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Opis techniczny 
 
 

I. Podstawa opracowania 

1.  Mapy sytuacyjne 
2. Wizja lokalna w terenie oraz własne pomiary 
 
II. Cel i zakres opracowania. 
 
Dokumentacja niniejsza obejmuje rozwiązania techniczne związane z budową chodnika 
w miejscowości Dolice gmina Dolice. Budowa chodnika planowana jest na odcinku o 
długości 83 m od istniejącego chodnika przy cmentarzu do istniejącego chodnika w 
skrzyżowaniu z ulicą Kolonia. 
Budowa chodnika w tym ciągu drogi powiatowej podyktowany został koniecznością 
należytego zabezpieczenie ruchu pieszego. Dzięki wykonaniu przedmiotowej budowy 
nastąpi wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego. Poza poprawą 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w sposób znaczący wzrośnie również 
komfort poruszania się pieszych, którzy w chwili obecnej korzystają z pobocza drogi a 
po wybudowaniu chodnika z kostki betonowej piesi będą mogli poruszać się po równej i 
przystosowanej do ruchu pieszego nawierzchni. 

 

III. Stan istniej ący. 
Tereny objęte niniejszym projektem położone jest na działce powiatowej nr 235 obręb 
Dolice w pasie drogowym drogi nr 1784Z Dolice-Sądów.  
  
IV. Projektowane elementy 
 
1. Zagospodarowanie terenu - projektowane powierzch nie i elementy 
 
W niniejszym projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki 
betonowej gr.6 cm koloru szarego. Szerokość chodnika na całej długości 83 m -1,5 m. 
Kostka koloru szarego zostanie ułożona na chodniku na podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm oraz na warstwie odcinającej z piasku grubości 15 cm.  
 
- nowa nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej gr.6 cm „ szara”” „typ 
”cegiełka” : 
- 124.00 m2 

- nowe obrzeże chodnikowe szare 8/30/100: 
- 162.00 m 
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2. Konstrukcja nawierzchni. 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, oraz na podstawie załącznika nr 4 i nr 5 do 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie oraz „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych                             
i półsztywnych” dokonano doboru konstrukcji nawierzchni chodników.  
Założono konstrukcję podatną , dla nowych nawierzchni przyjmuje się okres eksploatacji 

nie mniej niż 20 lat i zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni chodników: 

- kostka betonowa „szara” gr. 6cm typu „cegiełka” 

- podsypka piaskowa cementowa1:4 gr . 3-5 cm 

-warstwa z gruntu przepuszczalnego gr.15 cm. 

 

Uwaga: 

Wszystkie wbudowane materiały winny bezwzgl ędnie posiada ć wymagane 
prawem certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie . 
 
Odwodnienie 
 
Na chodniku zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie 
ukształtowanie niwelety podłużnej oraz pochyleniu poprzecznym o wartości 2,0 %. 
Woda opadowa będzie grawitacyjnie kierowana na pobocze gruntowe. Pochylenie 
poprzeczne chodnika jest skierowane w stronę do krawędzi jezdni drogi, kierunek 
pochylenia podłużnego chodnika jest uzależniony od warunków terenowych. 
 
3. Wykonanie i odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z właściwymi 
normami przedmiotowymi. Odbiór robót nastąpi w oparciu o przedłożone atesty na 
wbudowane materiały lub też świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
Odbiór jakościowo - ilościowy wykonanych robót nastąpi na podstawie obowiązujących 
norm przedmiotowych. Odstępstwa od niniejszych uregulowań prawno – technicznych, 
zmian kształtu, kolorystki użytych elementów betonowych przyjętych w opracowanym 
projekcie mogą zostać dokonane tylko i wyłącznie za zezwoleniem Inwestora. 
 
4. Oznakowanie terenu robót. 
 
Teren robót w części znajdującej się w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z 
obowiązującym prawem o ruchu drogowym. Kierownik robót jest odpowiedzialny w 
trakcie wykonywania robót za zapewnienie bezpieczeństwa na odcinku na którym 
wykonywane są roboty oraz opracowanie i uzgodnienie projektu oznakowania terenu 
robót prowadzonych w pasie drogowym drogi publicznej. Wykonawca robót ponosi 
pełną odpowiedzialność prawno - finansową w stosunku do osób trzecich za wynikłe 
szkody związane z prowadzeniem robót. 



5 

 

INFORMACJA 
( informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia ) 
 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
budowa chodnika w miejscowości Dolice 
 
2. Adres inwestora 
Zarząd Dróg Powiatowych - Stargard Szczeciński 
Ul. Bydgoska 13/15 
 
Część opisowa 
 
- Zakres robót dla całego zmierzenia budowlanego oraz  kolejno ść realizacji poszczególnych 
obiektów. 
budowa chodnika 
 
- Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Instalacja energetyczna, telefoniczna i wodna 
 
- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu , które mog ą stwarza ć zagrożenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Istniejące uzbrojenie tj. kable energetyczne i telefoniczne. 
 
- Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas realizacji robót 
budowlanych, okre ślających skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia 
- brak 
 
- Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem robót 
szczególnie niebezpiecznych 
Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy 
następującymi instrukcjami: 
a. na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru - ( np. IP 1.01/10), 
b. przeciwpożarową dla zaplecza budowy – (np. IPB 1.01/11), 
c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (np. IPP 10.02/34), 
d. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27), tzn: 
- z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów surowców i substancji używanych przy 
budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi, 
- praca w wykopach 
- praca mechanicznych środków transportu 
- praca przy ruchu 
e. sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie 
elektrycznym 
 
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagr ożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie , w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru awarii i innych zagro żeń. 
 
Należy przewidzieć sprzęt ochrony indywidualnej. Front robót należy oznakować i zabezpieczyć przed 
ingerencją osób trzecich poprzez prawidłowo ustawione oznakowanie i zabezpieczenie wynikające z 
organizacji ruchu. Należy powiadomić i ustalić sposób dojazdu do posesji ich właścicieli. 

 
 
 

Sporządził: 
mgr in ż .Tadeusz Mantyk  


