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Kedzierzyn-Kozle,dnia 08.02.2006r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam ze opracowana dokumentacja projektu budowlanego -
branza architektoniczna.

Przebudowa nawierzchni ulicy Michalika dz. nr 701
47-260 Polska Cerekiew

zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymiprzepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:? ~
tech. Jan Domin
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu przebudowy ul. Michalikaw Polskiej Cerekwi

l. Materialy do opracowania projektu

1.1 Umowa nr 6/2005 zawarta dnia 03-05-2005 r.

1.2 WIZjalokalna na terenie ul. Micha1ikaw Polskiej Cerekwi.

1.3 Obowiazujace normatywy,wytyczne i instrukcje w zakresie budowy dróg.

2. Lokalizacja i parametry techniczne

2.1 Ulica Micha1ikazlokalizowanajest w Polskiej Cerekwi na dzialce
nr 701 o powierzchni-0,0964 ha stanowiacej mieniegminy

Dlugosc ulicy - 119,00 mb
Szerokosc jezdni - 3,60 m
Powierzchnijezdni - 430,00 m2
Powierzchniapoboczy- 105,00 m2

3. Stan istniejacy.
3.1 Ulica Michalikaposiadajezdnie o jednowarstwowej nawierzchnitluczniowej, szerokosci

4,0 - 5,50 m czesciowo ograniczona opornikiembetonowym oraz nie utwardzone
pobocze o szerokosci od 0,80 -1,2 m.
Istniejacajednowarstwowa nawierzchniatluczniowajest mocno zniszczona.Wystepuja
liczne ubytki, nie posiada prawidlowo wyprofilowanychspadków podluznych i
poprzecznych zapewniajacych wymagane odwodnienie.

4. Projektowane rozwiazania techniczne.
4.1 W ramach przebudowy ulicy nalezyw pierwszej kolejnoscizerwac te powierzchnie

nawierzchniktóre, ograniczajauzyskanieprojektowanych spadków podluznych i
poprzecznych.
Odwodnienia ulicynalezywykonac poprzez projektowane korytko sciekowe z kostki
granitowej ulozonej na podbudowie z betonu gr. 10 cm i ospoinowanej zaprawa
cementowa. Niwelete ulozenia korytka sciekowego dostosowac do spadku podluznego
drogi a nastepnie wlaczyc do wpustu ulicznego zaznaczonego w projekcie, pozostala
czesc drogi odwodnic do istniejacegorowu otwartego.
Projektuje sie wykorzystanie istniejacejpodbudowy tluczniowej gr. 25 cmjako
warstwy nosnej. Nastepnie brakujaca wysokosc do uzyskaniaprojektowanego spadku
podluznego i poprzecznego uzupehrictluczniem nie sortem o trakcji nie przekraczajacej
22 mm i zagescic walcem wibracyjnym.
Na tak przygotowanej podbudowie ulozyc podsypke cementowo-piaskowa grubosci
4 cm. Po wyprofilowaniupodsypki przystapic do ukladanianawierzchniz betonowej
kostki brukowej typu SB-BEHATON grubosci 8 cm format 2Ox16,5koloru szarego lub
Classico gr 8 cm .

Nalezy stosowac kostke wibroprasowana z betonu klasy B45 odporna na substancje
ropopochodne i sól

Kostke zasadniczo uklada sie od brzegu lub czesci uprzednio wylozonej, aby nie chodzic
po wczesniej wyrównanej powierzchni do ukladania kostki.
W trakcie robót skontrolowac liniefug ( listwa aluminiowalub sznurkiem)w odstepach
2-3 m.
Spoiny podluzne kostki nalezy ulozyc w poprzek albo po przekatnej do kierunkujazdy.
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Przed przystapieniemdo ubijaniakostki oczysciculozona powierzchnie, nastepnie cala
powierzchnie ulozona kostka brukowa zaspoinowac piaskiem spoinowym.
Po wykonaniu spoinowania ubic nawierzchniekostki brukowej za pomoca plyt
wibrujacychw kierunku podluznymi poprzecznym.Potem jeszcze raz dokladnie
oczyscic z piasku nawierzchniezamiesc i zmyc.

5. Oznakowanie.
5.1 Nie projektuje sie nowego oznakowania drogi. Istniejace oznakowaniejest wystarczajace

dla zagwarantowania bezpiecznego ruchu.

