
„Przebudowa ul. Promienistych w Krakowie w zakresie przebudowy  istniejącego chodnika od km 0+106,00
do km 0+173,60 (strona prawa) oraz remontu istniejącej nawierzchni jezdni i istniejącego chodnika (str. lewa).”

Część  opisowa  projektu  budowlanego  w  zakresie  drogowym  z  odwodnieniem  dla
zadania inwestycyjnego pn.:  „Przebudowa ul. Promienistych w Krakowie w zakresie
przebudowy  istniejącego chodnika od km 0+106,00 do km 0+173,60 (strona prawa)
oraz remontu istniejącej nawierzchni jezdni i istniejącego chodnika (str. lewa).”

1. Przedmiot opracowania

Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ul. Promienistych w Krakowie
w zakresie  przebudowy istniejącego chodnika  od km 0+106,00  do km 0+173,60 (strona
prawa) oraz remoncie istniejącej nawierzchni jezdni i istniejącego chodnika (str. lewa).

Celem projektu budowlanego jest opracowanie projektu remontu nawierzchni jezdni
ul.  Promienistych  w  Krakowie  wraz  z  remontem  i  przebudową  istniejących  chodników,
zapewniających bezpieczeństwo i komfort wszystkim uczestnikom ruchu.

Zakres  opracowania  obejmuje  odcinek  ul.  Promienistych  o  długości  ok.  175  m
od skrzyżowania z ul. Jurka Bitschana do skrzyżowania z ul. Olgi Boznańskiej w Krakowie,
województwie małopolskim.

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie, województwie małopolskim na działkach
ew. nr: 733/1, 892, 893, 804, 891, 890, 889, 733/2, 888, 885, 884, 883, 882, 906 jedn. ew.
126105_9 Kraków – Śródmieście, obręb nr 0022.

Inwestorem  przedsięwzięcia  są  Apartamenty  Promienistych  Sp.  z  o.  o.,  S.K.A.
z siedzibą przy ul. Plac na Groblach 21, 31–003 Kraków.

Podstawą merytoryczną opracowania projektu budowlanego są:

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
2. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
5. Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.
6. Geotechniczne warunki posadowienia. 
7. Katalogi urządzeń i materiałów.
8. Uzgodnienie koncepcji projektowej znak: RU.461.1.231.2019 z dnia 23.04.2019r.

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29, ust. 2 pkt. 1–13 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 3a,
3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zmianami)
jako zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

2. Warunki gruntowo – wodne

W  ramach  zadania  wykonano  cztery  otwory  geotechniczne  do  głębokości
rozpoznania 1,7 oraz 2,0 m p. p. t. 

Na podstawie  otworów geotechnicznych stwierdzono,  że  teren badań pokryty  jest
warstwą nasypów budowlanych o miąższości 0,6 –1,7 m. Nasyp budowlany w rejonie otworu
nr 1 stanowi warstwa asfaltu o grubości 0,04 m, warstwa betonu o grubości 0,27 m, warstwa
piasku  gliniastego  z  domieszką  gruzu  (5%)  w  stanie  twardoplastycznym
o miąższości 0,10 m.

W rejonie otworu nr 2 nasyp stanowi płyta betonowa chodnikowa o grubości 0,07 m,
następnie warstwa piasku średniego w stanie zagęszczonym o miąższości 0,04 m. Poniżej
stwierdzono  warstwę  piasku  pylastego  z  piaskiem  gliniastym  (30%)  w  stanie  średnio
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zagęszczonym o miąższości 0,69 m, warstwę piasku gliniastego z domieszką gruzu (10%)
i  kamieni  (5%)  w  stanie  twardoplastycznym  o  miąższości  0,50  m  oraz  warstwę  piasku
gliniastego z domieszką gruzu (10%) w stanie plastycznym o miąższości 0,40 m.

Nasyp budowlany w rejonie otworu nr 3 stanowi warstwa asfaltu o grubości 0,04 m,
warstwa  betonu o  grubości  0,19 m,  warstwa  piasku średniego z  domieszką gruzu  (5%)
w stanie  średnio  zagęszczonym  o  miąższości  0,27  m oraz  warstwa  pyłu  piaszczystego
z domieszką  materii  organicznej  i  gruzu (5%)  w stanie  twardoplastycznym o miąższości
1,10 m.

W rejonie otworu nr 4 nasyp stanowi płyta betonowa chodnikowa o grubości 0,06 m,
następnie warstwa piasku średniego w stanie zagęszczonym o miąższości 0,02 m. Poniżej
stwierdzono  warstwę  kruszywa  asfaltowego  frakcji  0-31,5  mm  w  stanie  zagęszczonym
o  miąższości  0,05 m  oraz  warstwę  piasku  średniego  w  stanie  średnio  zagęszczonym
o miąższości 0,47 m

Poniżej  nasypów stwierdzono czwartorzędowe grunty rodzime,  mineralne,  spoiste.
Do głębokości rozpoznania, poniżej nasypów wydzielono dwie warstwy geotechniczne ujęte
w jeden pakiet:

Pakiet I – grunty rodzime, mineralne, spoiste:
• Warstwa I a –  pył  piaszczysty,  piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym,  mało

wilgotne.  Wartość  stopnia  plastyczności  dla  warstwy  wynosi  IL
(n) ~  0,20.  Warstwa

nośna.
• Warstwa  I b –  piasek  gliniasty,  pył  piaszczysty  z  domieszką  materii  organicznej

w stanie plastycznym, wilgotne. Wartość stopnia plastyczności dla warstwy wynosi
IL

(n) (n) ~ 0,35. Warstwa o obniżonej nośności.

Do  głębokości  rozpoznania  nie  nawiercono  zwierciadła  wód  podziemnych.
Nie zaobserwowano sączenia wód śródglinnych. Sączenia wód podziemnych mogą pojawić
się po długotrwałych i obfitych opadach atmosferycznych oraz w okresie topnienia pokrywy
śnieżnej.

Nie  stwierdzono  aktywnych,  niekorzystnych  zjawisk  i  procesów  destabilizujących
podłoże gruntowe.

Na podstawie otrzymanych wyników założono:
• proste warunki gruntowe
• dobre warunki wodne
• grupę nośności podłoża G3
• drugą kategorię  geotechniczną  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  dużą  starannością.  Nie  wolno  dopuścić
do nawodnienia dna wykopów, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sączeń. Prace
ziemne należy  wykonywać  zgodnie  z  normą PN-B-06050  „Geotechnika.  Roboty  ziemne.
Wymagania ogólne”. Prace należy prowadzić przy bezopadowej pogodzie. Wykopy należy
zabezpieczyć przed wpływem wody opadowej oraz wody podziemnej.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Skarpy wykopów powinny
być zabezpieczone w sposób zapewniający ich stateczność.  Podczas prowadzenia robót
ziemnych  należy  zachować  naturalną  strukturę  gruntów,  w  przypadku  jej  naruszenia
Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany. Za prawidłowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów
atmosferycznych. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na głębokie wykopy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć rejon robót.
Przestrzegać przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.
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3. Rozwiązanie sytuacyjne

3.1. Stan istniejący zagospodarowania terenu

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  Krakowie,  województwie  małopolskim.  Teren,  na
którym zlokalizowana jest  inwestycja,  objęty jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XL/698/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca
2016 r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
obszaru  „Prądnik  Czerwony  –  Naczelna”.  Teren  obejmujący  projektowane  elementy
oznaczony jest symbolem KDD.2 i KDD.4 – tereny komunikacji.

Ulica  Promienistych na odcinku objętym opracowaniem jest  drogą  jednojezdniową,
dwupasową, dwukierunkową o szerokości ok. 6,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego.  Przekrój
drogi  wyposażony  jest  w  obustronny  chodnik  z  płyt  chodnikowych  oraz  z  kostki  brukowej
betonowej o zmiennej szerokości. W stanie istniejącym odwodnienie  realizowane jest poprzez
spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni, a następnie poprzez wpusty uliczne istniejącej
kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnia jezdni  na całym odcinku objętym opracowaniem znajduje się w złym
stanie  technicznym.  Na  warstwie  ścieralnej  zaobserwowano  liczne  spękania  podłużne  oraz
poprzeczne, siatkę spękań, a także ubytki nawierzchni oraz ślady napraw cząstkowych w postaci
łat. Zły stan techniczny nawierzchni oraz nieregularne spadki poprzeczne i podłużne powodują
powstawanie  miejscowych  zastoisk  wodnych  oraz  niekontrolowany  spływ  wód  opadowych.
Istniejący lewostronny chodnik o nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych znajduje się w złym
stanie  technicznym  –  występują  liczne  pęknięcia  i  wykruszenia  oraz  nieregularne  spadki
poprzeczne.  Stan  techniczny  prawostronnego  chodnika  z  płyt  chodnikowych  betonowych  od
budynku Promienistych 5 do końca opracowania jest zadowalający – zaobserwowano nieliczne
pęknięcia i wykruszenia. Chodniki z kostki brukowej betonowej (chodnik prawostronny od budynku
Promienistych 9 do budynku Promienistych 5 oraz chodnik lewostronny od początku opracowania
do budynku Bitschana 2) zostały wyremontowane w ramach odrębnego opracowania i znajdują
się w dobrym stanie technicznym.

Przedmiotowa droga związana jest bezpośrednio z obsługą komunikacyjną przyległej
zabudowy  mieszkaniowej  jedno  i  wielorodzinnej oraz  obiektów  użyteczności  publicznej
i zabudowy usługowej.

Na długości opracowania zlokalizowane jest istniejące oświetlenie uliczne.

3.2 Dane geometryczne projektowane

• Jezdnia: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;
• Szerokość jezdni: 6,0 m;
• Szerokość chodnika zlokalizowanego przy jezdni: min. 2,0 m;

3.3. Projektowane rozwiązanie sytuacyjne

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 – Plan sytuacyjny.

Projektowane  przedsięwzięcie  polega  na  remoncie  istniejącej  nawierzchni  jezdni,
remoncie  i  przebudowie  istniejących  chodników  oraz  remoncie  istniejących  zjazdów
indywidualnych.

Opracowanie  zakłada  remont  jezdni  o  szerokości  6,0  m  i  nawierzchni  z  betonu
asfaltowego AC 11S.  Jezdnię  ograniczono  obustronnie  ściekiem  z  dwóch  rzędów kostki
brukowej oraz krawężnikiem betonowym 20x30 cm.

Wzdłuż przedmiotowej drogi na całej długości zaprojektowano remont lewostronnego
chodnika o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru
szarego  ograniczonej  od  strony  zewnętrznej  obrzeżem  betonowym  8x30  cm.  Ponadto
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przewidziano  przebudowę  istniejącego  prawostronnego  chodnika  od  wysokości  budynku
mieszkalnego  wielorodzinnego  –  ul.  Promienistych 5  do  końca  opracowania.  Chodnik
wykonano o szerokości 2,5 m i warstwie ścieralnej z kostki brukowej betonowej bezfazowej
koloru szarego ograniczonej od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym 8x30 cm. Z uwagi
na remont jezdni i zmianę odsłonięcia istniejących krawężników, w przypadku konieczności,
należy dodatkowo przewidzieć przełożenie istniejącej nawierzchni prawostronnego chodnika
oraz  zjazdów  indywidualnych  z  kostki  brukowej  betonowej  (na  odcinku  od  budynku
Promienistych 9 do budynku Promienistych 5) celem ich dowiązania wysokościowego.

W ramach dojazdu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ul. Promienistych 9
wykonano dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe z betonu asfaltowego AC 11S.

Remont  ul.  Promienistych  w  Krakowie  na  odcinku  objętym  opracowaniem  poprzez
poprawę  stanu  technicznego  istniejącej  jezdni  oraz  chodników  wpłynie  znacząco
na poprawę istniejących warunków oraz bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich użytkowników drogi.

4. Ukształtowanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunku nr 3 – Profil podłużny jezdni.

4.1. Dane geometryczne projektowane

• spadek podłużny maksymalny: 3,20%,
• spadek podłużny minimalny: 0,30%,
• minimalny promień łuku pionowego: 1000,0 m
• maksymalny promień łuku pionowego: 1 540,0 m
• ilość łuków pionowych: 3,
• ilość odcinków prostych: 4.

4.2. Opis rozwiązania

Przedmiotowy odcinek drogi publicznej składa się z odcinków prostych oraz łuków
pionowych  wypukłych. Ukształtowanie  wysokościowe remontowanych  elementów przyjęto
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  po  uwzględnieniu  istniejącego  ukształtowania
wysokościowego terenu inwestycji  i  warunków terenowych.  Ukształtowanie wysokościowe
dowiązań  do  terenu  należy  dostosować  do  rzędnych  istniejących.  Ukształtowanie
wysokościowe  zjazdów oraz  dowiązań  do  terenu  dostosowano do  rzędnej  istniejącej  na
długości zjazdu.

Opracowanie przewiduje zapewnienie równości podłużnej i poprzecznej w zakresie
warstwy ścieralnej, zgodnie z Katalogiem Wzmocnień i Remontów w Nawierzchni Podatnych
i  Półsztywnych  KWRNPP-2012  „Warstwa  ścieralna  powinna  zapewnić:  właściwości
przeciwpoślizgowe,  równość,  małą  hałaśliwość  ruchu,  odporność  na  pękanie
zmęczeniowe ...”

Projektowane rzędne wysokościowe zostały opracowane z dokładnością wynikającą
z pomiarów geodezyjnych zgodnych z §36 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i  wysokościowych  oraz  opracowywania
i  przekazywania  wyników  tych  pomiarów  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r., nr 263, poz. 1572 z późn. zm).
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5. Przekroje poprzeczne

Typowe rozwiązania przedstawiono na rys. nr 4.1 – 4.5 – Przekroje typowe.

Remontowaną jezdnię o szerokości 6,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
gr. 4 cm ze względu, iż pod warstwami asfaltowymi w stanie istniejącym występuje warstwa
betonu cementowanego wylewanego na mokro gr. ok. 20 cm wzmocniono dodatkowo siatką
stalową  mocowaną  gwoździami  w  celu  redukcji  wystąpienia  niepożądanych  zjawisk
powodujących  spękania  odbite.  Jezdnię  przedmiotowej  drogi  ograniczono  obustronnie
ściekiem z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 8 cm oraz krawężnikiem betonowym 20x30 cm
na ławie betonowej  z oporem z betonu C16/20 o odsłonięciu 2 cm na długości  zjazdów
indywidualnych, 6 cm w obrębie chodników na długości stanowisk postojowych planowanych
wg projektu docelowej  organizacji  ruchu oraz  o odsłonięciu 8 cm w obrębie  istniejących
chodników  i  12  cm  w  obrębie  remontowanego  i  przebudowywanego  chodnika.  Jezdnię
wykonano o pochyleniu poprzecznym zgodnym ze stanem istniejącym.

Remontowany  lewostronny  chodnik  wykonano  o  szerokości  2,0  m  i  nawierzchni
z  kostki  brukowej  betonowej  bezfazowej  koloru  szarego  gr.  8  cm,  którą  ograniczono  od
strony zewnętrznej obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 o odsłonięciu
0  cm  (4  cm  w  obrębie  istniejącej  skarpy).  Przekrój  chodnika  zaprojektowano  o  spadku
jednostronnym o wartości 2,0 % w kierunku jezdni.

W  ramach  przebudowy  prawostronnego  chodnika  (od  wysokości  budynku
Promienistych  5  do  końca  opracowania)  przewidziano  wykonanie  chodnika  o  szerokości
2,5 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm, którą
ograniczono od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z betonu C12/15
o odsłonięciu 0 cm. Przekrój chodnika zaprojektowano o spadku jednostronnym o wartości
2,0 % w kierunku jezdni.

Z  uwagi  na  remont  jezdni  i  zmianę  odsłonięcia  istniejących  krawężników,
w  przypadku  konieczności,  należy  dodatkowo  przewidzieć  przełożenie  istniejącej
nawierzchni  prawostronnego  chodnika  oraz  zjazdów  indywidualnych  z  kostki  brukowej
betonowej (na odcinku od budynku Promienistych 9 do budynku Promienistych 5) celem ich
dowiązania  wysokościowego.  Przełożenie  chodnika  wykonać  z  zachowaniem  spadku
jednostronnego  o  wartości  2,0 % w  kierunku  jezdni.  W obrębie  zjazdów indywidualnych
zachować pochylenie poprzeczne o wartości maksymalnej 5,0 %.

W ramach dojazdu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ul. Promienistych 9
wykonano  dowiązanie  sytuacyjno-wysokościowe  z  betonu  asfaltowego  AC 11S  gr.  4 cm
i  ograniczono  od  jezdni  ul.  Promienistych  krawężnikiem  betonowym  20x30 cm  na  ławie
betonowej z oporem z betonu C16/20 o odsłonięciu 2 cm.

