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Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu z branży drogowej dla zadania  

pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158 E w Rogowie” 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa 
odcinka drogi gminnej 121158 E w Rogowie”. 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Wójt Gminy Rogów 
ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów 
 
Lokalizacja:  
Dz. ew. nr: 670, 655/2 (wydzielona z dz. 655), 680/2 (wydzielona z dz. 680) – obręb Rogów,  
33 – obręb Marianów, jednostka ewidencyjna Rogów 

 
Jednostka projektowa:  
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski 
Humniska 846A, 36-206 Humniska 
 
Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11 
 

Sprawdzający: mgr inż. Krystian Kowalski 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej 
bez ograniczeń nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15 

 
2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 
a) mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
b) wizje lokalne w terenie 
c) uzgodnienia z Inwestorem 
d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe w tym m. in. ustawa  

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami) 

e) katalogi urządzeń i materiałów 
f) opinia geotechniczna autorstwa „Zakład Usług Geologicznych” Krzysztof Piela i Bartosz Stępień 

al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź 
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3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Droga gminna (ul. Polna) w stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 

zmiennej do 4,25 m, jednakże jest ona w złym stanie technicznym. Przedmiotowy odcinek drogi 

gminnej biegnie od skrzyżowania z drogą krajową Nr 72 w kierunku miejscowości Rogów, 

ul. Słonecznej. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka znajdują się pola uprawne, jednakże teren 

wg MPZP gminy Rogów przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. 

Woda opadowa w stanie istniejącym na drodze gminnej rozdeszczana jest na przyległy teren 

oraz do przydrożnego rowu drogi krajowej w granicach istniejącego pasa drogowego, ze względu 

na brak kanalizacji deszczowej. 

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających w stanie istniejącym wynosi od 5,90 m  

do 6,07 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego nie jest wystarczająca aby zaprojektować 

drogę klasy technicznej „D” spełniającą  wymagania obowiązujących warunków technicznych. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 – Plan zagospodarowania terenu. 

 

Całość planowanej inwestycji realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 11i ust. 2 ww. ustawy 

w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że zarówno Zamawiający jak i organ 

wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie są związani przepisami ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę drogi gminnej (ul. Polna) 

poszerzając granice istniejącego pasa drogowego do szerokości w liniach rozgraniczających 10 m 

oraz skosy na skrzyżowaniu z droga krajową Nr 72 - 10,0 m x 10,0 m. Rozwiązanie wysokościowe  

na skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 72 dowiązano do istniejącej jezdni. Tak samo zrobiono  

na końcu projektowanego odcinka, gdzie dowiązano się do istniejącej wysokości drogi gminnej. 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m. Zaprojektowano również ściek z płyt ażurowych 

podwójnie zbrojonych ograniczony od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie 

betonowej z oporem, wyniesionym o 0 cm w stosunku do nawierzchni jezdni oraz od drugiej strony 

obrzeżem betonowym 8 x 30 cm wyniesionym o 5 cm w stosunku do nawierzchni ścieku.  

Na odcinku występowania zjazdu indywidualnego obrzeże betonowe należy wynieść o 3 cm 

w stosunku do nawierzchni ścieku. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocze z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości od 0,75 m (przy drodze gminnej) do 1,25 m 

(przy drodze krajowej) w miejscach gdzie nie występuje ściek. 
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Skrzyżowanie drogi gminnej (ul. Polna) i drogi krajowej Nr 72 wyłukowano promieniami R=10 m.  
W ramach zadania zaprojektowano również zjazd indywidualny. Na połączeniu krawędzi zjazdu 
zaprojektowano skosy w stosunku 1:1. 
Dodatkowo przewiduje się przebudowę istniejącego przepustu na rowie przydrożnym drogi krajowej  
72 polegającą na wymianie istniejącej rury na przepust ∅ 600 – Rura PP SN 8  
wraz ze ściankami czołowymi, oraz umocnienie dna i skarp rowu na wlocie i wylocie przepustu. 
 
