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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

 
 
 

Niniejszym oświadczam, że: 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 32 NA ODCINKU 

ROSTARZEWO-WOLSZTYN W ZAKRESIE BUDOWY CI ĄGU PIESZO-
ROWEROWEGO 

 
 

 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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Projekt zagospodarowania terenu 
CZĘŚĆ OPISOWA 

dla rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn 
w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 

 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku 

Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. 

 

2.  Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rostarzewo, w powiecie grodziskim, w 

województwie wielkopolskim. 

 

3. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rakoniewice, na podstawie umowy nr 1046/11 z 

dnia 28.10.2011r. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• 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 z 1999r., poz. 430/, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie  /Dz.U. Nr 63, poz. 735/, 

• Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr 80, poz. 721 z 10 kwietnia 2003r./,   

• Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./ 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 

2004r./ w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005r. zmieniającym w/w 

rozporządzenie, 

• Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, 
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• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 18 maja 

2005r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i innych ustaw, 

• Ustawę z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko,   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 

Nr 202, poz. 2072/,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie  funkcjonalno-użytkowym  /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,  

• podkłady sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500, 

• normatywy i wytyczne, 

• ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie, 

• warunki techniczne z GDDKiA o/Poznań, 

• wizję w terenie oraz pomiary uzupełniające. 

 

4. Zakres opracowania 

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 32 na 

odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Przedmiotowa 

rozbudowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz na 

estetykę zagospodarowania samej drogi. 

W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego przewiduje się wykonanie następujących podstawowych 

robót: 

- zdjęcie warstwy humusu, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, 

- wykonanie poszerzenia drogi krajowej nr 32 w rejonie azylu, 

- wykonanie azylu na drodze krajowej nr 32 o szer. 2,00m, 

- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej (koloru 

czerwonego) gr. 8cm ułożonej na podsypce piaskowej gr. 3cm, 

- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej, 

bezfazowej (koloru szarego) gr. 8cm ułożonej na podsypce piaskowej gr. 3cm, 
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- wykonanie nawierzchni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru 

szarego) gr. 8cm, 

- ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i 

ławie betonowej z oporem z betonu B15, 

- ułożenie obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i 

ławie betonowej z oporem z betonu B15, 

- wykonanie przepustu z rury HDPE o Ø800mm, 

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym na betonie gr. 10cm, 

- umocnienie skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10cm, 

- zamontowanie balustrady typu U-12a, 

- humusowanie i obsianie trawą obszaru między ciągiem pieszo-rowerowym a drogą  

krajową nr 32, 

- oznakowanie poziome i pionowe (znaki aktywne), 

- budowa oświetlenia ulicznego. 

 

5. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego  

Przedmiotowa inwestycja rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-

Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowana jest w miejscowości 

Rostarzewo na odcinku o długości 1,03km. 

Na początkowym odcinku (do miejsca lokalizacji azylu dla pieszych) droga krajowa 

przebiega przez tereny zabudowane – po prawej stronie występują zabudowania m. Rostarzewo, 

na pozostałym odcinku droga przebiega przez tereny niezabudowane – po lewej i prawej stronie 

drogi występują pola uprawne. Dostęp do terenów przylegających do drogi krajowej zapewniają 

istniejące zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni gruntowej lub utwardzone. 

Na początku opracowania (odcinek I km 0+000,00) projektowanego ciągu pieszo-

rowerowego istnieje ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej, z którym łączy się projektowana 

inwestycja. Na końcu opracowania (odcinek II km 0+793,46) projektowany ciąg pieszo-

rowerowy należy połączyć z projektowaną ścieżką od granicy Wolsztyna.  

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejącym, odbywa się powierzchniowo do 

istniejących rowów przydrożnych oraz lokalnie, na początku opracowania, do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych zlokalizowane są przepusty 

betonowe o Ø350-400mm.   

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza się występowanie 

następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon 
 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 52

deszczowej, linii energetycznej eNN, linii telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej oraz sieci 

gazowej średniego i wysokiego ciśnienia. 

 

5.1. Warunki gruntowo-wodne  

Na trasie przebiegu projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy 

ciągu pieszo-rowerowego, po wizji w terenie oraz na podstawie archiwalnych badań stwierdzono 

występowanie w podłożu:  

- powierzchniowej warstwy gleby oraz nasypów niekontrolowanych i drobnych piasków 

próchnicznych o miąższości 0,45m, które należy w całości usunąć i zastąpić odpowiednio 

dogęszczoną podsypką (Is ≥ 0,95 pod ciągiem pieszo-rowerowym). 

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunków ruchu i 

bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów na istniejącej drodze krajowej nr 32. 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy podzielono na dwa odcinki rozdzielone azylem w 

miejscu przekroczenia drogi krajowej nr 32. Początek projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 

– odcinek I – zlokalizowano po lewej (południowej) stronie istniejącej jezdni drogi krajowej nr 

32 dowiązując się do istniejącego zjazdu (na działce nr 409, w km drogi krajowej 113+964,50). 

Koniec odcinka I zaprojektowano przy azylu dla pieszych w km 0+236,20. Początek odcinka II 

zaprojektowano za azylem dla pieszych w km 0+000,00 a koniec na granicy gmin 

Rakoniewice/Wolsztyn w miejscu włączenia się w projektowaną ścieżką od granicy Wolsztyna 

w km 0+793,46 (w km drogi krajowej 112+943,50). Łączna długość projektowanego ciągu 

pieszo-rowerowego wynosi 1029,66m. Z uwagi na istniejącą linię kolejową nr 357 relacji 

Wolsztyn – Luboń projektowany ciąg pieszo-rowerowy jest, na odcinku od km 0+698,04 do km 

0+731,61, lokalnie przerwany i włączony w krawędź drogi krajowej nr 32.  

Pomiędzy końcem odcinka I a początkiem odcinka II projektowanego ciągu pieszo-

rowerowego zaprojektowano przejście dla pieszych z azylem na drodze krajowej nr 32. Azyl 

zaprojektowano o szerokości 2,00m i długości 9,00m zakończony wyłukowaniami o R=1,00m. 

W miejscu projektowanego azylu jezdnia drogi krajowej nr 32 posiada szerokość 8,00m lokalnie 

przewężoną do 6,50m ze względu na lokalizację w skrajni drogi istniejącego budynku na działce 

nr 91. Na odcinku 54,00m tj. od km 113+706,70 do km 113+760,70 geometria drogi krajowej 

zostanie poszerzona do maksymalnie 10,00m tak aby uzyskać dwa pasy ruchu po 4,00m i azyl o 

szerokości 2,00m. Zmiana szerokości nastąpi na długości skosów 1:20. Konstrukcja poszerzenia 

nawierzchni drogi krajowej zostanie dowiązana do istniejącej konstrukcji i ograniczona od 

zewnątrz krawężnikiem betonowym 15x30cm wtopionym (-1cm poniżej nawierzchni). Jedynie 
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w miejscu przejścia dla pieszych krawężnik będzie obniżony (+2cm ponad nawierzchnię). 

Przejście dla pieszych będzie oświetlone – zaprojektowano znaki zespolone D6 z lampą 

wcześnie ostrzegającą plus oświetlenie przejścia (po jednym nad każdym pasem ruchu). 

Dodatkowo na azylu zaprojektowano od strony dojazdu do przejścia, z obu kierunków, znaki 

aktywne C9 + U5c. 

Projektuje się odsunięcie ciągu pieszo-rowerowego od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 

32 i zlokalizowanie go poza istniejącym rowem przydrożnym. Projektowana szerokość ciągu 

pieszo-rowerowego będzie wynosiła 2,5m. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy obustronnie 

ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 

(C12/15). Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego projektuje się z betonowej kostki brukowej, 

bezfazowej gr. 8cm w kolorze szarym. 

 Pas terenu między ciągiem pieszo-rowerowym a drogą krajową nr 32 oraz między 

ciągiem pieszo-rowerowym a projektowaną linią rozgraniczającą projektuje się obsiać trawą. 

