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Opis techniczny 

do projektu wykonawczego ci ągów komunikacyjnych i ukształtowania 
terenu budowy budynku biurowo-administracyjnego O środka Pomocy 
Społecznej w Legionowie wraz z przebudow ą zjazdu z ul. Mickiewicza, 

działki nr ew. 23/3, 23/4, 25 oraz część działki drogowej nr ew. 70/1, 
obr ęb 38 Legionowo. 

1. Podstawa opracowania. 

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu. 
- Projekt zagospodarowania terenu budowy budynku biurowo-

administracyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. 
- Decyzja GK.7230.4.8.2021 na lokalizację zjazdu, Legionowo dnia 

08.03.2021 r. 
- Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoŜa gruntowego 

opracowana przez GEOSERVICE Pracownia Badań Geologicznych we 
wrześniu 2020 r. 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
- 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. z 2016 r. poz. 124 
z pó n. zm.) 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 
GDDKiA 2014. 

- Normy i wytyczne projektowania dróg. 

2. Cel i zakres opracowania. 

Opracowanie ma na celu zapewnienie obsługi komunikacyjnej 
projektowanego budynku biurowo-administracyjnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Legionowie. Zakresem opracowania objęto teren działki nr ew. 
23/3, 23/4, 25 oznaczony na rys. nr 1/D literami A,A’,D,E,F,G,H,I,J-A oraz 
części działki drogowej nr ew. 70/1, obręb 38 Legionowo, na której 
zlokalizowana jest przebudowa zjazdu z ul. Mickiewicza. 

3. Stan istniej ący. 

Teren projektowanej inwestycji połoŜony jest w środkowej części miasta 
Legionowo. Od strony południowo-wschodniej przylega do ul. Mickiewicza, a od 
północno-wschodniej do ul. Jagiellońskiej. Od strony północno-zachodniej 
znajduje się zespół garaŜowy, od południowo-zachodniej pawilon handlowy. 
Z ul. Mickiewicza wykonany jest zjazd na działkę Inwestora o nawierzchni 
z kostki betonowej szarej. Chodnik przyuliczny wykonany jest z kostki 
betonowej brukowej w kolorze czerwonym. 
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Na terenie inwestycji znajdują się budynki oraz nawierzchnie utwardzone 
(dojazdy z płyt betonowych, chodniki z płyt betonowych chodnikowych) 
przeznaczone do rozbiórki. Rosną tu takŜe pojedyncze drzewa przewidziane 
częściowo do wycięcia. Teren ukształtowany jest z niewielkim spadkiem ok. 
0,5% w kierunku północnym. Uzbrojenie podziemne w granicach opracowania 
stanowi: kanalizacja ogólnospławna, wodociąg, kanał co, gazociąg, kable 
energetyczne. WzdłuŜ ul. Mickiewicza przebiega napowietrzna linia 
energetyczna. 

Dokumentacja badań podłoŜa gruntowego (otwory badawcze głębokości po 
5,0 m) określa, Ŝe w warstwie wierzchniej zalegają nasypy niekontrolowane 
(piaszczysto-próchnicze, miejscami z domieszką gruzu i gliny) miąŜszości 0,4 
do 1,4 m. PoniŜej występują piaski drobne przechodzące w piaski średnie. 
W trakcie badań stwierdzono występowanie ustabilizowanej wody gruntowej na 
głębokości 3,5÷3,8 m ppt. 

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne ci ągów komunikacyjnych. 

Obsługę komunikacyjną planowanego budynku biurowo-administracyjnego 
zapewni przebudowywany zjazd z ul. Mickiewicza. Zaprojektowano zjazd 
o szerokości jezdni 5,0 m z łukami kołowymi na włączeniu R=5,0 m 
i z krawęŜnikiem obniŜonym do 2 cm. W rejonie zjazdu naleŜy chodnik 
przyuliczny dostosować wysokościowo do projektowanego zjazdu 
wykorzystując do tego celu kostkę betonową z rozbiórki tego chodnika. 

