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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
• WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH 
• KARTA REJESTRACYJNA WTÓRNIKA 
• UZGODNIENIE SKRZYŻOWANIA DROGI WEWNĘTRZNEJ                             

Z DROGAMI GMINNYMI  
• RYS. NR  1    – plan sytuacyjno- wysoko ściowy  1:500 
• RYS. NR  2                            – profil podł użny      1 : 100/1000                                                                                       
                                                                                       
• RYS. NR  3  – przekrój normalny A - A            1 : 50 
• RYS. NR  4  – przekrój normalny B - B            1 : 50 
• RYS. NR  5  – przekrój normalny C - C            1 : 50 
• RYS. NR  6  – przekrój normalny D - D            1:   50 
• RYS. NR  7  – szczegół poł ączenia nawierzchni    1:50 
 

 
 

 



 
 

                       
 

  

 
 

OPIS TECHNICZNY 
 
I   MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 
 

1.   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                                                                                    
2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
3. Wizja lokalna w terenie. 

 
 
II   STAN ISTNIEJĄCY 
 

Na części działki nr 255 obr. 20 Międzyzdroje znajduje się utwardzona jezdnia o 
nawierzchni bitumicznej szer. od 3,00 m do 3,50 m. 
Jezdnia oraz konstrukcja jezdni z kamienia narzutowego - brukowca obramowane 
są krawężnikami betonowym. Od strony południowej jezdnia o nawierzchni 
bitumicznej poprzez nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej łączy się z 
drogą gminną - ul. Bohaterów Warszawy poprzez skrzyżowanie zwykle. 
Od strony wschodniej i południowo - wschodniej występują nawierzchnie 
utwardzone z bitumu oraz z kostki brukowej betonowej. 
Od strony zachodniej działka nr 255 obr. 20 Międzyzdroje graniczy z działką                               
nr 72/2 obręb 20 Międzyzdroje , na której bezpośrednio przy granicy znają się 
murki oporowe z kostki kamiennej rzędowej oraz zejścia z kostki brukowej 
betonowej. Od strony północnej działka nr 255 obr. 20 Międzyzdroje graniczy z 
działką nr 70/34 o nawierzchni gruntowej. Od strony północno - wschodniej  
działka nr 255 obr. 20 Międzyzdroje graniczy z działką nr 70/18 , na której 
znajdują się utwardzone nawierzchnie z kostki brukowej betonowej , z kostki 
kamiennej nieregularnej oraz nawierzchnie z płyt chodnikowych kamiennych. 
W obszarze planowanej drogi wewnętrznej w granicach działki nr 255 obr. 20 
Międzyzdroje znajdują się:   
- linia kablowa energetyczna NN 
- sieć wodociągowa 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- linia energetyczna kablowa  NN oświetleniowa 
- linia  kablowa teletechniczna  
Teren pod względem wysokościowym jest terenem mało zróżnicowanym. 
W istniejącym obszarze występuje drzewostan, który koliduje z planowanymi 
nawierzchniami utwardzonymi drogi wewnętrznej dojazdowej. 
 
 
 



 
 

                       
 

  

 
III  STAN PROJEKTOWANY  
 
   1.  Zamierzenia projektowe . 
 
      1.1.       Celem opracowania jest budowa drogi wewnętrznej dojazdowej  
                    na wydzielonej części działki nr 255 ( po wydzieleniu dz. nr 255/1 obr.  
                   20 Międzyzdroje )zakończonej placem manewrowym .  
                             
      1.2.       W zakres budowy wchodzi odcinek drogi dojazdowej : 
 
                   *  ( odcinek od W1 do W4 )  -    dł.  174,31 m 
                   *  ( włączenie się do istniejącej nawierzchni ul. Bohaterów Warszawy                          
                        w ramach uzgodnionej przebudowy skrzyżowania z ul. Bohaterów  
                        Warszawy) 
                   *  ( włączenie się do istniejącej nawierzchni ul. Zdrojowej                          
                        w ramach uzgodnionej przebudowy skrzyżowania z ul. Zdrojową) 
 
      1.3.       Projektowaną drogę dojazdową  w ramach  
                   budowy powiązano z drogami gminnymi : ul. Bohaterów Warszawy                              
                   i ul. Zdrojową , która łączy się  poprzez skrzyżowanie zwykłe. 

