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OPIS TECHNICZNY
            DO PROJEKTU PRZEBUDOWY - REMONTU

        ul. Okrzei; B. Chrobrego; Hutnicza m. I owa gm. I owa

1.0 DANE OGÓLNE :

1.1 Inwestor  –    Gmina I owa

       Ul. eromskiego 29

       68-120 I owa

1.2  Zadanie  –    Ul. Okrzei; B. Chrobrego, Hutnicza m. I owa.

          1.3 Lokalizacja –     m. I owa gm. I owa dz. nr  386; 630; 629; 664.

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 – remontu dróg gminnych ul. Okrzei;

B. Chrobrego, Hutnicza m. I owa

ugo  drogi – ul. Okrzei    - 403,00 mb

    ul. Hutnicza                    - 283,00 mb

    ul. B. Chrobrego   - 106,50 mb
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4.0 STAN  ISTNIEJ CY :

Przewidziane do przebudowy ulice Okrzei, Hutnicza  i B. Chrobrego w I owej

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

a drogami powiatowymi ulica Piaskowa, Poniatowskiego i Bez Nazwy.

Istniej ca nawierzchnia – jest z asfaltobetonu, lecz bardzo zniszczona

i z licznymi koleinami i dziurami o szeroko ci 6,00m.  Odcinki proste (niewielkie

za amania w planie). Zabudowa jednorodzinna.

Ulica Okrzei w odcinku remontowanym, posiada chodniki obustronne, jednak

nie na ca ej jej d ugo ci. Istniej ce chodniki wykonane s  z p ytek betonowych

chodnikowych o wym. 35x35cm. Obramowane z jednej strony kraw nikiem

zniszczonym i po amanym, a z drugiej obrze em betonowym chodnikowym tak e

w bardzo z ym stanie.

W obr bie remontu w/w dróg,  przebiega podziemne uzbrojenie:

- sie  wodoci gowa i kanalizacyjna.

- Sie  telekomunikacyjna

- Sie  energetyczna

Zalecenia w odniesieniu do kolizji z sieci  wodoci gow  i kanalizacyjn

dotyczy  regulacji  wysoko ci istniej cych studni.

Ulica Okrzei  zlokalizowana jest na dzia ce 386; 630, ulica B. Chrobrego nr

dz. 629 i ul. Hutnicza na dz. nr 664.

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

Teren na którym przebudowywane –remontowane 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.
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Realizacja projektowanej inwestycji nie niesie za sob  szkodliwych

oddzia ywa  na rodowisko naturalne.

Droga biegnie w obszarze zabudowanym jednorodzinnym

W zwi zku z remontowan   nawierzchni  , nie przewiduje si  wycinki

istniej cych drzew.

5.0 STAN PROJEKTOWANY :

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy – remontu dróg

gminnych ul. Okrzei - d ugo  403,00m, Hutnicza – d ugo  283,00m i B.

Chrobrego – d ugo  106,50 w m. I owa gm. I owa.  Szeroko  ulicy Hutniczej

i Okrzei wynosi 6,00m. i taki stan pozostawia si  po jej przebudowie, nale y jedynie

sfrezowa  istniej  nawierzchni  na g boko  2 cm i nast pnie u  warstw

cieraln  o grubo ci 7 cm w tym lokalne wyrównanie nierówno ci. Do wyrównania

nierówno ci przyjmuje si  oko o 3 cm asfaltobetonu.

W ulicy Okrzei istniej cy chodnik przebiega tylko w niektórych miejscach.

Projektuje si  rozbiórk  istniej cych chodników, kraw nika i obrze y na ca ej jej

ugo ci. Po rozebraniu nale y u  nowy kraw nik, nawierzchni  chodnika

z kostki betonowej typu ‘Polbruk” kolor szary o grubo ci 8 cm na podsypce

piaskowej gr. 5cm. i obramowa  obrze em betonowym chodnikowym o wymiarach

8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm. Chodniki nale y u  na szeroko

1,20m po obu stronach – zgodnie z planem zagospodarowania. Teren zielony obsia

traw .

