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1. D1 – Plan sytuacyjno-wysokościowy   1:500 
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Opis techniczny 

I. Podstawa opracowania 
- Zlecenie Inwestora 

- Podkład geodezyjny w skali 1 : 500 

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 43 poz. 430 

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2000 poz. 63.735 

- Wizja w terenie 

- Polskie Normy, Branżowe Normy. 

II. Położenie, rzeźba terenu 
Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach 2/6, 2/18 obr. 

0004 w mieście Białogard.  
Są to działki budowlane, ponadto na działce 2/6 funkcjonuje droga wewnętrzna 

- ulica Inwestycyjna. Ulica ma obecnie nawierzchnię z kruszywa i płyt drogowych o 
szerokość jezdni około 6,0 m i nie ma wyznaczonych ciągów komunikacji pieszej. W 
pasie drogowym zlokalizowane i projektowane są elementy uzbrojenia podziemnego. 

Planowana inwestycja będzie stanowić część wewnętrznego układu komunika-
cyjnego.  

Obszar jest zurbanizowany przemysłowo. Teren ma ukształtowanie płaski. 
W obszarze rozpatrywanym zlokalizowany jest przepust na rowie retencyjno-

odparowującym. Przepust ma średnicę DN800.  

III. Projekt zagospodarowania terenu 
 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu działek nr 2/6, 2/18 obr. 0004 w 
mieście Białogard, opracowano projekt utwardzenia działki budowlanej, który 
przedstawia rysunek nr D1.  

Projekt uwzględnia wykonanie przedłużenia odcinka istniejącego – przy zacho-
waniu parametrów geometrycznych. Nawierzchnia będzie wykonana z płyt drogo-
wych o łącznej szerokości 6,0 m. Odcinek będzie mieć długość około 78,5 m. Od-
wodnienie będzie odbywać się powierzchniowo do istniejącego rowu. 

 

IV. Niwelety i spadki  
 
Spadek podłużny budowanego odcinka utwardzenia będzie wynosić od 1% do 

3%. Spadek poprzeczny będzie kształtowany jako jedno- i dwu - stronny o wartości 
2%.  
 Wszelkie powstałe skarpy należy kształtować wartością 1:1,5. 
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V. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie przy użyciu sprzętu mecha-

nicznego: koparek, walców, równiarek i zagęszczarek.  
Jeśli ze względów na rodzaj materiału rodzimego gruntu nie da się uzyskać pa-

rametru Ev2=80 MPa – należy dokonać stabilizacji za pomocą domieszki cementu, 
wapna lub popiołów lotnych. Opcjonalnie (po dokonaniu wykopu wstępnego) po peł-
nym rozpoznaniu podłoża należy ocenić, czy konieczna będzie wymiana i zastoso-
wanie warstwy odcinającej. 

W razie konieczności na czas prowadzenia robót należy obniżyć poziom wód 
gruntowych np. igłofiltrami. 

Następnie należy dokonać wbudowania warstw nawierzchni. 

VI. Konstrukcja nawierzchni 
Ze względu na charakter obszaru i opinię geotechniczną – zakwalifikowano pod-

łoże jako kategoria nośności G1. 
A) Nowa nawierzchnia utwardzenia: 

- płyta drogowa 150x300 – gr. 15 cm 
- podbudowa zasadnicza – KŁSM 0/31 stab. mech . (Ev2=100MPa) gr.15 cm 
- warstwa odsączająca – piasek stabilizowany mechanicznie (Ev2=50MPa)  
gr. 20 cm 
- istn. podłoże gruntowe 

  

  

VII. UWAGI KOŃCOWE 
1. Przed przystąpieniem do robót należy trasę utwardzenia, jej oś z liniami 

rozgraniczającymi, wytyczyć przez uprawnionego geodetę. 
2. Podczas zbliżania się do instalacji podziemnych należy zachować szczególną 

ostrożność. W przypadku wątpliwości należy porozumieć się z wykonawcą 
technologii. 

3. Przed przystąpieniem do prac należy poinformować gestorów występujących 
sieci. 

4. Na etapie prowadzenia prac rozbiórkowych i przygotowawczych należy pro-
wadzić stałą kontrolę zakresu prac koniecznych do zrealizowania. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Wojciech ŁOŚ  

 








