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OPIS TECHNICZNY
                        DO PROJEKTU PRZEBUDOWY

           Ul. Zau ek Rybacki; Okrzei; Chrobrego i Hutnicza

1.0 DANE OGÓLNE :

1.1 Inwestor  –    Gmina I owa

      Ul. eromskiego 29

      68-120 I owa

1.2  Zadanie  –    Ul. Zau ek Rybacki; Okrzei.

          1.3 Lokalizacja –     m. I owa gm. I owa dz. nr  286; 386; 249; 294; 354; 210.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :

2.1 Zlecenie Zamawiaj cego – Gmina w I owej

2.2 Podk ad geodezyjny – mapa sytuacyjno – wysoko ciowa terenu

      w skali 1:500 do celów projektowych.

2.4 Ustalenia z Inwestorem.

2.3 Wizja i pomiary w terenie.

2.4 Obowi zuj ce normy i przepisy.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie zawiera projekt przebudowy dróg gminnych ul. Zau ek Rybacki;

Okrzei w I owej gm. I owa

ugo  drogi – ul. Zau ek Rybacki   - 218,50 mb

    ul. Okrzei odcinek I   - 147,50 mb

    ul. Okrzei odcinek II  - 182,00 mb
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4.0 STAN  ISTNIEJ CY :

Przewidziane do przebudowy ulice Zau ek Rybacki, Okrzei, w I owej

zlokalizowane s  pomi dzy drog  wojewódzk   aga  – Zgorzelec (Luba ),

a drogami powiatowymi ulica Piaskowa, Poniatowskiego i Bez Nazwy.

Wymienione drogi powiatowe obj te by y wcze niejszym opracowaniem

projektowym i w zwi zku z tym niektóre elementy ulic obj tych niniejszym

opracowaniem s  nawi zywane do elementów wcze niej projektowanych

( skrzy owania, odwodnienie).

Istniej ca nawierzchnia – gruntowa wzmocniona szlak , gruzem, wirem

o szeroko ci 4,00 – 7,00m. Odcinki proste (niewielkie za amania w planie).

Zabudowa jednorodzinna.

Ulica Zau ek Rybacki krzy uje si  z drog  wojewódzk aga  – Zgorzelec.

Ulica Okrzei – odcinek II posiada uzbrojenie w kana  deszczowy kd 250,

wchodz cy w o  skrzy owania ulicy Zau ek Rybacki. Pozosta e media

zlokalizowane w pasie drogowym ulic to: gaz, woda, telekomunikacja, kanalizacja

sanitarna.

Zalecenia w odniesieniu do kolizji z sieci  wodoci gow  i kanalizacyjn

dotyczy  regulacji  wysoko ci istniej cych studni.

Ulica Zau ek Rybacki zlokalizowany jest na dzia ce 354, ulica Okrzei odcinek I

na dzia ce 249 i 294, ulica Okrzei odcinek II na dzia ce 386.

Rz dne graniczne przekroju pod nego wynosz  122,82 – 124,18m. n.p.m.

Teren na którym przebudowywane s  drogi gminne nie jest wpisany do

rejestru zabytków i nie  podlega ochronie na podstawie ustale  miejscowego planu

zagospodarowania.

Po przebudowie dróg, nie nast pi  pogorszenie rodowiska naturalnego.

Realizacja projektowanej inwestycji nie niesie za sob  szkodliwych oddzia ywa

na rodowisko naturalne.

Droga biegnie w obszarze zabudowanym jednorodzinnym
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W zwi zku z projektowan  nawierzchni  , nie przewiduje si  wycinki istniej cych

drzew.

5.0 STAN PROJEKTOWANY :

Przedmiotem  opracowania  niniejszej dokumentacji jest techniczno-

wysoko ciowy projekt przebudowy dróg gminnych – ulice Zau ek Rybacki i Okrzei w

owej gm. I owa stosownie do kilometra u :

ul. Zau ek Rybacki   - 218,50 mb

    ul. Okrzei odcinek I   - 147,50 mb

    ul. Okrzei odcinek II  - 182,00 mb

5.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Pocz tek opracowania za onego w linii kraw dzi drogi wojewódzkiej.

Skrzy owanie z drog  wojewódzk  wyokr glono promieniami o R=7,00m W km

0+109,50 Skrzy owanie (P) z ulic  Okrzei odcinek II. Skrzy owanie wyokr glono

promieniami o R-5,00m W km. 0+113,50 – za amanie w P o =2º24 .́ W km 0+143,50

skrzy owanie (L) z ulic  Okrzei odcinek I. uki skrzy owania ze wzgl du na

ograniczenia parkanami przyleg ych posesji wyokr glono promieniami R-4,00m.

Ca kowita d ugo  odcinka ulicy wynosi 218,50m. Zako czenie opracowania.

Szeroko  chodników z ró nicowana ze wzgl du na istniej  szeroko  pasa

drogowego od 1,70 do 2,50m. Poszczególne szeroko ci ci gów pieszych na

przebudowywanych ulicach pokazano na Projekcie zagospodarowania. Przekrój

normalny (rys.) pokazuje typowy przekrój ulicy).

