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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu zagospodarowania terenu p.n.  
„Budowa ul. Saperów w Dębicy” 

 
 
1. Przedmiot inwestycji 
 

Budowa ul. Saperów w Dębicy. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Przedmiotowa ulica Saperów znajduje się w miejscowości Dębica w północno - zachodniej części 

miasta. Ulica Saperów zlokalizowana jest na terenie zabudowanym – budownictwo jednorodzinne. 

Ulica Saperów odc. 1 na długości 263,20 m oraz odc. 2 na całej długości posiada nawierzchnię żwirową  

o szerokości jezdni 3,35 – 4,70 m, natomiast odc. 1 w dalszej części – nawierzchnię gruntową o szerokości jezdni 

3,10 – 3,50 m. Na całej długości ulica posiada przekrój drogowy, brak chodnika i ścieżki rowerowej. Ulica nie ma 

również systemu odwodnienia. Przedmiotowa ulica stanowi dojazd do budynków mieszkalnych. 

 

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu 
 

3.1 Branża drogowa 
 
Punkt początkowy budowanej ulicy znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Ratuszową, natomiast punkt 

końcowy przy działce nr ewid. 509/15. Na końcu odcinka zaprojektowano plac do zawracania. W km 

0+247.44 ulica Saperów odc. 1 krzyżuje się z ul Saperów odc. 2 (skrzyżowanie zwykłe, równorzędne). 

Projektowane odcinki ulicy w znacznym stopniu dopasowano do istniejącego przebiegu drogi. 

Zaprojektowana szerokość jezdni na obydwu odcinkach ulicy wynosi 5,00 m. Na odc. 1 ulicy Saperów po 

stronie prawej zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy szerokości 2,50 m oddzielony od jezdni pasem 

zieleni szerokości 1,00 m. Połączenie ruchu rowerowego z ruchem pojazdów na jezdni nastąpi płynnie 

poprzez możliwość zjazdu z ciągu pieszo – rowerowego na plac do zawracania. Przy placu do zawracania 

zaprojektowano chodnik dla pieszych szerokości 2,00 m. Na początku odcinka 1 (w okolicy skrzyżowania z 

ul. Ratuszową) wydzielono 36 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych). Długość miejsc parkingowych wynosi 4,50 m, szerokość 2,30 m 

(3,60 m – miejsca dla niepełnosprawnych). Parking usytuowano prostopadle względem krawędzi jezdni. 

W ciągu projektowanego odcinka 1 ulicy Saperów znajduje się 4 zjazdy publiczne na drogi wewnętrzne  

o szerokości jezdni 5,00 m. Krawędzie jezdni zjazdów na włączeniu do ulicy wyokrąglono łukami kołowymi  

o promieniu 5,00 m. Na zjazdach oraz placu do zawracania zaprojektowano odciążenie sieci ciepłowniczej  

w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych 300x150x15 cm na podsypce piaskowej. 

Na odc. 2 ul. Saperów po stronie prawej zaprojektowano chodnik szerokości 2,00 m. Na początku odc. 2 po 

stronie prawej za obrzeżem, ze względu na przebieg ulicy w wykopie, zaprojektowano ściek  

z prefabrykowanych elementów betonowych 50x60x15cm. 

Niweletę odc. 1 ul. Saperów dowiązano wysokościowo do niwelety skrzyżowania przy ul. Ratuszowej 

(zgodnie z projektem budowlanym pn. „Budowa ul. Ratuszowej przez tereny PKP w Dębicy na działce nr 

742/25” opracowanym przez firmę „PROBUD” z Rzeszowa). 

Niweleta odcinków ulicy została zaprojektowana w sposób zapewniający sprawne odwodnienie oraz 

poprowadzona z uwzględnieniem ukształtowania przyległego terenu i istniejących zjazdów do posesji. 

Spadki podłużne projektowanych odcinków ulicy wynoszą od ±0,50% do ±2,00%. Załamania niwelet 

wyokrąglono łukami wklęsłymi oraz wypukłymi o promieniach od 600,0 m do 2500,0 m. 

Projektowane odcinki drogi będą posiadały przekrój uliczny. Jezdnia o szerokości 5,00 m będzie miała 

spadek daszkowy. Obramowana zostanie betonowym krawężnikiem drogowym o wymiarach 15x30 cm na 

ławie betonowej z oporem. Przy krawężniku zaprojektowano ściek szerokości 21 cm z dwóch rzędów 

betonowej kostki brukowej na ławie betonowej.  

Na odc. 1 ul. Saperów po prawej stronie, za krawężnikiem, zaprojektowano pas zieleni szerokości 1,00 m 

(wraz z krawężnikiem i obrzeżem), a następnie ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni z betonowej kostki 
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brukowej gr. 8 cm. Ciąg obramowano obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej  

z oporem. Po stronie prawej i lewej od strony skarpy zaprojektowano opaskę ziemną o szerokości 0,50 m (w 

tym krawężnik/obrzeże) z ewentualną skarpą nasypu (w zależności od ukształtowania wysokościowego) o 

pochyleniu 1:1,5 stanowiącą dowiązanie do istniejącego terenu. 

Krawężnik wyniesiono względem krawędzi jezdni na wysokość 12 cm (14 cm od powierzchni ścieku 

przykrawężnikowego), natomiast na zjazdach i przejściach dla pieszych zaprojektowano krawężnik obniżony 

(1 cm ponad krawędź jezdni). 

Na odc. 2 ul. Saperów po prawej stronie, za krawężnikiem, zaprojektowano chodnik o nawierzchni  

z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Nawierzchnię chodnika zakończono betonowym obrzeżem 

o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem. Za obrzeżem znajduje się opaska gruntowa  

o szerokości 0,50 m wraz skarpą nasypu/wykopu (w zależności od ukształtowania wysokościowego)  

o pochyleniu 1:1,5 stanowiącą dowiązanie do istniejącego terenu.  

Na początku odc. 2 po stronie prawej za obrzeżem, ze względu na przebieg ulicy w wykopie, zaprojektowano 

ściek z prefabrykowanych elementów betonowych 50x60x15cm. 

