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Opis techniczny
Projekt zagospodarowania terenu przebudowy ul. Słonecznej, ul. Skarpowej,

ul. Leśnej w miejscowości Przywidz. 

1.DANE WYJŚCIOWE

� Umowa nr RO.032.1.91.2016 z dnia 19.08.2016r. zawarta pomiędzy:
Gminą Przywidz z siedzibą przy ul.  Gdańskiej  7,  83-047 Przywidz reprezentowaną
przez p. Marka Zimakowskiego,
a firmą VIATRAKT Łukasz Kitowski z siedzibą przy ul. Leśnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowaną przez p. Łukasza Kitowskiego,
� Wytyczne Inwestora,
� Mapa  sytuacyjno  –  wysokościowa  do  celów  projektowych  w  skali  1:500

obejmująca obszar opracowania wykonana przez firmę Biuro Geodezyjne Geoexpert
Jan Kiciński,
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie,
� Prawo o ruchu drogowym,
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
� Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  GDDP

Zarządzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia  1997r.,
� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
– Załączniki nr 1-4.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  technicznej  dla
przebudowy ulicy  Słonecznej,  ulicy  Skarpowej  oraz  ulicy  Leśnej  w  miejscowości
Przywidz.  Inwestycja  będzie  realizowana  drogą  decyzji  pozwolenie  na  budowę
zgodnie z obowiązującą ustawą prawo budowlane. Projektowane elementy zawarte
są  w  zakresie  obowiązującego  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego.  Teren  objęty  inwestycją  stanowią  obszary  9KDW  oraz  8KDW.
Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  został  zatwierdzony  uchwałą
Rady  Gminy  nr  XXXVI/257/2014  z  dnia  18  czerwca  2014r.  Obowiązujące  zapisy
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planu  przyporządkowały  obszarom  8KDW  oraz  9KDW  przeznaczenie  –  drogi
wewnętrzne niepubliczne.

Realizowane przedsięwzięcie zgodne jest z obowiązującym Miejscowym Plan
Zagospodarowania Terenu. 

Zgodnie  z  §52 pkt.  8  dopuszczalne  jest  zagospodarowanie  terenu  poprzez
lokalizację  obiektów  małej  architektury,  budowli  i  urządzeń  związanych  z
przeznaczeniem terenu. Przeznaczeniem podstawowym terenu zgodnie z §52 pkt. 2
są  drogi  wewnętrzne  (niepubliczne).  Urządzeniem  związanym  z  przeznaczeniem
terenu jest system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.

Sposób odprowadzenia wody opadowej zgodny jest z   §15 ust. 11 pkt. 7 i
polega  na  podczyszczeniu  wody  opadowej  z  powierzchni  zanieczyszczonych  oraz
zagospodarowaniu  wody  opadowej  w  zakresie  terenu  działki.  Na  odprowadzenie
wody opadowej do gruntu uzyskano pozwolenie wodno – prawne.  Zgodnie z §15
ust.5  na  całym  obszarze  planu  dopuszcza  się  budowę,  przebudowę,  remont  i
wymianę budowli, urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej.

Istniejące  zagospodarowanie  w  postaci  drogi  wewnętrznej  częściowo
przebiega przez teren o symbolu 17.ZL. W §24 ust. 11 dopuszcza się bezterminowo
dotychczasowy  sposób  zagospodarowania  i  użytkowania  tego  terenu,  który  w
zakresie  projektowanym  w  stanie  istniejącym  jest  wykorzystywany  jako  droga
wewnętrzna.

