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Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., 
ul. Opolska 11-19 lok. 1, 52-010 Wrocław 

 

Lokalizacja inwestycji: 

Bełchatów, ul. Piotrkowska 110 

Inwestor: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w 
Bełchatowie   
Adres 

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97- 400 Bełchatów 

Obiekt (y): 

Projekt wykonawczy – branża drogowa 
- infrastruktura drogowa 

Przedsięwzięcie: 

Kontrakt 10 – „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni 
ścieków w Bełchatowie”, realizowany w ramach projektu: "Budowa i modernizacja systemu 
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" 
 
Część projektu: 

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA DROGOWA 
 
 Nr projektu: 

14/049   (S103-1/2014) 
Tom: 

 

Specjalność Funkcja Imię i Nazwisko 
Nr uprawnień 
budowlanych 

Data 
opracowania 

Podpis 

drogi Projektant mgr inż. Jerzy Klier 71/DOŚ/06 12.2014 
 
 

Specjalność Funkcja Imię i Nazwisko 
Nr uprawnień 
budowlanych 

Data 
opracowania 

Podpis 

drogi Sprawdzający mgr inż. Stanisław Seidel 85/74/WZDP 12.2014 
 
 

Oświadczenie: 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony 
prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.). 

BPB
K 

http://www.awbud.pl/
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SPIS RYSUNKÓW 
 

Lp. NR  RYS. TYTUŁ  RYSUNKU SKALA 

1.  049-BD00-000 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

2.  049-BD00-001 Komunikacja. Przekrój A-A 1:20 

3.  049-BD00-002 Komunikacja. Przekrój B-B 1:20 
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1. Przedmiot inwestycji, sposób wykonania robót  

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu "Budowa i 

modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej  na terenie Miasta Bełchatowa";-  

Kontrakt 10 - "Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej  

oczyszczalni ścieków".   
 

Sposób wykonania robót: 
„System zlecony” przez Zamawiającego;- „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

2. Inwestor 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie  
 ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, 97- 400 Bełchatów 

3. Nazwa i adres jednostki projektowej oraz firmy wykonawczej  

Firma wykonawcza: 
AWBUD Spółka Akcyjna Fugasówka, ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec   
 

Jednostka projektowa: 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 
ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
tel. (071) 343-85-58 , fax: (071) 342-43-04 
 

4. Stadium dokumentacji 
Projekt Wykonawczy. 
Projekt składa się z części opisowej i rysunkowej. 

5. Podstawa opracowania 

Formalną podstawę niniejszego opracowania stanowi: 
1) Umowa z Inwestorem oraz PFU 
2) Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 
3) Uzgodnienia z Inwestorem/Zamawiającym. 
4) Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 
 

6. Materiały wykorzystane do opracowania 

1) Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów oraz wypisy uproszczone z rejestru gruntów. 
2) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
3) Wizje lokalne i pomiary własne. 

7. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja  zlokalizowana jest na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie przy ul. 
Piotrkowskiej 110.  
 
Wykaz działek na których zlokalizowana będzie inwestycja 

Lp. Obręb Arkusz  Nr działki  Właściciel, władający 

1.  0022 22    394 202/1 
Zakład wodociągów i kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z.o.o. w 

Bełchatowie 

 

8. Układ komunikacyjny (obsługa komunikacyjna) 

Zakres obejmuje budowę przebudowę dróg wewnętrznych wewnątrz zakładowych  

STAN ISTNIEJĄCY: 

Istniejąca drogi i place wewnętrzne posiadają nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,0-6,5 m. 
Istniejący zjazd do projektowanej zlewni ścieków nawierzchnia z kostki betonowej szerokość 4,0 m. 
Odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

9. Stan projektowany: 

Drogi i place wewnętrzne oczyszczalni: 

 Projektuje rozbudowę oraz przebudowę istniejących dróg i placów wewnętrznych.  Szerokości 
4,0 m, wyokrąglony łukami kołowymi o promieniu 6,0-10,0 m; 

 Nawierzchnia dróg i placów wewnętrznych z betonu asfaltowego  

 Nawierzchnia zjazdu do zlewni z betonu asfaltowego. 