Woda opadowa i roztopowa z projektowanych odcinków ulicy, chodnika/ciągu pieszo-rowerowego 

przejmowana będzie przez ściek liniowy (z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej) zlokalizowany przy 

krawężniku, a następnie spływać będzie do studzienek ściekowych. Studzienki ściekowe zaprojektowano 

jako wpusty uliczne typowe o średnicy ø500 mm z osadnikiem głębokości 0,80 m. Wpusty będą połączone z 

istniejącymi oraz projektowanymi studniami kanalizacyjnymi ø1000 mm za pomocą przykanalików z rur PCV 

ø200 mm, ze spadkiem 2,00% w kierunku studni. Kratki ściekowe należy posadowić 1 cm poniżej niwelety 

ścieku przykrawężnikowego. Zaprojektowane odwodnienie wymaga wykonania nowych studni na istniejącej 

kanalizacji.  

Studnie istniejącej kanalizacji wodno - kanalizacyjnej, sieci ciepłowniczej, telefoniczne oraz skrzynki zasuw  

i hydrantów należy dostosować do nowej niwelety pasa drogowego.  

Istniejący ciepłociąg należy zabezpieczyć rurą ochronną stalową (wg „Projektu zagospodarowania terenu”) – 

rura o średnicy większej niż ciepłociąg.   

 

3.2 Branża elektroenergetyczna 
 

3.2.1 Przebudowa linii energetycznej kablowej 

• Przebudowę linii kablowej 15kV HAKFtA 3x120mm
2
 relacji: GPZ Kędzierz – stacja Dębica 

Jednostka Wojskowa S-912  

Istniejącą linię kablową 15kV HAKnFtA 3x120mm
2
 relacji: GPZ Kędzierz – stacja Dębica Jednostka 

Wojskowa S-912 przebudować poza obszar projektowanej przebudowy ul. Saperów w Dębicy. W tym 

celu kabel typu HAKnFtA 3x120mm
2
 rozciąć w miejscu oznaczonym na PZT (dwa miejsca rozcięcia).  

Na kolidującym odcinku projektuje się wymianę odcinka kabla HAKFta 3x120mm
2
 na kable HAKnFtA 

3x120mm
2
 o długości l=80m. W miejscach oznaczonych na PZT zastosować mufy kablowe typu GUSJ 

24/120-240-3SB. Na całej długości kable układać w rurach osłonowych (typ i długość wg. PZT). Odcinek 

istniejącej linii kablowej pod projektowaną jezdnią odkopać i zmufować z projektowaną linią kablową 

w miejscu poza istniejącą jednią gruntową.  

Projektowane kable układać linią falistą na głębokości 80 cm  na warstwie piasku o grubości 10 cm. 

Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, a następnie warstwą rodzimego 

gruntu o grubości 15 cm oraz przykryć folią kablową o kolorze czerwonym minimum 25 cm nad 

ułożonym kablem. Przed zasypaniem kabli w wykopie na kable nałożyć co 10 m opaski ołowiane lub 

z PCV z oznacznikami trwałymi. 

Zbliżenia i skrzyżowania kabli SN z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, oraz warunkami podanymi w protokole ZUDP. W 

miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy zastosować rury ochronne zgodnie 

z oznaczeniami i długościami przedstawionymi na rysunkach. W terenie utwardzonym kable należy 

prowadzić w rurach. Wyloty rur osłonowych na kablu SN uszczelnić za pomocą rury termokurczliwej. 

Uszczelnienie wykonać na każdym odcinku rury osłonowej po obu stronach. 

 Prace prowadzone przy skrzyżowaniach projektowanych kabli SN z istniejącym uzbrojeniem zgłosić 

oraz wykonywać pod nadzorem właściwych użytkowników. 
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• Zabezpieczenie kabla nN YAKY 4x240mm2 zasilanego ze stacji Dębica Jednostka Wojskowa S-912 
obw. 5, odcinek między ZK1499 i ZK1515  

Istniejącą linię kablową zabezpieczyć rurą osłonową HDPE dwudzielną gładkościenną do trudnych 

warunków terenowych φ110 koloru niebieskiego. Prace w pobliżu kabla prowadzić ręcznie pod 

nadzorem służb energetycznych. 

 

3.2.2 Budowa oświetlenia ulicznego 

• Budowa przyłącza 

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia miejscem przyłączenia jest linia napowietrzna nN, 

słup nr 4/4, obwód 1 ul. Rzeczna zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN S-842 D-ca Rzeczna. 

Ze słupa nr 4/4 wyprowadzić linię kablową kablem typu YAKXS 4x35mm
2
 l=3/15m (3/15 – długość 

trasy/długość kabla). Na odejściu kabla od linii napowietrznej stosować ograniczniki przepięć BOP 

0,66/5. Na słupie kabel prowadzić w rurze osłonowej typu BE ϕ 75 do wysokości 3m od poziomu 

gruntu. Projektowany kabel wprowadzić do projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego typu 

ZK1e-1P, wyposażonego w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym wkładki 50A oraz 

wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego). 

Projektowane kable układać w ziemi na głębokości – 0,7 m w typowym rowie kablowym. Na dnie 

wykopu wykonać podsypkę z piasku (10cm), ułożyć kabel i przysypać warstwą piasku (10cm) oraz 

warstwą ziemi (15cm). Następnie ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów. Kable układać linią 

falistą z 3% zapasem.  

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z instalacjami podziemnymi, należy zachować odpowiednie 

odległości zgodne z normą N SEP-E-004, oraz zastosować rury osłonowe (typu DVK ϕ 110 o długości 

wg. PZT). Wzdłuż trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i wejściu do złącza kablowego na kablu 

nałożyć co 10 m opaski kablowe z PCV z oznacznikami trwałymi wg zaleceń norm. 

• Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia układ pomiarowo – rozliczeniowy projektuje się jaki 

bezpośredni jednofazowy. Układ pomiarowo rozliczeniowy montować w projektowanym zestawie 

złączowo-pomiarowym ZK1e-1P. Jako zabezpieczenie główne zastosować wyłącznik instalacyjny 

nadprądowy (bez członu zwarciowego) o prądzie znamionowym 6A.  

UWAGA!!! 
Wybudowane w/w urządzenia pozostają na majątku TAURON Dystrybucja S.A. 
 
