Województwo Mazowieckie
Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Rembertów
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
reprezentowany przez Burmistrza Dzielnicy Rembertów
ul. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa
RAWAY

Zgodnie z art. 20.1. pkt. 1 b) Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (stan prawny
z późniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Zakres i kolejność robót
Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące
zadania:
a) wszystkie branże:
- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,
- dostawa materiałów,
- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi
sieciami,
- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym,
- zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców,
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót
budowlanych) związanych z inwestycją,
- inwentaryzacja powykonawcza
b) branża drogowa:
- zdjęcie humusu, jego załadunek z transportem,
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej
wraz z transportem,
- wykonanie podbudowy,
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- wykonanie nawierzchni na jezdni i zjazdach,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem
odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót
budowlanych.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane:
• przyłącza teletechniczne,
• przyłącza energetyczne,
• linie energetyczne napowietrzne,
• przyłącza wodociągowe,
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Przy budowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie
występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji
robót budowlanych
- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu
drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe,
- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się),
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,
- najechanie sprzętem budowlanym
5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego
projektem obejmuje:
- Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkoleń
wstępnego, podstawowego i okresowego;
- Zapoznanie załogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji
zadania;
- Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu transportowego oraz maszyn drogowych.
Jednym z elementów kontroli jest sprawdzenie kompletności uprawnień operatorów
poszczególnych maszyn;
- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu
zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia
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Plan BIOZ powinien zawierać:
- Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe
wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie wahadłowo po części jezdni. Projekt
organizacji powinien obejmować zasady stosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej
lub zasady, w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem „ręcznie”. Zatwierdzony
przez Policję i zarządcę drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
ruchu jest wymaganym załącznikiem planu BIOZ.
- W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego w
czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych w czasie
ewentualnych kolizji.
- Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych elementów
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania oraz komunikacji
pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
- Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady
nadzoru w trakcie przerw w pracy.
- Określenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywności prowadzonych
prac.
- Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii energetycznych
i teletechnicznych – kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym zgłoszeniu robót
użytkownikom sieci i pod ich nadzorem.
6.1 Czynności organizacyjne
Dokumentacja
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń, jak i przebiegu. Posiadane
dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom
kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i
prowadzenie:
- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.
Prawidłowo przygotowana budowa powinna być wyposażona w:
· komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych
urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych,
· Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
· wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów
alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami
6.2 Szkolenie
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- Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstępnego, podstawowego i okresowego,
- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracowników,
- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ.
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna
na terenie budowy dla organów kontrolnych.
7. Ustalenia końcowe
Plan BIOZ, poza elementami ww., powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności
od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności: Prawem budowlanym i Kodeksem Pracy.
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OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019
poz. 1186), o ś w i a d c z a m, że Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt
Architektoniczno-Budowlany pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”
(nazwa projektu budowlanego)
Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Rembertów, Województwo Mazowieckie
(adres zamierzenia budowlanego)
29.11.2019 r.
(data sporządzenia projektu)
sporządzony dla:
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
reprezentowany przez Burmistrza Dzielnicy Rembertów
ul. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Funkcja
Projektant:
Sprawdzający:
Projektant:
Sprawdzający:
Projektant:
Sprawdzający:
Projektant:
Sprawdzający:

Imię i nazwisko
mgr inż.
mgr inż.
mgr inż.
mgr inż.
inż.
mgr inż.
mgr inż.
mgr inż.

Specjalność
DROGOWA

ELEKTROENERGETYCZNA

INSTALACYJNA

TELEKOMUNIKACYJNA
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Nr uprawnień

Podpis

OPINIE I UZGODNIENIA
Skany opinii i uzgodnień:
1. Opinia geometrii nr 617/2019 z dnia 11.07.2019r.
2. Opinia Zarządu Dróg Miejskich z dnia 09.07.2019r.
3. Opinia Zarządu Dróg Miejskich z dnia 05.07.2019r. z rysunkiem
4. Warunki techniczne Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
5. Warunki techniczne usunięcia kolizji od Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
6. Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej MPWiK
7. Warunki techniczne przebudowy przyłącza wodociągowego MPWiK
8. Warunki techniczne na przebudowę sieci Orange Polska
9. Warunki techniczne Zarządu Dróg Miejskich do budowy oświetlenia ulicznego
10. Opinia Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Kształtowania
Przestrzeni Publicznej
11. Uzgodnienie projektu zieleni przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Rembertów
12. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 10.10.2019r.
13. Uzgodnienie Innogy
14. Uzgodnienie Orange
15. Uzgodnienie ZDM
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Opinia Zarządu Dróg Miejskich z dnia 09.07.2019r.
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Opinia Zarządu Dróg Miejskich z dnia 05.07.2019r. z rysunkiem
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