Reasumując, zamierzenie projektowe zgodne jest z zapisami obowiązującego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie  istniejącym  ulica  Słoneczna  powiązana  jest  z  drogą  powiatową
1933G relacji  Egiertowo – Przywidz tj.  ulicą Osiedle 700-lecia. Skrzyżowanie ulicy
Słonecznej  z  ulicą  Osiedle  700-lecia  posiada  geometrię  skrzyżowania  zwykłego
trzywlotowego. Na początkowym odcinku tj. na długości 60m ulica Słoneczna posiada
nawierzchnię z kostki betonowej oraz z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni na tym
odcinku wynosi około 5m. 
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Zdjęcie nr 1 Początkowy odcinek ul. Słonecznej

Po początkowym 60-metrowym odcinku ulica Słoneczna skręca w kierunku
zachodnim  i  łączy  się  skrzyżowaniem  z  ulicą  Na  wzgórzu.  Skrzyżowaniem  ulicy
Słonecznej  z  ulicą  Na  wzgórzu  posiada  geometrię  skrzyżowania  zwykłego
trzywlotowego. W zakresie skrzyżowania występuje nawierzchnia z trylinki.  
Na  kolejnym 240  –  metrowym odcinku,  ulica  Słoneczna  przebiega  przez  osiedle
domów jednorodzinnych. W stanie istniejącym odcinek ten przebiega po prostej  i
posiada szerokość równą 5,5m. Na tym odcinku występuje nawierzchnia szutrowa.
Na  zasadniczym  odcinku  ulicy  Słonecznej  występuje  blisko  20  gospodarstw
domowych z istniejącymi zjazdami oraz dojściami do furtek. 

Zdjęcie nr 2 Zasadniczy odcinek ul. Słonecznej

 Ulica  Słoneczna  kończy  się  skrzyżowaniem trzywlotowym typu  zwykłego  z
ulicą Skarpową. Ulica Skarpowa posiada przebieg północ – południe. Początek ulicy
Skarpowej  powiązany  jest  z  drogą  powiatową  nr  1933G  relacji  Egiertowo  –
Przywidz.  Skrzyżowanie  z  drogą  publiczną  posiada  geometrię  skrzyżowania
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trzywlotowego typu zwykłego. Na początkowym tj.  50 - metrowym odcinku ulica
Skarpowa posiada szerokość około 5m i nawierzchnię gruntową. Na tym odcinku
pochylenie podłużne ulicy Skarpowej jest znaczne.

W km 0+050 ulica Skarpowa posiada odnogę w kierunku zachodnim długości
około 40m zakończoną placem do zawracania o geometrii trapezu. 

 Zdjęcie nr 3 Początkowy odcinek ul. Skarpowej

Łączna długość  przebudowywanego,  zasadniczego odcinka ulicy Skarpowej
wynosi  około  150mb.  Ulica  Skarpowa na  przebudowywanym odcinku kończy  się
skrzyżowaniem trzywlotowym typu zwykłego z ulicą Leśną.

 Zdjęcie nr 4 Odcinek zachodni ul. Skarpowej

Ulica Leśna ma długość około 40mb i szerokość około 4m. Nawierzchnię ulicy
Leśnej stanowi konstrukcja szutrowa.
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Zdjęcie nr 4 Ulica Leśna

W  zakresie  projektowanych  dróg  występuje  niekolidujące uzbrojenie
podziemne w postaci:
� wodociągu,
� sieci teletechnicznej,
� kanalizacji sanitarnej,
� sieci elektroenergetycznej.

W  ramach  projektu  koniecznym  będzie  wyregulowanie  istniejących  studni
kanalizacji sanitarnej oraz zasuw wodociągowych.
Obecny układ drogowy posiada mankamenty:
� liczne  wyboje  i  wyżłobienia  wynikające  z  wypłukiwania  nawierzchni  przez
wody opadowe,
� zawężenia jezdni szutrowej do 4-4,5m,
� brak chodników,
� brak sprawnego systemu odwodnienia drogi,
� nawierzchnia szutrowa w okresie letnim generuje pylenie.

Projekt przebudowy ul. Słonecznej, ul. Skarpowej i ul. Leśnej w Przywidzu
PROJEKT  BUDOWLANY

18



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Założenia techniczne.