Miejsce rozgraniczenia własności stanowią zaciski prądowe na wyjściu przewodów od wyłącznika 
instalacyjnego nadprądowego (bez członu zwarciowego) w kierunku instalacji odbiorcy.  

• Szafka oświetleniowa 

Obok zestawy ZK1e-1P zamontować Szafkę oświetleniową SO wyposażoną w wyłącznik FR 101 40A w 

zegar sterujący astronomiczny oraz rozłącznik bezpiecznikowy instalacyjny. 

• Linia kablowa oświetlenia ulicznego 

Z szafki oświetleniowej SO wyprowadzić linię kablową oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm
2
 wg. 

PZT l=349m.  

Projektowane kable układać w ziemi na głębokości – 0,7 m w typowym rowie kablowym. Na dnie 

wykopu wykonać podsypkę z piasku (10cm), ułożyć kabel i przysypać warstwą piasku (10cm) oraz 

warstwą ziemi (15cm). Następnie ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów. Kable układać linią 

falistą z 3% zapasem.  

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z instalacjami podziemnymi, należy zachować odpowiednie 

odległości zgodne z normą N SEP-E-004, oraz zastosować rury osłonowe (typu DVK ϕ 110 o długości 

wg. PZT). Wzdłuż trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i wejściu do złącza kablowego na kablu 

nałożyć co 10 m opaski kablowe z PCV z oznacznikami trwałymi wg zaleceń norm. 
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• Słupy, wysięgniki, oprawy oświetleniowe 

Zaprojektowano słupy oświetleniowe uliczne proste stalowe rurowe o h=8m. Słupy posadowić na 

fundamentach prefabrykowanych o wymiarach 0,3x0,3x1,5. Projektuje się 7szt słupów 

oświetleniowych. 

Na słupach montować wysięgniki rurowe do słupów ulicznych prostych stalowych rurowych o długości 

1,5m oraz pochyleniu 15°.  

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe sodowe o mocy 150W  – 6 szt i 100W – 1szt. zamontowane na 

wysięgnikach rurowych o wysięgu 1,5m. Zasilanie opraw wykonać za pomocą przewodów 

YDY3x2,5/750V poprzez bezpieczniki słupowe z wkładką bezpiecznikową Bi 6A .  

Dla słupów oświetlenia ulicznego końcowych i rozgałęźnych należy wykonać dodatkowe uziemienie. 

Oporność uziomu nie może przekroczyć 10ohm. Po wykonaniu robót wykonać pomiary.  

UWAGA!!! 
Wybudowane w/w urządzenia pozostają na majątku Urzędu Miejskiego w Dębicy. 

• Ochrona od porażeń 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano system szybkiego wyłączenia 

zasilania w układzie sieci TN-C.  

Dodatkowo w wykopie kablowym ułożyć bednarkę FeZn 4x30 mm i połączyć ze słupami. Dla 

poprawienia uziemień przy każdym słupie wykonać uziom pionowy.  

 

Wszystkie przywołane normy należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie norm 

równoważnych. 

 
3.3 Branża teletechniczna 
Istniejącą linię światłowodową w postaci rurociągu kablowego należy zabezpieczyć rurą osłonową 

dwudzielną Arot 160PS zgodnie z rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. Wszystkie prace należy 

prowadzić zgodnie z wymaganiami wynikającymi z warunków technicznych wydanych przez HAWE 

Telekom. 

 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
- Całkowita powierzchnia inwestycji      5040,0 m² 

- Powierzchnie bitumiczne       1984,0 m² 

- Powierzchnie z betonowej kostki brukowej     1605,0 m² 

 

5. Dane informujące, czy teren jest pod szczególną ochroną prawną 
 

Teren, na którym wykonywana jest budowa ulicy nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
6. Dane określające wpływ eksploatacji  górniczej  na teren zamierzenia budowlanego 
 
Inwestycja  zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. 

 
7. Dane charakteryzujące wpływ projektowanego obiektu na środowisko i jego wykorzystanie 
 
- zapotrzebowanie wody   -nie występuje, 

- promieniowanie jonizujące   -nie występuje, 

- promieniowanie elektromagnetyczne  -nie występuje 

- zapotrzebowanie energii elektrycznej  -nie występuje, 

- zapotrzebowanie innych nośników energii -nie występuje, 

- odprowadzenie wód opadowych  -do istniejącej sieci kanalizacyjnej 

- emisja hałasu    -w normie 

- emisja pyłów i spalin    -w normie 

- wpływ zamierzenia inwestycyjnego na środowisko - wpływ standardowy dla tego typu inwestycji, nie 

przewiduje się zwiększonego, negatywnego oddziaływania.  
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8. Informacja o obszarze Natura 2000 
 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie objętym obszarem Natura 2000.  

 

9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu 
 

Nie występują. 
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Zawartość opracowania 
 

 

I. Część opisowa 

 

1. Strona tytułowa 

2. Karta zawartości opracowania 

3. Opis techniczny 

 

II. Część rysunkowa 

 

1. Orientacja      skala 1:10 000 

2. Plan sytuacyjny    skala 1:500 

3. Przekroje konstrukcyjne    skala 1:50  

4. Profile podłużne ulic   skala 1:50/500 

5. Przekroje poprzeczne   skala 1:100 

6. Zjazd przez ciąg pieszo-rowerowy   skala 1:100 

7. Szczegóły     skala 1:10, 1:20  
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 OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno – budowlanego dla zadania p.n. 

„Budowa ul. Saperów w Dębicy” 

 

 

1. Podstawa opracowania 

Materiały wyjściowe: 

• Projekt budowlany pn. „Budowa ul. Ratuszowej przez tereny PKP w Dębicy na działce nr 742/25” 

opracowany przez firmę „PROBUD” z Rzeszowa, 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez 

uprawnionego geodetę mgr inż. Tomasza Wstawskiego, wpisana do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Dębicy pod nr P.1803.2014.2557 dnia 27 sierpnia 

2014r., 

• Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firmę PRO GEO G. Stąporek, ul. Głowackiego 34a,  

33-300 Nowy Sącz, 

• Pomiary uzupełniające w terenie, 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

W projekcie uwzględniono wymogi wymienione w: 

• Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 wraz z późn. zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430 

wraz z późn. zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 wraz z późn. zmianami),  

• Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.  