1.4 Do rozwiązań projektowych dla drogi klasy D przyjęto   
              prędkość projektową  30 km/ godz. 
1.5.       Projekt zakłada odprowadzenie wód opadowych i  
             roztopowych  do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

               
                    
   2.  Geometria układu komunikacyjnego  

 
2.1.  Przebieg osi drogi wewnętrznej dojazdowej - pieszo - jezdni  
        zaprojektowano w układzie współrzędnych geodezyjnych. 
2.2.  Załamania trasy przebiegu osi wyokrąglono łukami                                         
         o promieniach [ R=20]. 
2.3.  

                 Elementy geometrii 
                 drogi wewnętrznej dojazdowej podano na  Rys. nr 1.  

 
 
 
 
 
        
 
 



 
 

                       
 

  

 
2.4.   Podstawowe parametry drogi wewn ętrznej kla sy D                                      
         ( pieszo - jezdni )  : 
 

* pieszo-jezdnia szerokości  5,50 m w świetle projektowanych   
  krawężników betonowych. 

 
2.5.   Plac manewrowy  : 
 

Projektuje się plac do zawracania ( plac manewrowy ) o następujących 
parametrach;  
  - długość placu manewrowego - 20 m                                                     
  - szerokość placu manewrowego - 12,00 m                                                     
  - promień łuku wyokrąglającego załom - R= 6 m                                                     
                                          

    3.  Rozwi ązanie wysoko ściowe  układu komunikacyjnego  
 

       3.1. Wzdłuż projektowanej osi drogi wewnętrznej dojazdowej  
                opracowano profile podłużne w odniesieniu do istniejącego   
                zagospodarowania terenu. 
                 
       3.2. Zaprojektowano spadki podłużne pieszo - jezdni drogi wewnętrznej  
                od 0,83 % do 2,98 %. 
                 
       3.3. Zaprojektowano spadki poprzeczne pieszo - jezdni drogi wewnętrznej 
                daszkowe i jednostronne  2 %. 
 
       3.4. Miejsca zmian spadków podłużnych i  poprzecznych  
              podano na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym.  
                                                                                                   ( Rys. nr 1-2 ). 
 
       3.5. Charakterystyczne rzędne wysokościowe , spadki podłużne                                  
              i poprzeczne dla pieszo – jezdni podano na  
              planie sytuacyjno - wysokościowym                                       ( Rys. nr 1 ). 
 
       3.6. Zróżnicowanie wysokościowe rodzajów nawierzchni : 
              * pieszo - jezdnia w odniesieniu do poziomu pasa zieleni                              
                i przyległych terenów  h = 4 cm 

            * pieszo - jezdnia w odniesieniu do poziomu ciągów pieszych                                                      
             h = 4 cm 
            * pieszo - jezdnia w odniesieniu do poziomu nawierzchni skrzyżowania                      
              ul. Bohaterów Warszawy i ul. Zdrojowej  oraz do poziomu przejazdów                        
              h = 0 cm 
 

                                                                                                            ( Rys. nr 3-7 ). 



 
 

                       
 

  

 
 
4.  Konstrukcje nawierzchni utwardzonych 

 
 
              4.1.   Projektuje się pieszo - jezdnię wraz z palcem manewrowym  
                        o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,  
                        na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm                                            
                        i na podbudowie z kruszywa łamanego grub. 27 cm 
                        ( warstwa dolna z kruszywa łamanego o ciągłym  
                        uziarnieniu frakcji 31,5/63 mm grub. 20 cm po zagęszczeniu  
                         warstwa górna z kruszywa łamanego o ciągłym  
                         uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm grub. 7 cm po  
                         zagęszczeniu).                             
                        Pod warstwami konstrukcyjnymi projektuje się  
                        podbudowę pomocniczą  z gruntocementu RM 5 MPa                                                                             
                        grub. 15 cm oraz warstwę odcinającą  z gruntocementu RM 2,5 MPa 
                        grub. 10 cm.                                                                              
                        Łączna grubość konstrukcji  wynosi 64 cm. 
 
                                                   Szczegóły konstrukcyjne podano na rys. nr 3-7  

 
4.2.  Obramowanie nawierzchni utwardzonych. 

                       Nawierzchnie projektowanej pieszo - jezdni drogi  
              Dojazdowej i placu manewrowego należy obramować krawężnikami  
              betonowymi 15x30 na podsypce cementowo – 
              piaskowej 1:4 grub. 5 cm i na ławie betonowej z oporem                                          
              z betonu B-15 ( c12/15)..                                        

                        Krawężniki należy ustawić bez spoinowania.                             
                                      

        
 5.  Zieleń izolacyjna – trawniki. 
 

            Projekt zakłada w pasie drogowym drogi wewnętrznej dojazdowej                                
                     w miejscach wyznaczonych pod zieleń rozścielenie warstwy  
                     grub. 8 cm z obsianiem mieszankami nasion traw.                     
        