Rozbudowa drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego całkowicie 

ograniczy negatywne oddziaływania związane z dotychczasowymi utrudnieniami w ruchu 

pieszych oraz rowerzystów. Poprawie ulegnie również estetyka zjazdów indywidualnych i 

publicznych z drogi krajowej na przyległe pola i posesje poprzez wykonanie ich z betonowej 

kostki brukowej w kolorze czerwonym. 

Wysokościowo nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wyniesiona będzie w stosunku do 

istniejącego poziomu terenu tak, aby projektowane odwodnienie odbywać się mogło 

powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego.  

 

6.1. Zestawienie ilościowe długości i powierzchni poszczególnych elementów 

zagospodarowania terenu 

- powierzchnia nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej bezfazowej 

gr. 8cm (koloru szarego): 2663,00m2 

- powierzchnia nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 

(koloru czerwonego): 379,00m2 

- długość krawężnika 15/30cm: 189,00mb 

- długość obrzeża 8/30cm: 2159,00mb 

 

6.2. Przyjęte parametry projektowe 

Parametry techniczne i geometryczne ciągu pieszo-rowerowego przyjęto zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie 
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warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 

zgodnie z warunkami technicznymi GDDKiA o/Poznań: 

- odsunięcie ciągu pieszo-rowerowego od jezdni    min 2,00m 

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego    2,50m 

- szerokość zjazdów publicznych     5,00m  

- szerokość zjazdów indywidualnych    4,50m  

- pochylenie podłużne ciągu pieszo-rowerowego dostosowane do istniejącego pochylenia 

krawędzi jezdni 

- pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego jednostronne 2% w kierunku rowu 

przydrożnego, za wyjątkiem obszarów przy zjazdach publicznych i indywidualnych, gdzie 

pochylenie poprzeczne zaprojektowano zbliżone do pochylenia podłużnego zjazdów. 

 

7. Rozwiązania projektowe 

7.1. Roboty rozbiórkowe 

W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 

rozbiórce ulegnie jeden istniejący przepust betonowy Ø350mm. Ponadto istniejąca nawierzchnia 

drogi krajowej nr 32 w miejscu projektowanego poszerzenia (przy azylu) zostanie sfrezowana. 

Zakres rozbiórek i frezowania istniejącej konstrukcji nawierzchni ujęto w przedmiarze robót 

drogowych. 

Uwaga: materiały rozbiórkowe stanowią własność Inwestora i odtransportowane będą na jego 

składowisko przy zachowaniu ustaleń Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. – Ustawa 628 z  dnia 

27.04.2001r. „O odpadach”.  

 

7.2. Rozbudowa drogi krajowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w 

planie 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy podzielono na dwa odcinki rozdzielone azylem w 

miejscu przekroczenia drogi krajowej nr 32. Początek projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 

– odcinek I – zlokalizowano po lewej (południowej) stronie istniejącej jezdni drogi krajowej nr 

32 dowiązując się do istniejącego zjazdu (na działce nr 409, w km drogi krajowej 113+964,50). 

Koniec odcinka I zaprojektowano przy azylu dla pieszych w km 0+236,20. Początek odcinka II 

zaprojektowano za azylem dla pieszych w km 0+000,00 a koniec na granicy gmin 

Rakoniewice/Wolsztyn w miejscu włączenia się w projektowaną ścieżką od granicy Wolsztyna 

w km 0+793,46 (w km drogi krajowej 112+943,50). Łączna długość projektowanego ciągu 

pieszo-rowerowego wynosi 1029,66m. Z uwagi na istniejącą linię kolejową nr 357 relacji 
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Wolsztyn – Luboń projektowany ciąg pieszo-rowerowy jest, na odcinku od km 0+698,04 do km 

0+731,61, lokalnie przerwany i włączony w krawędź drogi krajowej nr 32. 

Projektuje się odsunięcie ciągu pieszo-rowerowego od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 

32 i zlokalizowanie go poza istniejącym rowem przydrożnym. Projektowana szerokość ciągu 

pieszo-rowerowego będzie wynosiła 2,5m. 

Na odcinku II w miejscu przejścia przez istniejący rów w km 0+138,40, zaprojektowano 

przepust z rury HDPE o średnicy 800mm.  

Zjazdy indywidualne oraz zjazd publiczny z drogi krajowej zaprojektowano odpowiednio 

o szerokościach 4,50m oraz 5,00m. Lokalizację zjazdów dostosowano do lokalizacji zjazdów 

istniejących z uwzględnieniem dostępu do wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 

krajowej nr 32.  

 

Na długości projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-

rowerowego występują odcinki proste: 

ODCINEK I: 

PT  km 0+000,00  X=3670232,49 Y=5678384,33 

Załom nr 1 km 0+034,78  X= 3670197,79 Y= 5678382,09 

Załom nr 2 km 0+155,88  X= 3670076,68 Y= 5678381,32 

Załom nr 3 km 0+167,06  X= 3670066,09 Y= 5678377,73 

KT  km 0+236,20  X= 3669996,95 Y= 5678375,85 

 

ODCINEK II: 

PT  km 0+000,00  X=3670000,59 Y=5678399,98 

Załom nr 1 km 0+137,86  X= 3669862,73 Y= 5678398,91 

Załom nr 2 km 0+148,30  X= 3669852,35 Y= 5678397,74 

Załom nr 3 km 0+188,49  X= 3669812,18 Y= 5678396,81 

Załom nr 4 km 0+418,68  X= 3669582,01 Y= 5678393,59 

Załom nr 5 km 0+680,21  X= 3669320,59 Y= 5678385,83 

Załom nr 6 km 0+698,04  X= 3669304,80 Y= 5678377,57 

TERENY KOLEJOWE 

Załom nr 7 km 0+731,61  X= 3669271,29 Y= 5678375,54 

Załom nr 8 km 0+744,73  X= 3669259,99 Y= 5678382,22 

KT  km 0+793,46  X= 3669211,30 Y= 5678380,46 
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7.3. Rozbudowa drogi krajowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w 

przekroju podłu żnym 

Przekrój podłużny przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano 

uwzględniając minimalne pochylenia podłużne oraz odpowiednie odprowadzenie wód 

opadowych.  

Projektowana niweleta została dowiązana do istniejących rzędnych wysokościowych na 

początku opracowania na istniejącym zjeździe – rzędna 86,05. Na końcu opracowania rzędna 

niwelety projektowanego ciągu pieszo-rowerowego w miejscu włączenia w odcinek 

zlokalizowany na terenie gminy Wolsztyn wynosi 81,36m n.p.m. Różni się ona o 21cm (81,15m 

n.p.m.) od rzędnej zaprojektowanej przez PHU „Agat” ze Słupcy. Wynika to z bliskiej 

lokalizacji zjazdu publicznego, który powinien mieć „na długości nie mniejszej niż 7,0m od 

krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%...” (Dz.U. Nr43 §78.2 pkt.1e). 

Po uwzględnieniu istniejącej rzędnej na krawędzi drogi krajowej nr 32 i długości zjazdu 

minimalna rzędna niwelety projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi 81,36m n.p.m. 

W związku z powyższym różnicę wysokości pomiędzy odcinkami ciągu pieszo-rowerowego 

zlokalizowanymi na terenie gminy Rakoniewice i Wolsztyn należy skorygować podczas 

budowy. Na długości 43,50m ciągu biegnącego od Wolsztyna należy podnieść niweletę o 16cm. 

Przebieg projektowanej niwelety ciągu pieszo-rowerowego wyniesiony będzie w 

stosunku do istniejącego poziomu terenu tak, aby projektowane odwodnienie odbywać się mogło 

powierzchniowo do istniejącego i projektowanego rowu przydrożnego i aby zapewnić dostęp do  

przyległych działek za pomocą zjazdów indywidualnych i publicznych. 

 

7.4. Rozbudowa drogi krajowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w 

przekroju poprzecznym 

Na całej długości przedmiotowej inwestycji zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o 

szerokości 2,50m zlokalizowany w odległości min 2,00m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 

32. Obustronnie ciąg pieszo-rowerowy ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Na całym odcinku projektowanej rozbudowy 

drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano nową 

konstrukcję z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru szarego) gr. 8cm. 