 Pochylenie podłużne i poprzeczne dróg i placów, zjazdu dostosowane do istniejących rzędnych 
dróg oraz projektowanych obiektów technologicznych na terenie zakładu.   
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 Projektuje się przebudowę układu komunikacyjnego o całkowitej długości 115 m. 

 Przebudowywany układ wewnątrz oczyszczalni będzie miał postać drogi o szerokości 4,0 m  o 
zmiennej szerokości placów, wyniesionej w krawężnikach; 

 Przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego zakłada wykorzystanie istniejących jezdni i 
placów manewrowych oraz utrzymanie sposobu odwodnienia do istniejących wpustów 
deszczowych i nowoprojektowanych. 

 Połączenie z istniejącą jezdnią bitumiczną za pomocą geosiatki bitumowanej z włókna 
szklanego 50/50, na szerokości 1,0 m każdej z jezdni; 

 Parametry techniczne układu pokazano na rys. D-01; 

 Pochylenia podłużne jezdni zawierają się w przedziale od 0,50% do 5,00%; 

 Pochylenia poprzeczne dopasowane do istniejącego układu, o wartości poch. 2%; 

 

10. Konstrukcja 

Jezdnia dróg, zjazdu do zlewni ścieków i placów manewrowych wewnętrznych (gr. 60 cm): 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm, gr. 5 cm; 

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 0/20 mm, gr. 6 cm; 

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego – dolomit  gr. 25 cm; 

warstwa wzmacniające stabilizacja cementem 2,5MPa gr. 15 cm; 

wymiana gruntu na nie wysadzinowy  gr. 9-10 cm; 

podłoże gruntowe doprowadzić do par. E2 = 120 MPA.  

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy kruszywa łamanego, stab. mech. 0/31,5 mm: 

wtórny moduł odkształcenia E = 140 [MPa]; 
wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego: 

wtórny moduł odkształcenia E = 120 [MPa]; 
wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Wymagany warunek mrozoodporności: 

Głębokość przemarzania wg normy PN-81/B-03020 –  hz = 1,0 [m]; 
minimalna grubość wszystkich warstw dla przeciętnych warunków wodnych  i grupy nośności podłoża G3 
zgodnie z dokumentacją geotechniczną to 0,6*hz = 0,6 [m] 

Nawierzchnia betonowa na wjeździe do zlewni przy zrzucie ścieków 

Beton B40, r150 Siatka fi 8 15x15 dołem, gr. 20 cm; 

Beton chudy, gr. 15 cm  

kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm; 

warstwa mrozochronna z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm; 

podłoże gruntowe doprowadzić do par. E2 = 120 MPA.  

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy kruszywa łamanego, stab. mech. 0/31,5 mm: 

wtórny moduł odkształcenia E = 140 [MPa]; 

wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego: 

wtórny moduł odkształcenia E = 120 [MPa]; 
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wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Wymagany warunek mrozoodporności: 

- Głębokość przemarzania wg normy PN-81/B-03020 –  hz = 1,0 [m]; 

- minimalna grubość wszystkich warstw dla przeciętnych warunków wodnych  i grupy nośności podłoża 
G3 zgodnie z dokumentacją geotechniczną to 0,6*hz = 0,6 [m] 

Chodniki 

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm; 

podsypka piaskowo-cementowa 3:1,  gr. 3 cm; 

kruszywo naturalne, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm,  gr. 10 cm; 

warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,  gr. 10 cm; 

podłoże niewysadzinowe, doprowadzone do par. G1 - IS =1,03[-] i E=120 MPa. 