Od zjazdu poprowadzono dojazd wewnętrzny szerokości 5,00 m w postaci 
pętli. Przy doje dzie usytuowano prostopadłe miejsca postojowe o wymiarze 
2,50×5,00 m i 3,60×5,00 m dla osób niepełnosprawnych. Na terenie 
zaprojektowano łącznie 22 miejsca postojowych dla samochodów osobowych 
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. W części zachodniej działki 
zaprojektowano plac gospodarczy o wymiarach 5,00×8,10 m. 

Ciągi piesze będą miały szerokość 1,50÷1,60 m. Przed wejściem głównym 
ciągi piesze poszerzono do 3,70 i 7,00 m. Wejścia do budynku zaprojektowano 
ze schodami terenowymi i z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Ciągi 
piesze zapewniają dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Opaska przy 
budynku szerokości 0,30 m. 

5. Rozwiązania wysoko ściowe. 

Spadki podłuŜne na ciągach komunikacyjnych wynoszą 0,5÷3,8%, na 
pochylni dla osób niepełnosprawnych 6,7%. Spadki poprzeczne 0,6÷2%. Na 
przejściach dla pieszych i przy placu gospodarczym krawęŜnik obniŜony do 
2 cm, w celu umoŜliwienia ruchu osobom niepełnosprawnym. 

6. Konstrukcja nawierzchni. 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych 
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA 2014 (KTKNPiP). 
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Grupę nośności podłoŜa gruntowego nawierzchni w zaleŜności od 
wysadzinowości gruntu i warunków wodnych określono jako G2, na podstawie 
KTKNPiP i dokumentacji badań podłoŜa gruntowego. Przyjęto następującą 
konstrukcję nawierzchni. 

Zjazd z ul. Mickiewicza (kategoria ruchu zbliŜona do KR1): 
− betonowa kostka brukowa gr. 8 cm szara - 8 cm 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm 
− podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 31,5/63 

stabilizowanego mechanicznie - 22 cm 
− warstwa ulepszonego podłoŜa spełniająca funkcję warstwy 

odsączającej z piasku o CBR≥20%, k10≥8 m/dobę - 25 cm 
razem - 58 cm 

Dojazdy i miejsca postojowe (kategoria ruchu zbliŜona do KR1): 
− płyty betonowe aŜurowe 40×60 cm - 10 cm 
− podsypka piaskowa - 3 cm 
− geowłóknina separacyjna 
− podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 31,5/63 

stabilizowanego mechanicznie - 20 cm 
− warstwa ulepszonego podłoŜa spełniająca funkcję warstwy 

odsączającej z piasku o CBR≥20%, k10≥8 m/dobę - 25 cm 
razem - 58 cm 

Przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej z tłucznia, po przywałowaniu 
kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne (kliniec 4/31,5) w równej 
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. 

Otwory w płytach aŜurowych wypełnić: 
- na dojazdach i miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych 

grysem frakcji 4/16, 
- na pozostałych miejscach postojowych ziemią urodzajną z obsianiem 

trawą. 
Stanowiska parkingowe wyznaczyć pasami z kostki betonowej brukowej. 

Dla warstw nawierzchni spełniony jest warunek odporności na 
wysadzinowość: grubość wszystkich warstw jest większa od wymaganej, która 
wynosi H=0,40 m dla KR1, G2 i głębokości przemarzania gruntów hz=1,0 m. 

Chodniki i plac gospodarczy: 
− betonowa kostka brukowa gr. 8 cm w kolorze piaskowym - 8 cm 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm 
− podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 (łamanego 0/31,5) 

stabilizowanego mechanicznie - 15 cm 
− warstwa odsączająca z piasku o CBR ≥ 20% i k10 ≥ 8 m/dobę - 15 cm 

razem - 41 cm 
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Przy remoncie chodnika przyulicznego naleŜy wykorzystać kostkę betonową 
czerwoną pochodzącą z rozbiórki. 

Dojście ewakuacyjne: 
− krata trawnikowa z polietylenu gr. 4 cm - 4 cm 
− podsypka: mieszanka piasku z ziemią ogrodniczą i torfem - 4 cm 
− geowłóknina separacyjna 
− podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 (łamanego 0/31,5) 

stabilizowanego mechanicznie - 15 cm 
− warstwa odsączająca z piasku o CBR ≥ 20% i k10 ≥ 8 m/dobę - 15 cm 

razem - 38 cm 

Komory w kratach trawnikowych i płytach aŜurowych wypełnić Ŝyzną ziemią 
ogrodniczą o duŜej zawartości próchnicy i obsiać gatunkiem trawy 
charakteryzującej się małymi wymaganiami pokarmowymi i duŜą odpornością 
na suszę. Pod kratą trawnikową i pod płytą aŜurową, na podbudowie, naleŜy 
ułoŜyć geowłókninę separacyjną. 

