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OŚWIADCZENIE 
 

Stosownie do zapisu Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. , Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe 
dokumentacja projektowa Projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika  w 
miejscowości Borowina  została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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I. Opis techniczny  
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.  
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika 
w miejscowości Borowina, gmina Przywidz. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
 
Projekt niniejszy został wykonany na podstawie zawartej umowy zawartej z Gminą Przywidz. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA  
 
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 wykonana przez 

uprawnionego geodetę  - wykonana i zatwierdzona w 2009 roku 
2. Polowe pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy. 
3. Normatywy techniczne, normy, wytyczne obowiązujące do sierpnia 2009 r. 

4. DANE TECHNICZNE. 
 
Dane Techniczne projektowanego ciągu pieszego przedstawiają się następująco: 
 
- szerokość chodnika     - 2,00 m. 
- szerokość pobocza gruntowego   - 0,50 m 
- spadek poprzeczny chodnika   - 2%. 
- spadek pobocza gruntowego   - 6 – 8 % 
 

5. STAN ISTNIEJĄCY. 
 
Droga wojewódzka Nr 233 Trzepowo – Miezeszyn, w miejscowości Borowina posiada 
nawierzchnię bitumiczną średniej szerokości 6,50 – 6,00 m, i pobocze ziemne średniej 
szerokości około 1,50 m. Na poboczach rosną drzewa liściaste, średnicy ok. 30-80 cm. 
Cała inwestycja mieści się w istniejącym pasie drogowym. 
Z drogi powiatowej odchodzą liczne zjazdy na pola i na prywatne posesje. 
Teren przyległy do drogi ma charakter płaski, a rzędne terenu wahają się od 183,0 do  
186,0 m n.p.m. 

 6. STAN PROJEKTOWANY.  
 

6.1. Projektowany chodnik w planie.  
 
Przebieg projektowanego chodnika pokazano na załączniku rys.  Nr 1. 
Oś ciągu chodnika wytyczono w całości w istniejącym pasie drogowym w nawiązaniu do 
istniejącej nawierzchni drogi powiatowej. 
Całą trasę chodnika zaprojektowano z uwzględnieniem następujących warunków i przeszkód: 
- max. wpasowanie chodnika w istniejący pas drogowy  
- ograniczenie do minimum potrzebnych wywłaszczeń. 
- zmniejszenie do minimum zakresu przebudowy urządzeń obcych, 
Początek projektowanego odcinka chodnika przyjęto w km 0+000,00 po lewej stronie drogi 
powiatowej prowadzącej w kierunku Mierzeszyna, a jego koniec w km 0+240,0 .  



Zaprojektowany chodnik posiada na całym omawianym odcinku normatywną szerokość 
wynoszącą 2,00 m, jedynie w miejscu gdzie odchodzi od krawędzi drogi powiatowej to ma 
szerokość 1,50 m.  
Poprzez zaprojektowane przejazdy zapewniono bezpośredni wjazd i wyjazd mieszkańcom z 
ich pól i posesji na drogą powiatową. 
 

6.2. Projektowana niweleta chodnika  
 
Przebieg niwelety chodnika ściśle uzaleŜniono od krawędzi istniejącej drogi wojewódzkiej. 
Niweletę zaprojektowano z uwzględnieniem następujących punktów stałych i warunków: 
- umoŜliwienie swobodnego wjazdu na okoliczne posesje  
- dostosowanie niwelety do rzędnych istniejących 
- dostosowanie niwelety do przecinającego chodnik uzbrojenia podziemnego 
- minimalizacja robót ziemnych z lekkim wyniesieniem projektowanego chodnika 
Zastosowane spadki podłuŜne wahają się od 0,00 % do 2 % 
Rzędne niwelety podano w układzie państwowym - Kronsztad.  
 

6.3. Uwagi do przekrojów poprzecznych.  
 
W wypadku zaobserwowania podczas robót zjawisk nie ujętych na etapie projektowania 
naleŜy zawiadomić autorskie biuro projektów. 
 

6.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika.  
 
