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1. Cel opracowania
       
         Celem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej (ulicy Szkolnej)

w miejscowości Kąty Opolskie na długości 55,0 m. 

2. Opis stanu istniejącego

        W chwili obecnej odcinek drogi będący przedmiotem tego opracowania jest

niejednorodnie  utwardzony, nie zachowujący wymogów dla dróg o ruchu lekkim pod

względem bezpieczeństwa 

i funkcjonalności. W związku z istniejącą sytuacją, konieczne jest zastosowanie technologii

remontowej, mającej na celu poprawienie warunków funkcjonalno- użytkowych związanych

z cechami geometrycznymi nawierzchni (szerokość, równość).

Droga przewidziana do remontu łączy się z jednej strony z istniejącą nawierzchnią z kostki

betonowej a z drugiej strony z  drogą powiatową nr 1768 O o nawierzchni  asfaltowej.

3. Koncepcja rozwiązania projektowego

  

          W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego sposobu komunikacji pieszo-

jezdnej projektuje się drogę  o nawierzchni z kostki betonowej. 

Droga ograniczona zostanie obrzeżami betonowymi 8x30x100. Kruszywo łamane

projektowane na podbudowę winno być staranie zagęszczone do uzyskania normowego

wskaźnika zagęszczenia. Obrzeża należy wbudować na ławie betonowej zgodnie 

z załączonym rysunkiem szczegółowym.

3.1 Ogólny obmiar projektowanego odcinka

Długość projektowanego odcinka - 55 mb  

Szerokość projektowanego odcinka jezdni wynosi 3,0

Szerokość projektowanych poboczy  tłuczniowych wynosi 2*0,50m (przy DP 2*1,50m)

4.Konstrukcja nawierzchni.

        W niniejszym projekcie przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

 -warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - grubości 8 cm,  

-podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm, 
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-górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm -stabilizowanego 
             mechanicznie – grubości 10 cm,

-dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm -stabilizowanego 

             mechanicznie – grubości 15 cm,
-istniejące podłoże piaszczyste

Połączenie projektowanej drogi z droga powiatową należy wykonać stosując łuki kołowe 4,0

m. i 12,0 m.

4.3 Uzupełnienie poboczy kruszywem

       Po wykonaniu robót należy uzupełnić pobocza, w odległości ok. 50 cm od krawędzi

jezdni na całej długości odcinka. Materiałem wypełniającym powinien być materiał kamienny

o frakcji 0-31,5mm. Dobór materiału oraz ewentualne zmiany w sposobie i zakresie

wykonania należy uzgodnić z  Inspektorem nadzoru.

      Przed oddaniem drogi do ruchu należy wyregulować wszelkie urządzenia zlokalizowane

w jej obrębie.

      W związku z planowaną inwestycją zachodzi konieczność wykonania docelowej

organizacji ruchu. Projekt ten stanowi odrębne opracowanie.

5. Postanowienia końcowe

        W związku z koniecznością powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych

projektowaną jezdnię należy wykonać z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% (spadek

zaznaczony na planie sytuacyjnym). 

                Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych

w w/w  SST.

    Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz   

obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na    

wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem 

nadzoru.    

6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
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c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykończeniowe.

6.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-rejon pasa drogowego,
-tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

6.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 6. istnieją zagrożenia spowodowane

prowadzeniem robót w pobliżu użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.

6.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych,
stosownie do zagrożenia.

1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszę być oznakowane i

zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym

przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Opolskiego ,

2) Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,

3) Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem

stref niebezpiecznych,

4) Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy

oświetlić światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie

oślepiało użytkowników drogi.

6.4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

1) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia,

należy go zapoznać z istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na

stanowisku pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.
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2) Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami

Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków

ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

-Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Maski ochronne przy robotach pylących,

-Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,

-Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem

kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z

odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

6.5. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych

pojemnikach zgodnie z instrukcję producenta.

         6.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie
niebezpiecznych.

-teren robót należy odpowiednio oznakować,
-zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

6.7. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn      

i innych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.

                                                                                                  
Autor opracowania:

                                                                                           - mgr inż. Tomasz Sokulski
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