Dla  rozwiązania  projektowanych  ulic  przyjęto  następujące  parametry
techniczne:

Ul. Słoneczna 0+000 – 0+258,39

- Klasa drogi L 1/2

- Szerokość jezdni 5,5m

- Chodniki obustronne 2m

- Odwodnienie do kanalizacji deszczowej

- Zjazdy indywidualne szerokości 3m (skosy 1,5m/1,5m)

- Prędkość projektowa 30km/h

Ul. Skarpowa odc. 1 0+000 – 0+013,05

- Klasa drogi L 1/2

- Szerokość jezdni 6m

- Chodnik jednostronny 2m

- Odwodnienie do rowu drogowego

- Prędkość projektowa 30km/h

- Pobocze jednostronne 0,75m

Ul. Skarpowa odc. 2 0+000 – 0+134,47

- Klasa drogi L 1/2

- Szerokość jezdni 5m

- Odwodnienie do kanalizacji deszczowej

- Zjazdy indywidualne szerokości 3m (skosy 1,5m/1,5m)

- Prędkość projektowa 30km/h

- Pobocze jednostronne 0,75m

Ul. Skarpowa odc. 3 0+000 – 0+084,55

- Klasa drogi L 1/2

- Szerokość jezdni 5m

- Odwodnienie do kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone

- Zjazdy indywidualne szerokości 3m (skosy 1,5m/1,5m)
Projekt przebudowy ul. Słonecznej, ul. Skarpowej i ul. Leśnej w Przywidzu
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- Prędkość projektowa 30km/h

- Pobocze jednostronne 0,75m

Ul. Leśna 0+000 – 0+056,48

- Klasa drogi L 1/2

- Szerokość jezdni 5m

- Odwodnienie na tereny zielone

- Zjazdy indywidualne szerokości 3m (skosy 1,5m/1,5m)

- Prędkość projektowa 30km/h

- Pobocze jednostronne 0,75m(2m)

Ul. Na wzgórzu 0+000 – 0+028,00

- Klasa drogi L 1/2

- Szerokość jezdni 5,2m

- Odwodnienie do kanalizacji deszczowej

- Zjazdy indywidualne szerokości 3m (skosy 1,5m/1,5m)

- Prędkość projektowa 30km/h

- Pobocze jednostronne 0,75m(2m)

- Chodniki obustronne 2m

4.2. Projektowany układ sytuacyjny.

Projektowany układ drogowy przeznaczony jest pod obsługę osiedla domów
jednorodzinnych.  Rozwiązanie  projektowe  ma  za  zadanie  skomunikować  lokalne
ulice  z  drogą  powiatową  zarówno  w  zakresie  komunikacji  samochodowej,  jak
również  komunikacji  pieszej.  Przyjęte  rozwiązania  projektowe  mają  poprawić
funkcjonalność układu oraz jakość obsługi transportowej dla mieszkańców osiedla
domów jednorodzinnych.

Na  skrzyżowaniu  ulicy  Na  wzgórzu  z  drogą  projektową  zaprojektowano
chodnik  szerokości  2m,  który  został  dowiązany  do  istniejącego  chodnika
zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej. Długość chodnika wynosi około 50mb.
Ciąg pieszy został odsunięty od krawędzi istniejącej ulicy Na wzgórzu o 2m. Opaska
zieleni ma za zadanie przejęcie wody opadowej z powierzchni chodnika. Rozwiązanie
projektowe podyktowane zostało istniejącą geometrią ul. Na wzgórze.

Projektowany samodzielny ciąg pieszy prowadzi  do projektowanego odcinka
ulicy Na wzgórze, którego długość wynosi 28m. Szerokość jezdni wynosi 5,2m i jest
dopasowana do  stanu istniejącego.  Wzdłuż  krawędzi  wschodniej  ul.  Na wzgórze
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zaprojektowano  krawężnik  wysokości  4cm,  który  prowadzi  wodę  opadową  do
zaprojektowanego wpustu deszczowego zlokalizowanego na końcu projektowanego
zakresu.