W ulicy Hutniczej istniej cy chodnik biegnie po jednej stronie na ca ej jej

ugo ci, jedynie od strony ul. aga skiej na d ugo ci ok. 20m, jest on obustronny.

Tutaj tak e nale y rozebra  istniej cy kraw nik, obrze  oraz p yty chodnikowe

i u  chodnik jak opisano wy ej. Szeroko  chodnika w ulicy Hutniczej ma

wynosi  1,50m.

Ulica B. Chrobrego w miejscu jej przebudowy posiada nawierzchni

gruntow  utwardzon . W zwi zku z bardzo w skim pasem drogowym, projektuje
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si  tam pas pieszo jezdny o szeroko ci 3,00m. Szeroko  przebudowywanej drogi

wymuszona zosta a granicami dzia ek jak równie  mediami u onymi wzd  tej

ulicy. U ona jest tam linia NN i kabel telekomunikacyjny. Projektant odsun  si

od w/w sieci tak, aby nie spowodowa  kolizji z budowan  nawierzchni

z asfaltobetonu.

5.1 Parametry techniczne przebudowywanych dróg

Ulica Okrzei:

- ugo  – 403,00m

- Szeroko  jezdni –  6 m.

- Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

- Szeroko  chodnika (obustronny) 1,20m

- Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%

- Spadek pod ny amany zgodny z istniej cym.

Ulica Hutnicza:

- ugo  – 283,00m

- Szeroko  jezdni –  6 m.

- Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

- Szeroko  chodnika jednostronny 1,50m

- Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%

- Spadek pod ny amany zgodny z istniej cym.

Ulica B. Chrobrego:

- ugo  – 106,50m

- Szeroko  jezdni –  3 m.

- Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%.

- Spadek pod ny amany zgodny z profilem pod nym..
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5.2 Projektowana  nawierzchnia

Ulica Okrzei:

-   7 cm. – warstwa cieralna z betonu asfaltowego

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

Ulica Hutnicza:

       -     7 cm. – warstwa cieralna z betonu asfaltowego

          o  strukturze zamkni tej – asfalt D-50-7

Ulica B.Chrobergo:

-   6 cm. – warstwa cieralna z betonu asfaltowego

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

- 15 cm – podbudowa z t ucznia kamiennego

- 10 cm. podsypka z piasku rednioziarnistego

               Zjazdy w ulicy nale y wykona  z nawierzchni j.w.

          Dla zjazdów na posesj  przez chodnik:

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

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

- 10 cm.- podbudowa z   t ucznia kamiennego

Na zjazdach od strony najazdu nale y u  kraw nik najazdowe o wym.

15x22cm u one na wysoko  2 cm.

W miejscach przej  dla pieszych kraw nik nale y obni  do 2cm na

ugo ci 5,00m.

          Dla chodnika:

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

- 5 cm. – podsypka z piasku
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Chodnik od strony jezdni nale y obramowa  kraw nikiem betonowym

ulicznym, z drugiej natomiast obrze em betonowym chodnikowym

6.0 ODWODNIENIE

Woda opadowa z przebudowywanych  drogi gminnej ul. B. Chrobrego

odpowiednimi spadkami pod nymi i poprzecznymi zostanie odprowadzona

w teren istniej cy. Natomiast w ulicach Hutniczej i Okrzei zostanie odprowadzona

do istniej cych wpustów ulicznych, które zostan  zredukowane wysoko ciowo do

przebudowywanej nawierzchni.

7.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty zimne zgodnie z przedmiarami podanymi w kosztorysie inwestorskim.

BIOZ
1. OPIS ROBÓT:

1.1 Przebudowa dróg gminnych ulicy Okrzei, Hutniczej nie przewiduje

wykopów, natomiast ul B. Chrobrego wykop b dzie na g boko ci ok. 21 cm.

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

2.5 drogi gminne przebudowywane

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.
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3.2 Roboty ziemne zwi zane z przemieszczeniem gruntu i jego

utwardzeniem na g boko ci ok. 0,21  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.

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
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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 :