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg aktualnego Normatywu - Dziennik Ustaw Nr 43 
 
Na zjazdach przyjęto następującą konstrukcje nawierzchni: 

- 8 cm kostka betonowa wibroprasowana, szara na podsypce piaskowo-cementowej 
4:1 (5 cm) 

- 20 cm podbudowy z  kruszywa naturalnego stab. mechanicznie 
 

Na chodnikach przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
- 6 cm kostka betonowa wibroprasowana, szara na podsypce piaskowo-cementowej 

4:1 (5 cm) 
- 15 cm podsypka z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

 
Ciąg pieszo rowerowy otoczono obrzeŜem betonowym 8x30x100 cm.  

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I KLIMATYCZNE.  
 
W podłoŜu chodnika na podstawie przeprowadzonych odkrywek, oraz wywiadu miejscowego 
stwierdzono występowanie pod w-wą humusu (około 30 cm.) piasków gliniastych i pylastych 
przewarstwionych piaskami drobnymi. 
Występowania wody gruntowej nie stwierdzono. 

8. ROBOTY ZIEMNE. 
 
 Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050, oraz normą PN-S-02205, 

korzystając z planu sytuacyjnego i naniesionych tam sieciach uzbrojenia podziemnego, po 



uprzednim zawiadomieniu uŜytkowników urządzeń towarzyszących. Roboty ziemne 

przewidziano wykonać mechanicznie przy uŜyciu spycharek oraz koparek i samochodów 

samowyładowczych. W miejscach zbliŜeń do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 

oraz wodociągu naleŜy koniecznie wykonywać próbne przekopy ręczne. 

Podczas robót ziemnych naleŜy zwracać szczególną uwagę na: 
- rodzaj gruntu występującego w podłoŜu pod konstrukcją nawierzchni chodnika, 
- występowanie ew. sączeń wód i w wypadku stwierdzenia róŜnic w stosunku do załoŜeń 
przyjętych w dokumentacji natychmiast informować autorskie biuro projektów. 

9. ODWODNIENIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 
 
Projekt przewiduje powierzchniowe odwodnienie projektowanego chodnika sprowadzając 
wodę w kierunku istniejącego pochylenia nawierzchni, jezdni drogi wojewódzkiej. 
Niweleta ciągu pieszo-rowerowego została tak zaprojektowana, aby zapewnić swobodny 
spływ wody opadowej z kaŜdego jej punktu.  
 

10. DOSTĘPNOŚĆ URZĄDZEŃ OBSŁUGI RUCHU DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 
W niniejszym opracowaniu oprócz zaprojektowanych obniŜeń krawęŜników na przejściach 
dla pieszych nie zachodziła potrzeba zastosowania Ŝadnych dodatkowych rozwiązań 
związanych z dostępnością drogi i jej urządzeń dla osób niepełnosprawnych. 
 

11. URZĄDZENIA DROGOWE. 
 
Na projektowanych chodnikach nie przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i 
pionowego. 
 

12. URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE. 
 
W pasie drogowym omawianej drogi występują następujące sieci i urządzenia podziemne: 
� wodociągi, 
� sieci energetyczne napowietrzne 
� kable energetyczne 
� kable teletechniczne  
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót naleŜy zawiadomić wszystkich uŜytkowników urządzeń o 
zamiarze rozpoczęcia prac. Wszystkie roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli 
uŜytkowników wymienionych urządzeń, w trakcie robót bezwzględnie korzystać z planu 
sytuacyjnego, na którym pokazano przebieg urządzeń podziemnych i nadziemnych. 
 

13. WYWŁASZCZENIA  
 
Do celów budowy chodników nie  zachodzi potrzeba dokonania dodatkowych wywłaszczeń. 
Przebieg istniejącej granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej pokazano na planie 
sytuacyjnym (rys. Nr ) – kolorem czerwonym. 
 



14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
 
W ramach robót przygotowawczych i rozbiórkowych przewidziano wykonanie następujących 
prac: 
 
� zdjęcie humusu z pobocza na średnią grubość 30 cm 
� obcięcie i wyrównanie istniejącej krawędzi nawierzchni bitumicznej w miejscu 

wbudowania krawęŜnika betonowego 
� regulację skrzynek urządzeń podziemnych. 

W projekcie przewidziano zdjęcie warstwy humusu i wykorzystania go do pokrycia skarp 
nasypowych i wykopowych (grubość proj. pokrycia 15 cm) 

15. URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA.  
 
W niniejszym projekcie nie przewidziano szczególnych rozwiązań ani zabezpieczeń 
wynikających z ochrony środowiska. 

16. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO I SPOSÓB ZABEZPIECZ ENIA 
ROBÓT 
 
Prowadzenie robót w pasie drogowym jest uwarunkowane ściśle przez przyjętą przez 
Wykonawcę technologie wykonania robót, oraz organizację wykonania robót. 
Dlatego teŜ niniejsze opracowanie nie zawiera dokładnego planu sytuacyjnego z podziałem na 
ewentualne odcinki (etapy) realizacji robót, gdyŜ jest to ściśle uzaleŜnione od moŜliwości 
przerobowych ewentualnego Wykonawcy, jego usprzętowienia, moŜliwości materiałowych, 
oraz przyjętego sposobu wykonania robót drogowych. 
Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy drogi i przebudowy 
poszczególnych branŜ spoczywa na Wykonawcy z uwagi na ewentualną przyjętą technologię i 
odcinkowe miejsce rozpoczęcia prac budowlanych. 
 
17. INFORMACJE   BIOZ  

 
Zakres robót na obiekcie 

 W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt budowy chodnika wzdłuŜ 
drogi wojewódzkiej w m. Borowina – branŜa drogowa. 

Realizacja niniejszego zadania wiąŜe się dla branŜy drogowej z wykonaniem n/w 
robót; 
 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze (rozbiórki elementów jezdni, itp ) ,  
- wykonanie robót ziemnych (korytowanie), 
- wykonanie konstrukcji ciągów pieszych wraz z podbudową wg opracowania 
branŜowego, 
- wykonanie elementów jezdni (krawęŜników, obrzeŜy , ) 
- roboty wykończeniowe polegające na ułoŜeniu humusu, obsianiem mieszanką traw 
i robotach porządkowych. 

 

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty to: 
- droga wojewódzka Nr 233, oraz cała drogowa infrastruktura technologiczna.  
 



Wskazanie elementów zagospodarowania działki mog ących stwarza ć 
zagro Ŝenie 
 
Elementami mogącymi stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mogą 
stanowić: 
- prace rozbiórkowe w pobliŜu urządzeń energetycznych, 
- wszystkie roboty budowlane wykonywane pod ruchem drogowym , 

 

Przewidywane zagro Ŝenia w trakcie wykonywania robót  

ZagroŜenia jakie wystąpią na omawianej inwestycji to prace na czynnym obiekcie 
drogowym pod intensywnym ruchem samochodowym, roboty energetyczne w 
pobliŜu napięcia oraz prace na wysokości i roboty ziemne (praca maszyn 
drogowych). 
- Roboty budowlane wykonywane będą przy wyłączonych spod napięcia, 
instalacjach, 
- Roboty ziemne w wykopach o głębokości do 2,0 m winny zostać wykonane z 
zapewnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa przed zasypaniem itd. 
Prace na czynnych obiektach muszą zostać wykonane po uprzednim zgłoszeniu 
zamiaru przystąpienia do robót, odpowiednim instytucjom nimi zarządzającymi, i 
winny być rozpoczynane na polecenia i dopuszczenia przez wyznaczonego ich 
pracownika. 
 
Instrukta Ŝ pracowników przy robotach szczególnie niebezpieczn ych 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik 
budowy winien udzielić pracownikom instruktaŜu stanowiskowego, sprawdzić 
posiadanie zaświadczeń lekarskich do prac na wysokości oraz świadectwa 
kwalifikacyjne typu „E”. 
 
Środki techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu r obót w strefach 

szczególnego zagro Ŝenia 

Przy robotach budowlano-montaŜowych naleŜy stosować odzieŜ roboczą i ochronną 
oraz specjalistyczny sprzęt ochronny. Nie przewiduje się wykonania dodatkowych 
dróg ewakuacyjnych, do tego celu naleŜy wykorzystać istniejący układ dróg. 
 