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.2012 

r. poz. 463), 

• Ustawie z dn. 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz.260 wraz z późn. zmianami). 

 

2. Temat opracowania 

Budowa ul. Saperów w Dębicy obejmująca 2 odcinki: 

• odcinek 1 (od ul. Ratuszowej do pl. do zawracania) km 0+000.00 – 0+334.20 od skrzyżowania z ul. 

Ratuszową do działki nr ewid. 509/15,  

• odcinek 2 (wlot boczny) km 0+000.00 – 0+043.80 od skrzyżowania z ul. Saperów odcinek 1 do 

skrzyżowania z ul. Saperów na dz. nr ewid. 481/34. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest zapewnienie dostępności do drogi publicznej mieszkańcom ulicy Saperów oraz 

poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego, rowerowego i pieszego.  

Opracowaniem objęto ul. Saperów w zakresie: 

• rozwiązań dot. geometrii projektowanej drogi, 

• konstrukcji nawierzchni, 

• budowy ciągu pieszo – rowerowego, 

• budowy chodnika, 

• odwodnienia, 

• budowy miejsc parkingowych.  

 

4. Stan istniejący 

Przedmiotowa ulica Saperów znajduje się w miejscowości Dębica w północno - zachodniej części 

miasta. Ulica Saperów zlokalizowana jest na terenie zabudowanym – budownictwo jednorodzinne. 

Ulica Saperów odc. 1 na długości 263,20 m oraz odc. 2 na całej długości posiada nawierzchnię żwirową  

o szerokości jezdni 3,35 – 4,70 m, natomiast odc. 1 w dalszej części – nawierzchnię gruntową o szerokości jezdni 

3,10 – 3,50 m. Na całej długości ulica posiada przekrój drogowy, brak chodnika i ścieżki rowerowej. Ulica nie ma 

również systemu odwodnienia. Przedmiotowa ulica stanowi dojazd do budynków mieszkalnych.  
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5. Stan projektowany 

5.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej 

 5.1.1  ul. Saperów odc. 1 

• kategoria drogi: gminna 

• klasa drogi – D 

• przekrój: uliczny  

• kategoria ruchu: KR2 

• prędkość projektowa: Vp=30 km/h 

• ruch pojazdów dwukierunkowy 

• szerokość jezdni - 5,00 m  

• szerokość ciągu pieszo – rowerowego  - 2,50 m (prawostronny) 

• szerokość chodnika - 2,00 m (prawostronny) 

• droga na terenie zabudowy 

 

 5.1.2  ul. Saperów odc. 2 

• kategoria drogi: gminna 

• klasa drogi – D 

• przekrój: uliczny  

• kategoria ruchu: KR2 

• prędkość projektowa: Vp=30 km/h 

• ruch pojazdów dwukierunkowy 

• szerokość jezdni - 5,00 m  

• szerokość chodnika - 2,00 m (prawostronny) 

• droga na terenie zabudowy 

 

5.2 Sytuacja 

Punkt początkowy budowanej ulicy znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Ratuszową, natomiast punkt 

końcowy przy działce nr ewid. 509/15. Na końcu odcinka zaprojektowano plac do zawracania. W km 

0+247.44 ulica Saperów odc. 1 krzyżuje się z ul Saperów odc. 2 (skrzyżowanie zwykłe, równorzędne). 

Projektowane odcinki ulicy w znacznym stopniu dopasowano do istniejącego przebiegu drogi. 

Zaprojektowana szerokość jezdni na obydwu odcinkach ulicy wynosi 5,00 m. Na odc. 1 ulicy Saperów po 

stronie prawej zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy szerokości 2,50 m oddzielony od jezdni pasem 

zieleni szerokości 1,00 m. Połączenie ruchu rowerowego z ruchem pojazdów na jezdni nastąpi płynnie 

poprzez możliwość zjazdu z ciągu pieszo – rowerowego na plac do zawracania. Przy placu do zawracania 

zaprojektowano chodnik dla pieszych szerokości 2,00 m. Na początku odcinka 1 (w okolicy skrzyżowania z 

ul. Ratuszową) wydzielono 36 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych). Długość miejsc parkingowych wynosi 4,50 m, szerokość 2,30 m 

(3,60 m – miejsca dla niepełnosprawnych). Parking usytuowano prostopadle względem krawędzi jezdni. 

W ciągu projektowanego odcinka 1 ulicy Saperów znajduje się 4 zjazdy publiczne na drogi wewnętrzne  

o szerokości jezdni 5,00 m. Krawędzie jezdni zjazdów na włączeniu do ulicy wyokrąglono łukami kołowymi  

o promieniu 5,00 m. Na zjazdach oraz placu do zawracania zaprojektowano odciążenie sieci ciepłowniczej  

w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych 300x150x15 cm na podsypce piaskowej. 

Na odc. 2 ul. Saperów po stronie prawej zaprojektowano chodnik szerokości 2,00 m. Na początku odc. 2 po 

stronie prawej za obrzeżem, ze względu na przebieg ulicy w wykopie, zaprojektowano ściek  

z prefabrykowanych elementów betonowych 50x60x15cm. 

 

5.3 Niweleta 

 Niweletę odc. 1 ul. Saperów dowiązano wysokościowo do niwelety skrzyżowania przy ul. Ratuszowej 

(zgodnie z projektem budowlanym pn. „Budowa ul. Ratuszowej przez tereny PKP w Dębicy na działce nr 

742/25” opracowanym przez firmę „PROBUD” z Rzeszowa).  

Niweleta odcinków ulicy została zaprojektowana w sposób zapewniający sprawne odwodnienie oraz 

poprowadzona z uwzględnieniem ukształtowania przyległego terenu i istniejących zjazdów do posesji. 