Planowany  odcinek  ul.  Na  wzgórzu  połączony  jest  skrzyżowaniem
trzywlotowym  typu  zwykłego  z  ul.  Słoneczną.  Szerokość  projektowanej  ul.
Słonecznej  wynosi  5,5m,  zaś  jej  długość  258,39m.  Ul.  Słoneczna  ma  przebieg
wschód  –  zachód.  W zakresie  skrzyżowania  zastosowano  wyłukowania  krawędzi
promieniami R=6m.  W zakresie ul. Słonecznej nie zastosowano punktów załamania
oraz łuków w zakresie geometrii poziomej.   Wzdłuż ul. Słonecznej zaprojektowano
chodniki  obustronne  szerokości  2m. Projektowana konstrukcja  chodników oparta
jest  o  konstrukcję  z  podbudową  z  kruszywa  łamanego.  Zastosowano  światło
krawężnika równe 8cm. Wzdłuż ul. Słonecznej zaprojektowano zjazdy indywidualne
szerokości 3m o skosach załamania 1,5m/1,5m. Dodatkowo planuje się wykonanie
połączeń projektowanego chodnika z istniejącymi furtkami. W zakresie połączenia
chodnika  z  istniejącymi  posesjami  należy  w  razie  konieczności  wyregulować
istniejące  dojścia  do  furtek.  Na  początkowym odcinku  ul.  Słonecznej  po  stronie
południowej  w  ciągu  chodnika  zaprojektowano  schody  terenowe  na  odcinku
ok. 25mb. W zakresie geometrii pionowej dostosowano parametry ul. Słonecznej do
obowiązujących  przepisów,  stąd  na  początkowym  odcinku  ul.  Słonecznej
projektowana  niweleta  została  wyłagodzona  względem  stanu  istniejącego.  Na
odcinku  od  km  0+010  do  km  0+021  po  stronie  północnej  ul.  Słonecznej
zaprojektowano wzmocnienie skarp w postaci  płyt  typu MEBA w dwóch rzędach
(2x0,6m).

Ulica Słoneczna kończy się skrzyżowaniem trzywlotowym typu zwykłego z ul.
Skarpową odc. 2. W zakresie skrzyżowania zastosowano wyłukowania o promieniach
R=6m oraz R=10m.

Ulica  Skarpowa  odc.  1  posiada  przebieg  północ  –  południe.  Długość  ul.
Skarpowej odc. 1 wynosi 13mb.  Zastosowano szerokość jezdni równą 6m. Początek
ul.  Skarpowej  odc.  1  stanowi  skrzyżowanie  trzywlotowe typu  zwykłego  z  drogą
powiatową.

Ulica  Skarpowa  odc.  2  posiada  przebieg  północ  –  południe.  Długość  ul.
Skarpowej odc. 2 wynosi 135mb.  Zastosowano szerokość jezdni równą 5m. W km
0+0000  zastosowano  poziomy  łuk  o  promieniu  R=60.  Dla  łuku  zastosowano
normatywne poszerzenie równe 30/R. Szerokość jezdni na długości łuku poziomego
wynosi 6m. Po stronie wschodniej. ul. Skarpowej odc. 2 zaprojektowano chodnik
szerokości  2m  wyniesiony  ponad  poziom  jezdni  na  wysokość  8cm.  Po  stronie
zachodniej  zaprojektowano  pobocze  gruntowego  szerokości  0,75m.  Wzdłuż  ul.
Skarpowej odc. 2 zaprojektowano 3 zjazdy indywidualne szerokości 3m o skosach
1,5m/1,5m. 

W km 0+023,60 ul.  Skarpowej odc.  2 występuje skrzyżowanie trzywlotowe
typu zwykłego z ul. Skarpową odc. 3. Szerokość jezdni ul. Skarpowej odc. 3 wynosi
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5m,  zaś  jej  długość  84,55m.  Ul.  Skarpowa  odc.  3  zakończona  jest  placem  do
zawracania w kształcie trapezu o wymiarach 10m/15m/10m. Wzdłuż ul. Skarpowej
odc.  3  zaprojektowano  6  zjazdów  indywidualnych  szerokości  3m  o  skosach
1,5m/1,5m. Po północnej stronie ul. Skarpowej odc. 3 występuje pobocze gruntowe
szerokości 0,75m.