Zjazdy indywidualne oraz publiczny zaprojektowano o szerokości odpowiednio 4,50m 

oraz 5,00m. Zjazdy indywidualne na całej długości ograniczone będą obrzeżem betonowym 

8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Zjazd publiczny – droga gminna 

na całej długości ograniczony będzie krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu B15 (C12/15). Przyjęto nawierzchnię zjazdu indywidualnego z kostki brukowej  
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betonowej (koloru czerwonego) grubości 8cm a zjazdu publicznego z kostki brukowej betonowej 

(koloru szarego) grubości 8cm .  

Pochylenia poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano o wartości 2% w 

kierunku istniejącego rowu przydrożnego, za wyjątkiem obszaru zjazdów, gdzie pochylenie 

poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego przyjęto zbliżone do pochylenia podłużnego zjazdów. 

Geometrię przekroju oraz konstrukcję projektowanej nawierzchni w sposób graficzny 

pokazano w części rysunkowej projektu (rys. „Przekroje normalne”). 

   

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

szarego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki (kruszywo naturalne) związanej spoiwem 

(cementem, z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 12cm, 

- w-wa odcinająca z pospółki gr. 11cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 

Od strony pasów zieleni obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 

(C12/15). 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

czerwonego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/45mm 

gr. 20cm, 

- w-wa odcinająca z pospółki gr. 11cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 

Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm (obniżony +1cm powyżej nawierzchni) na ławie 

betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Krawędzie zjazdów zabezpieczone obrzeżem 

betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych-droga gminna: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów publicznych: 



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon 
 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 58

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

szarego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/45mm 

gr. 20cm, 

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki (kruszywo naturalne) związanej spoiwem 

(cementem, z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 15cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 

Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm (obniżony +1cm powyżej nawierzchni) na ławie 

betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Krawędzie zjazdu zabezpieczone krawężnikiem 

betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15) – wyniesionym 

+12cm powyżej nawierzchni. 

 

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni drogi krajowej nr 32: 

Przyjęto następującą konstrukcję poszerzenia nawierzchni drogi krajowej nr 32: 

- w-wa ścieralna z SMA 11 gr. 5cm, 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 8cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 15cm, 

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/45mm 

gr. 20cm, 

- w-wa wzmacniająca z mieszanki (kruszywo naturalne) związanej spoiwem (cementem, z 

betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 10cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 

Od strony pobocza krawężnik betonowy 15x30cm (wtopiony -1cm poniżej nawierzchni) na 

ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Jedynie w miejscu przejścia dla pieszych 

krawężnik będzie obniżony (+2cm ponad nawierzchnię). 

Od strony krawędzi jezdni zaprojektowano frezowanie istniejącej konstrukcji na szerokości 

1,00m na głębokość 5cm (pod w-wę ścieralną) następnie na szerokości 0,50m na głębokość 8cm 

(pod w-wę wiążącą). 

 

Konstrukcja nawierzchni azylu dla pieszych: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni azylu dla pieszych: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

szarego – na szerokości przejścia dla pieszych, pozostała część azylu koloru czerwonego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 5cm. 
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Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm powyżej nawierzchni) na 

ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Jedynie w miejscu przejścia dla pieszych 

krawężnik będzie obniżony (+2cm ponad nawierzchnię).  

 

8. Projektowane odwodnienie 

Wysokościowo nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wyniesiona będzie w stosunku do 

istniejącego poziomu terenu tak, aby projektowane odwodnienie odbywać się mogło 

powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego.  

Tylko na początkowym fragmencie odcinka I zaprojektowano dwie studzienki wpustowe, w km 

0+054,50 i 0+105,40, podłączone za pomocą projektowanych przykanalików z PE o Ø200mm 

do istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz ściek drogowy korytkowy odprowadzający 

wody deszczowe w km 0+170,50 do istniejącego rowu przydrożnego.  

Pochylenia poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano o wartości 2% w 

kierunku istniejącego rowu przydrożnego. 

 

9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przy rozbudowie drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-

rowerowego ograniczają się praktycznie do robót prowadzonych przy wykonaniu korytowania 

pod projektowaną nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego, poszerzenia nawierzchni drogi 

krajowej oraz zjazdów indywidualnych i publicznych. Przy wykonaniu robót należy zachować 

wymagania BHP. Roboty ziemne należy wykonać wg następujących norm: 

� PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne, 

� PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogólne, 

� BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy zdjąć warstwę darniny i 

gleby tam, gdzie występuje i spryzmować wzdłuż trasy w celu późniejszego wykorzystania do 

darniowania i humusowania. 

Na etapie wykonawstwa należy określić przydatność występujących gruntów jako 

podłoża pod konstrukcję nawierzchni. W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatny należy je 

usunąć i zastąpić gruntem niewysadzinowym. 

 

10. Informacja o wpisie do ewidencji zabytków 

 Teren objęty zakresem rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-

Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych – z uwagi jednak na 
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niewielki zakres prac ziemnych inwestycja ta nie zagraża zabytkom archeologicznym (zgodnie z 

opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr Po.5183.357.1.2012 z dnia 29.03.2012r.). 

 

11. Tereny górnicze 

 Projektowana rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w 

zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego  nie znajduje się w granicach terenów górniczych i w 

związku z tym nie wystąpi wpływ eksploatacji górniczej. 

 

12. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 

Realizacja inwestycji niewątpliwie zakłóci bezpośrednio tryb życia podróżnych 

korzystających z drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn,  a w szczególności 

okolicznych mieszkańców. Będą to jednak tylko chwilowe uciążliwości, które nie będą miały 

wpływu na środowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie uciążliwości 

inwestycji w fazie realizacji duży wpływ będzie miała dobra organizacja robót i zastosowanie 

nowoczesnego sprzętu. 

Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy 

ciągu pieszo-rowerowego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez zwiększenie 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego a w szczególności ruchu pieszych oraz 

rowerzystów. Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w 

zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego nie będzie stanowić zagrożenia dla wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 

13. Istniejąca zieleń 

Istniejące drzewa i krzewy porastające skarpy rowu i znajdujące się w 

projektowanych liniach rozgraniczających teren inwestycji przed przystąpieniem do 

budowy ciągu pieszo-rowerowego należy wyciąć i wykarczować. 

 

14. Określenie granic terenu rozbudowy drogi krajowej w zakresie budowy ciągu 

pieszo-rowerowego 

14.1. Wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja 

 Poniżej przedstawiono numery działek, na których zlokalizowano przedmiotową 

inwestycję: 

Obręb Rostarzewo, działki o nr ewid.: 113, 401/1, 400/1, 399/1, 398/6, 398/8, 397/1, 92/1, 93/1, 

79/3, 94/1, 37, 107, 109/1, 111/1, 112/1, 35/1, 1. 



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon 
 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 61

 
 
 
 

Projekt zagospodarowania terenu 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

dla rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn 
w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 

 
 

  Rys. nr 1 Plan orientacyjny  

  Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 
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Projekt architektoniczno-budowlany 
branży drogowej 

CZĘŚĆ OPISOWA 
dla rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn 

w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 
 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku 

Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. 

 

2.  Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rostarzewo, w powiecie grodziskim, w 

województwie wielkopolskim. 

 

3. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rakoniewice, na podstawie umowy nr 1046/11 z 

dnia 28.10.2011r. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• 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 z 1999r., poz. 430/, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie  /Dz.U. Nr 63, poz. 735/, 

• Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr 80, poz. 721 z 10 kwietnia 2003r./,   

• Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm./ 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 

2004r./ w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005r. zmieniającym w/w 

rozporządzenie, 

• Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, 
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• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 18 maja 

2005r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i innych ustaw, 

• Ustawę z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko,   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 

Nr 202, poz. 2072/,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie  funkcjonalno-użytkowym  /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,  

• podkłady sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500, 

• normatywy i wytyczne, 

• ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie, 

• warunki techniczne z GDDKiA o/Poznań, 

• wizję w terenie oraz pomiary uzupełniające. 

