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OŚWIADCZENIE  
 
 

Zgodnie z art. 34 ust 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

oświadczam, że Projekt Techniczny „Remontu drogi gminnej – ciągu pieszego łączącego ulice 

Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 
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OPIS TECHNICZY 

 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej – ciągu pieszego łączącego ulice 

Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy o długości 142m.  

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Wierzbica. 

Przedmiotowy ciąg pieszy zlokalizowany jest w Wierzbicy, powiat radomski na działce o nr 

683 (obręb 0012 Wierzbica). 

Podstawa opracowania: 

  Umowa z Gminą Wierzbica. 

  ocena wizualna w terenie 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejący ciąg pieszy posiada nawierzchnię z płyt betonowych drogowych.  

Przy ul. Partyzantów istniejący ciąg pieszy połączony jest z istniejącymi chodnikami z kostki 

betonowej usytuowanymi wzdłuż ul. Partyzantów. Dodatkowo wykonany jest zjazd z koloro-

wej kostki betonowej umożliwiający wjazd z ul. Partyzantów. 

Przy ul. Głowackiego ciąg pieszy połączony jest z nawierzchnią bitumiczną zjazdu. 

Odwodnienie istniejącego ciągu pieszego odbywa się powierzchniowo do istniejącego rowu 

usytuowanego po północnej stronie chodnika. 

W pasie przewidzianym pod inwestycję usytuowana jest kanalizacja sanitarna. 

Pod względem topograficznym ciąg pieszy zlokalizowany jest na terenie płaskim o pochyleniu 

nie przekraczającym 5%.  

W bezpośrednim otoczeniu ciągu pieszego zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna 

jednorodzinna oraz gospodarstwa rolne. Po stronie północnej usytuowany jest rów otwarty. 

 

3. Opinia geotechniczna 

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza. 

Grupa nośności podłoża dla warunków gruntowo – wodnych w koronie drogi G2. 

Głębokość przemarzania hz = 1,0m. Warunki wodne dobre. 



 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1 Ciąg pieszy (chodnik) 

Ciąg pieszy rozpoczyna się przy ul. Partyzantów, a kończy przy ul. Głowackiego. 

Ciąg pieszy zaprojektowano o szerokości 2,5m.  

Spadek poprzeczny, jednostronny, 2% , skierowany w prawo w kierunku rowu. 

Niweletę ciągu pieszego należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu, tak aby nie 

naruszyć istniejących warunków wodnych. Na początku i końcu opracowania należy dowiązać 

się wysokościowo do elementów infrastruktury drogowej ulicy Partyzantów (początek opraco-

wania) oraz ul. Głowackiego (koniec opracowania). 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego: 

 kostka betonowa, szara, wibroprasowana grubości 8cm; 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabiliz. mechanicznie grubości 15cm; 

 warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabiliz. cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm 

 warstwa odsączająca z piasku średniego grubości 10cm; 

Ciąg pieszy ograniczony zaniżonymi obrzeżami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3cm oraz ławie z oporem z betonu C8/10.  

4.2  Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod konstrukcję ciągu pieszego. 

4.3  Roboty rozbiórkowe 

Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych należy rozebrać. 

Materiał z rozbiórki wywieźć poza teren budowy. 

4.4 Odwodnienie 

Nie przewiduje się zmian w istniejącym systemie odwodnienia ciągu pieszego. 

Chodnik odwodniany będzie powierzchniowo. Wody opadowe za pomocą odpowiednio dobra-

nych spadków poprzecznych i podłużnych zostaną skierowane do istniejącego rowu. 

4.5 Urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z drogą 

Zaprojektowane elementy dróg nie powodują konieczności przebudowy istniejących urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanej z drogą. 

Na istniejących studzienkach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w obrębie 

inwestycji należy wykonać regulację wysokościową włazów z wykorzystaniem pierścieni regu-

lacyjnych i odciążających oraz nowych włazów typu ciężkiego.  



