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I OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja położona jest 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 ze
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. 2003 nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);
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 5,0m;

•

wykonaniu pasa ruchu pieszego (chodnika) o szerokości min. 2,0m 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 rowu odwadniającego, sączek podziemnych oraz pobocza chłonnego;

•

nasadzeniu drzew.

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
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.
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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.
Warszawa 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 szamba i wykonanie szamba tymczasowego;
- 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.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO
Ulica Kołodziejska służy do prowadzenia ruchu pojazdów o zasięgu lokalnym oraz do
ruchu pieszych. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie
drogi za pomocą sączek i rowu, przebudowę kolidujących słupów energetycznych
i teletechnicznych.
W ramach budowy wykonane zostaną na ulicy Kołodziejskiej:
•

nawierzchnia jezdni o szerokości 5,0m;

•

zjazdy na przyległe nieruchomości;

•

dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu;

•

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

•

odwodnienie;

•

oświetlenie uliczne;

•

kanalizacja sanitarna;

•

szambo tymczasowe.

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Odcinek drogi gminnej objęty opracowaniem służy do prowadzenia ruchu pojazdów
o zasięgu lokalnym oraz do ruchu pieszych. Inwestycja ma na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie drogi, usprawnienie ruchu drogowego, poprawę
warunków użytkowania drogi przez jej uczestników.
5.ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
5.1 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 5,0m, nawierzchnia z asfaltobetonu;

•

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

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

5.2 Przebieg dróg w planie
Zaprojektowany odcinek drogi biegnie w części po istniejącej drodze wraz
z poszerzeniami związanymi z dostosowaniem drogi do swojej kategorii i linii
rozgraniczających.
5.3 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;
dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu;
właściwe odwodnienie pasa drogowego.

5.4 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.
5.4.1 Konstrukcja nawierzchni głównej – drogi gminnej ul. 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
5.4.2 Pas ruchu pieszego (chodnik)
1 – Płyty betonowe o wymiarach 50x50cm wraz z płytami pomocniczymi 50x25cm
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
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5.4.3 Próg liniowy płytowy U-16a typu 1A2
1 – Kostka betonowa prostokątna o wymiarach 30x10 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
5.4.4 Konstrukcja zjazdów indywidualnych
1 – Kostka betonowa prostokątna 20x10cm, 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
5.4.5 Konstrukcja pobocza przy rowie
1 – Geokrata 5 cm wypełniona żwirem 4/8 mm, typ G5 350ton/m2
2 – Kruszywo łamane kamienne 31,5/64 mm grub. 10 cm
3 – Warstwa odsączająca z pospółki grub. 30 cm
5.4.6 Konstrukcja pobocza chłonnego od km 0+000 do km 0+084
1 – Geokrata 5 cm wypełniona żwirem 4/8 mm, typ G5 350ton/m2
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
5.4.7 Płyty ostrzegawcze
1 – Płyta ostrzegawcze wykonane z żółtego betonu o wym. 30x30cm, 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
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5.4.8 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
5.5 Odwodnienie
Odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne będą odprowadzać wody opadowe
i roztopowe w kierunku chłonnego pobocza, rowu z sączkami.
5.6 Sieci wodociągowa i kanalizacyjna
W pasie drogowym występuje sieć wodociągowa, która tylko w obrębie studzienki
wodociągowej zostanie przebudowana, pozostała jej część pozostaje niezmieniona.
Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami pod ogrodzenia
działek zgodnie z częścią graficzną.
5.7 Sieci w pasie drogowym
W pasie drogowym występują sieci: wodociągowa, teletechniczna, elektryczna i gazowa.
W projekcie nie występują kolizje z siecią gazową. W projekcie przewidziano przesunięcie
kolidujących słupów elektrycznych i słupów teletechnicznych. Wszystkie sieci podziemne
przechodzące w poprzek jezdni i pod zjazdami zostaną zabezpieczone rurami
osłonowymi.
5.8 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 4,0m. Odległość nowych nasadzeń
drzew od drogi w projekcie wyznaczono na 4,0m. Nasadzenia i zabezpieczenia drzew
należy wykonywać w oparciu o standardy kształtowania zieleni Warszawy.
5.9 Oświetlenie
Obecnie na ulicy Kołodziejskiej znajdują się słupy elektryczne z lampami
oświetleniowymi. W ramach budowy oświetlenie ulicy Kołodziejskiej zostanie
wymienione zgodnie z założeniami odrębnego projektu branżowego.
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5.10 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.
5.11 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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5.12 Roboty ziemne
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji związane będą
z wykonaniem konstrukcji nawierzchni, wykonaniem systemu odwodnienia oraz
przebudową sieci.
5.13 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
W trakcie realizacji inwestycji winny być spełnione następujące warunki:
- powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostać zagospodarowane
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701);
- odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników, a następnie
usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie
zezwolenia wymagane prawem;
- prace winny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciążliwość
hałasową, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- ewentualne awarie należy usuwać bezzwłocznie.
5.14 Urządzenia obce
Ze względu na projektowane zmiany wysokościowe w trakcie realizacji robót należy:
a. Wszelkie prace ziemne w rejonie zbliżenia do sieci gazowej i energetycznej wykonywać
ręcznie.
b. W związku z możliwością wystąpienia odstępstw pomiędzy lokalizacją sieci na mapie
a lokalizacją w terenie, należy dokonać próbnych, ręcznych przekopów w celu
zlokalizowania faktycznego przebiegu infrastruktury technicznej.
c.

Dokonać regulacji wysokościowej

infrastruktury obcej

w dostosowaniu do

projektowanych rzędnych.
d. W odniesieniu do studni telekomunikacyjnych: studnie kablowe wyposażyć w pokrywy
zewnętrzne z układem zasuwowo-ryglowym i zamkiem systemowym „master key” w celu
zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych.
e. Zabezpieczyć sieci (energetyczne i telekomunikacyjne) zlokalizowane pod jezdnią
i zjazdami rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT. Lokalizacja zabezpieczeń wg
części rysunkowej niniejszego opracowania.
Rys. 8. Schemat zabezpieczenia sieci rurą osłonową dwudzielną.
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Wszelkie prace muszą być prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych (w tym
zwłaszcza w zakresie BHP) pracowników pod nadzorem osób uprawnionych oraz
przedstawicieli gestorów sieci.
6. UWAGI I ZALECENIA
a) Przed rozpoczęciem prac należy trasę wypalikować, nanosząc kilometraż i określając
położenie punktów charakterystycznych w terenie.
b) Roboty związane z rozbudową drogi odbywać się będą pod ruchem.
c) Wszystkie napotkane, niezidentyfikowane na mapie urządzenia należy traktować jako
czynne i roboty w ich rejonie prowadzić pod nadzorem użytkownika.
d) Ogrodzenia i bramy do rozebrania i przestawienia należy uzgodnić z właścicielem
terenu.
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II. 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 Warszawa, Powiat Warszawski, Województwo Mazowieckie
(adres zamierzenia budowlanego)
29.11.2019 r.
(data sporządzenia projektu)
sporządzony dla: Miasta Stołecznego Warszawy
Inwestor: Prezydent m.st. Warszawy Dzielnica Rembertów
został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Funkcja
Projektant:

Imię i nazwisko

Specjalność

Nr uprawnień

Data
29.11.2019r.

mgr inż.
DROGOWA

Sprawdzający: mgr inż.
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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