Spadki podłużne projektowanych odcinków ulicy wynoszą od ±0,50% do ±2,00%. Załamania niwelet 

wyokrąglono łukami wklęsłymi oraz wypukłymi o promieniach od 600,0 m do 2500,0 m. 
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5.4 Konstrukcja nawierzchni 

 

Kategoria ruchu – KR2 

Podłoże gruntowe – G3 

 

Konstrukcja jezdni: 

- 5 cm – warstwa ścieralna z AC11S 

- 7 cm – podbudowa zasadnicza z AC16P 

- 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

- 15 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa  

RAZEM: 47 cm 

 

Nawierzchnia miejsc parkingowych: 

- 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego 

- 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

- 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

- 10 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5 MPa  

RAZEM: 36 cm 

 

Nawierzchnia placu do zawracania: 

- 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego 

- 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

- 28 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

- 15 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa  

RAZEM: 54 cm 

 

Konstrukcja chodnika i ciągu pieszo- rowerowego: 

- 8cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego (na ciągu pieszo-rowerowym kostka 

 bezfazowa) 

- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 

- 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

- 10 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5 MPa  

RAZEM: 36 cm 

 

Konstrukcja zjazdów przez chodnik: 

- 8cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, bezfazowej 

- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 

- 28 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

- 15 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa  

RAZEM: 54 cm 

 

5.5  Przekrój typowy 

 

Przekrój ulicy Saperów odcinek 1: 

- szerokość jezdni:    5,00 m  

- szerokość ciągu pieszo - rowerowego:   2,50 m (prawostronny) 

- szerokość chodnika:     2,00 m (prawostronny) 

- szerokość pasa zieleni:     1,00 – 4,50 m (prawostronny) 

- spadek poprzeczny jezdni:        2,00% (daszkowy) 

- spadek poprzeczny chodnika i ciągu pieszo - rowerowego: 2,00% (do jezdni) 

 

Przekrój ulicy Saperów odcinek 2: 

- szerokość jezdni: 5,00 m  

- szerokość chodnika:    2,00 m (prawostronny) 

- spadek poprzeczny jezdni:     2,00% (daszkowy) 

- spadek poprzeczny chodnika:   2,00% (do jezdni) 
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Projektowane odcinki drogi będą posiadały przekrój uliczny. Jezdnia o szerokości 5,00 m będzie miała 

spadek daszkowy. Obramowana zostanie betonowym krawężnikiem drogowym o wymiarach 15x30 cm na 

ławie betonowej z oporem. Przy krawężniku zaprojektowano ściek szerokości 21 cm z dwóch rzędów 

betonowej kostki brukowej na ławie betonowej.  

Na odc. 1 ul. Saperów po prawej stronie, za krawężnikiem, zaprojektowano pas zieleni szerokości 1,00 m 

(wraz z krawężnikiem i obrzeżem), a następnie ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej gr. 8 cm. Ciąg obramowano obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej  

z oporem. Po stronie prawej i lewej od strony skarpy zaprojektowano opaskę ziemną o szerokości 0,50 m 

(w tym krawężnik/obrzeże) z ewentualną skarpą nasypu (w zależności od ukształtowania 

wysokościowego) o pochyleniu 1:1,5 stanowiącą dowiązanie do istniejącego terenu. 

Krawężnik wyniesiono względem krawędzi jezdni na wysokość 12 cm (14 cm od powierzchni ścieku 

przykrawężnikowego), natomiast na zjazdach i przejściach dla pieszych zaprojektowano krawężnik 

obniżony (1 cm ponad krawędź jezdni). 

Na odc. 2 ul. Saperów po prawej stronie, za krawężnikiem, zaprojektowano chodnik o nawierzchni  

z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Nawierzchnię chodnika zakończono betonowym obrzeżem 

o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem. Za obrzeżem znajduje się opaska gruntowa  

o szerokości 0,50 m wraz skarpą nasypu/wykopu (w zależności od ukształtowania wysokościowego)  

o pochyleniu 1:1,5 stanowiącą dowiązanie do istniejącego terenu.  

Na początku odc. 2 po stronie prawej za obrzeżem, ze względu na przebieg ulicy w wykopie, 

zaprojektowano ściek z prefabrykowanych elementów betonowych 50x60x15cm. 

 

6. Geotechniczne warunki posadowienia 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, ustala się 

pierwszą kategorię geotechniczną dla całego przedsięwzięcia. 

 

7. Sieci uzbrojenia terenu 

W rejonie inwestycji znajdują się sieci uzbrojenia inżynieryjnego. Przebudowa lub zabezpieczenie sieci 

zgodnie z „Projektem zagospodarowania terenu”. Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 

wykonywać ręcznie pod nadzorem administratorów poszczególnych sieci. 

 

8. Odwodnienie 

Woda opadowa i roztopowa z projektowanych odcinków ulicy, chodnika/ciągu pieszo-rowerowego 

przejmowana będzie przez ściek liniowy (z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej) zlokalizowany przy 

krawężniku, a następnie spływać będzie do studzienek ściekowych. Studzienki ściekowe zaprojektowano jako 

wpusty uliczne typowe o średnicy ø500 mm z osadnikiem głębokości 0,80 m. Wpusty będą połączone  

z istniejącymi oraz projektowanymi studniami kanalizacyjnymi ø1000 mm za pomocą przykanalików z rur PCV 

ø200 mm, ze spadkiem 2,00% w kierunku studni. Kratki ściekowe należy posadowić 1 cm poniżej niwelety 

ścieku przykrawężnikowego. Zaprojektowane odwodnienie wymaga wykonania nowych studni na istniejącej 

kanalizacji. Studnie istniejącej kanalizacji deszczowej należy podnieść do poziomu projektowanej nawierzchni 

ulicy. 

Rzędne przyłączeniowe podano w załączniku graficznym „Profil podłużny” oraz „Plan sytuacyjny”. 

 

9. Organizacja ruchu drogowego 

 

9.1 Stała organizacja ruchu 

Inwestycja wymaga zmian w stałej organizacji ruchu. Stała organizacja ruchu wg odrębnego 

opracowania. 

 

9.2 Organizacja ruchu na czas budowy 

Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone 

oznakowanie wg „Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu 

opracuje Wykonawca Robót. 
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10. Ochrona interesów osób trzecich 

Inwestycja w żadnym przypadku nie ogranicza dostępu do drogi publicznej ani możliwości korzystania 

 z mediów.  

 

11. Wpływ obiektu na środowisko 

Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska naturalnego.  