 
 

4.6 Organizacja ruchu 

Wzdłuż istniejącego rowu na odcinku od km 0+006 do km 0+076 ustawione zostaną ogrodze-

nia segmentowe zabezpieczające pieszych przed wpadnięciem do rowu. Wysokość ogrodzenia 

segmentowego 1,1m. Kolor szary.  

 

5. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej - 355m2. 

 

6. Rejestr zabytków 

Działka na której projektowany jest remont ciągu pieszego nie jest wpisana do rejestru 

zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

7. Tereny górnicze 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego i tym samym niema 

wpływów eksploatacji górniczej na działki. 

 

8. Zagrożenie dla środowiska 

Remontowany ciąg pieszy nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. 

 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zmianami) art. 3 pkt. 20. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430) 

      Ustawa o drogach publicznych ( DZ. U. z 2015 r poz.  460 art. 35, art. 38, art. 39, art. 43 z 

późniejszymi zmianami ) 



 
 

PLAN TYCZENIA  
------------------------------------------------------------------------------- 
    Pikietaż    Promień  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długość       T1         T2     Kąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 
                          Cięciwa  Azm. cięciwy  X(E)-ŚrŁuku   Y(N)-ŚrŁuku 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
        0.00        0.00      0.00  317.0352g   7506027.45    5679128.88  W1 
       14.44 
 
       14.44      -50.00      0.00  317.0352g   7506013.53    5679132.70   
        5.23        2.62      2.62   -6.6628g   7506011.00    5679133.39  W2 
                              5.23  313.7038g   7506000.31    5679084.48   
 
       19.67        0.00      0.00  310.3725g   7506008.42    5679133.81   
       29.96 
 
       49.63      150.00      0.00  310.3725g   7505978.86    5679138.67   
        7.47        3.74      3.74    3.1701g   7505975.17    5679139.28  W3 
                              7.47  311.9575g   7506003.19    5679286.69   
 
       57.10        0.00      0.00  313.5425g   7505971.52    5679140.07   
       32.39 
 
       89.49      -40.00      0.00  313.5425g   7505939.86    5679146.91   
        4.76        2.38      2.38   -7.5702g   7505937.53    5679147.41  W4 
                              4.75  309.7574g   7505931.41    5679107.81   
 
       94.25        0.00      0.00  305.9723g   7505935.16    5679147.63   
       33.57 
 
      127.82      -20.00      0.00  305.9723g   7505901.73    5679150.78   
        9.47        4.83      4.83  -30.1466g   7505896.93    5679151.23  W5 
                              9.38  290.8990g   7505899.86    5679130.87   
 
      137.29        0.00      0.00  275.8257g   7505892.45    5679149.44   
        4.71 
 
      142.00        0.00      0.00  275.8257g   7505888.06    5679147.69  W6 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

   Zakres robót: 

 wykonywanie robót pomiarowych; 

 wykonanie robót rozbiórkowych; 

 wykonanie robót ziemnych; 

 ustawienie obrzeży betonowych; 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 

 wykonanie warstwy odsączającej i wzmacniającej grunt; 

 wykonanie podbudowy z kruszywa; 

 wykonanie chodnika z kostki betonowej; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

      Istniejąca ulica Partyzantów i Głowackiego oraz ciąg pieszy łączący te drogi. 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać     

       zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

Elementami zagospodarowania terenu mogącego stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi stanowi ruch kołowy generowany na istniejącej drodze. 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

     robót szczególnie niebezpiecznych:  

Ponieważ część robót realizowany będzie „pod ruchem” należy zwrócić szczególną uwagę 

na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia 

i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż pracowników.  

Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację 

robót poprzez prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba 

z odpowiednimi uprawnieniami.  

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na budowie muszą być wyposażeni w 

odpowiednie ubrania robocze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi 

widocznymi w każdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urządzeń muszą 



 
 

posiadać kompletne wyposażenie ochronne przewidziane w instrukcji użytkowania danego 

sprzętu(np. okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice itp.).  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dn. 23 września 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126). 
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