Przy projektowaniu wysokościowego rozwiązania jezdni drogi gminnej (ul. Polna) kierowano się 
obowiązującymi przepisami, istniejącymi rzędnymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidłowym 
odprowadzeniem wód opadowych. W ramach zadania rozwiązano spadki zarówno podłużne jak  
i poprzeczne jezdni. 
Na drodze gminnej Nr 121158 E tj. ulicy Polnej zaprojektowano spadki podłużne o wartościach 
od 2,55% do 3,30%. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przekrój poprzeczny jednostronny 
na odcinku prostym o wartości 2% oraz o wartości 0,12 % na włączeniu do drogi krajowej Nr 72 
nawiązując do jej spadku podłużnego. Na profilu podłużnym nie występują łuki pionowe. 
 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na rozbudowywanym odcinku drogi gminnej 
(ul. Polna) realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni zarówno 
podłużne jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie do projektowanego 
ścieku z płyt betonowych ażurowych i dalej do przydrożnego rowu drogi krajowej Nr 72 w granicach 
nowego pasa drogowego. Przyjęte rozwiązanie jest wynikiem m. in. wskazań Inwestora  
oraz brakiem kanalizacji deszczowej. 
 
Łączna długość rozbudowywanej drogi wynosi 262,09 mb. 
 

5. Warunki gruntowo – wodne 

 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne zgodnie 
z opinią geotechniczną autorstwa „Zakład Usług Geologicznych” Krzysztof Piela i Bartosz Stępień 
al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź: 

− dobre warunki wodne 

− proste warunki gruntowe 

− grupę nośności podłoża G – 3 
kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych.   
 
W podłożu zbadanego terenu do głębokości 2,0 m ppt zalegają utwory czwartorzędowe 
plejstoceńskie reprezentowane przez gliny morenowe.  
Powierzchniową warstwę terenu stanowi nawierzchnia asfaltowa (spękana) ułożona na podbudowie  
tłuczniowo-humusowej (zakwalifikowana jako nasyp budowlany). Łączna miąższość warstw 
konstrukcyjnych drogi wynosi 0,3 – 0,4 m. 
 



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158 E w Rogowie” 
 

 
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  

Podczas wykonywania wierceń (28.10.2016) do głębokości 2,0 m ppt nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej.  

Po  okresach  wzmożonych  opadów  atmosferycznych  i  roztopach  wiosennych  woda gruntowa 

może okresowo pojawiać się w nasypach na stropie glin. 

 

W podłożu terenu pod warstwą nawierzchni drogowej wraz z podbudową lokalnie podścielonych 

gruntem próchnicznym występują grunty mineralne rodzime.   

 

Ze względu na występowanie w podłożu gruntów zaliczonych do grupy nośności G3 konieczne 

będzie doprowadzenie podłoża podbudowy drogi do grupy G1. 

 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 

zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 

odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 

opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 

strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych. 

 

6. Zestawienie powierzchni 

 

W związku z planowaną inwestycją zachodzi konieczność pozyskania nowych terenów niezbędnych 

pod pas drogowy, tj.:  

 

Działka nr 655/2 (wydzielona z dz. 655) – obręb Rogów pow. ok. 576 m2 

Działka nr 680/2 (wydzielona z dz. 680) – obręb Rogów pow. ok. 551 m2 

Łącznie:       – 1 127 m2 

 

Zestawienie powierzchni pod planowaną inwestycję: 

− Powierzchnia jezdni bitumicznej:       – 1 350,0 m2 

− Powierzchnia zjazdu z kruszywa:      – 10,0 m2 

− Powierzchnia zieleńca:       – 1 035,0 m2 

− Powierzchnia pobocza z kruszywa:      – 230,00 m2 

− Powierzchnia umocnienie skarp, dna rowu, ścieku z płyt ażurowych  – 175,00 m2 

Łącznie:         – 2 800,0 m2 

 

7. Dane techniczne dotyczące 

 

7.1 Informacji o terenie 

 

Teren na którym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani nie podlega 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych. Planowana inwestycja nie obejmuje działań  

na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz nie obejmuje działań ani budowy obiektów  

na obszarach zbiorników wód ani w strefach ochronnych ujęć wody. 
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Na terenie objętym inwestycją obowiązuje aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Rogów. Projektowana droga znajduję się wg MPZP w obszarze 1KD, 1MNj, 
2MNj i KO72. Przedmiotowa droga ul. Polna zaliczana jest do kategorii dróg gminnych. 
 

