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OŚWIADCZENIE  
 
 

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane oświadczam, że Projekt Budowlany „Budowy drogi 

gminnej w m. Kłonowiec Koracz” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w m. Kłonowiec Koracz długości 631m. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew. 

1.1 Podstawa opracowania 

 ocena wizualna w terenie 

 mapa do celów projektowych 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie  

1.2 Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa droga gminna usytuowana jest w miejscowości Kłonowiec Koracz, powiat ra-

domski, obręb 0014 Kłonowiec Koracz, jednostka ewid: 142510_5 – Skaryszew Obszar Wiej-

ski na działkach o numerach ewidencyjnych:  

na części działek stanowiących pas drogowy 196, 276, 97, 195;  

na działkach 193, 194 oraz na działkach powstałych w wyniku podziału działek sąsiadujących 

nr 207/1 (z działki nr 207), 208/1 (z działki nr 208), 209/1 (z działki nr 209), 210/1 (z działki nr 

210), 211/1 (z działki nr 211), 212/1 (z działki nr 212), 213/1 (z działki nr 213), 214/1 (z dział-

ki nr 214), 215/3 (z działki nr 215/1), 215/5 (z działki nr 215/2), 216/2 (z działki nr 216/1), 

217/2 (z działki nr 217/1), 219/2 (z działki nr 219/1), 272/2 (z działki nr 272/1), 271/2 (z dział-

ki nr 271/1), 270/3 (z działki nr 270/1), 269/2 (z działki nr 269/1), 268/2 (z działki nr 268/1), 

267/2 (z działki nr 267/1), 229/1 (z działki nr 229), 266/2 (z działki nr 266/1), 265/2 (z działki 

nr 265/1), 264/5 (z działki nr 264/2), 172/3 (z działki nr 172/2), 173/1 (z działki nr 173), 174/1 

(z działki nr 174), 175/1 (z działki nr 175), 176/1 (z działki nr 176), 177/1 (z działki nr 177), 

178/1 (z działki nr 178), 179/1 (z działki nr 179), 180/1 (z działki nr 180), 181/1 (z działki nr 

181), 182/1 (z działki nr 182), 183/1 (z działki nr 183), 184/1 (z działki nr 184), 185/1 (z dział-

ki nr 185), 186/5 (z działki nr 186/2), 186/3 (z działki nr 186/1), 187/1 (z działki nr 187), 188/1 

(z działki nr 188), 189/1 (z działki nr 189), 190/1 (z działki nr190), 191/1 (z działki nr 191), 

192/1 (z działki nr 192).  

Budowa drogi realizowana będzie na podstawie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, która zatwierdzi projektowany podział. 

Szerokość projektowanego pasa drogowego – 10m. 



 
 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości. Projektowana droga 

stanowi kontynuację istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej.  

Droga tworzy w km 0+631 skrzyżowanie z drogą gminną nr 351004. 

Obsługa działek przyległych za pomocą zjazdów. Droga zlokalizowana jest na terenie płaskim.  

Zagospodarowanie terenu przyległego do drogi stanowią łąki oraz pola uprawne. 

W pasie przewidzianym pod drogę usytuowane są sieci wodociągowe oraz kable 

teletechniczne. 

 

3. Opinia geotechniczna 

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza. 

Grupa nośności podłoża dla warunków gruntowo – wodnych G1 (w koronie drogi). 

Głębokość przemarzania hz = 1,0m. Warunki wodne dobre. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1 Droga gminna w planie sytuacyjnym 

Drogę projektuje się o szerokości 5,0m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m.  

Klasa drogi D. Kategoria ruchu KR1. 

Droga stanowi kontynuację istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4m (po-

czątek projektowanej drogi na wysokości działki nr 264/3). 

Droga kończy się przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 351004. Przecięcia się krawędzi jezdni 

wyokrąglono łukami poziomymi o promieniach R=6m i R=8m.  

Długość projektowanej drogi 631m.  

Zjazdy w miejsce istniejących oraz na każdą działkę. 

4.2  Odwodnienie 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do projektowanych rowów otwartych 

usytuowanych po stronie prawej. Rowy bezodpływowe, infiltracyjne (brak odbiornika wód 

opadowych). Całość wód opadowych zostanie zgromadzona w obrębie inwestycji 

Rów trapezowy o pochyleniu skarp 1:1,5 oraz szerokości dna 40cm. Głębokość rowu 60-70cm. 

Na odcinkach od km 0+068 do km 0+090; od km 0+143 do km 0+159; od km 0+168 do km 

0+185; od km 0+226 do km 0+255; od km 0+297 do km 0+335; od km 0+399 do km 0+410; 

od km 0+420 do km 0+465 oraz od km 0+547 do km 0+570 spadek podłużny rowu równy 0%.  



 
 

Przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 351004 nie przewiduje się przepustu pod koroną drogi, 

ze względu na usytuowany w jego obrębie wododział. 

Pod zjazdami w ciągu rowu zaprojektowano przepusty z rur karbowanych PVC o średnicy 

40cm ułożone na podsypce z pospółki gr. 15cm. Na wlocie i wylocie do przepustów 

zaprojektowano prefabrykowane, żelbetowe ścianki czołowe. Przepusty należy posadowić 

zgodnie z projektowaną niweletą rowów.  

4.3  Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą 

Zaproponowane rozwiązania nie powodują konieczności przebudowy urządzeń uzbrojenia 

podziemnego.  

Istniejący kabel telekomunikacyjny, przechodzący poprzecznie do projektowanej drogi należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami rurami osłonowymi, grubościennymi, dwudzielnymi typu 

AROT PS-A120. Rura powinna wystawać minimum 0,5m poza obrys drogi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji 

kabla. Prace ziemne w pobliżu kabla prowadzić ręcznie. 

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem działu technicznego właściciela sieci. 

 

5. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia drogi gminnej      - 3 247m2. 

Powierzchnia poboczy z kruszywa   -   710m2 

Powierzchnia zjazdów z kruszywa   -   692m2 

 

6. Rejestr zabytków 

Działki na których projektowana jest budowa drogi gminnej nie są wpisane do rejestru 

zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

7. Tereny górnicze 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego i tym samym niema 

wpływów eksploatacji górniczej na działki. 

 

8. Zagrożenie dla środowiska 

Projektowana droga gminna nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. 

 



 
 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 
SPIS RYSUNKÓW 

 

1.  Plan Orientacyjny 

2.  Plan Zagospodarowania Terenu 

 







 
 

OPIS TECHNICZNY  

1. Droga gminna w profilu podłużnym. 

Pochylenie podłużne dostosowano do wysokości istniejącej jezdni drogi gminnej (początek i 

koniec opracowania) oraz otaczającego terenu. Spadki podłużne od 0,30% do 1,585%.  

Różnice spadków podłużnych przekraczające 1% wyokrąglono łukami pionowymi o 

promieniach R=1200m, R=2000m i R=3000m. 

2. Droga gminna w przekroju poprzecznym 

Zaprojektowana droga posiadać będzie następujący przekrój poprzeczny: 

 Jezdnia szerokości 5,0m o spadku daszkowym 2%;  

 Obustronne pobocza szerokości 0,75m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz; 

 Rów otwarty trapezowy (strona prawa) 

Na odcinku od km 0+000 do km 0+012,72 szerokość jezdni zmienna (od 4,0m do 5,0m) wyni-

kająca z konieczności dowiązania się do istniejącej nawierzchni. Zmiana szerokości lewą kra-

wędzią jezdni. 

3. Konstrukcja nawierzchni drogi 

Przyjęto następującą konstrukcję drogi gminnej (KR1): 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, 

4.    Pobocza 

Zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

grubości 10cm. Spadek poprzeczny 8% skierowany na zewnątrz drogi. 

Szerokość poboczy 0,75m. 

5.    Zjazdy 

Zjazdy indywidualne zaprojektowano w miejsce istniejących oraz na każdą działkę. 

Szerokość zjazdów indywidualnych 4,5m. Zjazdy przy jezdni zakończone łukami o promieniu 

R=3m. 

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

grubości 15cm ułożonej na warstwie odsączającej z pospółki grubości 10cm. 

W km 0+594 po stronie prawej zjazd publiczny. Szerokość zjazdu 5,0m. Przecinające się kra-

wędzie jezdni wyokrąglono łukami o promieniu R=5m i R=7m. Konstrukcja zjazdu publiczne-

go jak na drodze gminnej. 

Lokalizację zjazdów pokazano na planie zagospodarowania. 



 
 

6.    Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod projektowaną konstrukcję drogi 

gminnej, zjazdów oraz wykonaniem rowu drogowego i przepustów.  

Warstwy ziemi urodzajnej należy usunąć. 

7.    Organizacja ruchu 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  



 
 

PLAN TYCZENIA  
------------------------------------------------------------------------------- 
    Pikietaż    Promień  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długość       T1         T2     Kąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 
                          Cięciwa  Azm. cięciwy  X(E)-ŚrŁuku   Y(N)-ŚrŁuku 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
        0.00        0.00      0.00  317.3832g   7523655.32    5687091.43  W1 
       12.73 
 
       12.73      170.00      0.00  317.3832g   7523643.06    5687094.86   
       57.28       28.91     28.91   21.4500g   7523615.22    5687102.66  W2 
                             57.01  328.1082g   7523688.91    5687258.56   
 
       70.01        0.00      0.00  338.8332g   7523591.52    5687119.22   
       52.32 
 
      122.33      500.00      0.00  338.8332g   7523548.64    5687149.20   
       27.00       13.50     13.50    3.4372g   7523537.57    5687156.93  W3 
                             26.99  340.5518g   7523835.07    5687559.02   
 
      149.33        0.00      0.00  342.2705g   7523526.94    5687165.25   
       76.75 
 
      226.08    -1000.00      0.00  342.2705g   7523466.50    5687212.55   
       25.36       12.68     12.68   -1.6145g   7523456.51    5687220.36  W4 
                             25.36  341.4632g   7522850.24    5686425.00   
 
      251.44        0.00      0.00  340.6559g   7523446.33    5687227.92   
      100.46 
 
      351.90        0.01      0.00  340.6559g   7523365.67    5687287.80   
        0.00        0.00      0.00    0.8858g   7523365.67    5687287.80  W5 
                              0.00  341.0986g   7523365.68    5687287.81   
 
      351.90        0.00      0.00  341.5417g   7523365.67    5687287.80   
      165.52 
 
      517.42      300.00      0.00  341.5417g   7523234.15    5687388.31   
       45.18       22.63     22.63    9.5884g   7523216.17    5687402.05  W6 
                             45.14  346.3360g   7523416.32    5687626.67   
 
      562.60        0.00      0.00  351.1302g   7523200.45    5687418.34   
       21.14 
 
      583.74      200.00      0.00  351.1302g   7523185.77    5687433.55   
       27.92       13.98     13.98    8.8881g   7523176.06    5687443.61  W7 
                             27.90  355.5742g   7523329.68    5687572.44   
 
      611.66        0.00      0.00  360.0183g   7523167.84    5687454.93   
        1.67 
 
      613.33      -15.00      0.00  360.0183g   7523166.86    5687456.28   
       12.19        6.45      6.45  -51.7255g   7523163.07    5687461.50  W8 
                             11.86  334.1555g   7523154.72    5687447.47   
 
      625.52        0.00      0.00  308.2928g   7523156.67    5687462.34   
        5.48 
 
      631.00        0.00      0.00  308.2928g   7523151.62    5687463.00  W9



 
 

 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 
SPIS RYSUNKÓW 

 

3.  Szczegóły konstrukcyjne 

4.  Profil podłużny 

5.  Szczegół zjazdów 

6. Przekroje poprzeczne 

 











 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA. 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa drogi gminnej w m. Kłonowiec Koracz 
 
 
 
 
 
 
Inwestor:     Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew,  

ul. Słowackiego 6,  
26-640 Skaryszew    

 
 
 
 

 
 

Projektant:    Grzegorz Nachyła 
Biuro Projektowo – Usługowe DROGAN 
ul. Szczecińska 78/1 
26 – 600 Radom     

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
    

 Zakres robót: 

 wykonywanie robót pomiarowych; 

 wykonywanie robót ziemnych; 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi; 

 wykonanie poboczy; 

 wykonanie rowu drogowego otwartego; 

 wykonanie przepustów pod zjazdami; 

 wykonanie zjazdów z kruszywa; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

      Istniejąca droga gminna. 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać     

       zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

Elementami zagospodarowania terenu mogącego stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi stanowi ruch kołowy generowany na istniejącej drodze gminnej. 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

     robót szczególnie niebezpiecznych:  

Ponieważ roboty realizowane będą „pod ruchem” należy zwrócić szczególną uwagę na od-

powiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia 

i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż pracowników.  

Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację 

robót poprzez prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba 

z odpowiednimi uprawnieniami.  

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na budowie muszą być wyposażeni w 

odpowiednie ubrania robocze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi 



 
 

widocznymi w każdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urządzeń muszą 

posiadać kompletne wyposażenie ochronne przewidziane w instrukcji użytkowania danego 

sprzętu (np. okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice itp.).  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dn. 23 września 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126). 
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