 

4. Zakres opracowania 

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 32 na 

odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Przedmiotowa 

rozbudowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz na 

estetykę zagospodarowania samej drogi. 

W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego przewiduje się wykonanie następujących podstawowych 

robót: 

- zdjęcie warstwy humusu, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, 

- wykonanie poszerzenia drogi krajowej nr 32 w rejonie azylu, 

- wykonanie azylu na drodze krajowej nr 32 o szer. 2,00m, 

- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej (koloru 

czerwonego) gr. 8cm ułożonej na podsypce piaskowej gr. 3cm, 

- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej, 

bezfazowej (koloru szarego) gr. 8cm ułożonej na podsypce piaskowej gr. 3cm, 
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- wykonanie nawierzchni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru 

szarego) gr. 8cm, 

- ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i 

ławie betonowej z oporem z betonu B15, 

- ułożenie obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i 

ławie betonowej z oporem z betonu B15, 

- wykonanie przepustu z rury HDPE o Ø800mm, 

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym na betonie gr. 10cm, 

- umocnienie skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10cm, 

- zamontowanie balustrady typu U-12a, 

- humusowanie i obsianie trawą obszaru między ciągiem pieszo-rowerowym a drogą  

krajową nr 32, 

- oznakowanie poziome i pionowe (znaki aktywne), 

- budowa oświetlenia ulicznego. 

 

5. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego  

Przedmiotowa inwestycja rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-

Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowana jest w miejscowości 

Rostarzewo na odcinku o długości 1,03km. 

Na początkowym odcinku (do miejsca lokalizacji azylu dla pieszych) droga krajowa 

przebiega przez tereny zabudowane – po prawej stronie występują zabudowania m. Rostarzewo, 

na pozostałym odcinku droga przebiega przez tereny niezabudowane – po lewej i prawej stronie 

drogi występują pola uprawne. Dostęp do terenów przylegających do drogi krajowej zapewniają 

istniejące zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni gruntowej lub utwardzone. 

Na początku opracowania (odcinek I km 0+000,00) projektowanego ciągu pieszo-

rowerowego istnieje ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej, z którym łączy się projektowana 

inwestycja. Na końcu opracowania (odcinek II km 0+793,46) projektowany ciąg pieszo-

rowerowy należy połączyć z projektowaną ścieżką od granicy Wolsztyna.  

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejącym, odbywa się powierzchniowo do 

istniejących rowów przydrożnych oraz lokalnie, na początku opracowania, do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych zlokalizowane są przepusty 

betonowe o Ø350-400mm.   

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza się występowanie 

następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
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deszczowej, linii energetycznej eNN, linii telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej oraz sieci 

gazowej średniego i wysokiego ciśnienia. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunków ruchu i 

bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów na istniejącej drodze krajowej nr 32. 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy podzielono na dwa odcinki rozdzielone azylem w 

miejscu przekroczenia drogi krajowej nr 32. Początek projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 

– odcinek I – zlokalizowano po lewej (południowej) stronie istniejącej jezdni drogi krajowej nr 

32 dowiązując się do istniejącego zjazdu (na działce nr 409, w km drogi krajowej 113+964,50). 

Koniec odcinka I zaprojektowano przy azylu dla pieszych w km 0+236,20. Początek odcinka II 

zaprojektowano za azylem dla pieszych w km 0+000,00 a koniec na granicy gmin 

Rakoniewice/Wolsztyn w miejscu włączenia się w projektowaną ścieżką od granicy Wolsztyna 

w km 0+793,46 (w km drogi krajowej 112+943,50). Łączna długość projektowanego ciągu 

pieszo-rowerowego wynosi 1029,66m. Z uwagi na istniejącą linię kolejową nr 357 relacji 

Wolsztyn – Luboń projektowany ciąg pieszo-rowerowy jest, na odcinku od km 0+698,04 do km 

0+731,61, lokalnie przerwany i włączony w krawędź drogi krajowej nr 32.  

Pomiędzy końcem odcinka I a początkiem odcinka II projektowanego ciągu pieszo-

rowerowego zaprojektowano przejście dla pieszych z azylem na drodze krajowej nr 32. Azyl 

zaprojektowano o szerokości 2,00m i długości 9,00m zakończony wyłukowaniami o R=1,00m. 

W miejscu projektowanego azylu jezdnia drogi krajowej nr 32 posiada szerokość 8,00m lokalnie 

przewężoną do 6,50m ze względu na lokalizację w skrajni drogi istniejącego budynku na działce 

nr 91. Na odcinku 54,00m tj. od km 113+706,70 do km 113+760,70 geometria drogi krajowej 

zostanie poszerzona do maksymalnie 10,00m tak aby uzyskać dwa pasy ruchu po 4,00m i azyl o 

szerokości 2,00m. Zmiana szerokości nastąpi na długości skosów 1:20. Konstrukcja poszerzenia 

nawierzchni drogi krajowej zostanie dowiązana do istniejącej konstrukcji i ograniczona od 

zewnątrz krawężnikiem betonowym 15x30cm wtopionym (-1cm poniżej nawierzchni). Jedynie 

w miejscu przejścia dla pieszych krawężnik będzie obniżony (+2cm ponad nawierzchnię). 

Przejście dla pieszych będzie oświetlone – zaprojektowano znaki zespolone D6 z lampą 

wcześnie ostrzegającą plus oświetlenie przejścia (po jednym nad każdym pasem ruchu). 

Dodatkowo na azylu zaprojektowano od strony dojazdu do przejścia, z obu kierunków, znaki 

aktywne C9 + U5c. 

Projektuje się odsunięcie ciągu pieszo-rowerowego od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 

32 i zlokalizowanie go poza istniejącym rowem przydrożnym. Projektowana szerokość ciągu 

pieszo-rowerowego będzie wynosiła 2,5m. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy obustronnie 
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ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 

(C12/15). Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego projektuje się z betonowej kostki brukowej, 

bezfazowej gr. 8cm w kolorze szarym. 

 Pas terenu między ciągiem pieszo-rowerowym a drogą krajową nr 32 oraz między 

ciągiem pieszo-rowerowym a projektowaną linią rozgraniczającą projektuje się obsiać trawą. 

Rozbudowa drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego całkowicie 

ograniczy negatywne oddziaływania związane z dotychczasowymi utrudnieniami w ruchu 

pieszych oraz rowerzystów. Poprawie ulegnie również estetyka zjazdów indywidualnych i 

publicznych z drogi krajowej na przyległe pola i posesje poprzez wykonanie ich z betonowej 

kostki brukowej w kolorze czerwonym. 

Wysokościowo nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wyniesiona będzie w stosunku do 

istniejącego poziomu terenu tak, aby projektowane odwodnienie odbywać się mogło 

powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego. 

 

6.1. Przyjęte parametry projektowe 

Parametry techniczne i geometryczne ciągu pieszo-rowerowego przyjęto zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie 

warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 

zgodnie z warunkami technicznymi GDDKiA o/Poznań: 

- odsunięcie ciągu pieszo-rowerowego od jezdni    min 2,00m 

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego    2,50m 

- szerokość zjazdów publicznych     5,00m  

- szerokość zjazdów indywidualnych    4,50m  

- pochylenie podłużne ciągu pieszo-rowerowego dostosowane do istniejącego pochylenia 

krawędzi jezdni 

- pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego jednostronne 2% w kierunku rowu 

przydrożnego, za wyjątkiem obszarów przy zjazdach publicznych i indywidualnych, gdzie 

pochylenie poprzeczne zaprojektowano zbliżone do pochylenia podłużnego zjazdów. 

 

7. Rozwiązania projektowe 

7.1. Rozbudowa drogi krajowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w 

planie 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy podzielono na dwa odcinki rozdzielone azylem w 

miejscu przekroczenia drogi krajowej nr 32. Początek projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 

– odcinek I – zlokalizowano po lewej (południowej) stronie istniejącej jezdni drogi krajowej nr 
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32 dowiązując się do istniejącego zjazdu (na działce nr 409, w km drogi krajowej 113+964,50). 