Wymagania dla geowłókniny seperacyjo-filtracyjnej: 
- odporność na przebicie statyczne (CBR) ≥ 2100 N, 
- wytrzymałość wzdłuŜ ≥ 13,5 kN/m, 
- wytrzymałość wszerz ≥ 13,5 kN/m, 
- wydłuŜenie przy zerwaniu wzdłuŜ ≤ 100%, 
- wydłuŜenie przy zerwaniu wszerz ≤ 40%, 
- wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny ≥ 100 l/m2s, 
- masa powierzchniowy (gramatura) ≥ 180 g/m2, 
- grubość ≥ 1,7 mm. 

Opaska przy budynku: 
− betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, szara - 6 cm 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm 
− warstwa odsączająca z piasku o CBR ≥ 20% i k10 ≥ 8 m/dobę - 15 cm 

razem - 26 cm 

Zjazd, dojazdy i miejsca postojowe obramowane będą krawęŜnikiem 
betonowym 15×30 cm ustawionym na ławie z betonu C12/15 z oporem. 
Chodniki, plac gospodarczy i dojście ewakuacyjne obramować obrzeŜem 
betonowym 8×30 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej, 
a opaskę przy budynku obrzeŜem betonowym 6×20 cm ustawionym na 
podsypce cementowo-piaskowej. 

Szczelinę technologiczną powstałą na skutek wymiany krawęŜnika przy ul. 
Mickiewicza naleŜy wypełnić: 
- przy szerokości szczeliny do 3 cm bitumiczną masą zalewową 

uszczelniającą, głębokość szczeliny min. 5 cm, 
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- przy szerokości szczeliny powyŜej 3 cm betonem asfaltowym o gr. warstwy 
min. 8 cm z wykonaniem podbudowy z betonu C12/15 - beton ławy pod 
krawęŜnikiem. 

Przy prowadzeniu prac naleŜy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić krawędzi 
istniejącej nawierzchni drogi i dokładnie wykonać ławę betonową pod 
krawęŜnikiem aby szczelina technologiczna była jak najwęŜsza. W przypadku 
znacznych uszkodzeń istniejącej nawierzchni w trakcie prac na wykonawcy 
ciąŜy obowiązek wykonania odtworzenia nawierzchni na zniszczonych 
fragmentach jezdni, w oparciu o uzgodnienia technologii z zarządcą drogi. 

Podesty przy budynku i pochylnia dla osób niepełnosprawnych wykonane 
będą z palisady betonowej prostokątnej 12×18×80 cm i z kostki betonowej 
w kolorze piaskowym gr. 8 cm, a schody z obrzeŜy betonowych 8×30 cm 
i kostki betonowej piaskowej gr. 8 cm. Elementy betonowe układać na ławie 
z betonu C12/15 grubości 15 cm i piasku stabilizowanym cementem C1,5/2 ≤ 4,0 
MPa grubości 15 cm wg rys. nr 4/D. Palisadę betonową 12×18×80 cm ustawiać 
na ławie betonowej C12/15 z oporem grubości 10÷20 cm i warstwie piasku 
stabilizowanym cementem C1,5/2 ≤ 4 MPa grubości 15 cm. Głębokość osadzenia 
palisad w warstwie betonowej powinna wynosić min. 1/3 wysokości 
montowanego elementu. Fragmenty podestów znajdujących się na płycie 
betonowej budynku wykonać układając kostkę betonowa brukową na podsypce 
cementowo-piaskowej i w miarę potrzeb na warstwie betonu wyrównawczego. 

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podłoŜu) naleŜy uzyskać wtórny 
moduł odkształcenia E2 ≥ 50 MPa. Warstwę ulepszonego podłoŜa przyjęto wg 
KTKNPiP, tablica 8.4 typ 14. Na warstwie ulepszonego podłoŜa wymagany jest 
wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80 MPa. 