 

12. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych osobom niepełnosprawnym 

Przy projektowaniu uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Chodnik/ciąg pieszo – rowerowy zaprojektowano płynnie bez załomów i uskoków, obniżono krawężnik na 

przejściach dla pieszych. 

 

13. Szkody górnicze 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

14. Rejestr zabytków 

Teren, na którym zlokalizowane są ulice nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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 OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno – budowlanego (branża elektroenergetyczna) dla zadania p.n. 

„Budowa ul. Saperów w Dębicy” 
 
 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego, 

• Mapa sytuacyjna do celów projektowych w skali 1:500, 

• Techniczne Warunki usunięcia kolizji znak TD/O10/RD2/ZS/KS/2014 z dnia 03.10.2014,  

• Techniczne Warunki usunięcia kolizji znak TD/O10/RD2/ZS/KS/2014 z dnia 03.10.2014,  

• Techniczne Warunki Przyłączenia nr WP/044741/2014/O10R02 z dnia 11.06.2014, 

• Inwentaryzacja linii SN i nN, 

• Obowiązujące normy, przepisy, rozporządzenia – wszystkie przywołane normy należy traktować jako 

przykładowe. Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

 

2. Zakres opracowania 

• Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej, w tym: 

-  przebudowa linii kablowej 15kV HAKFtA 3x120mm
2
 relacji: GPZ Kędzierz – stacja Dębica Jednostka 

Wojskowa S-912.  

-  zabezpieczenie kabla nN YAKY 4x240mm
2
 zasilanego ze stacji Dębica Jednostka Wojskowa S-912 

obw. 5, odcinek między ZK1499 i ZK1515. 

• Budowa linii oświetlenia ulicznego, w tym: 

-  budowa przyłącza nN do oświetlenia ulicznego 

-  układ pomiarowo-rozliczeniowy oświetlenia ulicznego 

-  budowę Szafki oświetleniowej 

-  budowę Linii kablowej oświetlenia ulicznego 

-  budowę Słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi. 

 

3. Usunięcie kolizji  sieci elektroenergetycznej 

• Przebudowę linii kablowej 15kV HAKFtA 3x120mm
2
 relacji: GPZ Kędzierz – stacja Dębica 

Jednostka Wojskowa S-912  

Istniejącą linię kablową 15kV HAKnFtA 3x120mm
2
 relacji: GPZ Kędzierz – stacja Dębica Jednostka 

Wojskowa S-912 przebudować poza obszar projektowanej przebudowy ul. Saperów w Dębicy. W tym 

celu kabel typu HAKnFtA 3x120mm
2
 rozciąć w miejscu oznaczonym na PZT (dwa miejsca rozcięcia).  

Na kolidującym odcinku projektuje się wymianę odcinka kabla HAKFta 3x120mm
2
 na kable HAKnFtA 

3x120mm
2
 o długości l=80m. W miejscach oznaczonych na PZT zastosować mufy kablowe typu GUSJ 

24/120-240-3SB. Na całej długości kable układać w rurach osłonowych (typ i długość wg. PZT). Odcinek 

istniejącej linii kablowej pod projektowaną jezdnią odkopać i zmufować z projektowaną linią kablową 

w miejscu poza istniejącą jednią gruntową.  

Projektowane kable układać linią falistą na głębokości 80 cm  na warstwie piasku o grubości 10 cm. 

Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, a następnie warstwą rodzimego 

gruntu o grubości 15 cm oraz przykryć folią kablową o kolorze czerwonym minimum 25 cm nad 

ułożonym kablem. Przed zasypaniem kabli w wykopie na kable nałożyć co 10 m opaski ołowiane lub 

z PCV z oznacznikami trwałymi. 

Zbliżenia i skrzyżowania kabli SN z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, oraz warunkami podanymi w protokole ZUDP. W 

miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy zastosować rury ochronne zgodnie 

z oznaczeniami i długościami przedstawionymi na rysunkach. W terenie utwardzonym kable należy 

prowadzić w rurach. Wyloty rur osłonowych na kablu SN uszczelnić za pomocą rury termokurczliwej. 

Uszczelnienie wykonać na każdym odcinku rury osłonowej po obu stronach. 
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Prace prowadzone przy skrzyżowaniach projektowanych kabli SN z istniejącym uzbrojeniem zgłosić 

oraz wykonywać pod nadzorem właściwych użytkowników. 

• Zabezpieczenie kabla nN YAKY 4x240mm2 zasilanego ze stacji Dębica Jednostka Wojskowa S-912 

obw. 5, odcinek między ZK1499 i ZK1515  

Istniejącą linię kablową zabezpieczyć rurą osłonową HDPE dwudzielną gładkościenną do trudnych 

warunków terenowych φ110 koloru niebieskiego. Prace w pobliżu kabla prowadzić ręcznie pod 

nadzorem służb energetycznych. 

 

4. Budowa oświetlenia ulicznego 

• Budowa przyłącza 

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia miejscem przyłączenia jest linia napowietrzna nN, 

słup nr 4/4, obwód 1 ul. Rzeczna zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN S-842 D-ca Rzeczna. 

Ze słupa nr 4/4 wyprowadzić linię kablową kablem typu YAKXS 4x35mm
2
 l=3/15m (3/15 – długość 

trasy/długość kabla). Na odejściu kabla od linii napowietrznej stosować ograniczniki przepięć BOP 

0,66/5. Na słupie kabel prowadzić w rurze osłonowej typu BE ϕ 75 do wysokości 3m od poziomu 

gruntu. Projektowany kabel wprowadzić do projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego typu 

ZK1e-1P, wyposażonego w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym wkładki 50A oraz 

wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego). 

Projektowane kable układać w ziemi na głębokości – 0,7 m w typowym rowie kablowym. Na dnie 

wykopu wykonać podsypkę z piasku (10cm), ułożyć kabel i przysypać warstwą piasku (10cm) oraz 

warstwą ziemi (15cm). Następnie ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów. Kable układać linią 

falistą z 3% zapasem.  