Koniec odcinka I zaprojektowano przy azylu dla pieszych w km 0+236,20. Początek odcinka II 

zaprojektowano za azylem dla pieszych w km 0+000,00 a koniec na granicy gmin 

Rakoniewice/Wolsztyn w miejscu włączenia się w projektowaną ścieżką od granicy Wolsztyna 

w km 0+793,46 (w km drogi krajowej 112+943,50). Łączna długość projektowanego ciągu 

pieszo-rowerowego wynosi 1029,66m. Z uwagi na istniejącą linię kolejową nr 357 relacji 

Wolsztyn – Luboń projektowany ciąg pieszo-rowerowy jest, na odcinku od km 0+698,04 do km 

0+731,61, lokalnie przerwany i włączony w krawędź drogi krajowej nr 32. 

Projektuje się odsunięcie ciągu pieszo-rowerowego od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 

32 i zlokalizowanie go poza istniejącym rowem przydrożnym. Projektowana szerokość ciągu 

pieszo-rowerowego będzie wynosiła 2,5m. 

Na odcinku II w miejscu przejścia przez istniejący rów w km 0+138,40, zaprojektowano 

przepust z rury HDPE o średnicy 800mm.  

Zjazdy indywidualne oraz zjazd publiczny z drogi krajowej zaprojektowano odpowiednio 

o szerokościach 4,50m oraz 5,00m. Lokalizację zjazdów dostosowano do lokalizacji zjazdów 

istniejących z uwzględnieniem dostępu do wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż drogi 

krajowej nr 32.  

 

Na długości projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-

rowerowego występują odcinki proste: 

ODCINEK I: 

PT  km 0+000,00  X=3670232,49 Y=5678384,33 

Załom nr 1 km 0+034,78  X= 3670197,79 Y= 5678382,09 

Załom nr 2 km 0+155,88  X= 3670076,68 Y= 5678381,32 

Załom nr 3 km 0+167,06  X= 3670066,09 Y= 5678377,73 

KT  km 0+236,20  X= 3669996,95 Y= 5678375,85 

 

ODCINEK II: 

PT  km 0+000,00  X=3670000,59 Y=5678399,98 

Załom nr 1 km 0+137,86  X= 3669862,73 Y= 5678398,91 

Załom nr 2 km 0+148,30  X= 3669852,35 Y= 5678397,74 

Załom nr 3 km 0+188,49  X= 3669812,18 Y= 5678396,81 

Załom nr 4 km 0+418,68  X= 3669582,01 Y= 5678393,59 

Załom nr 5 km 0+680,21  X= 3669320,59 Y= 5678385,83 

Załom nr 6 km 0+698,04  X= 3669304,80 Y= 5678377,57 
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TERENY KOLEJOWE 

Załom nr 7 km 0+731,61  X= 3669271,29 Y= 5678375,54 

Załom nr 8 km 0+744,73  X= 3669259,99 Y= 5678382,22 

KT  km 0+793,46  X= 3669211,30 Y= 5678380,46 

 

7.2. Rozbudowa drogi krajowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w 

przekroju podłu żnym 

Przekrój podłużny przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano 

uwzględniając minimalne pochylenia podłużne oraz odpowiednie odprowadzenie wód 

opadowych.  

Projektowana niweleta została dowiązana do istniejących rzędnych wysokościowych na 

początku opracowania na istniejącym zjeździe – rzędna 86,05. Na końcu opracowania rzędna 

niwelety projektowanego ciągu pieszo-rowerowego w miejscu włączenia w odcinek 

zlokalizowany na terenie gminy Wolsztyn wynosi 81,36m n.p.m. Różni się ona o 21cm (81,15m 

n.p.m.) od rzędnej zaprojektowanej przez PHU „Agat” ze Słupcy. Wynika to z bliskiej 

lokalizacji zjazdu publicznego, który powinien mieć „na długości nie mniejszej niż 7,0m od 

krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%...” (Dz.U. Nr43 §78.2 pkt.1e). 

Po uwzględnieniu istniejącej rzędnej na krawędzi drogi krajowej nr 32 i długości zjazdu 

minimalna rzędna niwelety projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi 81,36m n.p.m. 

W związku z powyższym różnicę wysokości pomiędzy odcinkami ciągu pieszo-rowerowego 

zlokalizowanymi na terenie gminy Rakoniewice i Wolsztyn należy skorygować podczas 

budowy. Na długości 43,50m ciągu biegnącego od Wolsztyna należy podnieść niweletę o 16cm. 

Przebieg projektowanej niwelety ciągu pieszo-rowerowego wyniesiony będzie w 

stosunku do istniejącego poziomu terenu tak, aby projektowane odwodnienie odbywać się mogło 

powierzchniowo do istniejącego i projektowanego rowu przydrożnego i aby zapewnić dostęp do  

przyległych działek za pomocą zjazdów indywidualnych i publicznych. 

 

7.3. Rozbudowa drogi krajowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w 

przekroju poprzecznym 

Na całej długości przedmiotowej inwestycji zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o 

szerokości 2,50m zlokalizowany w odległości min 2,00m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 

32. Obustronnie ciąg pieszo-rowerowy ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Na całym odcinku projektowanej rozbudowy 

drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano nową 

konstrukcję z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru szarego) gr. 8cm. 
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Zjazdy indywidualne oraz publiczny zaprojektowano o szerokości odpowiednio 4,50m 

oraz 5,00m. Zjazdy indywidualne na całej długości ograniczone będą obrzeżem betonowym 

8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Zjazd publiczny – droga gminna 

na całej długości ograniczony będzie krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu B15 (C12/15). Przyjęto nawierzchnię zjazdu indywidualnego z kostki brukowej  

betonowej (koloru czerwonego) grubości 8cm a zjazdu publicznego z kostki brukowej betonowej 

(koloru szarego) grubości 8cm .  

Pochylenia poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano o wartości 2% w 

kierunku istniejącego rowu przydrożnego, za wyjątkiem obszaru zjazdów, gdzie pochylenie 

poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego przyjęto zbliżone do pochylenia podłużnego zjazdów. 

Geometrię przekroju oraz konstrukcję projektowanej nawierzchni w sposób graficzny 

pokazano w części rysunkowej projektu (rys. „Przekroje normalne”). 

   

7.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

szarego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki (kruszywo naturalne) związanej spoiwem 

(cementem, z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 12cm, 

- w-wa odcinająca z pospółki gr. 11cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 

Od strony pasów zieleni obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 

(C12/15). 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

czerwonego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/45mm 

gr. 20cm, 

- w-wa odcinająca z pospółki gr. 11cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 
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Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm (obniżony +1cm powyżej nawierzchni) na ławie 

betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Krawędzie zjazdów zabezpieczone obrzeżem 

betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych-droga gminna: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów publicznych: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

szarego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/45mm 

gr. 20cm, 

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki (kruszywo naturalne) związanej spoiwem 

(cementem, z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 15cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 

Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm (obniżony +1cm powyżej nawierzchni) na ławie 

betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Krawędzie zjazdu zabezpieczone krawężnikiem 

betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15) – wyniesionym 

+12cm powyżej nawierzchni. 

 

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni drogi krajowej nr 32: 

Przyjęto następującą konstrukcję poszerzenia nawierzchni drogi krajowej nr 32: 

- w-wa ścieralna z SMA 11 gr. 5cm, 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 8cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 15cm, 

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/45mm 

gr. 20cm, 

- w-wa wzmacniająca z mieszanki (kruszywo naturalne) związanej spoiwem (cementem, z 

betoniarki) o Rm=2,5MPa gr. 10cm, 

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. 

Od strony pobocza krawężnik betonowy 15x30cm (wtopiony -1cm poniżej nawierzchni) na 

ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Jedynie w miejscu przejścia dla pieszych 

krawężnik będzie obniżony (+2cm ponad nawierzchnię). 