7.2 Wpływu eksploatacji górniczej 

 

Na przedmiotowym terenie  nie występuje wpływ eksploatacji górniczej.  
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998, przyjęto dla potrzeb zakresu drogowego 
pierwszą kategorię geotechniczną.  
 

7.3 Zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków 

 

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla zakresu drogowego. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych na rozbudowywanym odcinku drogi gminnej (ul. Polna) realizowane 
będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni zarówno podłużne jak 
i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie do projektowanego ścieku z płyt 
betonowych ażurowych i dalej do przydrożnego rowu drogi krajowej Nr 72 w granicach nowego 
pasa drogowego. Przyjęte rozwiązanie jest wynikiem m. in. wskazań Inwestora oraz brakiem 
kanalizacji deszczowej. 
 
Ilość ani kierunek odprowadzanych wód opadowych nie ulegnie zmianie. 
 

7.4 Emisji zanieczyszczeń gazowych 

 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest korzystać ze sprzętu 
budowlanego, który zapewnia emisję zanieczyszczeń gazowych zgodnych z odpowiednimi 
przepisami. 
 

7.5 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

 

Zarządca obiektu zobowiązany jest do utrzymywania w należytym stanie technicznym i czystości 
wszelkich urządzeń służących ochronie środowiska. Na etapie budowy powstałe odpady,  
tj. materiały z opakowań galanterii betonowej, muszą zostać zwrócone producentowi bądź oddane 
do recyklingu do jednostki posiadającej stosowne uprawnienia. Wierzchnią warstwę – humus należy 
zdjąć i odłożyć do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac budowlanych. Po zakończeniu 
budowy cały teren objęty przedsięwzięciem uporządkować. Inwestycja zgodna jest z przepisami 
ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony Środowiska. 
 

7.6 Wpływu obiektu na środowisko 

 

Rozbudowana ul. Polnej i infrastruktura z nią związana nie ingeruje w powierzchnię ziemi,  
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczne 
prowadzenie prac ciężkim sprzętem zmechanizowanym z uwagi na możliwość występowania 
różnego rodzaju gruntów. Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący 
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zanieczyszczenie wód gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejów używanych do robót maszyn  
i urządzeń. Zminimalizować powierzchnie przeznaczone pod składowanie materiałów budowlanych. 
Zaplecze budowy ww. terenu ustalić z Inwestorem przed realizacją inwestycji. Planowana 
inwestycja nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe  
i podziemne. Teren inwestycji nie leży na obszarach natura 2000 i nie oddziałuje na ten obszar. 
 

7.7 Warunków ochrony przeciwpożarowej 

 
W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpożarowej. 

 
8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót nie zinwentaryzowano żadnych sieci. Istnieje możliwość 
występowania infrastruktury nienaniesionej na mapę. 

 
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduję się przebudowy urządzeń podziemnej  
oraz napowietrznej infrastruktury technicznej.  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji 
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi 
warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem 
infrastruktury. 
 

9. Uwagi końcowe 

 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczną decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów 
otrzymanych od Inwestora, definiujących 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 lub błędów należy natychmiast 
powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki 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 (opisie) 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 
drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 
ruchu. 
 



II. Część rysunkowa 
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Część opisowa do projektu architektoniczno – budowlanego z branży drogowej dla zadania  

pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158 E w Rogowie” 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa 
odcinka drogi gminnej 121158 E w Rogowie”. 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Wójt Gminy Rogów 
ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów 
 
Lokalizacja:  
Dz. ew. nr: 670, 655/2 (wydzielona z dz. 655), 680/2 (wydzielona z dz. 680) – obręb Rogów,  
33 – obręb Marianów, jednostka ewidencyjna Rogów 

 
Jednostka projektowa:  
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski 
Humniska 846A, 36-206 Humniska 
 
Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11 
 

Sprawdzający: mgr inż. Krystian Kowalski 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej 
bez ograniczeń nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15 

 
2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 
a) mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
b) wizje lokalne w terenie 
c) uzgodnienia z Inwestorem 
d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe w tym m. in. ustawa  

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami) 

e) katalogi urządzeń i materiałów 
f) opinia geotechniczna autorstwa „Zakład Usług Geologicznych” Krzysztof Piela i Bartosz Stępień 

al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź 
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3. Warunki gruntowo – wodne 

 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne zgodnie 
z opinią geotechniczną autorstwa „Zakład Usług Geologicznych” Krzysztof Piela i Bartosz Stępień 
al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź: 

− dobre warunki wodne 

− proste warunki gruntowe 

− grupę nośności podłoża G – 3 
kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych.   

 

W podłożu zbadanego terenu do głębokości 2,0 m ppt zalegają utwory czwartorzędowe 

plejstoceńskie reprezentowane przez gliny morenowe.  

Powierzchniową warstwę terenu stanowi nawierzchnia asfaltowa (spękana) ułożona na podbudowie  

tłuczniowo-humusowej (zakwalifikowana jako nasyp budowlany). Łączna miąższość warstw 

konstrukcyjnych drogi wynosi 0,3 – 0,4 m. 

 

Podczas wykonywania wierceń (28.10.2016) do głębokości 2,0 m ppt nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej.  

Po  okresach  wzmożonych  opadów  atmosferycznych  i  roztopach  wiosennych  woda gruntowa 

może okresowo pojawiać się w nasypach na stropie glin. 

 

W podłożu terenu pod warstwą nawierzchni drogowej wraz z podbudową lokalnie podścielonych 

gruntem próchnicznym występują grunty mineralne rodzime.   

 

Ze względu na występowanie w podłożu gruntów zaliczonych do grupy nośności G3 konieczne 

będzie doprowadzenie podłoża podbudowy drogi do grupy G1. 

 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 

zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 

odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 

opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 

strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

 

Droga gminna (ul. Polna) w stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 

zmiennej do 4,25 m, jednakże jest ona w złym stanie technicznym. Przedmiotowy odcinek drogi 

gminnej biegnie od skrzyżowania z drogą krajową Nr 72 w kierunku miejscowości Rogów, 

ul. Słonecznej. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka znajdują się pola uprawne, jednakże teren 

wg MPZP gminy Rogów przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. 
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Woda opadowa w stanie istniejącym na drodze gminnej rozdeszczana jest na przyległy teren 

oraz do przydrożnego rowu drogi krajowej w granicach istniejącego pasa drogowego, ze względu 

na brak kanalizacji deszczowej. 

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających w stanie istniejącym wynosi od 5,90 m  

do 6,07 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego nie jest wystarczająca aby zaprojektować 

drogę klasy technicznej „D” spełniającą  wymagania obowiązujących warunków technicznych. 

 

5. Opis stanu projektowanego 

 

5.1 Rozwiązania sytuacyjne 

 
Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 – Plan sytuacyjny. 

 

Całość planowanej inwestycji realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 11i ust. 2 ww. ustawy 

w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że zarówno Zamawiający jak i organ 

wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie są związani przepisami ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę drogi gminnej (ul. Polna) 

poszerzając granice istniejącego pasa drogowego do szerokości w liniach rozgraniczających 10 m 

oraz skosy na skrzyżowaniu z droga krajową Nr 72 - 10,0 m x 10,0 m. Rozwiązanie wysokościowe  

na skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 72 dowiązano do istniejącej jezdni. Tak samo zrobiono  

na końcu projektowanego odcinka, gdzie dowiązano się do istniejącej wysokości drogi gminnej. 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m. Zaprojektowano również ściek z płyt ażurowych 

podwójnie zbrojonych ograniczony od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie 

betonowej z oporem, wyniesionym o 0 cm w stosunku do nawierzchni jezdni oraz od drugiej strony 

obrzeżem betonowym 8 x 30 cm wyniesionym o 5 cm w stosunku do nawierzchni ścieku.  

Na odcinku występowania zjazdu indywidualnego obrzeże betonowe należy wynieść o 3 cm 

w stosunku do nawierzchni ścieku. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocze z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości od 0,75 m (przy drodze gminnej) do 1,25 m 

(przy drodze krajowej) w miejscach gdzie nie występuje ściek. 

Skrzyżowanie drogi gminnej (ul. Polna) i drogi krajowej Nr 72 wyłukowano promieniami R=10 m.  

W ramach zadania zaprojektowano również zjazd indywidualny. Na połączeniu krawędzi zjazdu 

zaprojektowano skosy w stosunku 1:1. 

Dodatkowo przewiduje się przebudowę istniejącego przepustu na rowie przydrożnym drogi krajowej  

72 polegającą na wymianie istniejącej rury na przepust ∅ 600 – Rura PP SN 8  

wraz ze ściankami czołowymi, oraz umocnienie dna i skarp rowu na wlocie i wylocie przepustu. 

 

Łączna długość rozbudowywanej drogi wynosi 262,09 mb. 
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5.2 Rozwiązania wysokościowe 

 

Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunku nr D 3 – Profil podłużny. 
 
Przy projektowaniu wysokościowego rozwiązania jezdni drogi gminnej (ul. Polna) kierowano się 
obowiązującymi przepisami, istniejącymi rzędnymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidłowym 
odprowadzeniem wód opadowych. W ramach zadania rozwiązano spadki zarówno podłużne jak 
i poprzeczne jezdni. 
Na drodze gminnej Nr 121158 E tj. ulicy Polnej zaprojektowano spadki podłużne o wartościach  
od 2,55% do 3,30%. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przekrój poprzeczny jednostronny 

na odcinku prostym o wartości 2% oraz o wartości 0,12 % na włączeniu do drogi krajowej Nr 72 

nawiązując do jej spadku podłużnego. Na profilu podłużnym nie występują łuki pionowe. 

 

6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 4.1 – D 4.2 – Typowy przekrój 

poprzeczny oraz D 4.3 – Zjazd indywidualny. 

 

Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 3, kategorii ruchu KR2 – wytyczne Inwestora, katalogu 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następującą  konstrukcję 

nawierzchni: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

1. Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm  

2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 

3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 8 cm 

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją 

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm 

6. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm 

(wykonana metodą produkcji w wytwórniach stacjonarnych) 

7. Grunt rodzimy 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 57 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni ścieku: 

1. Betonowe płyty ażurowe podwójnie zbrojone gr. 10 cm (otwory wypełnione kruszywem 

łamanym 2/8) 

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 19 cm 

4. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm 

(wykonana metodą produkcji w wytwórniach stacjonarnych) 

5. Grunt rodzimy 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 57 cm. 
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 
1. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm 

2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 15 cm 

3. Grunt rodzimy 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 30 cm. 

 

Konstrukcja pobocza z kruszywa: 

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 20 cm. 

 

Wymagana  grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu  

na odporność na wysadziny wg. Tablicy 9.5 z „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podanych i Półsztywnych” dla gruntu G – 3, głębokości przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu  

KR2: 0,55 x 1,00 = 0,55 m. 

Warunek wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny konstrukcji jest zatem spełniony. 

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niż założony na etapie projektowania grunt, 

zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowości został 

spełniony.  

 

Ponadto konstrukcja właściwa powinna być układana na warstwie spełniającej następujące 

parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0. 

 

Ze względu na odwodnienie podłoża nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza 

z kruszywa łamanego stanowi warstwę odsączającą wykonaną z materiałów mrozoodpornych 

o współczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien być spełniony warunek 

szczelności warstw zgodnie ze wzorem: 

 

D15/d85<=5 

 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża  

 

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany. 

W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowiązany jest do 

doprowadzenia ich do G – 1. 

 

7. Odwodnienie 

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na rozbudowywanym odcinku drogi gminnej 

(ul. Polna) realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni zarówno 

podłużne jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie do projektowanego 

ścieku z płyt betonowych ażurowych i dalej do przydrożnego rowu drogi krajowej Nr 72 w granicach 

nowego pasa drogowego. Przyjęte rozwiązanie jest wynikiem m. in. wskazań Inwestora  

oraz brakiem kanalizacji deszczowej. 
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Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót nie zinwentaryzowano żadnych sieci. Istnieje możliwość 

występowania infrastruktury nienaniesionej na mapę. 

 

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduję się przebudowy urządzeń podziemnej  

oraz napowietrznej infrastruktury technicznej.  

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji 

przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi 

warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem 

infrastruktury. 

 

9. Uwagi końcowe 

 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczną decyzję o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów 

otrzymanych od Inwestora, definiujących 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 lub błędów należy natychmiast 

powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki 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 (opisie) 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 

drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 

ruchu. 



II. Część rysunkowa 
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Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski 

1. Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji: 

 

Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie branży drogowej tj. Rozbudowa odcinka drogi 

gminnej 121158 E w Rogowie.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą do celów projektowych, stanowiącą podstawę do 

sporządzenia projektu budowlanego. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

W trakcie przystąpienia do robót budowlanych zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynika  

z prowadzenia robót w pasie drogowym. Zagrożenie może pochodzić również od kabli energetycznych, 

sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej lub innych sieci 

nienaniesionych na mapę. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 

a) Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięć mas ziemnych); 

b) Montażem elementów betonowych drogowych (zagrożenie wypadkowe); 

c) Pracą ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu (zagrożenie 

wypadkowe); 

d) Pracą w pobliżu sieci elektroenergetycznej (porażenie prądem); 

e) Pracą w pobliżu sieci gazowej (zagrożenie wybuchem). 

 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być poinstruowany  

o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wymienionych powyżej. Instruktażu 

powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów 

BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

Roboty w pasie drogowym winny być prowadzone w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 

ruchu. W zakresie robót prowadzonych w pobliżu sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, 

sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociągowej oraz sieci elektroenergetycznej – 

wymagane jest uzyskanie wskazań od administratorów tych sieci. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Techniczne środki ostrożności: 

a) Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego; 

b) Dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie 

wymagania techniczne; 

c) Utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających szybką  

i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia; 

d) Nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego, 

szczególnie z wodociągami, gazociągiem, kanalizacją ogólnospławną, sanitarną i deszczową, 

siecią teletechniczna, elektryczną oraz gazociągową – przez osoby upoważnione przez 

administratorów tych sieci; uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań 

i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju 

sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych – po wyłączeniu napięcia; wykonywanie prac w sąsiedztwie sieci 

gazowych – po odcięciu dopływu gazu; wykonanie prac związanych z przebudową sieci 

wodociągowej – po odcięciu dopływu wody; wykonywanie robót ręcznie; 

e) Wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną; 

f) Prowadzenie robót w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

 

Organizacyjne środki ostrożności: 

a) Przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictw robót  

i pracowników; 

b) Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie 

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną 

(kaski, obuwie, rękawice); 

c) Organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt  

z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji zagrożenia; 

d) Zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych na 

wypadek zagrożeń bezpieczeństwa; 

e) Prowadzenie robót w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 
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Spis załączników formalno – prawnych  

 

 

1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

2. Uprawnienia budowlane Projektanta 

3. Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta 

4. Uprawnienia budowlane Sprawdzającego 

5. Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa Sprawdzającego 

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Rogów – Łukasz Wyżykowski 

7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Rogów – Krystian Kowalski 

8. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rogów 

9. Opinia Zarządu Województwa Łódzkiego nr BPPWŁ/ZP/451/2/17 z dnia 16.01.2017 r. 

10. Opinia Zarządu Powiatu w Brzezinach nr DR.7111.1.2017 z dnia 20.01.2017 r. 

11. Opinia Wójta Gminy Rogów nr IRG.7226.2.2017 z dnia 03.02.2017 r. 

12. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi nr WUOZ-C.5151.4.2017.MN  

z dnia 30.01.2017 r. 

