
Firma Projektowo – Usługowa „PLANPROF” 

inż. Michał Kubiński 

44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 

NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959 

e-mail: biuro@planprof.pl 

WWW. PLANPROF .PL 

 
 

 
SIERAKOWICE listopad 2015 

 

Temat zadania: 

BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO PRZY 
DRODZE POWIATOWEJ NR 2991S UL. ŁAB ĘDZKA W 

KOZŁOWIE W REJONIE SKRZY ŻOWANIA  
Z UL. POLNĄ - PROJEKT. 

Zamawiający: Gmina Sośnicowice 

44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 

PROJEKT WYKONAWCZY -  

BRANŻY KANALIZACYJNEJ 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NR UPRAWNIE Ń: PODPIS: 

Projektował: 

inż. Michał KUBIŃSKI 

 

UW – 575/02  



Projekt Wykonawczy 
 

 

Firma Projektowo – Usługowa „PLANPROF” 
2 

SPIS TREŚCI 
 

1 OPIS TECHNICZNY.................................................................................................................................. 3 

1.1 INWESTOR..................................................................................................................................................... 3 
1.2 LOKALIZACJA................................................................................................................................................. 3 
1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA............................................................................................................................ 3 
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA............................................................................................................................. 4 
1.5 WYKAZ ROBÓT DO WYKONANIA....................................................................................................................... 4 
1.6 STAN ISTNIEJĄCY............................................................................................................................................ 5 
1.7 STAN PROJEKTOWANY, FUNKCJA, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ FORMA 

ARCHITEKTONICZNA................................................................................................................................................ 5 
1.8 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE...................................................................................................................... 5 
1.9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI......................................................................................................................... 6 
1.10 ODWODNIENIE.............................................................................................................................................. 6 
1.11 OBSŁUGA PIESZYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.......................................................................................... 6 
1.12 UZBROJENIE TERENU..................................................................................................................................... 7 
1.13 OCHRONA KONSERWATORSKA......................................................................................................................... 7 
1.14 SZKODY GÓRNICZE......................................................................................................................................... 7 

2 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH...................................................................................................... 7 

2.1 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.............................................................. 7 
2.2 PODBUDOWY......................................................................................BŁĄD!  NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI . 
2.3 NAWIERZCHNIE...................................................................................BŁĄD!  NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI . 
2.4 PRZEPUSTY.................................................................................................................................................... 7 
2.5 ELEMENTY ULIC..................................................................................BŁĄD!  NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI . 
2.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE............................................................................................................................. 8 

3 ZAŁ ĄCZNIKI ............................................................................................................................................. 9 

3.1 KOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH................................................................................................................ 9 
3.2 KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO ŚIOIIB................................................................................... 9 

4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA............................................................................................................................ 12 

4.1 SPIS RYSUNKÓW...................................................................................................................................... 12 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt Wykonawczy 
 

 

Firma Projektowo – Usługowa „PLANPROF” 
3 

 

1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 Inwestor 

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Sośnicowice z siedzibą w Sośnicowicach  

przy ul. Rynek 19. 

1.2 Lokalizacja 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Gliwickim, w gminie 

Sośnicowice w miejscowości Kozłów. Lokalizacja przystanków autobusowych: w pobliżu 

autostrady A-4, przy krawędzi drogi powiatowej nr 2991S ul. Łabędzka przy skrzyżowaniu z 

drogą gminną ul. Polną. 

1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przystanku autobusowego przy drodze 

powiatowej nr 2991s ul. Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną, 

obejmujący zgodnie z umową opracowanie projektowe budowy chodnika o szerokości min. 

2,00m i długości min. 30,00m, z uwzględnieniem zjazdów do posesji - gruntów przyległych. 

Ze względu na zakres inwestycji konieczne będzie wyremontowanie - odtworzenie - 

przepustu pod zjazdem d=500mm, przepustu pod peronem d=500mm oraz pod drogę 

powiatową wylotu przepustu d=1000mm w celu zachowania ich funkcji. 