6. Wvma2ania w zakresie wykonania i odbioru
6.1. Zgodnosc z dokumentacja. Nawierzchnia drogowa powinna byc wykonana zgodnie z
zatwierdzona dokumentacja techniczna uwzgledniajacawymaganianorm i inwestora.
Dopuszcza sie odstepstwa od dokumentacjitechnicznej,które nie naruszaja postanowien norm, a
sa uzasadnione technicznie i ekonomicznie,uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz
udokumentowane zapisemw dziennikubudowy potwierdzonymprzez nadzór techniczny lub
inny równorzedny dokument.

6.2.1 Materialy
2.2.1. Kostka brukowa. Nalezy stosowac kostki betonowe typu SB o wymiarach2Ox16,5x8cm z
betonu klasy B45 wg PN-EN 1338

6.2.2. Cement
Cement portlandzki 350 uzyty do zaprawy cementowej dla wypelnieniaspoin oraz do betonu
stosowanego na wykonanielawy pod krawezniki powinienodpowiadac wymaganiomPN-80/B-
30001 i PN-80/B-30002.
6.2.4. Piasek.
Do zaprawy cementowej nalezy stosowac piasek wg PN-86/B-06712, natomiast do wypelniania
spoin przez zamulenie-piasek odmiany I, lecz o zawartosci pylów mineralnychw granicach 3 +
8%.
6.2.5. Woda.
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadac wymaganiomPN-75/C-04630.

6.3. Podloze. W przypadku ukladania nawierzchniz kostki betonowej bezposrednio na
istniejacympodlozu stanowiacymwarstwe konstrukcyjnajezdni, grunt pod podsypka podloza
powinienbyc jednolity, przepuszczalny i zabezpieczonyprzed skutkami przemarzania.
Wskaznik zageszczenia gruntu, oznaczony metoda normalnawg PN-75/B-04481, powinien
wynosic co najmniej0,98.

6.4. Podbudowa
6.4.1. Rodzaje podbudowy. Podbudowe pod warstwe jezdna z betonowej kostki brukowej typu
SB lub Classico stanowi:
a) wyprofilowanai zageszczona warstwa istniejacejpodbudowy tluczniowej, ulozona w
wyprofilowanymkorycie podloza gruntowego naturalnego (rodzimego),
Zageszczenie tej warstwy podbudowy powinno wynosic nie mniejniz 98% wg metody
normalnej podanej w PN-75/B-04481.

6.4.2. Przygotowanie podbudowy.
Profil podluzny podbudowy powinienbyc zgodny z projektem; dopuszcza sie odchylenia
wartosci rzednych poszczególnychpikietów profilu podluznego od warunków przewidzianychw
projekcie w granicach :l:2cm.
Profile poprzeczne podbudowy powinny miec ksztalt taki sam,jak profile poprzeczne warstwy
jezdnej. Pochyleniapoprzeczne nie powinny sie róznic wiecej niz o :l:o,3%od spadków
przewidzianychw projekcie.
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6.5. Prawidlowosc wykonania warstwy jezdnej.

6.5.1. Obramowanie nawierzchni.Nawierzchnia powinna byc ograniczona dwustronnie opaska z
kostki granitowej 14x14 cm ulozonej na podbudowie z betonu gr. 10 cm i ospoinowanej zaprawa
cementowa natomiast od strony splywuwody wyprofilowanymz kostki granitowej sciekiem.

6.5.2. Ulozenie kostki na odcinkach prostych.
Kostki brukowe typu SB na odcinkach prostych powinnybyc ulozone rzedami prostopadlymi do
osi drogi, albo rzedami nachylonymido osi drogi pod katem 45° z infulami.W przypadku gdy w
szerokosci jezdni nie miesci sie calkowita liczba kostek, róznice nalezywypelnickostka
przycieta.
Spadek poprzeczny powyzej >1.5 %

6.5.3. Ulozenie kostki brukowej na lukach. Kostki betonowe na lukach powinny byc ulozone w
ten sam sposóbjak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku ulozenia plyt
rzedami prostopadlymi do osi drogi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac sie z
promieniamiluku, a w przypadku ulozenia plyt rzedami ukosnymi, kierunki spoin powinnybyc
nachylone pod katem 45° do stycznychluku. Szerokosc spoin po zewnetrznej stronie luku nie
powinna byc wieksza niz 5 mm. Przy malychlukach lub szerokichjezdniach nalezy stosowac
sposoby ukladaniajak wyzej.