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy kruszywa łamanego, stab. mech. 0/31,5 mm: 

wtórny moduł odkształcenia E = 120 [MPa]; 

wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego: 

wtórny moduł odkształcenia E = 120 [MPa]; 

wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Krawężniki 

krawężnik betonowy prasowany  20 x 30 cm; 

podsypka piaskowo-cementowa 3:1,  gr. 3 cm; 

ława z betonu cementowego C12/15,  gr. 15 cm; 

 
 

Obrzeża betonowe  

Obrzeże betonowe 8 x 30  8x 30 cm; 

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm; 

ława z betonu cementowego C12/15,  gr. 15 cm; 

 
 

 

11. Organizacja ruchu docelowego: 

Nie zmienia się istniejącej organizacji ruchu wewnątrz zakładowego. Drogi (ciągi pieszo – jezdne ) 
pozostaną dwukierunkowe. Drogi wewnętrzne są równorzędne. 

12. Odwodnienie: 

Odwodnienie projektowanych odcinków dróg przewiduje się do istniejących  i projektowanych  wpustów 
deszczowych, a następnie do istniejącej kanalizacji. Projekt odwodnienia objęty jest osobnym 
opracowaniem.  

 

13. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu w zakresie opracowania 

Obiekty i powierzchnie istniejące (stan istniejący) : 

Powierzchnia zabudowy istn. budynków w zakresie opracowania  9 428,60 m2 

Powierzchnia terenów utwardzonych (drogi chodnik i place) 10 353,08 m2 
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Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń, trawniki) 36 091,62 m2 

Obiekty i powierzchnie projektowane : 

Powierzchnia zabudowy proj. budynków w zakresie opracowania  604,70 m2 

Powierzchnia zabudowy istn. budynków w zakresie opracowania 
podlegających modernizacji lub wymianie technologii 

972,90 m2 

Powierzchnia zabudowy istn. budynków w znajdujących się w granicach 
opracowania nie będącymi przedmiotem projektu 

8 464,40 m2 

Powierzchnia istniejących terenów utwardzonych  
(drogi i place) po modernizacji 

10 740,72 m2 

Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych (drogi i place)  1 228,93 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń, trawniki) 33 861,65 m2 

SUMA 55 873,30 m2 

 

Powierzchnia opracowania stanowi 24,67 % powierzchni działki równej 231 460,00 m2 
Szczegółowy bilans poszczególnych budynków został wykazany w części architektoniczno-budowalnej. 

 

14. Uwagi końcowe 

 Uzbrojenie podziemne i skrzyżowania z innymi trasami. Roboty prowadzone w rejonie 
urządzeń podziemnych należy bezwzględnie poprzedzić ręcznymi odkrywkami dla 
dokładnego zlokalizowania ich położenia 

 Przed wykonaniem projektowanej nawierzchni drogowej należy sprawdzić czy wykonany 
jest komplet wszystkich instalacji podziemnych; 

 Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć wszystkie punkty główne osi dróg, trwale 
je zastabilizować i opisać w dzienniku budowy dla możliwości ich odtworzenia i 
dokonania kontroli; 

 W miejscach kolizji z płytkim instalacjami podziemnymi takimi, jak sieć elektryczna, sieć 
telekomunikacyjna, sieć światłowodowa, sieć gazociągowa itp. wykopy wykonywać 
ręcznie sprawdzając dokładną lokalizację i głębokość zalegania; 

 Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z 
wymogami obowiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wymogami sztuki budowlanej i zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
zdrowia. Używane materiały powinny spełniać warunki Polskich Norm; 

 Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem geotechnicznym; 

 W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych, wysadźinowych, pylastych należy je 
wymienić na grunty nośne. 

 Uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego kierownik budowy 
zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich. Plan bioz winien dotyczyć nw. robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie: 

 - wykonywanie wykopów o głębokości większej od 1,5m, 

 - wykonywanie robót przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

 podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r Dz. U. z 2003 nr 
120 poz. 1126§ 6); 

 Dopuszcza się dokonanie niewielkich zmian, w okresie realizacji, zgodnie                         
z wiedzą i sztuką budowlaną (Art. 36a – Prawo budowlane). 
 

Opracował: Mgr inż. Jerzy Klier 
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