13. Opinia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi nr 1200/17 z dnia 30.03.2017 r. 

14. Uzgodnienie GDDKiA nr O.Ł.I-1.4110.13.2017.1.mb z dnia 06.01.2017 r. 

15. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

16. Analiza powiązań drogi z innymi drogami 

17. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze 

18. Opinia geotechniczna 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane), 
że projekt budowlany branży drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 
121158 E w Rogowie” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 

 

Projektant: 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

 

 

Sprawdzający: 

 

 

 

mgr inż. Krystian Kowalski 

 

 

 

 











































INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

 

 

INWESTYCJA:  
 

„Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158 E w Rogowie ”  
 
Na działkach ew. nr: 670, 655/2 (wydzielona z dz. 6 55), 680/2 (wydzielona z dz. 680) – obr ęb 
Rogów, 33 – obr ęb Marianów, jednostka ewidencyjna Rogów  
 
 
 Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia  
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, należy rozumieć, że jest 
to „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji 
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokościowego, 
MPZP ustalono obszar oddziaływania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej 
inwestycji uwzględniając przepisy odrębne wprowadzające związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
 Obszar oddziaływania obiektu  obejmuje działki nr: 670, 655/2 (wydzielona  
z dz. 655), 680/2 (wydzielona z dz. 680) – obręb Rogów, 33 – obręb Marianów, 
jednostka ewidencyjna Rogów.  
 
 Wzięto pod uwagę konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejącą drogę 
oraz połączenie komunikacyjne przyległych terenów z układem dróg publicznych. 
Ponadto wzięto pod uwagę przepisy dotyczące dróg publicznych, ochrony przyrody, 
ochrony środowiska i prawa wodnego.  
 Projektowana droga wg MPZP zlokalizowana jest w obszarze 1KD, 1MNj, 
2MNj i KO72. Przyjęta konstrukcja, rzędne projektowe nie ograniczają dostępności 
do przyległych terenów.  
 
 
 Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w opar ciu o:   
- Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 
z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 
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Analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi 

 

Przedmiotowa  inwestycja  znajduje  się  na  terenie  gminy  Rogów, powiat brzeziński, 

w województwie łódzkim.  

W zakres inwestycji rozbudowy drogi gminnej wchodzi wykonanie jezdni, poboczy, ścieku, 

zjazdu indywidualnego, rowów, skrzyżowania z drogą krajową Nr 72 oraz przepustu drogowego. 

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi 

i bezpieczeństwa jej użytkowników oraz poprawa walorów estetycznych terenu i komunikacyjnych 

od skrzyżowania z drogą krajową Nr 72 w kierunku miejscowości Rogów do ul. Słonecznej. 

Zamierzenie budowlane  nie  zmieni  istniejących  powiązań drogi gminnej z innymi drogami 

publicznymi. W rejonie inwestycji występuje (poza rozbudowywaną drogą gminną Nr 121158 E), 

jeszcze jedna droga publiczna, tj. droga krajowa Nr 72. 

Przedmiotowa droga łączy się dodatkowo z drogą powiatową Nr 2940 E, a w bliskim jej otoczeniu 

przebiega jeszcze droga powiatowa Nr 2939 E. 

  

Parametry techniczne rozbudowywanej DG Nr 121158 E:   

•  kategoria drogi – droga gminna  

•  klasa techniczna drogi – D  

•  obciążenie – 100 kN/oś  

•  kategoria ruchu – KR2   

•  droga jednojezdniowa, dwukierunkowa 

•  jezdnia bitumiczna – szer. 5,00 m 
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Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze 

 

W  zakresie inwestycji  nie zlokalizowano  żadnych  sieci  infrastruktury  technicznej. 

W związku z czym nie nastąpią żadne zmiany w dotychczasowej infrastrukturze technicznej, a jedynie 

przebudowa istniejącego przepustu Ø 60 wzdłuż drogi krajowej Nr 72. Przebudowa polega za wymianie 

rur istniejącego przepustu na rury PP fi 600 SN 8 oraz wydłużeniu go. Dodatkowo zostaną wykonane 

ścianki wlotowe oraz umocniony wlot i wylot.  

 

 

 

 

 

  

 

 




