W związku z tym iż prace związane z remontem przepustów są jedynie związane z 

utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji, zgodnie z ustawą Prawo 

Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami Art. 9 ust. 2 pkt 2, nie jest 

wymagane pozwolenie wodnoprawne. 

Projekt jest realizowany na podstawie warunków technicznych związanych z lokalizacją 

nowych przystanków wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych pismo nr  

DZ-II/542-650/17/14 z dnia 10.04.2015r. 

Przedmiot opracowania w całości znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 

2991s, na działkach nr 135, 137, 197/84 i stanowi elementy BRD (Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego) dwa odcinki chodnika wraz z przejściem dla pieszych. 
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1.4 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• umowa Inwestora, 

• materiały mapowe uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach, 

• mapa do celów projektowych 

• wizja w ternie 

• obowiązujące przepisy i normy, a w szczególności: 

- Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i ich 

Usytuowania Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. 

Nr 204 poz. 2086 wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami 

1.5 Wykaz robót do wykonania 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

 
 
PRZEPUSTY  

1. Wykonanie przepustu d=500mm pod zjazdem i pod chodnikiem 2 x L=5,50m 

 
 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. Wyrównanie przylegających powierzchni  
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1.6 Stan istniej ący 

Ulica Łabędzka jest drogą powiatowej nr 2991s, posiadającą jezdnię dwukierunkową  

o szerokości 6,70m posiadającą jezdnię dwupasmową, dwukierunkową z obustronnymi 

poboczami szer. 0,80m.  

Na odcinku objętym opracowaniem drogi powiatowej nie występuje chodnik,  przekrój w 

tym miejscu jest drogowy z obustronnymi rowami odwadniającymi. 

Na początku zakresu opracowania, pod drogą powiatową istnieje przepust betonowy 

drogowy d=1000mm, stan techniczny przepustu jest dobry, jednak jego wylot oraz istniejąca 

ścianka czołowa wymaga remontu. 

W połowie zakresu opracowania po wschodniej stronie drogi powiatowej, ulicy Łabędzkiej 

znajduje się istniejący przystanek autobusowy - peron z zabudowanym przepustem 

betonowym d=500mm o długości L=5,50m wraz ze ścianka czołową. 

Po stronie zachodniej ul. Łabędzkiej znajduje się istniejący wjazd na pola uprawne z 

przepustem d=500mm o długości L=5,50m z obrukowanymi skosami 1:1,5. 

W/w ulice znajduje się w granicach administracyjnych w Powiecie Gliwickim, w gminie 

Sośnicowice w miejscowości Kozłów.  

1.7 Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne p arametry techniczne oraz 

forma architektoniczna 

 
Zaprojektowano wykonanie remontu wylotu przepustu drogowego d=1000mm. 

Zaprojektowano wykonanie odcinka chodnika po stronie zachodniej o szerokości 2,00m i 

długości 30,00m z uwzględnieniem zjazdów do posesji - gruntów przyległych. 

Wylot przepustu pod drogą powiatową d=1000mm zaprojektowany zostały ze ścianką 

czołową. 

Dla bezpieczeństwa pieszych zastosowano balustrady U-11a.  

1.8 Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji zaliczyć można do prostych warunków 

geotechnicznych. Obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie w 

terenie za pomocą wykopów kontrolnych wykazało że grunt w miejscu budowy w większości 
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składa się z warstw piaszczysto - gliniastych a warunki  wodne dla przedmiotowego zadania 

są dobre, ponieważ nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

1.9 Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcję nawierzchni dla zjazdu na pole uprawne przyjęto zgodnie z Warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 430). Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni dla wjazdu ustalono na 0,64m, dla 

gruntów zaliczanych do grupy nośności podłoża G3 oraz kategorii obciążenia ruchem 

drogowego KR2 – wymagana grubość konstrukcji jest równa 0,55m zatem biorąc pod uwagę 

powyższe założenia – warunek mrozoochronności został spełniony. 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika składa się z następujących warstw: 

• 8 cm  w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej "farmerskiej"   

• 3 cm w-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 

• 15cm  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

uziarnieniu 0/31,5mm 

• 10cm  warstwa piasku gruboziarnistego 

 

1.10 Odwodnienie 

Istniejąca ulica Łabędzka, posiada przekrój drogowy z poboczami utwardzonymi i jej 

odwodnienie obywa się za pomocą istniejących rowów odwaniających. Budowa chodników 

oraz przebudowa wjazdu nie będzie ingerowała w istniejący sposób odwodnienia ulicy, nadal 

odbywać się będzie za pomocą rowów odwadniających. 