Spadki poprzeczne jezdni i chodników i-2%.

Do wszystkich przyleg ych posesji zaprojektowano zjazdy przez ci gi piesze.

Szeroko  zjazdów przy posesji 3,00m, przy jezdni 5,00m. Konstrukcja zjazdu: kostka

brukowa betonowa o grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 5

cm i podbudowie z t ucznia o grubo ci 15 cm.
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5.3 PRZEKRÓJ POD NY

Maj c na uwadze zapewnienie nale ytego sp ywu wód opadowych
zaprojektowano nast puj ce spadki pod ne poszczególnych odcinków ulic:

Ulica Zau ek Rybacki:

0+000,00-0+140,00 i=0,32%
0+140,00-0+218,50 i=0,52%

Ulica Okrzei – odcinek I

0+000,00-0+072,50 i=0,68%
0+072,50-0+197,50 i=1,32%
0+197,50-0+203,40 i=1,95%
0+203,40- 0+240,60 – uk pionowy wypuk y o R=1500,00m
0+240,60-0+247,50 i=0,54%

Ulica Okrzei – odcinek II

0+000,00-0+182,00 i=0,24%

Za one spadki pod ne zosta y dopasowane do wjazdów na przyleg e
posesje.

5.3 ODPROWADZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Ulica Zau ek Rybacki zaprojektowano kana  deszczowy kd 250 (traktowany
jako przy cze do istniej cej kanalizacji deszczowej w ulicy aga skiej) od
skrzy owania z drog  wojewódzk  ( ulica aga ska), do skrzy owania z ulic  Okrzei
odcinek II tj. 0+006,50 – 0+143,50. Woda poprzez spadki poprzeczne i pod ne
kierowana b dzie do projektowanych wpustów ulicznych i poprzez studnie rewizyjne
kierowana b dzie do projektowanego kana u deszczowego. Projektowany kana
deszczowy po czony b dzie z istniej cym kana em deszczowym wychodz cym
z ulicy Okrzei odcinek II. Studnia rewizyjna istniej cego kana u w skrzy owaniu ulic
w km. 0+109,50.

Wpusty uliczne wykonywa  z gotowych elementów o rednicy 500mm,
boko ci min. 2,00m z osadnikiem min. 1,00m. Studnie rewizyjne 1200mm.

Po czenie wpustów ulicznych 9WP) ze studniami rewizyjnymi (SR) – przykanalikami
o rednicy 150mm. Szczegó ow  lokalizacj  elementów odwodnienia pokazano na
planie sytuacyjnym i przekroju pod nym.
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ULICA OKRZEI – odcinek I

Odprowadzenie wód opadowych ulicy odbywa  si  b dzie w dwóch kierunkach.
Od strony ulicy Bez Nazwy zaprojektowany jeden wpust uliczny po stronie lewej, przy
skrzy owaniu z w czeniem go do projektowanej studni rewizyjnej w ulicy Bez
Nazwy. Po stronie prawej wpust ujeto w opracowaniu ulicy Bez Nazwy. Od strony
ulicy Zau ek Rybacki, w opracowaniu dotycz cym tego opracowania zaprojektowano
dwa wpusty w obr bie skrzy owania.

ULICA OKRZEI – odcinek II

W ulicy przebiega kana  kd 250 na ci gu którego znajduj  si  dwie studnie
rewizyjne wraz z wpustami ulicznymi. Wykorzystano istniej cy kana  do w czenia
czterech projektowanych wpustów.

5.4 ROBOTY ZIEMNE

Projekt przewiduje wykonanie robót ziemnych stosownie do tabeli robót
ziemnych.

ULICA ZAU EK RYBACKI:

-  wykop ca kowity =  523,07m³
-  nasyp ca kowity =   27,19 m³
- zu ycie na miejscu =   27,19 m³
- nadmiar obj to ci (W) =  495,88 m³
- nadmiar obj to ci (N) =       0,00m³
- zdj cie warstwy humusu =       0,00m²
- humusowanie =       0,00m²

ULICA OKRZEI – odcinek I

-  wykop ca kowity =  265,62m³
-  nasyp ca kowity =   19,78 m³
- zu ycie na miejscu =   19,78 m³
- nadmiar obj to ci (W) =  245,84 m³
- nadmiar obj to ci (N) =       0,00m³
- zdj cie warstwy humusu =       0,00m²
- humusowanie =       0,00m²
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ULICA OKRZEI – odcinek II

-  wykop ca kowity =  400,52m³
-  nasyp ca kowity =   16,80 m³
- zu ycie na miejscu =   16,80 m³
- nadmiar obj to ci (W) =  383,72 m³
- nadmiar obj to ci (N) =       0,00m³
- zdj cie warstwy humusu =       0,00m²
- humusowanie =       0,00m²

