
 

 

 

 

 

  

 

 
 

Nazwa obiektu (zadania)  -             Przebudowa Placu Powstańców Wlkp. w miejscowości      

   Pogorzela. 

Adres obiektu   - Miejscowość Pogorzela.  

Województwo Wielkopolskie, powiat gostyński, gmina  

Pogorzela. 

Nr geodezyjny działki  - Obręb: Pogorzela, dz. nr ewid. 1059, 1058/1, 1082, 1072. 

Kody i nazwy CPV  - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

budowlanych, roboty ziemne 

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 

 

Branża dokumentacji  - DROGOWA 

Rodzaj dokumentacji  - TECHNICZNA 

Inwestor   - Gmina Pogorzela z siedzibą: 

     ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela 

 

 

Funkcja Imię i Nazwisko Zakres Specjalność Nr upr. bud. Podpis 

 
Projektował 

 
inż. Zdzisław Olejnik Drogi i ulice 

Konstrukcyjno 

– inżynieryjna 

863/86/Lo 

w/21/88/Lo  

 

Opracował 

 

inż. Jakub Pietraszek Drogi i mosty 
Konstrukcyjno 

– inżynieryjna 
-   

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY 

DO ZGŁOSZENIA ROBÓT 
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1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. Podstawa opracowania. 

1.1.1. Umowa o wykonanie prac projektowych z dnia 01.03.2013. z Gminą Pogorzela. 

1.1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 dostarczona przez firmę „Usługi 

Geodezyjne i Kartograficzne” Hanna Mruk – geodeta uprawniony Mikołaj Mruk – uprawnienia nr: 13713. 

 

1.2. Nazwa i adres obiektu: 

 Przebudowa Placu Powstańców Wlkp. w miejscowości Pogorzela. 

 Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych ustalono, że projekt 

przebudowy placu zlokalizowany został w obrysie działek o następujących numerach ewidencyjnych: 

1059, 1058/1, 1082, 1072 – obręb Pogorzela, powiat gostyński, województwo wielkopolskie. 

 

1.3. Nazwa inwestora. 

 Gmina Pogorzela, 

ul. Rynek 1, 63- 860 Pogorzela. 

 

1.4. Nazwa jednostki projektowej. 

 ESBUD sp.c. Elżbieta Kowalczuk, Sebastian Dubicki 

ul. Słoneczna 14, 63-900 Rawicz 

 

1.4.1. Projektant: 

1.4.1.1. Branża drogowa: 

 inż. Zdzisław Olejnik, 

 specjalność konstrukcyjno - inżynieryjna w zakresie dróg i ulic. 

 uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo. 

1.4.1.2. Opracował: 

 inż. Jakub Pietraszek, 

 specjalność konstrukcyjno - inżynieryjna w zakresie budowy dróg i mostów. 

1.4.2. Projektant: 

1.4.2.1. Branża elektryczna: 

 inż. Robert Jamroży, 

 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych. 

 uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0146/POOE/08. 

 

1.5. Dane charakterystyczne istniejącego obiektu. 

 

1.5.1. Zarys - położenie terenu. 

Będący przedmiotem opracowania jest plac Powstańców Wlkp, stanowiący własność Gminy Pogorzela. 

Obiekt ma charakter lokalny, stanowi dojście do położonego w sąsiedztwie budynku użyteczności 

publicznej. Istniejący plac zbudowany jest z różnego rodzaju prefabrykatów betonowych. Stan 
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istniejącego chodnika wymaga przebudowy ze względu na liczne ubytki i deformacje, co zagraża 

bezpieczeństwu uczestnikom ruchu pieszego. Krawężniki przy chodniku posiadają liczne ubytki. 

W związku z niezadawalającym stanem technicznym i użytkowym elementów zagospodarowania terenu 

– utwardzenie, odwodnienie oraz oświetlenie - przewidziano przebudowę. 

. 

1.5.2. Warunki gruntowo – wodne. 

Wobec braku badań zalegających gruntów podłoża drogowego, na podstawie wiedzy Zamawiającego 

oraz własnej analizy terenowej należało przyjąć warunki wodne jako przeciętne, a występujące grunty 

jako wątpliwe, kwalifikując je do grupy nośności podłoża G2. 