Od strony krawędzi jezdni zaprojektowano frezowanie istniejącej konstrukcji na szerokości 

1,00m na głębokość 5cm (pod w-wę ścieralną) następnie na szerokości 0,50m na głębokość 8cm 

(pod w-wę wiążącą). 
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Konstrukcja nawierzchni azylu dla pieszych: 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni azylu dla pieszych: 

- w-wa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru 

szarego – na szerokości przejścia dla pieszych, pozostała część azylu koloru czerwonego), 

- w-wa podsypki piaskowej gr. 5cm. 

Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm powyżej nawierzchni) na 

ławie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15). Jedynie w miejscu przejścia dla pieszych 

krawężnik będzie obniżony (+2cm ponad nawierzchnię). 

 

8. Projektowane odwodnienie 

Wysokościowo nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wyniesiona będzie w stosunku do 

istniejącego poziomu terenu tak, aby projektowane odwodnienie odbywać się mogło 

powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego.  

Tylko na początkowym fragmencie odcinka I zaprojektowano dwie studzienki wpustowe, w km 

0+054,50 i 0+105,40, podłączone za pomocą projektowanych przykanalików z PE o Ø200mm 

do istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz ściek drogowy korytkowy odprowadzający 

wody deszczowe w km 0+170,50 do istniejącego rowu przydrożnego.  

Pochylenia poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano o wartości 2% w 

kierunku istniejącego rowu przydrożnego. 

 

9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przy rozbudowie drogi krajowej nr 32 w zakresie budowy ciągu pieszo-

rowerowego ograniczają się praktycznie do robót prowadzonych przy wykonaniu korytowania 

pod projektowaną nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego, poszerzenia nawierzchni drogi 

krajowej oraz zjazdów indywidualnych i publicznych. Przy wykonaniu robót należy zachować 

wymagania BHP. Roboty ziemne należy wykonać wg następujących norm: 

� PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne, 

� PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogólne, 

� BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy zdjąć warstwę darniny i 

gleby tam, gdzie występuje i spryzmować wzdłuż trasy w celu późniejszego wykorzystania do 

darniowania i humusowania. 

Na etapie wykonawstwa należy określić przydatność występujących gruntów jako 

podłoża pod konstrukcję nawierzchni. W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatny należy je 

usunąć i zastąpić gruntem niewysadzinowym. 
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10. Określenie granic terenu rozbudowy drogi krajowej w zakresie budowy ciągu 

pieszo-rowerowego 

10.1. Wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja 

 Poniżej przedstawiono numery działek, na których zlokalizowano przedmiotową 

inwestycję: 

Obręb Rostarzewo, działki o nr ewid.: 113, 401/1, 400/1, 399/1, 398/6, 398/8, 397/1, 92/1, 93/1, 

79/3, 94/1, 37, 107, 109/1, 111/1, 112/1, 35/1, 1. 
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Projekt architektoniczno-budowlany 
Branża drogowa 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
dla rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn 

w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 

 
 

  Rys. nr 1 Plan orientacyjny  

  Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500 

  Rys. nr 3 Przekrój podłużny w skali 1:100/1000 

  Rys. nr 4 Przekroje normalne w skali 1:50 

  Rys. nr 5 Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 

  Rys. nr 5.1 Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 

  Rys. nr 6 Przepust Ø800mm w skali 1:50 
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I. PROJEKT TECHNICZNY 

1. Inwestor 

Inwestorem projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn 

w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego jest Gmina Rakoniewice, ul. Osiedle Drzymały 25, 

62-067 Rakoniewice. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

- warunków technicznych nrOD5/ZR10/588/2012, OD5/ZR10/589/2012, 

- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów. 

- projektów branżowych. 

 

3. Zakres opracowania 

Przedmiotem projektu jest budowa systemów oświetlenia i aktywnych znaków drogowych w 

obszarze rozbudowywanej drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn w zakresie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego jest Gmina Rakoniewice. 

 

4. Normy i przepisy 

1.  N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, 

2.  N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

3.  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

4. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

    Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

5.  PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej 

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

6.  BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych,  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

9. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporażeniowa. 

10. Zestawy złączowe i złączowo pomiarowe w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia 

EnergiaPro SA  

– Wrocław, czerwiec 2011r 

 

5. Stan istniejący 

Wzdłuż drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn nie występuje oświetlenie ani 

aktywne znaki drogowe co ze względów bezpieczeństwa wymusza budowę ww. instalacji. 

 

6. Urządzenia projektowane. 

- zasilanie szafki oświetleniowej SO i szafki na potrzeby aktywnych znaków 

drogowych 

Zasilanie szafki oświetleniowej realizować poprzez złącze kablowo-pomiarowe ZK-2-2P z słupa 

nr 11 zasilanego ze stacji transformatorowej nr 22-778 (obwód 2). Połączenia pomiędzy słupem 

nn a ZK-2-2P, a SO wykonać kablem YAKY 4x35mm².  

Słup nn wyposażyć w ograniczniki przepięć GXO 0,66/5kA. Kabel na słupie prowadzić w rurze 

osłonowej (HDPE) typu SV50mm, odpornej na działanie promieniowania ultrafioletowego. Rurę 

zastosować do wysokości 5,0m i 0,5m pod ziemią.  

Przyłącze wykonać kablem typu YAKY 4x35mm². 

Projekt przyłącza nie jest tematem niniejszego opracowania. Przyłącze wykonuje Enea Operator. 

 

Sposób układania kabli omówiono w oddzielnym punkcie opisu, natomiast lokalizację złączy, 

szafki SO i trasy kabli przedstawiono na rysunku nr 2. Schemat zasilania pokazano na rysunku 

numer 3. 

 

- złącze kablowo-pomiarowe ZK-2-2P (wg Enea Operator) 

Złącze  należy wyposażyć w: 

- zabezpieczenie główne typu WTN gG 50A , 

- zabezpieczenie przelicznikowe typu S301 C16A, 

- zabezpieczenie przelicznikowe typu S303 C25A, 

- rozliczeniowy licznik trójfazowy energii czynnej, bezpośredni, dwustrefowy, 

- rozliczeniowy licznik jednofazowy energii czynnej, bezpośredni, dwustrefowy, 
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- 2 x astronomiczny zegar programowy, 

Złącze ZK-2-2P  wykonuje Enea Operator. 

 

- szafka oświetleniowa SO 

Szafki należy wyposażyć w: 

- rozłącznik typu RA100, 

- zabezpieczenie ob. oświetlenia typu S303 B10A 

- astronomiczny zegar programowy, 

- przekaźnik zmierzchowy, 

- stycznik. 

 

Zastosować typową szafkę oświetleniową, wolnostojącą z przyłączeniami kablowymi od dołu, 

wykonaną z płyt kształtowych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, odporne na 

korozję, promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniającą ognia. Stopień ochrony min. IP44, 

II kl. ochronności.  

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczeństwa, określonym na 

podstawie posiadanego certyfikatu. 

Cokół fundamentowy przewidziano z takiego samego materiału jak szafka. 

Na szafce zamieścić tabliczkę z nazwą właściciela sieci oświetleniowej. 

 

- aktywne znaki drogowe  C9,U5c 

Na terenie proj. drogi ustawione będą 2 kpl. aktywnych znaków drogowych C9,U5c. Znaki 

powinny być zbudowane w całości z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne 

zapewniających minimum 10 letnią eksploatację.  

Zasilanie aktywnych znaków realizować z ZK2-2P.  

Aktywne znaki połączyć kablem typu YAKY 3x25mm². 

 

- aktywne znaki drogowe  D6 

Na terenie proj. drogi ustawione będą 2 kpl. aktywnych znaków drogowych D6. Znaki powinny 

być zbudowane w całości z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne zapewniających 

minimum 10 letnią eksploatację.  

Stosować znaki jednostronnie podświetlane z wyposażone w lampę ostrzegawczą, pulsacyjną 

oraz lampę o mocy 150W oświetlającą przejście dla pieszych. 

Zasilanie aktywnych znaków D6 (230V) realizować z ZK2-2P. 