2.5.4. Ukladanie kostki brukowej na skrzyzowaniuulic
Kostki betonowe na skrzyzowaniu pod katem oraz na powierzchniacho zarysie nieregulamym
powinny byc ulozone w sposób analogicznyjak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, ze
rzedy plyt ulozonych w glównym kierunku ruchu powinny byc prostopadle lub skosne najwyzej
pod katem 45° do tego kierunku. Luki powstale przy takim ukladaniu warstwy jezdnej powinny
byc zabrukowanejak wyzej.

6.5.5. Spoiny

6.5.5.1. Szerokosc spoin.
Na prostych odcinkach nawierzchniszerokosc spoin pomiedzy plytaminie powinna przekraczac
5 mm.
Na zewnetrznych partiach luku szerokosci spoin nie powinny przekraczac 5 mm.
6.5.5.2. Wypelnieniespoin .
Wypelnieniespoin powinno byc wykonane zgodnie z projektem. Przy projektowanym
wypelnieniu spoin przez zamulenie-piasek powinienzawierac 3 + 8% czesci drobniejszychod
0,05 mm, a zamuleniepowinno byc wykonane na pelna wysokosc kostki bukowej betonowych.

6.6. Cechy nawierzchni.

6.6.1. Szerokosc nawierzchni.

Dopuszczalne odchyleniaszerokosci wykonanej nawierzchniod szerokosci projektowanej nie
powinny przekraczac ::1:5cm.

6.6.2. Równosc nawierzchniw kierunku podluznym.

Odchyleniaprofilu podluznego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekraczac
10 mm.

2.6.3. Profil poprzeczny nawierzchni.
Na odcinkach prostych i na lukach jezdnia powinna miec przekrój jednospadkowy min 1,5%.
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych powinny byc zgodne z tabl. 1.
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Tablica l

Na lukach spadki poprzeczne powinnybyc wykonane zgodnie z projektem.
Nierównosci w profilu poprzecznym nie powinny byc wieksze niz 5 mm.
Na lukach o jednostajnym spadku poprzecznym na calej szerokosci jezdni, oprócz warunku
równosci jezdni jak wyzej, odchyleniatego spadku od projektowanego nie powinnybyc wieksze
niz :l:o,5%.

6.7. Otwarcie drogi dla ruchu moze nastapic:

W przypadku nawierzchnize spoinamiwypelnionymipiaskiem-niezwloczniepo jej
ulozeniu.

7. BADANIA

7.1. Program badan nawierzchniz betonowej kostki brukowej obejmuje:
a) badania przed ulozeniemwarstwy jezdnej,
b) badania w czasie ukladania warstwy jezdnej,
c) badania po wykonaniuwarstwy jezdnej (przy odbiorze).

7.2. Rodzaje i warunki badan z uwzglednieniemetapów podano w tabl. 2. Badania nalezy
przeprowadzac z zachowaniem czestotliwosci, miejsca, sposobu i dokladnosci pomiarów wg

7.3. Badania w czasie budowy powinny byc prowadzone systematyczniei polegaja na
sprawdzaniu stale, w miare postepu robót, jakosci materialów i zgodnosci wykonywaniarobót z
projektem, obowiazujacymiprzepisamilub powszechnieuznanymi i wprowadzonymi
osiagnieciamitechniki. Wynikibadan w czasiebudowy powinnybyc wpisane do dziennika
budowy.
W przypadku braku w opisie badan lub niezgodnosciwyników badania z projektem lub
wymaganiaminormy, decyzja co do dalszego postepowania nalezy do nadzoru budowlanego lub
komisjiodbiorczej.
Tablica 2
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Przy pochyleniu Spadek poprzeczny,
podluznym % %

do3 2,5
3 do 5 2,0
powyzej 5 1,5

Lp. Badana cecha Okres przeprowadzania badan Wymagania Badania
wg wg

przed w czasIe po
ulozeniem ukladania ulozeniu

l 2 3 4 5 6 7

l Zgodnosc z dokumentacja + + + 6.1 7.3.1

2 Jakosc materialów + + 6.2 7.3.2

3 Rodzaj gruntu podloza + 6.3 7.3.3

4 Konstrukcja, grubosc i równosc
Ipodbudowy + 6.4 7.3.4

5 Obramowanie nawierzchni + + + 6.5.1 7.3.5

6 Ulozenie kostki brukowej + + 6.5.2+2.5.4 7.3.6
betonowej



7.3. Opis badan

7.3.1. Sprawdzeniezgodnosci z dokumentacja nalezy przeprowadzac przez porównanie
wymagan projektowych dla budowy z wynikamiuzyskanymiw czasie budowy.