 

1.6. Oznakowanie pionowe. 

1.6.1. Stała organizacja ruchu. 

Stała organizacja ruchu pozostaje bez zmian. 

 

1.6.2. Czasowa organizacja ruchu. 

Organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robót zostanie opracowana, uzgodniona i ustawiona przez 

wybranego w ramach przetargu wykonawcę robót. 

 

1.7. Podstawowe wskaźniki projektowania. 

1.7.1. Parametry techniczne placu po realizacji projektu: 

1. Nazwa: Plac Powstańców Wlkp. 

2. Zarządca: GminaPogorzela 

3. Przekroje           –  uliczne 

4. Szerokość / długość miejsc postojowych  – 2,5m(3,6m miejsca dla niepełnosprawnych) /4,5m – 

5,0m 

5. Szerokość chodników       -  1,5m – 2,0m 

6. Spadek poprzeczny jezdni placu oraz chodników zgodnie z planem sytuacyjnym. 

 

1.7.2. Konstrukcja chodnika 

8,0 cm  - Kostka betonowa wibroprasowana, szara. 

3,0 cm - Podsypka cementowo – piaskowa 1:4. 

15,0 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 

8x30 cm - Obrzeże betonowe na ławie betonowej B-10 z oporem o wymiarach 15x5+5x5 cm. 

 

1.7.3. Konstrukcja chodnika przy jezdni 

8,0 cm   - Kostka betonowa wibroprasowana, szara. 

3,0 cm - Podsypka cementowo – piaskowa 1:4. 

15,0 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 

8x30 cm - Obrzeże betonowe na ławie betonowej B-10 z oporem o wymiarach 15x5+5x5 cm. 

15x30 cm -  Od strony jezdni krawężnik betonowy wystający 12cm na ławie betonowej B-15 z 

oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm. 
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1.7.4. Konstrukcja chodnika wzmocnionego przy jezdni 

8,0 cm   - Kostka betonowa wibroprasowana, szara. 

3,0 cm - Podsypka cementowo – piaskowa 1:4. 

15,0 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 

15,0 cm - Warstwa uleszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego 

w węźle betoniarskim o Rm = 2,5 MPa. 

8x30 cm - Obrzeże betonowe na ławie betonowej B-10 z oporem o wymiarach 18x5+2x5x5 

cm. 

15x30 cm -  Od strony jezdni krawężnik betonowy wystający 4 cm na ławie betonowej B-15 z 

oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm. 

UWAGA! 

Przy krawężniku przy krawędzi jezdni zaprojektowano frezowanie istniejącej nawierzchni na szerokości 

0,5 m, głębokość 5cm oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT – 1 i WT – 2 

z 2010r. (2011) – grubość warstwy 5 cm. 

 

1.7.5. Konstrukcjaplacu postojowego 

8,0 cm   - Kostka betonowa wibroprasowana, czarna.    

 3,0 cm   -  Podsypka cementowo – piaskowa 1:4. 

15,0 cm   -  Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 

15,0 cm - Warstwa uleszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego 

w węźle betoniarskim o Rm = 2,5 MPa. 

1.7.6. Konstrukcja zjazdów  

8,0 cm   - Kostka betonowa wibroprasowana, czarna. 

3,0 cm  - Podsypka cementowo – piaskowa 1:4. 

15,0 cm  - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 

15,0 cm  - Warstwa uleszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w 

węźle betoniarskim o Rm = 2,5 MPa. 

8x30 cm  - Obrzeże betonowe na ławie betonowej B-10 z oporem o wymiarach 18x5+2x5x5 cm. 

15x30 cm  -  Od strony jezdni krawężnik betonowy wystający 4 cm na ławie betonowej B-15 z 

oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm. 

 

1.7.7. Niweleta 

Niweleta nawierzchni drogi zostanie nawiązana do rzędnych istniejącej nawierzchni Placu Powstańców 

Wlkp. oraz wejść do budynków w sąsiedztwie. Minimalne pochylenie niwelety 0,3%. 