Aktywne znaki połączyć kablem typu YAKY 3x25mm². 
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Znaki montować na konstrukcjach kratowych o wysięgu 8m i 5m na wysokości 6m nad osią pasa 

ruchu. 

 

- latarnie 

W obszarze inwestycji posadowionych zostanie39 latarni z profilowanej blachy stalowej 

ocynkowanej o gr. 3mm, o wysokości h=5,0m z oprawami (słup bez wysięgnika). Latarnie 

posadowić na betonowym fundamencie prefabrykowanym. Połączenia pomiędzy latarniami 

wykonać kablem YAKY 5x25mm². 

We wnęce zacisk PEN połączyć z metalową konstrukcje latarń, a w latarni od zabezpieczenia do 

oprawy prowadzić przewódYDY-750V 3x2,5mm2.Zabezpieczenia opraw w latarniach Ib =  4A. 

Lokalizację latarń, pokazano na rysunki nr 2, a powiązanie na schemacie - rysunek 3. 

 

- oprawa oświetleniowa 

Oświetlenie zaprojektowano oprawą z wysokoprężnym, sodowym źródłem światła o mocy 

50W.Dobrano oprawę SGP340 PC 1xSON-TPP50W TP P5. 

Wybrana oprawa pozwala na uzyskanie odpowiednich parametrów oświetleniowych na 

projektowanym ciągu pieszo-rowerowym wg. PnEN 13201,  tj:. 

- średnie natężenie Em  - wartość najniższa   -  10 Lx  

- minimalne natężenie Emin    - wartość najniższa   -  3 Lx  

 

- sposób układania kabli. 

Kable układać w rowie na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ułożone odcinki 

kabli przysypać również 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą przesianej ziemi, a na niej 

rozciągnąć niebieską folię kalandrowaną.  

W skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi, kable chronić rurami osłonowymi z 

polietylenu wysokiej gęstości Ø110. 

Rury układać tak jak kable, a otwory zabezpieczyć przed zamuleniem. 

Przy szafce oraz wyjściach i wejściach do przepustów, pozostawić zapasy kabla w postaci 

otwartej pętli, długości około 1,5m.  

Przy układaniu kabli należy zachowywać normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia – 

prawidłowość wyboru potwierdzać na podstawie próbnych przekopów.  

Kable wyposażyć w opisowe opaski informacyjne nałożone co 10m.  

Po zakończeniu prac, kable zgłosić przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania 

odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach 
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geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów sprawdzających i odbiorze 

technicznym, rowy kablowe zasypać zagęszczając grunt warstwami i równając teren.  

 

- ochrona przeciwporażeniowa 

Zabezpieczeniem podstawowym jest izolacja przewodów i urządzeń, a dodatkowym - szybkie 

wyłączenie zasilania, wykonane zgodnie z PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473. w p. 

4.13.  

 

- uziom  

Przy SO przewiduje się uziom z dwóch prętów stalowych ocynkowanych Ø17,3mm o dł. 3m 

każdy i po jednym przy aktywnych znakach, połączonych stalowym płaskownikiem 

ocynkowanym 30x4mm. 

Rezystancja uziomu przy SO R<10Ω a przy AZ R<30Ω. 

Każdy uziom powinien być wprowadzony do instalacji poprzez złącze kontrolne. 
 

7. Obliczenia techniczne 

a) Obliczenie mocy zainstalowanej   

Z szafki SO wyprowadzony będzie obwód trójfazowy zasilający oprawy oświetleniowe SGP 340  

o mocy 50W: 

Jednostkowa całkowita moc oprawy  / moc źródła światła i układu /  wynosi ok. 61W. 

Całkowita moc zainstalowana dla całej szafki SO wynosi :  Pc =  2,80 kW. 

Moc obliczeniowa wynosi : Pobl = kj x Pz , gdzie współczynnik jednoczesności przyjęto 1, 

czyli moc obliczeniowa wynosi : Pobl = 1 x 2,80 kW = 2,80 kW. 

 

b) Obliczenie maksymalnych prądów  
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cos fi  -  współczynnik mocy oprawy  0,85 (uwzględniony przy obliczeniu mocy zainstalowanej)   

Zabezpieczenie obwodów 16 A jest wystarczające. 

Do sprawdzenia doboru kabla przyjęto jego obciążalność przy ułożeniu bezpośrednio w ziemi. 

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla typu YAKY 5 x 25  wynosi :  Iz = 84 A 
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Warunki są spełnione. 

c) Obliczenie maksymalnego spadku napięcia 

Obliczenia spadku napięcia dokonano dla rozdzielnicy dla faz pracujących w najgorszych 

warunkach. 

Obliczeń dokonano metodą odcinkową wg. wzoru. 

∑
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γ
 - zasilanie 3-y fazowe 

- od ST 22-778 do SO   - U% = 2,27 % 

- od SO do latarni nr 30  - U% = 0,83 % 

- do TB-1 w latarni nr 30 do oprawy  - U% = 0,79 % 

Całkowity spadek napięcia:____________________________  - U% = 3,89 % 

Warunki spadku napięcia spełnione. 

 

d)  Sprawdzenie warunków ochrony przeciwporażeniowej 

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonych opraw oświetleniowej  podłączonych do 

projektowanej szafki SO. 

• Transformator w stacji nr 22-778 

RL= 0,0051Ω  

XL=0,0192Ω 

• ST 22-778 – SO – Al 4x50mm² - 300m: (0,571Ω/km) 

RN=RL= 0,1713Ω 

XN =XL=0,0090Ω 

• Latarnia nr 30  – YAKY 5x25mm² - 888m: (1,142Ω/km) 

RN=RL= 1,0141Ω  

XN =XL=0,0710Ω 
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Dobrane zabezpieczenie zapewnia szybkie i skuteczne wyłączenie obwodu. 

Warunki ochrony przeciwporażeniowej są spełnione. 



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon 
 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 84

8. Uwagi końcowe 

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album 

opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 

- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, inspektorem nadzoru i 

projektantem, 

- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarń, szafek SO, ZKP i 

trasa odcinków kablowych, musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy 

uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.), 

- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 

89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.), 

- podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych 

wszelkie roboty należy prowadzić ręczni; powyższe wynika z niebezpieczeństwa naruszenia 

znaków geodezyjnych; dla urządzeń usytuowanych 1,0 m poniżej gruntu, odległość skraju 

wykopu od znaku geodezyjnego wynosić musi min. 1,5 m. 

- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów 

pozwalających na stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, 

- wykonane prace zgłosić do odbioru do ENEA OPERATOR Rejon Dystrybucji Międzychód, 

- termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z 

Inwestorem i właścicielem terenu oraz wystąpi do Rejonu Dystrybucji Międzychód w celu 

uzyskania nadzoru nad dostępem do RnN w stacji transformatorowej. 

- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z 

Instrukcją o prowadzeniu robót w miejscach publicznych.  

- wszelkie pomiary kontrolne wymagają dopuszczenia przez upoważnionego pracownika firmy 

prowadzącej konserwację oświetlenia.  

- przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie 

znajdującym potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na podstawie 

próbnych przekopów, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie. 

- prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod 

nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodniez Prawem Budowlanym – Ustawa z 

07.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją 

opracowaną przez wykonawcę. 

- instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację 

zgodności z PN oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. 

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.   
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- nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako 

rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i 

dostępnych w kraju, równoważnych pod względem parametrów technicznych do projektowanych.\ 

 
9.  Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp

. 

Materiał (WLZ) ilość jednost

ka 

1 Szafka oświetleniowa SO z wyposażeniem (rys. nr 3) 1 szt. 

2 Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ogniowo o wys. 5m o gr. 

blachy 3 mm 

39 szt. 

3 Fundament prefabrykowany FP   39 szt. 

4 Oprawa oświetleniowa SGP 340 /50W 39 szt. 

5 Lampa sodowa SON-TPP 150W 39 szt. 

6 Złącze słupowe 41 szt. 

7 Aktywny znak drogowy C - 9 diodowy z fluoroscencyjną folią 

odblaskową III generacji 

2 kpl. 