1.11 Obsługa pieszych i osób niepełnosprawnych 

 
W celu ułatwienia w korzystaniu z inwestycji przez osoby niepełnosprawne krawężnik w 

linii przejścia dla pieszych oraz przy łuku skrzyżowania z ulicą Polną, przewidziano wykonać 

z krawężników najazdowych tak, aby obniżenie krawężników wynosiło 2cm ponad poziom 

jezdni. 



Projekt Wykonawczy 
 

 

Firma Projektowo – Usługowa „PLANPROF” 
7 

1.12 Uzbrojenie terenu 

Układ komunikacyjny oraz wysokościowy istniejącej drogi pozostaje bez zmian. W związku 

z projektem nowego chodnika oraz przebudowy zjazdu oraz remontu wylotu przepustu 

drogowego zakres prac nie będzie ingerował w istniejące oraz podziemne i naziemne 

uzbrojenie terenu. 

1.13 Ochrona konserwatorska  

Z posiadanych informacji i zapisów w Planie Zagospodarowania Przestrzennego wynika, iż 

inwestycja nie znajduje się na terenach objętych strefą ochrony konserwatorskiej.  

1.14 Szkody górnicze 

Z posiadanych informacji wynika, iż inwestycja znajduje się poza zasięgiem wpływów 

eksploatacji górniczej. 

 

2 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysok ościowych  

Podstawowe dane do wytyczenia osi trasy oraz wyznaczenia rzędnych wysokościowych 

w oparciu o państwowe repery wysokościowe są zawarte w rysunkach: D-02 

Zagospodarowanie terenu. 

Przed wykonaniem Robót Wykonawca ma obowiązek dokonać niezbędnych czynności 

geodezyjnych związanych ze zgłoszeniem robót do odpowiedniego ośrodka, gdzie uzyska 

dane o osnowie poziomej i pionowej, która będzie służyć do wytyczenia elementów 

geometrycznych trasy i przebiegu wysokościowego. 

2.2 Przepusty  

 

1. Remont wylotu przepustu z rur betonowych o średnicy d=1000mm pod drogą powiatową 

L=2,0m zaprojektowano zakończeniem ścianką czołową. Deskowanie ścianek czołowych 

wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B-06251 [3]. Betonowanie 

należy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż C20/25. 

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy 

zagruntować przez dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku 
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powierzchni wilgotnych, smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni 

suchych, 

Dopuszcza się zastosowanie do ścianek czołowych prefabrykowanych elementów 

żelbetowych, których montaż powinien odbywać się według zaleceń producenta. 

2.3 Roboty wyko ńczeniowe 

Wyrównanie przylegających powierzchni  

 Roboty będą wykonywane w celu doprowadzenia do ładu i porządku przyległych 

powierzchni zielonych terenu objętego zakresem opracowania, w sposób niwelujący wszelkie 

nierówności, bariery architektoniczne, pozostałości po robotach budowlanych jak gruz, beton 

i inne elementy. Jak również odtworzenie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego na 

styku projektowanych chodników i istniejącego skrzyżowania ul. Wiejskiej i  ulicy Polnej. 
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3 ZAŁĄCZNIKI 
 

3.1 Kopia uprawnie ń budowlanych 

3.2 Kopia za świadczenia o przynale żności do ŚIOIIB 
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4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

4.1 SPIS RYSUNKÓW 
 

Lp. 
nr kolejny 

Tytuł rysunku Numer rysunku Skala 

1. Orientacja D - 01 1:10 000 

2. Plan zagospodarowania terenu D - 02 1:500 

1. Przekrój typowy remontu wylotu przepustu D – 03 1:50/20 

 

  