 

1.8. Odwodnienie. 

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie 

normatywnychspadków nawierzchni pozwalającego na odprowadzenie wód do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. Jako uzupełnienie odwodnienie projektuje się nowe wpusty uliczne połączone z istniejąca 

siecią kanalizacji za pomocą przykanalików ø 160mm i ø200mm oraz studni kontrolnej ø1000mm. 
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1.9. Izolacja pionowa ścian i ław fundamentowych. 

Wg informacji uzyskanych od przedstawiciela Inwestora istniejący budynek Domu Kultury nie posiada 

wykonanych izolacji pionowych ścian i ław fundamentowych (odkrywek nie wykonano). W związku z tym 

zaprojektowano wykonanie uzupełniających tynków zewnętrznych ścian fundamentowych na gładko 

rapówką cementową z dodatkiem (10%) domieszki zwiększającej elastyczność, przyczepność 

i wodoszczelność typu HEY’DI Haftemulsion-Konzentrat. Izolacje pionowe ścian fundamentowych 

przeciwwilgociowe – 2× pionowa izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bezrozpuszczalnikowa 

z dwukomponentowej stabilnej, kryjącej rysy bitumicznej masy uszczelniającej grubości (po wyschnięciu) 

3mm (3,6 mm ‘na mokro’) typu HEY’DI Dickbeschichtung 2K plus, na uprzednio zagruntowanym podłożu 

z tejże masy uszczelniającej w rozcieńczeniu 1:6. Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS 

gr. 10 cm mocowana za pomocą bitumicznych dyspersyjnych mas klejowych jw., zbrojona siatką 

z włókna szklanego wtopioną w cementowe masy klejowe. 

Wykonanie pionowych izolacji zewnętrznych przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu przewidziano 

również na ławach fundamentowych (łącznie do głębokości posadowienia) wg wskazań jw. Fragmenty 

izolacji na ew. odsadzkach ław fundamentowych ukształtować ze spadkami od budynku wraz 

z ukształtowaniem wyobleń faset z modyfikowanej polimerami, hydrofobowej zaprawy do kształtowania 

wyokrągleń typu HEY’DI Sperrmörtel z domieszką typu HEY’DI Haftemulsion-Konzentrat w celu 

zwiększenia elastyczności, przyczepności i wodoszczelności zaprawy. 

Dodatkowo zaprojektowano wykonanie izolacji z folii kubełkowej do poziomu ww. izolacji ław 

fundamentowych budynku z wykończeniem górą listwą systemową. Izolacje wykonać obwodowo. 

 

2. Elementy małej architektury. 

 Przewidziano w ramach zadania dostawę i montaż: 

 - ławki parkowe z oparciem typu ZANO Wola 02.079.ZE.DE.MR o wym. 180x55x80 cm, z kotwieniem do 

podłoża, odlew żeliwny, farba chemoutwardzalna czarna matowa RAL 9005, drewno iglaste; 

 - kosze na odpady typu ZANO 03.034.ZE żeliwne czarne, matowe, pojemność 30 l, wymiary: wysokość 

123 cm, szerokość 50cm, z kotwieniem do podłoża: 

 - stojaki rowerowe ZANO 05.050.SC.5 z 5 miejscami dla rowerów, żeliwne w kolorze czarnym, matowym 

o wymiarach całej konstrukcji 220x80x30 cm, betonowane w gruncie. 
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3. Zieleń 

Uporządkowanie, pielęgnacja i odnowieniu drzewostanu oraz trawników na terenie placu: usunięcie 23 

oznaczonych, suchych, uszkodzonych i pochylonych drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń w liczbie 17 

sztuk. (8 szt. buk zwyczajny; 9szt. grab pospolity). 

 

4.  Opis istotnych parametrów: 

4.1 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej – 587,95m2 

4.2 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 30x30x4cm na podsypce piaskowej – 45,56 m2 

4.3 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej – 317,10m2 

4.4 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (trylinka) gr. 12cm na podsypce piaskowej – 247,87m2 

4.5 Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej – 111,63 m2 

4.6 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej – 341,60m 

4.7 Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej – 554,80 m 

4.8 Karczowanie pni o średnicy 16 – 25cm – 23szt. 

4.9 Karczowanie pni o średnicy 76 – 100cm – 1szt. 

4.10 Demontaż studzienek ściekowych – 1szt. 

4.11 Studnia rewizyjna ø1000mm o wysokości 100cm – 1szt. 

4.12 Studzienki ściekowe ø500mm z osadnikiem – 2szt. 

4.13 Kanały z rur PVC ø200mm – 6,0m. 

4.14 Kanały z rur PVC ø160mm – 17,5m. 

4.15 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 4szt. 

4.16 Wykonanie koryta do głębokości 20cm na chodniku  - 929,0 m2 

4.17 Wykonanie koryta do głębokości 36cm na chodniku umocnionym lub placu - 814,58 m2 

4.18 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa – 814,58 m2 

4.19 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - 1743,58 m2 

4.20 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 1215,45 m2 

4.21 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej czarnej grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 526,13 m2 

4.22 Ława betonowa B-15 z oporem pod krawężnik wystający 12/4cm powyżej krawędzi jezdni – 38,78 m3 

4.23 Krawężnik betonowy szary o wymiarach 15x30cm – 517,12 m 

4.24 Ława pod obrzeża z betonu B-10 – 5,06 m3 

4.25 Obrzeża beton. szare o wym. 30x8 cm, spoiny wypełnione piaskiem  - 506,06m 

4.26 Frezowanie nawierzchni na głębokość 5cm – 234,57 m2 

4.27 Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ścieralna 5cm – 234,57 m2 

 

5. Uwagi.   

1. Projekt należy realizować w oparciu o opisy wymiarów, które są ważniejsze od odczytów ze skali 

rysunków. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji zadania, należy w celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, 

uszkodzenia urządzeń obcych bądź ich dewastacji, bezwzględnie - z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym powiadomić wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami obcymi 
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zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego – stosownie do będących integralną częścią 

dokumentacji uzgodnień. 

3. Na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczącego zabezpieczenia robót, 

w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu, należy powiadomić organ zarządzający ruchem 

oraz właściwego Komendanta Policji o rozpoczęciu robót podając datę ustawienia oznakowania 

oraz datę przywrócenia lub wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze. 

4. Sprzęt i pracownicy biorący udział w procesie budowlanym muszą być wyposażeni bezwzględnie 

w urządzenia oraz elementy zabezpieczające oraz ostrzegawcze pozwalające na zapewnienie 

warunków koniecznych i niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia robót oraz zapewnienia 

bezpiecznych warunków użytkowników drogi pozostających w ruchu, stosownie do 

obowiązujących przepisów. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji robót, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na 

podstawie rozporządzenia Ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa sporządzi 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają 

poszczególne ich rodzaje. 

 

 

 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

6.7. Zakres robót i kolejność ich realizacji. 

6.7.1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze. 

6.7.1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej. 

6.7.1.2. D-01.02.01 Usunięcie pni. 

6.7.1.3. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg. 

6.7.2. D-02.00.00 Roboty ziemne. 

6.7.2.1. D-02.01.01 Wykonanie wykopów. 

6.7.2.2. D-02.03.01 Wykonanie nasypów. 

6.7.3. Odwodnienie korpusu drogowego. 

6.7.3.1. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa. 

6.7.4. D-04.00.00 Podbudowa. 

6.7.4.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 

6.7.4.2. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

6.7.4.3. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 

6.7.5. D-05.00.00 Nawierzchnia. 

6.7.5.1. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników. 

6.7.6. D-08.00.00 Elementy ulic. 

6.7.6.1. D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340). 

6.7.6.2. D-08.03.01 Obrzeża betonowe. 

6.7.6.3. D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram. 

6.8. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
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6.8.1. W bezpośrednim obrębie robót drogowych zlokalizowane są linie energetyczne, telekomunikacyjne 

wodociągowe, gazowe, i kanalizacja z przyłączami. 

6.9. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa. 

6.9.1. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych. 

6.10. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających z realizacji robót budowlanych. 

6.10.1. Zagrożenie zerwania podziemnych linii energetycznych, przewodów telekomunikacyjnych, 

wodociągowych i uszkodzenia kanalizacji deszczowej. 

6.10.2. Zagrożenie przy karczowaniu pni. 

6.10.3. Zagrożenie przy robotach rozbiórkowych. 

6.10.4. Zagrożenie przy robotach ziemnych. 

6.10.5. Zagrożenie przy wykonywaniu elementów kanalizacji deszczowej. 

6.10.6. Zagrożenie obsunięcia się materiałów luźnych i elementów sztukowych przy załadunku, rozładunku 

i wbudowaniu materiałów. 

6.10.7. Zagrożenie przy korytowaniu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża. 

6.10.8. Zagrożenie przy wykonywaniu warstwy podsypkowej. 

6.10.9. Zagrożenie przy wykonywaniu podbudów z kruszyw naturalnych łamanych. 

6.10.10. Zagrożenie przy wykonaniu podbudowy i warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem. 

6.10.11. Zagrożenie przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

6.10.12. Zagrożenie przy wbudowaniu elementów ulic takich jak: ławy betonowe, krawężniki betonowe, kostki 

brukowe betonowe, obrzeża betonowe. 

6.10.13. Zagrożenie związane z pracą sprzętu wibrującego przy zagęszczaniu elementów konstrukcyjnych. 

6.10.14. Zagrożenie wynikające z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdów. 

6.10.15. Zagrożenie wjazdu na budowę osób nieupoważnionych. 

6.11. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

6.11.1. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa pracy w obrębie podziemnych szczególnie 

niebezpiecznych sieci energetycznych, gazowych oraz przewodów telekomunikacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

6.11.2. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy karczowaniu pni. 

6.11.3. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych. 

6.11.4. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy robotach ziemnych. 

6.11.5. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu elementów kanalizacji deszczowej. 

6.11.6. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy załadunku, rozładunku i wbudowaniu materiałów 

znajdujących zastosowanie przy realizacji zadania. 

6.11.7. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy korytowaniu, profilowaniu  i zagęszczaniu podłoża. 

6.11.8. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu warstwy podsypkowej. 

6.11.9. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu podbudów z kruszyw naturalnych 

łamanych. 

6.11.10. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu podbudowy i warstwy ulepszonego 

podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. 

6.11.11. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

6.11.12. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy ustawianiu urządzeń zabezpieczających. 
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6.11.13. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wbudowaniu elementów ulic takich jak: ławy 

betonowe, krawężniki betonowe, kostki brukowe betonowe, obrzeża betonowe. 

6.11.14. Instruktaż dotyczący pozostałych robót drogowych. 

6.11.15. Instruktaż dotyczący pracy sprzętu wibrującego przy zagęszczaniu elementów konstrukcyjnych. 

6.11.16. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdów i maszyn. 

6.11.17. Instruktaż dotyczący udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie. 

6.11.18. Zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniający 

oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas realizacji zadania. 

6.12. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

6.12.1. Organizacja ruchu i sposób zabezpieczenia miejsca robót. 

6.12.1.1. Czasowa organizacja ruchu. 

 Na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robót zostanie 

opracowana i wprowadzona przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym obejmującym realizację 

zadania. 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach stanowi podstawę do zgłoszenia robót prowadzonych w pasie drogi 

powiatowej. Oznakowanie i prowadzenie robót należy realizować w oparciu o projekt oznakowania 

i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadząca roboty zgłasza do właściwego organu 

zarządzającego ruchem miejsce, datę i czas wykonania robót oraz schemat oznakowania robót zgodny 

z istniejącą sytuacją na danej drodze. O miejscu i czasie robót powiadamia również właściwego 

Komendanta Policji oraz zarząd drogi. 

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnić sprawną i bezpieczną realizację zadania przez 

wykonawcę, spowodować właściwy nadzór jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

i organizację ruchu na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwa bezpośrednich uczestników ruchu. 

6.12.1.2. Zapewnienie dostępu do telefonu. 

6.12.1.3. W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujących sieciami (przewodami) urządzeń 

podziemnych namierzyć, udokumentować i oznakować ich przebieg, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa robót oraz uniknięcia ewentualnych uszkodzeń urządzeń. 

6.12.1.4. Wyznaczyć strefy niebezpieczne w rejonie robót realizowanych w bliskim sąsiedztwie uzbrojenia 

podziemnego. 

6.12.1.5. W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawić punkt 

zaopatrzonyw sprzęt przeciw pożarowy oraz apteczkę pierwszej pomocy. 

6.12.1.6. Zachować podczas robót bezwzględny ład i porządek na terenie budowy. 

6.12.1.7. Tylko wyroby i materiały budowlane spełniające wymogi właściwych norm mogą być stosowane przy 

realizacji zadania. 

  W czasie wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać warunków 

technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

określonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

z uwzględnieniem warunków BHP. 
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Przebudowa Placu Powstańców Wlkp. w  miejscowości Pogorzela.

Lokalizacja zadania.







Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, barwy szarej

grubość 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

W obrysie chodnika obrzeże betonowe,

wibroprasowane, szare 8cmx30cm na ławie

betonowej B-10 z oporem o wymiarze 15x5+5x5cm.

Przekrój A

2
%

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubośći 15cm.

0,081,34 - 2,340,08

1,50 - 2,50

Przekrój B

2
%

2,000,15 0,08

2,23

W obrysie chodnika obrzeże betonowe, wibroprasowane, szare

8cmx30cm na ławie betonowej B-10 z oporem o wymiarze 15x5+5x5cm.

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, barwy szarej

grubość 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubośći 15cm.

Krawężnik betonowy, szary 15cmx30cm na ławie

betonowej B-15 z oporem o wymiarze 15x30+15x15cm.

0,50

Frezowanie istniejącej nawierzchni na szerokości 0,50m na głębokość 5cm oraz ułożenie warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) - grubość 5cm.

Przekrój C

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, barwy szarej

grubość 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

W obrysie chodnika obrzeże betonowe, wibroprasowane, szare 8cmx30cm

na ławie betonowej B-10 z oporem o wymiarze 15x5+5x5cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubośći 15cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

0,083,75 - 6,000,08

Przekrój D

2
%

4,50 0,15

4,80

0,50

0,15

2
%

2,000,08

2,08

Frezowanie istniejącej nawierzchni na szerokości 0,50m na

głębokość 5cm oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) - grubość 5cm.

Krawężnik betonowy, szary 15cmx30cm na ławie

betonowej B-15 z oporem o wymiarze 15x30+15x15cm.

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, barwy szarej

grubość 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubośći 15cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

Krawężnik betonowy, szary 15cmx30cm na ławie

betonowej B-15 z oporem o wymiarze 15x30+15x15cm.

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, barwy szarej

grubość 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubośći 15cm.

W obrysie chodnika obrzeże betonowe, wibroprasowane, szare 8cmx30cm

na ławie betonowej B-10 z oporem o wymiarze 15x5+5x5cm.

Przekrój E

4,500,15

2
%

2,00

2,00

2
%

0,08

spadek poprzeczny wg Planu Zagospodarowania Terenu

0,15

0,50

1,738,6 - 10,82

1,50

Frezowanie istniejącej nawierzchni na szerokości 0,50m na

głębokość 5cm oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) - grubość 5cm.

Krawężnik betonowy, szary 15cmx30cm na ławie

betonowej B-15 z oporem o wymiarze 15x30+15x15cm.

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, barwy szarej

grubość 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubośći 15cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, barwy czarnej

grubość 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubośći 15cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

Krawężnik betonowy, szary 15cmx30cm na ławie

betonowej B-15 z oporem o wymiarze 15x30+15x15cm.

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, barwy szarej

grubość 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubośći 15cm.