Odleg  transportu mas ziemi przyj to 5km. Grunt kat. III-IV

5.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ULICA ZAU EK RYBACKI

Powierzchnia  jezdni:
Warstwa wi ca = 1,333,00 m²
Warstwa cieralna = 1,333,00 m²
Powierzchnia chodników =    831,13 m²
Powierzchnia wjazdów =      60,00 m²
Kraw nik betonowy =    437,50 mb
Obrze e chodnikowe =    410,00 mb

ULICA OKRZEI – odcinek I

Powierzchnia  jezdni:
Warstwa wi ca =    774,75 m²
Warstwa cieralna =    770,25 m²
Powierzchnia chodników =    222,00 m²
Powierzchnia wjazdów =      64,80 m²
Kraw nik betonowy =    285,00 mb
Obrze e chodnikowe =    240,00 mb

ULICA OKRZEI – odcinek II

Powierzchnia  jezdni:
Warstwa wi ca =   1 149,50 m²
Warstwa cieralna =   1,149,50 m²
Powierzchnia chodników =    534,50 m²
Powierzchnia wjazdów =      88,00 m²
Kraw nik betonowy =    360,00 mb
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Obrze e chodnikowe =    350,00 mb
5.6 OZNAKOWANIE

Projekt organizacji ruchu stanowi odr bny projekt

5.7  Projektowana  nawierzchnia

-  4 cm. – warstwa cieralna z betonu asfaltowego

              o  strukturze zamkni tej – asfalt D-50-70.

- 4 cm. – warstwa wi ca z betonu asfaltowego

                         o  strukturze cz ciowo - zamkni tej – asfalt D-35-50.

- 25 cm.- podbudowa z  t ucznia kamiennego

Dla zjazdów na posesj  przez chodnik:

-  8 cm. – kostka betonowa typu „Polbruk” – kolor czerwony

-  5 cm. – podbudowa cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm.- podbudowa z   kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

Dla chodnika:

- 8 cm. – kostka betonowa typu „Polbruk” – kolor szary

- 5 cm. – podsypka z piasku

Chodnik od strony jezdni nale y obramowa  kraw nikiem betonowym

ulicznym (wys.12cm), z drugiej natomiast obrze em betonowym chodnikowym
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BIOZ
1. OPIS ROBÓT:

1.1 Przebudowa dróg gminnych ul Okrzei i Zau ek Rybacki w m. I owa.

boko  wykopów pod koryto drogi gminnej  43-48 cm. wraz z przebudow

sieci telekomunikacyjnych w m. Brody, oraz budowy przykanalików do

istniej cej kanalizacji deszczowej – g boko  wykopów do 1,20.

2. ISTNIEJ CE OBIEKTY BUDOWLANE

2.1 napowietrzna sie  n.n. – 0,4 kV

2.2 sie  wodoci gowa

2.3 sie  kanalizacji deszczowej

2.4 sie  telekomunikacyjna

3. WYST PUJ CE ZAGRO ENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

3.1 Prace w odleg ci mniejszej ni  3m od czynnej napowietrznej sieci

elektroenergetycznej n.n. –0,4kV.

3.2 Roboty ziemne zwi zane z przemieszczeniem gruntu i jego

utwardzeniem na g boko ci ok. 1,20  m.

3.3 Ruch pojazdów i ludzi w strefie obj tej przebudow  drogi.

4. RODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ CE
NIEBEZPIECZE STWOM.

4.1 Kierownik robót zobowi zany jest sporz dzi  plan  i ochrony zdrowia,

zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003roku. – Dz. U. 03.120.1126.

4.2  Przed wej ciem z robotami w pas drogowy, nale y sporz dzi

tymczasowy projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót

z wszelkimi opiniami   i zatwierdzeniem w/w projektu, oraz uzyska

zgod   w ciciela drogi na wej cie w pas drogowy z w/w robotami.
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4.3 Dla robót prowadzonych w pobli u czynnych urz dze

elektroenergetycznych wyznaczy  strefy ochronne.

4.4 Podczas wykonywania robót pracownicy musz  by  ubrani

w odzie  i obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych

w odzie  i obuwie ochronne. Odzie  powinna mie  kolor pomara czowy

z elementami odblaskowymi.

4.5 Pracownicy musz  posiada  wa ne badania lekarskie.

4.6 Pracownicy musz  by  przeszkoleni pod wzgl dem BHP do

wykonywania powierzonych im prac.

4.7 Sprz t jakim s  wykonywane roboty musi by  sprawny

i odpowiednio konserwowany.

4.8 Miejsce wykonywania robót zabezpieczy  przed dost pem osób

niepowo anych.

4.9 W razie nie wymaganej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, miejsca

wykonywania robót zabezpieczy  barierami zabezpieczaj cymi, w razie

niewystarczaj cej widoczno ci  w dzie , a na pewno w nocy - na

barierach ustawi wiat a migaj ce.

4.10 W poszczególnych etapach robót stosowa  przepisy ogólne

i szczegó owe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie s  wymagane

przez Polskie Prawo

4.11 Ca  prac wykonywa  z uzgodnieniami bran owymi pod

nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowa :