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z instalacjami podziemnymi, należy zachować odpowiednie 

odległości zgodne z normą N SEP-E-004, oraz zastosować rury osłonowe (typu DVK ϕ 110 o długości 

wg. PZT). Wzdłuż trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i wejściu do złącza kablowego na kablu 

nałożyć co 10 m opaski kablowe z PCV z oznacznikami trwałymi wg zaleceń norm. 

• Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia układ pomiarowo – rozliczeniowy projektuje się jaki 

bezpośredni jednofazowy. Układ pomiarowo rozliczeniowy montować w projektowanym zestawie 

złączowo-pomiarowym ZK1e-1P. Jako zabezpieczenie główne zastosować wyłącznik instalacyjny 

nadprądowy (bez członu zwarciowego) o prądzie znamionowym 6A.  

 
UWAGA!!! 
Wybudowane w/w urządzenia pozostają na majątku TAURON Dystrybucja S.A. 
 
Miejsce rozgraniczenia własności stanowią zaciski prądowe na wyjściu przewodów od wyłącznika 
instalacyjnego nadprądowego (bez członu zwarciowego) w kierunku instalacji odbiorcy. 

• Szafka oświetleniowa 

Obok zestawy ZK1e-1P zamontować Szafkę oświetleniową SO wyposażoną w wyłącznik FR 101 40A w 

zegar sterujący astronomiczny oraz rozłącznik bezpiecznikowy instalacyjny. 

• Linia kablowa oświetlenia ulicznego 

Z szafki oświetleniowej SO wyprowadzić linię kablową oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm
2
 wg. 

PZT l=349m.  

Projektowane kable układać w ziemi na głębokości – 0,7 m w typowym rowie kablowym. Na dnie 

wykopu wykonać podsypkę z piasku (10cm), ułożyć kabel i przysypać warstwą piasku (10cm) oraz 
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warstwą ziemi (15cm). Następnie ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów. Kable układać linią 

falistą z 3% zapasem.  

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z instalacjami podziemnymi, należy zachować odpowiednie 

odległości zgodne z normą N SEP-E-004, oraz zastosować rury osłonowe (typu DVK ϕ 110 o długości 

wg. PZT). Wzdłuż trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i wejściu do złącza kablowego na kablu 

nałożyć co 10 m opaski kablowe z PCV z oznacznikami trwałymi wg zaleceń norm. 

• Słupy, wysięgniki, oprawy oświetleniowe 

Zaprojektowano słupy oświetleniowe uliczne proste stalowe rurowe o h=8m. Słupy posadowić na 

fundamentach prefabrykowanych o wymiarach 0,3x0,3x1,5. Projektuje się 7szt słupów 

oświetleniowych. 

Na słupach montować wysięgniki rurowe do słupów ulicznych prostych stalowych rurowych o długości 

1,5m oraz pochyleniu 15°.  

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe sodowe o mocy 150W  – 6 szt i 100W – 1szt. zamontowane na 

wysięgnikach rurowych o wysięgu 1,5m. Zasilanie opraw wykonać za pomocą przewodów 

YDY3x2,5/750V poprzez bezpieczniki słupowe z wkładką bezpiecznikową Bi 6A .  

Dla słupów oświetlenia ulicznego końcowych i rozgałęźnych należy wykonać dodatkowe uziemienie. 

Oporność uziomu nie może przekroczyć 10ohm. Po wykonaniu robót wykonać pomiary.  

 

UWAGA!!! 
Wybudowane w/w urządzenia pozostają na majątku Urzędu Miejskiego w Dębicy. 

• Ochrona od porażeń. 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano system szybkiego wyłączenia 

zasilania w układzie sieci TN-C.  

Dodatkowo w wykopie kablowym ułożyć bednarkę FeZn 4x30 mm i połączyć ze słupami. Dla 

poprawienia uziemień przy każdym słupie wykonać uziom pionowy.  

 

• Uwagi końcowe. 

-  Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie powiadomić 

wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych.  

-  Roboty ziemne ze względu na znaczne uzbrojenie podziemne należy wykonać ręcznie 

zachowując ostrożność przy wykopach w pobliżu czynnych sieci.  

-  Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać 

o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.  

-  Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do eksploatacji 

należy wykonać niezbędne badania i pomiary.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. 

Nr.120, poz.1126), każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 
Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa ul. Saperów w Dębicy” będą wykonywane 

następujące prace: 

 

� Z zakresu robót branży drogowej: 

• Prace rozbiórkowe 

- oznakowanie miejsca robót, 

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

- roboty pomiarowe i geodezyjne, 

- wycinka drzew, krzewów, kolidujących z inwestycją, 

- usunięcie warstwy humusu, 

- rozebranie nawierzchni brukowanych, betonowych oraz z kruszywa, 

- rozebranie krawężników i obrzeży, 

- rozebranie warstw konstrukcyjnych, 

- rozebranie ogrodzeń. 

• Prace budowlane 

- wykonanie wykopów, 

- wykonanie zabezpieczenia wykopów, 

- wykonanie podłoża pod kanalizację deszczową, 

- wbudowanie elementów kanalizacji deszczowej, 

- zasypanie kanalizacji deszczowej, 

- regulacja pionowa ist. studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej, 

- ułożenie rur ochronnych na kablach telekomunikacyjnych, 

- ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych na podsypce piaskowej, 

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

- wykonanie ław pod krawężniki, obrzeża i oporniki, 

- ustawienie/ułożenie krawężników, obrzeży i oporników, 

- wbudowanie warstw konstrukcyjnych, 

- zagęszczenie warstw konstrukcyjnych, 

- wykonanie nawierzchni bitumicznych, brukowanych, 

- formowanie nasypów wraz z profilowaniem, 

- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

- porządkowanie terenu, 

- odbiór końcowy robót, 

- inwentaryzacja robót zanikających i powykonawcza. 

 

� Z zakresu robót branży elektroenergetycznej: 

• Prace budowlane: 

- wytyczenia geodezyjne planowanych robót, 

- wykonanie wykopów liniowych pod roboty kablowe, 

- ułożenie rur ochronnych w wykopach otwartych,  

- ułożenie linii kablowych w wykopach otwartych, 

- wciągnięcie linii kablowych do ułożonych rur ochronnych, 

- odkopanie istniejącej linii kablowej SN na odcinku kolidującym, 

- rozcięcie istniejącego kabla SN w miejscach mufowania, 
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- połączenie projektowanego odcinka linii kablowej z linią istniejącą za pomocą muf 

kablowych, 

- podłączenie opraw oświetlenia ulicznego, 

- wykonanie pomiarów i włączenie do sieci. 