1

4

6

5

3

1

1

4

5

2
2

2

PRZEKROJE NORMALNE

4





inż. Zdzisław Olejnik

upr. DROGOWE: 863/86/Lo
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Przebudowa Placu Powstańców Wlkp.

w  miejscowości Pogorzela

BRANŻA

DROGOWA



Kostka betonowa, barwy szarej, grubość 8cm,

na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o grubośći 15cm.

W obrysie chodnika obrzeże betonowe,

wibroprasowane, szare 8cmx30cm na ławie

betonowej B-10 z oporem o wymiarze 15x5+5x5cm.

Szczegół 1
Szczegół 2

W obrysie chodnika obrzeże betonowe,

wibroprasowane, szare 8cmx30cm na ławie

betonowej B-10 z oporem o wymiarze 15x5+5x5cm.

Szczegół 3

Krawężnik betonowy, szary 15cmx30cm na ławie

betonowej B-15 z oporem o wymiarze 15x30+15x15cm.

Kostka betonowa, barwy szarej, grubość 8cm,

na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o grubośći 15cm.

Kostka betonowa, barwy szarej, grubość 8cm,

na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o grubośći 15cm.

Frezowanie istniejącej nawierzchni na szerokości 0,50m na głębokość 5cm oraz ułożenie warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) - grubość 5cm.

Szczegół 4

Krawężnik betonowy, szary 15cmx30cm na ławie

betonowej B-15 z oporem o wymiarze 15x30+15x15cm.

Kostka betonowa, barwy szarej, grubość 8cm,

na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o grubośći 15cm.

Kostka betonowa, barwy czarnej, grubość 8cm,

na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o grubośći 15cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle

betoniarskim o Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

5a





inż. Zdzisław Olejnik

upr. DROGOWE: 863/86/Lo



inż. Jakub Pietraszek

Elżbieta Kowalczuk Sebastian Dubicki

         Gmina Pogorzela

                         Rynek 1, 63-860 Pogorzela

                         Plac Powstańców Wlkp., 63-860 Pogorzela

Przebudowa Placu Powstańców Wlkp.

w  miejscowości Pogorzela.

BRANŻA

DROGOWA



Na połączeniu chodnika z placem obrzeże betonowe,

wibroprasowane, szare 8cmx30cm na ławie betonowej

B-10 z oporem o wymiarze 18x5+2x5x5cm.

Szczegół 6

Kostka betonowa, barwy czarnej, grubość 8cm,

na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o grubośći 15cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle

betoniarskim o Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

Kostka betonowa, barwy czarnej, grubość 8cm,

na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o grubośći 15cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle

betoniarskim o Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

Szczegół 5

Krawężnik betonowy, szary 15cmx30cm na ławie

betonowej B-15 z oporem o wymiarze 15x30+15x15cm.

Frezowanie istniejącej nawierzchni na szerokości 0,50m na głębokość 5cm oraz ułożenie warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) - grubość 5cm.

Kostka betonowa, barwy czarnej, grubość 8cm,

na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o grubośći 15cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle

betoniarskim o Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

5b





inż. Zdzisław Olejnik

upr. DROGOWE: 863/86/Lo



inż. Jakub Pietraszek

Elżbieta Kowalczuk Sebastian Dubicki

         Gmina Pogorzela

                         Rynek 1, 63-860 Pogorzela

                         Plac Powstańców Wlkp., 63-860 Pogorzela

Przebudowa Placu Powstańców Wlkp.

w  miejscowości Pogorzela.

BRANŻA

DROGOWA



STUDNIA KONTROLNA

WPUST ULICZNY





inż. Zdzisław Olejnik

upr. DROGOWE: 863/86/Lo



inż. Jakub Pietraszek

         Gmina Pogorzela

Rynek 1, 63-860 Pogorzela

Plac Powstańców Wlkp., 63-860 Pogorzela

Przebudowa Placu Powstańców Wlkp.

w miejscowości Pogorzela

BRANŻA

DROGOWA



 

 

 

 

 

 

  

 

 

UZGODNIENIA 

 





















 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PIIB 

UPRAWNIENIA 

OŚWIADCZENIE 