6. Odwodnienie

6.1 Stan istniejący

W stanie istniejącym odwodnienie realizowane jest  poprzez spływ powierzchniowy
istniejącą  nawierzchnią  jezdni,  chodników  i  zjazdów  indywidualnych.  Wody  opadowo-
roztopowe przejmowane są poprzez wpusty uliczne istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zły  stan  techniczny  nawierzchni  oraz  nieregularne  spadki  poprzeczne  i  podłużne
powodują  powstawanie  miejscowych  zastoisk  wodnych  oraz  niekontrolowany  spływ  wód
opadowych.
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6.2 Projektowane odwodnienie

W  ramach  niniejszej  inwestycji  nie  projektuje  się  nowych  elementów  odwodnienia,
a  jedynie  regulację  wysokościową  istniejących  wpustów  ulicznych  i  czyszczenie  osadników
studzienek ulicznych.

Odprowadzenie  wód  opadowych  realizowane  będzie  tak  jak  w  stanie  istniejącym,  tj.
poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe powierzchni remontowanej jezdni, chodników
oraz zjazdów indywidualnych.  Wody opadowe przejęte  zostaną podobnie  jak  ma to miejsce
obecnie poprzez wpusty uliczne istniejącej kanalizacji deszczowej.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni remontowanej jezdni drogi wewnętrznej przyjęto indywidualnie jak
dla kategorii ruchu KR2. Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych oraz  dla  grupy  nośności  podłoża  G3
wzmocnionego do kategorii G1.

Konstrukcje  nawierzchni  w formie  rysunkowej  przedstawiono na rys.  nr  4.1 –  4.5
– Przekroje typowe.

Konstrukcja nawierzchni remontowanej jezdni:
• Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm,
• Warstwa wyrównawcza z AC 16W gr. min. 4 cm,
• Warstwa wzmacniająca (przeciwspękaniowa) z geosiatki stalowej o wytrzymałości 

35/32 kN/m, mocowana mechanicznie za pomocą gwoździ,
• Frezowanie do 4 cm,
• Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcja nawierzchni remontowanego/przebudowywanego chodnika:
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm,
• Podsypka z wysiewki gr. 3 cm,
• Warstwa wyrównawcza z kruszywa łam. C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. 15 cm,
• ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUPY NOŚNOŚCI G1*:

(E2≥80 MPa; Is≥1,00; E2 / E1<2,2)
• Istniejąca konstrukcja nawierzchni chodnika.

*  Wzmocnienie  podłoża  do  grupy  nośności  G1  należy  wykonać  wyłącznie  w  miejscach
wątpliwych  w  przypadku  braku  możliwości  osiągnięcia  zakładanych  parametrów poprzez
wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa gr. do
20 cm.

Konstrukcja nawierzchni istniejącego chodnika/zjazdu indywidualnego do przełożenia:
• Warstwa ścieralna z istniejącej kostki brukowej betonowej,
• Podsypka z wysiewki gr. 3 cm,
• Warstwa wyrównawcza z kruszywa łam. C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. zmienna,
• Istniejąca konstrukcja nawierzchni chodnika/zjazdu indywidualnego.

Konstrukcja nawierzchni dowiązania sytuacyjno-wysokościowego:
• Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm,
• Frezowanie do 4 cm,
• Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni.
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Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  dużą  starannością.  Nie  wolno  dopuścić
do nawodnienia dna wykopów, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sączeń. Prace
ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–B–06050 „Geotechnika.  Roboty ziemne.
Wymagania ogólne”. Prace należy prowadzić przy bezopadowej pogodzie. Wykopy należy
zabezpieczyć przed wpływem wody opadowej oraz wody podziemnej.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Skarpy wykopów powinny
być zabezpieczone w sposób zapewniający ich stateczność.  Podczas prowadzenia robót
ziemnych  należy  zachować  naturalną  strukturę  gruntów,  w  przypadku  jej  naruszenia
Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany. Za prawidłowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów
atmosferycznych. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–S–02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na głębokie wykopy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć rejon robót.
Przestrzegać przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.

8. Infrastruktura obca wraz z zielenią

Na terenie  inwestycji  przebiega  sieć  gazowa,  wodociągowa,  elektroenergetyczna,
teletechniczna,  ciepłownicza  oraz  kanalizacyjna.  Istnieje  możliwość  występowania  innej
infrastruktury  nie  naniesionej  na  mapę.  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać
przekopy  kontrolne  w  celu  dokładnej  lokalizacji  przebiegu  infrastruktury  i  doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie
projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod
nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem infrastruktury. W niniejszej
dokumentacji zachowano normatywne odległości od towarzyszących sieci uzbrojenia terenu.

Inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią w związku z czym nie jest  wymagana
wycinka drzew i krzewów. Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny
być prowadzone z zachowaniem szczególnej  ostrożności  i  bez użycia ciężkiego sprzętu.
Minimalna odległość prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczyć
dwukrotnego  obwodu  pnia  drzewa   mierzonego  na  wysokości  130  cm  nad  ziemią.
W przypadku drzew o obwodzie poniżej 50 cm odległość ta powinna mieć minimum 100 cm.
W  momencie  uszkodzenia  korzeni  należy  zabezpieczyć  je  przed  mikroorganizmami
powodującymi zakażenie. Uszkodzone korzenie należy przyciąć ostrym narzędziem równo
ze ścianą wykopu i  zasmarować preparatem do  zabezpieczenia  ran.  W przypadku  prac
prowadzonych w okresie od kwietnia do października korzenie należy zabezpieczyć przed
wyschnięciem stosując np.: wilgotny torf, tkaninę jutową lub maty słomiane którymi okłada
się  ściany wykopu i  od  czasu do czasu polewa się  wodą.  Natomiast  w przypadku prac
prowadzonych  w  okresie  zimowym  korzenie  narażone  na  działanie  niskich  temperatur
chronić stosując słomiane maty lub równoważne rozwiązania.

Wpływ ciężkiego sprzętu budowlanego na korzenie znajdujące się bezpośrednio pod
powierzchnią  gruntu  ograniczać  poprzez  stosowanie  tymczasowych  nawierzchni  z  płyt
betonowych lub kilkunastocentymetrowej warstwy żwirowo – piaskowej ugniecionej wałem.
W przypadku możliwości wystąpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewów przez
sprzęt budowlany stosować obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie z art. 82 ust 1ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U.
nr 151 poz. 1220 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew
lub  krzewów na  terenach  zieleni  lub  zadrzewienia  powinny  być  wykonywane  w  sposób
najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

W  razie  konieczności  przy  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  należy  przewidzieć
cięcia korekcyjne drzew,  polegające na usuwaniu gałęzi obumarłych lub nadłamanych oraz
cięcia formujące kształt korony drzewa zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1936) który mówi:
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„Prace w obrębie korony drzew nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze
przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba,
że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.”

9. Prawa autorskie

Opracowany  projekt  jest  utworem  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.
o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (Dz.  U.  2016  poz.  666  z  późn.  zm.) i  jest
przedmiotem  prawa  autorskiego.  Projektant  jako  twórca  utworu  posiada  niezbywalne
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe z wyłączeniem pól eksploatacji
objętych umową z Zamawiającym. Ochronie prawnej podlegają w szczególności osobiste
prawa autorskie Projektanta.

10. Informacje dla wykonawcy robót

Roboty powinny być prowadzone w oparciu  o  zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych,  odnośnie  którego  organ  nie  wniósł  sprzeciwu oraz  o  projekt  budowlany
i wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od
Inwestora, definiującej usługę do wykonania,  Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania
dobrego  rezultatu  końcowego.  Wszystkie  wymiary  należy  sprawdzić  na  budowie.  Przed
rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i  sprawdzić zgodność
projektu  -  w  przypadku  domniemania  lub  pojawienia  się  nieścisłości  należy  natychmiast
powiadomić Projektanta.

Rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne i część opisowa są dokumentami
wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte
na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach,  a  nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być  traktowane
tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w  jakimkolwiek  z  elementów
dokumentacji  należy  zgłosić  to  Projektantowi,  który  zobowiązany  będzie  do  pisemnego
rozstrzygnięcia problemu.
 Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową
organizację ruchu. Projekt stanowi całość razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacją
techniczną  i  projektami  branżowymi.  W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  należy
nie  dopuścić  do  naruszenia  naturalnego  stanu  gruntów  poniżej  posadowienia  obiektu
(naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  zobowiązuje  Wykonawcę  do  wymiany  gruntu).
Remont  zjazdów  należy  wykonać  w  porozumieniu  z  Właścicielami  nieruchomości
przyległych.
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