 

Kolejność wykonywanie robót należy tak zaplanować, aby niedogodności związane z robotami 

ziemnymi ograniczyć do niezbędnego minimalnego czasu ich wykonania. Prace należy skoordynować z innymi 

robotami prowadzonymi w strefie rozbudowy drogi i innej infrastruktury technicznej. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

• Ulice miejskie,  

• Ogrodzenia, 

• Sieci uzbrojenia podziemnego, 

• Linie kablowe napowietrzne. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

• Czynny układ komunikacyjny, 

• Podziemna i naziemna infrastruktura techniczna. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
 

• Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu drogowym 

- wypadki i zdarzenia drogowe przez cały okres trwania budowy,  

• Prowadzenie robót w obrębie uzbrojenia inżynieryjnego – możliwość porażenia prądem. 

• Możliwość przygniecenia, uderzenia ciężkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi, 

• Wpadnięcie do wykopów – występuje w obrębie wszystkich wykopów, 

• Zasypanie urobkiem – występuje w wykopach posiadających bezpieczne nachylenie skarp 

o wysokości powyżej 3,0m oraz o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż  

1,5 m, 

• Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i zaplecza 

budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i przedmiotów przez cały 

czas trwania budowy, 

• Montaż rurociągów, płyt drogowych, słupów oświetleniowych, itp. z użyciem dźwigu – występuje 

podczas pracy dźwigu, 

• Spawanie rurociągów oraz izolacja połączeń mufowych, 

• Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i zaplecza 

budowy oraz miejsca składowania materiałów, 

• Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia urządzeń znajdujących się na 

budowie przez cały okres trwania budowy, 

• Porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w czasie 

posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią elektryczną. 

• Zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, murarskich i tynkarskich 

przez cały czas trwania budowy, 

• Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, zbrojenie, namoknięty 

grunt, lód i śnieg w zimie, 

• Najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy 

i zapleczu budowy, 

• Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu budowy, 

• Hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, przez cały okres 

trwania budowy, 

• Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres trwania 

budowy. 
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5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 
5.1. Instruktaż prowadzą: 

• pracodawca, 

• kierownik budowy lub kierownik robót, 

• brygadzista. 

 

5.2. Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych 

w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”. 

 

5.3 Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania zadań, 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,  

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby. 

 

5.4. Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia instruktażowego”. 

Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

 

5.5. W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka 

zawodowego stanowiące załącznik do planu bioz: 

• instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych, 

• instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

• instrukcja bhp przy transporcie ręcznym, 

• instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem, 

• instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi, 

• instrukcja przeciwpożarowa, 

• instrukcja bhp betoniarki. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 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 
 

6.1. Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i podwykonawców przestrzegania 

tych przepisów. 

 

6.2 Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na 

stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio: 

-kierownik robót, 

-mistrz budowlany, 

-brygadzista 

stosownie do zakresu obowiązków. 

 

6.3 Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

•  oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 

•  stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 
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•  zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy 

i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić 

możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych), 

•  przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany wykopu pochylone 

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

•  ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

•  przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień 

i zabezpieczeń, 

•  zaleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy.  

 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne 

szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 



 

 

 

 Nagawczyna 439, 39-200 Dębica   |   tel: 14 676 51 34   |   fax: 14 692 62 72   |   www.ttsprojekt.pl 
 

 

 

Stadium: 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA 

Nazwa obiektu budowlanego 

lub zamierzenia 

budowlanego: 

Budowa ul. Saperów w Dębicy 

Adres obiektu budowlanego: 

województwo podkarpackie 
powiat dębicki 

m. Dębica 

Nr ewidencyjne 

działek: 

Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji drogowej: 
481/52, 481/59, 742/53, 742/51, 742/47, 742/44, 742/39, 742/35, 742/1,  

509/14, 481/34, 481/39, 742/38, 742/40, 742/49, 742/50 
  obr. 180301_1.0001 Dębica 

Działki w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych leżących poza linią 
rozgraniczającą teren inwestycji (zajęcie czasowe): 

509/15 
  obr. 180301_1.0001 Dębica 

Inwestor: 

Gmina Miasta Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 

Nr projektu: T1428 Nr i data umowy: zl. z dn. 07.07.2014 

Rewizja: 1.0 Data opracowania: 10.2014 

Jednostka projektowa: 
TTS PROJEKT spółka z o.o. 

Nagawczyna 439, 39-200 Dębica 

 

 

 

 



 

Budowa ul. Saperów w Dębicy 

 

 
Dębica, dnia 30.10.2014r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 wraz  

z późn. zmianami) 

 

oświadczam 
 
że projekt budowlany: 

 
 „Budowa ul. Saperów w Dębicy” 

 
 

adres inwestycji: ul. Saperów w Dębicy, województwo podkarpackie  
 
nr działek ewidencyjnych: obr. 180301_1.0001 Dębica 
 

Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji drogowej: 
481/52, 481/59, 742/53, 742/51, 742/47, 742/44, 742/39, 742/35, 742/1, 509/14, 481/34,  

481/39, 742/38, 742/40, 742/49, 742/50 
  obr. 180301_1.0001 Dębica 

 
Działki w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych leżących poza linią 

rozgraniczającą teren inwestycji (zajęcie czasowe): 
509/15 – obr. 180301_1.0001 Dębica 

 

 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Projektant branży drogowej:    mgr inż. Stanisław Kawalerczyk 

      upr. nr WB-NB-8346/162/81 

 

 

 

 

 

 

 

  Sprawdzający branży drogowej:   inż. Józef Siry 

        upr. nr 122/72 
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Projektant branży elektroenergetycznej:   mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

        upr. nr PDK/0244/POOE/13 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzający branży elektroenergetycznej:                mgr inż. Stanisław Serwatka 

        upr. nr E-79/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Projektant branży teletechnicznej:   mgr inż. Jerzy Kusiba 

        upr. nr PDK/0185/ZOOT/05 
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