 
 

sporządził: 
 inŜ. Ireneusz Sosnowski 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. UZGODNIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

III. PRZEDMIAR ROBÓT + WYKAZY 
ROBÓT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS  OFERTOWY 
CHODNIK W m. BOROWINA 

dr. wojew. Nr 233 (Trzepowo - Mierzeszyn) 
  Numer  Wyszczególnienie Jednostka   Cena   
LP. Specyfik. elementów   ilo ść jednostk. Warto ść 
  Technicz. rozliczeniowych nazwa razem zł  zł  

  01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x 

1 
01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 

wysokościowych m 0,240     

2 

01.02.01. Usuniecie drzew wraz z usunieciem karczy i 
wywiezieniem (średnica drzew wg wykazu na 
planie sytuacyjnym) 

sztuk 6     

3 01.02.02. Zdjęcie w-wy humusu grub. ok. 30 cm. 
m2 1 004     

  02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x x x 
4 02.01.01. Wykonanie wykopów (korytowanie) w 

gruntach I-III  kat. z wbudowaniem gruntu w 
nasyp m3 42     

5 02.02.01. Wykonanie nasypów w gruntach I-III  kat. z 
dowiezieniem niedoboru gruntu z dokopu z 
odl. 15 km (m3-244) m3 286     

  
04.00.00. PODBUDOWY 

x x x x 

6 

04.04.01. podbudowa - kruszywa naturalnego grub. 15 
cm. pod ciągi piesze 

m2 435     

7 

04.04.01. podbudowa - kruszywa naturalnego grub. 20 
cm. pod zjazdy 

m3 135     

  
05.00.00. NAWIERZCHNIE 

x x x x 

8 

05.03.23A Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 
betonowe grub. 6 cm na podsypce cem-
piaskowej 5 cm. - kolorowa m2 435     

9 

  Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej 
betonowe grub. 8 cm na podsypce cem-
piaskowej 5 cm. - szara m2 135     

  
06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

x x x x 
  06.01.01. Umocnienie skarp i rowów przez:          

10   - humusowanie warstwą 15 cm wraz z 
obsianiem mieszanką traw niskich wraz z 
odwiezieniem nadmiaru humusu (1125 m3) 
na odl. 10 km. m2 514     

  
07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

x x x x 
11 07.02.01. Ustawienie znaków pionowych (średnich) 

sztuk 6     
12 07.06.02. Poręcz z rur stalowych typu "U" 

m 28     

  08.00.00. ELEMENTY ULIC x x x x 
13 08.01.01. KrawęŜniki betonowe 15x30x100 cm na 

ławie z B15 m 314     
14 08.03.01. obrzeŜa betonowe 8x30x100 cm 

m 260     

  RAZEM  KOSZT  ROBÓT  DROGOWYCH:         



 

 Wyk. Nr 1 

WYKAZ OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH I POWIERZCHNI ZDJĘCIA 
HUMUSU, HUMUSOWANIA I SCHODKOWANIA 

Km.  
ROBOTY 
ZIEMNE ZDJĘCIE HUMU- ROBOTY ZIEMNE ZDJĘCIE HUMU- 

proj. POWIERZCHNIA  HUMUSU SOWA- OBJĘTOŚC HUMUSU SOWA- 
trasy WYKOP  NASYP   NIE WYKOP NASYP   NIE 

  m2 m2 m. m. m3 m3 m2 m2 

0+000 0,10 0,40 3,80 2,20         
0+025 0,10 0,30 2,80 1,20 2,50 8,75 82,50 42,50 
0+050 0,20 1,30 4,60 2,40 3,75 20,00 92,50 45,00 
0+075 0,20 1,40 4,60 2,30 5,00 33,75 115,00 58,75 
0+100 0,20 0,40 3,20 1,30 2,50 22,50 97,50 45,00 
0+125 0,20 1,40 4,40 2,00 5,00 22,50 95,00 41,25 
0+150 0,20 2,20 5,20 3,10 5,00 45,00 120,00 63,75 
0+175 0,20 1,00 3,50 1,50 5,00 40,00 108,75 57,50 
0+200 0,20 1,60 5,00 3,00 5,00 32,50 106,25 56,25 
0+225 0,20 1,50 4,50 2,40 5,00 38,75 118,75 67,50 
0+240 0,20 1,50 4,50 2,40 3,00 22,50 67,50 36,00 

OGÓŁEM CIĄG PIESZY 42 286 1 004 514 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IV. Rysunki 
 

 
    Plan orientacyjny 
1. Plan sytuacyjny    skala 1:500 
2. Przekrój normalny   skala 1:50 
3. Przekroje poprzeczne   skala 1:100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN ORIENTACYJNY       
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