7.3.2. Badanie matenalów nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie dokumentów
stwierdzajacychzgodnosc z wymaganiamidokumentacji technicznej oraz z powolanymi
normami.
Matenaly, którychjakosc niejest stwierdzona odpowiednimzaswiadczeniem(atestem), a
budzace watpliwosci, powinny byc przed uzyciem do robót poddane badaniom.

7.3.3. Rodzaj gruntu podloza nalezyokreslic na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu
oznaczonego metoda normalna wg PN-75/B-0448l.

7.3.4. Sprawdzeniekonstrukcji, grubosci i równosci podbudowy. Konstrukcje i grubosc
podbudowy nalezy sprawdzac w dwóch miejscachna kazdym odcinku miejscu na kazdym
kilometrowymodcinku oraz w miejscach,gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy ulegla
zmianie, a takze w miejscachbudzacychwatpliwosci.
W przypadku zastosowania podbudowy wg 6.4.1 a) zageszczeniejej nalezy sprawdzic wg PN-
75/B-0448l. Równosc podbudowy w kierunku podluznymnalezy sprawdzic lata czterometrowa
wg BN-68/8931-04. Prawidlowosc profilu poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzic wg

7.3.5. Sprawdzenie obramowania nawierzchninalezy przeprowadzac przez ogledzinyna calej
dlugosci przygotowanego do budowy, bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

7.3.6. Sprawdzenie prawidlowosciulozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadzac
przez ogledzinyna calej dlugosci bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

7.3.7. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczeniespoin nalezy sprawdzac przez ogledziny na calej
dlugosci bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.
Sprawdzenie wypelnieniaspoin wykonuje sie co najmniejw trzech losowo wybranych
miejscach.
Sprawdzenie wypelnieniawykonuje sie przez usuniecie matenalu wypelniajacegona dlugosci
okolo 10 cm oraz zbadaniu, czy matenal wypelniajacywypelnia cala spoine. W tych samych
miejscachnalezy zbadac szerokosc spoiny.

7.3.8. Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szerokosc nawierzchninalezy sprawdzac co
najmniej5 razy.

7.3.9. Sprawdzenie równosci nawierzchniw kierunku podluznym nalezywykonac wg BN-
68/8931 -04.
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7 Spoiny + + 6.5.5 7.3.7

8 Szczelinydylatacyjne + + 6.5.6 7.3.7

9 Szerokosc nawierzchni + 6.6.1 7.3.8

10 Równosc nawierzchniw
kierunku podluznym + 6.6.2 7.3.9

111 Prawidlowosc profilu
poorzeczneslOnawierzchni + 6.6.3 7.3.10

Znak + oznacza, ze dana ceche nalezybadac.



7.3.10. Sprawdzenieprawidlowosci profilu poprzecmego nawierzchninalezy przeprowadzac co
najmniejw dziesieciumiejscachwykonanego odcinka. Sprawdzeniepolega na przylozeniudo
powierzchni badanej warstwy laty profilowejwzglednie prostej, pomierzeniuspadków i
porównaniu ich z tabl. 1 oraz pomierzeniuprzeswitów pomiedzylata i badana powierzchnia i
porównaniu z 6.6.3.

7.4. Ocena wyników badan.
Nawierzchnie nalezy umac za wykonana zgodnie z nonnajezeli wszystkie badania wymienione
w tabl. 2 dadza wynik dodatni.
Dopuszczalne sa odchylenia od postanowien p. 6.6.2 i 6.6.3 pod warunkiem, ze liczba miejsc
wskazujacych odchyleniarównosci przekraczajace 5 mm nie wyniesiewiecej niz 10, a wartosc
odchylen w zadnymprzypadku nie przekroczy 10 mm.

Szczególowe warunki wykonania i odbioru robót zostaly okreslone w specyfikacjitechnicmej.
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