7. Odwodnienie. 

Dojazdy i miejsca postojowe wykonane będą z nawierzchni o konstrukcji 
przesiąkliwej. Wody opadowe z chodników odprowadzone będą w tereny 
zielone Inwestora. Jedynie ze zjazdu woda opadowa będzie wypływała na 
jezdnię ul. Mickiewicza, podobnie jak w stanie istniejącym. 

8. Ukształtowanie terenu. 

Teren ukształtowano nawiązując się do rzędnej posadowienia budynku 
biurowo-administracyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej i istniejących rzędnych 
ulic Mickiewicza i Jagiellońskiej. Roboty ziemne wykonać do spodu koryta pod 
nawierzchnie. PodłoŜe pod korytem naleŜy dokładnie zagęścić ze względu na 
występujące tu nasypy niekontrolowane. Szczególną uwagę naleŜy zachować 
w miejscach po rozbiórce obiektów budowlanych, gdzie mogą znajdować się 
przestrzenie niezagęszczone. W takim przypadku nasyp naleŜy rozebrać 
i wbudować w to miejsce grunt piaszczysty zagęszczany warstwami do 
uzyskania wska nika zagęszczenia Is=0,95. Roboty ziemne w rejonie 
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uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela 
sieci. Ilość robót ziemnych obliczono w oparciu o sporządzone przekroje 
poprzeczne. Wykopy wynoszą W = 393 m3, nasypy N = 59 m3. W obliczeniach 
uwzględniono wbudowanie w tereny zieleni warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm. 
Gruz z rozbiórki i nadmiar ziemi naleŜy odwie ć w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Treny wolne od nawierzchni naleŜy urządzić zgodnie z projektem 
zieleni. 

9. Uwagi. 

Gazociąg przebiegający pod projektowanymi nawierzchniami zabezpieczyć 
rurami ochronnymi, dwudzielnymi. Wykonując korytowanie pod nawierzchnię w 
rejonie istniejącego kanału co naleŜy zachować szczególną ostroŜność. W 
przypadku braku minimalnego przykrycia kanału co pod podbudową 
nawierzchni wynoszącego 50 cm, naleŜy go dodatkowo wzmocnić. Wszelkie 
prace przy zabezpieczeniu instalacji podziemnych prowadzić pod ścisłym 
nadzorem właściciela sieci. Istniejące studzienki urządzeń podziemnych 
wyregulować do rzędnych projektowanych. 

Balustrady przy podestach i pochylni dla osób niepełnosprawnych ujęte są 
w projekcie architektonicznym. Wycinkę drzew uwzględnia projekt zieleni. 
Nawierzchnie układać po wykonaniu uzbrojenia terenu. 

Przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym Inwestor ma obowiązek 
wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego ul. Mickiewicza celem prowadzenia robót. Roboty wykonywać 
zgodnie z normami branŜowymi oraz przepisami BHP. 

Opracował: 
mgr inŜ. Jerzy Morawski 
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PROJEKT: LEGIONOW/ Budynek biurowo-administracyjny OPS w Legionowie 
ZBIOR: POW/ukształtowanie terenu 
OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE 
PIKIETAZ 

---------- -
WYKOP 

------- -
NASYP 

---------- -
WYKOP 

--------- -
NASYP 

---------- -
NA MIEJSCU 

----------- -
NADMIAR 

---------- -
BILANS 

----------- -
0.00 11.73 0.57 0.00 

307.15 6.24 6.24 300.91 
21.90 16.32 0.00 300.91 300.91 
21.90 4.53 0.44 300.91 300.91 

53.00 11.10 11.10 41.90 
42.85 0.53 0.62 342.81 342.81 
42.85 0.27 0.23 342.81 342.81 

8.06 1.38 1.38 6.68 
49.40 2.19 0.19 349.49 349.49 
49.40 2.19 2.67 349.49 349.49 

16.42 21.17 16.42 -4.75 
59.00 1.23 1.74 -4.75 344.73 
59.00 1.23 6.20 -4.75 344.73 

7.92 18.81 7.92 -10.89 
65.00 1.41 0.07 -15.64 333.84 

RAZEM 392.54 58.70 43.06 


