8 Aktywny znak drogowy U - 5c diodowy z fluoroscencyjną folią 

odblaskową  III generacji 

2 kpl. 

9 Aktywny znak drogowy D6 diodowy z fluoroscencyjną folią 

odblaskową  III generacji 

2 kpl. 

10 Słupek do znaku drogowego z rury stalowej fi 76 mm ocynowanej 

ogniowo z kotwą do zabetonowania  i uchwytem 

2 kpl. 

11 Konstrukcja kratowa o wysięgu 7,5m i wysokości 6m z fundamentem 1 kpl. 

12 Konstrukcja kratowa o wysięgu 5m i wysokości 6m z fundamentem 1 kpl. 

13 Sterownik STC9-T230A z zasilaczem 2 kpl. 

14 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 35mm² 5 m 

15 Kabel elektroenergetyczny YAKY 5 x 25mm² 1160 m 

16 Kabel elektroenergetyczny YAKY 3 x 25mm² 120 m 

17 Kabel elektroenergetyczny YDY 3x 2,5mm² 200 m 

18 Rura karbowana HDPE110 11 m 

19 Rura gładkościenna HDPEp110/6,3 do wykonywania przecisków 38,5 m 

20 Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i 

szer. 0,3m 

1300 m 

21 Oznacznik kablowy OKI 130 szt. 

22 Bednarka FeZn 30x4mm (6x3m) 18 m 

23 Uziom pionowy szpilkowy śr. 17,3 mm (6 prętów) 27 m 

24 Rura osłonowa np. SV50 5,5 m 
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25 Piasek 85 m³ 

Lp

. 

Materiał (przyłącze) – wg. Enea Operator ilość jednost

ka 

1 Złącze kablowo-pomiarowe ZK-2-2P 1 szt. 

2 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 35mm² 15 m 

3 Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i 

szer. 0,3m 

5 m 

4 Bednarka FeZn 30x4mm (3x3m) 9 m 

5 Uziom pionowy szpilkowy śr. 17,3 mm (3 pręty) 9 m 

6 Ogranicznik przepięć GXO 0,66/5kA 1 kpl. 

7 Rura osłonowa np. SV50 5,5 m 

 

 
II. CZ ĘSĆ RYSUNKOWA 
 
1. Plan orientacyjny      - rys. nr 1 
2. Plan sytuacyjny      - rys. nr 2 
3. Schemat strukturalny     - rys. nr 3 
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III. Informacja BIOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn w zakresie budowy ciągu 

pieszo-rowerowego. 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Rakoniewice, ul. Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice. 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

Piotr Piskorek  - ZAP/0219/POOE/11. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów : 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowę sieci oświetlenia ciągu pieszo-

rowerowego  i aktywnych znaków drogowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku 

Rostarzewo – Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. 

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

- montaż stalowych słupów oświetleniowych z oprawami i lampami sodowymi, 

- budowę  kabla oświetleniowego YAKY, 

- budowę szafki oświetleniowej, 

- budowę aktywnych znaków drogowych C9, U5a i D6 

 

Budowę należy realizować w następującej kolejności : 

- wykonanie odwiertów-wykopów pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-

dżwigowego,  

- prace fundamentowe z montażem fundamentów prefabrykowanych i stabilizacją gruntu, 

- posadowienie latarni na fundamentach, 

- montaż wysięgników z oprawami, 

- budowa kabli oświetleniowych nn, 

- wykonanie uziemień, 

- pomiary i badania, 

- włączenie układu oświetlenia pod napięcie (w obecności służb Enea Operator) 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudową mieszkalną 

oraz pasem drogowym (DK 32). Na obszarze inwestycji funkcjonuje również kablowa i 

napowietrzna sieć elektroenergetyczna nn oraz SN oraz sieci telekomunikacyjne. 
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Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia 

- nie przewiduje się. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania 

- zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką 

- wykonanie wykopów zestawem wiertniczo-dżwigowym o głębokości 2,5 m (wykonanie 

wykopów ręcznie)  

- montaż-posadowienie żurawiem-dźwigiem  latarni,  

- montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych nn oświetleniowych, 

- pomiary i badania obwodów. 

 

Przy wykonywaniu w/w prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 

Czas występowania zagrożenia określono na 14 dni. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie 

prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni 

podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z 

warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 

poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 23.06.2003 r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami 

podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonania 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. 
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Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom 

nieupoważnionym. Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji 

obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od 

przeszkód. Należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz użytkować 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon 
 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 90

 

Pracownia Projektowa EKODROGA 
Robert Salomon 

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. 
NIP 972-061-15-87     REGON 301329715 
tel. 0665 341 470  e-mail: robert.salomon@interia.pl 

 
 

Stadium dokumentacji:  
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 

Zadanie:    
Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku 

Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu 
pieszo-rowerowego  

 
 
 

Miejscowość: Rostarzewo      Powiat: grodziski      Woj.: wielkopolskie 
 

 

Numery nieruchomości, na których usytuowana jest projektowana inwestycja:  
Obręb Rostarzewo, działki o nr ewid.: 113, 401/1, 400/1, 399/1, 398/6, 398/8, 397/1, 

92/1, 93/1, 79/3, 94/1, 37, 107, 109/1, 111/1, 112/1, 35/1, 1. 

 

 

 

 

Inwestor:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ul. Siemiradzkiego 5a 

60-763 Poznań 

 
 
Inwestor zastępczy:         Gmina Rakoniewice 

ul. Osiedle Drzymały 25 
62-067 Rakoniewice 

 
Umowa: 

1046/11 z dnia 28.10.2011r. 

 

wrzesień 2012 rok 
 



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon 
 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 91

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1. Podstawa sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

Materiały stanowiące podstawę sporządzenia informacji: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Projekt budowlany „Rozbudowy drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn 

w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego”. 

 

1.2. Zakres robót dla projektowanej inwestycji 

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 32 

na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. 

W skład robót wchodzi rozbudowanie istniejącej drogi krajowej nr 32 na odcinku 

Rostarzewo-Wolsztyn poprzez budową ciągu pieszo-rowerowego.  

Kolejność wykonywania robót: 

- wykonanie przepustu Ø800mm, 

- wykonanie robót  drogowych - nawierzchniowych. 

 

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W rejonie projektowanej inwestycji znajduje się istniejąca droga krajowa nr 32 oraz 

istniejące zjazdy indywidualne i publiczne.  

 

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Podstawowymi elementem mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

- prace w sąsiedztwie sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągu, 

- prace związane z budową przepustu Ø800mm. 

 

1.5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i ochroną ludzi mogące wystąpić podczas realizacji: 
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a) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• roboty wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu, 

• roboty budowlanych prowadzone przy ciekach wodnych. 

b) robót wykonywanych w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych i wodociągów, 

c) roboty prowadzone w sąsiedztwie czynnych ciągów komunikacyjnych – przy ruchu 

kołowym 

Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nie ujęte 

powyżej, a wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji należy również uwzględnić 

w planie BIOZ. 

Przy wykonywaniu powyższych robót występować będą zagrożenia przysypania ziemią, 

upadku z wysokości, utonięcia, porażenia prądem, poparzenia, zatrucia, związane z utratą życia 

lub zdrowia podczas obsługi ciężkiego sprzętu, narzędzi i urządzeń. 

 

1.6. Instruktaż pracowników 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników w 

zakresie robót budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk. Pracownikom 

należy wydać właściwe środki ochrony osobistej. 

Rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

 

1.7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w trakcie 

wykonywania robót budowlanych 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać pracowników o 

odpowiednich kwalifikacjach, posiadających ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do 

określonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. 

Teren prowadzenia prac budowlanych należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 

trzecich. 

Należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane z 

prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń.  



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon 
 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo-Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 93

Prace wykonywane w pobliżu dróg na których odbywa się ruch pojazdów należy 

prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca robót. Oznakowanie miejsca robót musi zostać 

wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

 

              Opracował: 

          Robert Salomon 