    6.  Uwagi ko ńcowe. 
 
                     6.1. Projekt stałej organizacji ruchu zawarty jest w odrębnym  
                            opracowaniu. 
                     6.2. Projekt branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa oraz branży  
                             elektrycznej ( oświetlenie uliczne ) zawarte są w odrębnych  
                             opracowaniach. 



 
 

                       
 

  

 
 
  

 
 

        
 IV  ”BIOZ „  

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  

 
 
Adres obiektu i numer ewidencyjny działki -  
                                                                          
                                       . o nr ew. 255 ( po podziale 255/1 ) położonego                                                        
                                                w obr. geodezyjnym 20 Międzyzdroje. 
 
 
 
Inwestor :                               Gmina Międzyzdroje 
 
 
Adres inwestora  :          ul. Książąt Pomorskich 5 , 72-500 Międzyzdroje                                                  
         
 
Imię i nazwisko projektanta adaptuj ącego projekt i sporz ądzającego 
informacj ę : 
 
                                                       Bogusław Dąbrowny  
 
Adres projektanta  :                 72-100 Goleniów,  ul. Kolejowa 16  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                       
 

  

 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.1    Projekt budowlany pieszo – jezdni . 

1.2. Rozporządzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, 
Poz. 1126. 

1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, póz. 93. 

1.4.   RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.5.   RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 

Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, póz. 138. 

2. ZAKRES l KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy 
w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i 
socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, 
dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z 
oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych oraz pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego. 
 

Roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych 
 

Roboty ziemne – wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  pieszo - jezdni   

Roboty konstrukcyjno - nawierzchniowe 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych 
- ustawienie krawężników na ławie betonowej  
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej                                                 
 

        Roboty wykończeniowe  
              - zamulenie spoin ułożonej nawierzchni piaskiem ,urządzenie trawników i   
                 uporządkowanie terenu          

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami pod nadzorem osoby 
uprawnione], 

 

 

 



 
 

                       
 

  

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH : 

Działka nr  255/1  stanowią pas drogowy drogi wewnętrznej dojazdowej.  
 
4. ELEMENTY   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI,   KTÓRE   MOGĄ   STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA l ZDROWIA LUDZI:  nie projektuje si ę 

5. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

-     roboty ziemne – roboty prowadzone będą mechanicznie i ręcznie ( zagrożenie nie występuje ),        

       zabezpieczenie dróg komunikacyjnych 
-      roboty konstrukcyjne – zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi i wibracją 
-      roboty nawierzchniowe - ręczne przenoszenie elementów  (krawężniki , obrzeża i kostki 

betonowe), zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi . 

6.    SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW l ZAPOBIEGANIE 
NIEBEZPIECZEŃSTWA: 

-    Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz", zgodnie z art. 21 a Prawa 
Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji 
prac konstrukcyjno – nawierzchniowych. 
Roboty drogowe winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

-    Przed przystąpieniem do robót ziemnych i konstrukcyjno - nawierzchniowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz" zgodnie z RMI z dnia 
06.02.2003 r. 

-    Przed dopuszczeniem pracowników do robót wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w  odzież 
roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami                  (rękawice ochronne). Z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, zatrucia, wibracji,  lub 
innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować 
przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. ochrona uszu). 
Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż 
stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące 
wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń 
Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i 
adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz 
środków i urządzeń przeciwpożarowych. 
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 

-    Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straży 
pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej 
wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.  

     Opracował: 
                                                                                                         inż. Bogusław Dąbrowny                        
                                                                                                      upr. nr ZAP/0162/PWOD/08     
  



 
 

                       
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV .OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( Dz  .U z 2003 r. Nr 207 poz. 
2016 z póz. zm. ), o świadczam , że projekt budowlany  
BRANŻY DROGOWEJ pn.:  
                                                                 
 „ Budowa drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej , 
kanalizacji sanitarnej deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi 
przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni 
miejskiej w ciągu promenady zachodniej , na części działki o numerze  geodezyjnym: 
255 , zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. 
Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach , o powierzchni 1488 m2”                         
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
. 
 
  

                                                                               Projektant  : 
                                                               

                                                                                                                                                      
                                                                                                        inż. Bogusław Dąbrowny                        
                                                                                                      upr. nr ZAP/0162/PWOD/08     
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