W km 0+126,06 ul.  Skarpowej odc.  2 występuje skrzyżowanie trzywlotowe
typu zwykłego z ul. Leśną. Szerokość jezdni ul. Leśnej wynosi 5m, zaś jej długość
56,45m. Wzdłuż ul. Leśnej zaprojektowano 2 zjazdy indywidualne szerokości 3m o
skosach 1,5m/1,5m. Ul. Leśna posiada pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Na
końcu ul. Leśnej nie zaprojektowano zawrotki z uwagi na możliwą kontynuację ul.
Leśnej zgodnie z MPZP.  

Szczegółowe  rozwiązanie  zostało  pokazane  na  rysunku  nr  2  -  „Plan
zagospodarowania terenu”.

4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego układu drogowego, konstrukcję nawierzchni  przyjęto w
oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi
publiczne i ich usytuowanie.

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1.
(ul. Słoneczna, ul. Skarpowa 1, ul. Skarpowa 2, ul. Skarpowa 3, ul. Leśna, 
ul. Na wzgórzu)

1.
Kostka betonowa 10/20 fazowana koloru 

szarego
8cm Warstwa ścieralna

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3cm Podsypka

3.
Kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 
15cm Podbudowa zasadnicza

2. Konstrukcja zjazdów.

1.
Kostka betonowa typu TT fazowana koloru

grafitowego
8cm Warstwa ścieralna

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3cm Podsypka

3.
Kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 
15cm Podbudowa zasadnicza
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3. Konstrukcja chodnika wzmocnionego.
(wzdłuż ul. Słonecznej, ul. Na wzgórzu)

1.
Kostka betonowa 10/20 fazowana koloru 

szarego
8cm Warstwa ścieralna

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3cm Podsypka

3.
Kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 
15cm Podbudowa zasadnicza

4. Konstrukcja chodnika - ruch pieszy.
(wzdłuż ul. Skarpowej odc. 1 oraz odc. 2)

1.
Kostka betonowa 10/20 fazowana koloru 

szarego
8cm Warstwa ścieralna

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5cm Podsypka

5. Konstrukcja pobocza.

1.
Kruszywo naturalne odzyskane z rozbiórki 

nawierzchni
15cm Warstwa ścieralna

6. Konstrukcja wzmocnienia skarpy.

1.
Płyta betonowa typu MEBA (wypełnienie 

humusem)
8cm Warstwa ścieralna

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5cm Podsypka

7. Wzmocnienie podłoża TYP 1.
(ul. Leśna)

1.
Stabilizacja kruszywa naturalnego 

cementem Rm=2,5MPa
25cm Wzmocnienie

8. Wzmocnienie podłoża TYP 2.
(ul. Słoneczna, ul. Skarpowa 1 , ul. Skarpowa 2, ul. Skarpowa 3, ul. Na 
wzgórzu, zjazdy)

1.
Stabilizacja kruszywa naturalnego 

cementem Rm=2,5MPa
15cm Wzmocnienie
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9. Wzmocnienie podłoża TYP 3.
(chodniki)

1.
Stabilizacja kruszywa naturalnego 

cementem Rm=1,5MPa
10cm Wzmocnienie

Projekt  zakłada  wykonanie  obramówki  jezdni  z  wykorzystaniem krawężnika
15cm/30cm ze światłem 8cm. W zakresie jezdni na wysokości przejść dla pieszych
oraz  zjazdów  należy  zastosować  krawężniki  najazdowe  15cm/22cm.  Światło
krawężników najazdowych wynosi 2cm, z wyjątkiem ul. Na wzgórzu, gdzie światło
krawężników  wynosi  4cm.  Jako  obramówkę  zjazdów  należy  zastosować  opornik
12cm/25cm  wtopiony  na  0cm.  Na  odcinkach  jezdni,  gdzie  występuje  pobocze
gruntowe  zaprojektowano  opornik  betonowy  15cm/22cm  wtopiony  na  0cm.  Dla
łuków o promieniu R  ≤  8m należy stosować krawężniki łukowe.

4.4. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowany układ komunikacyjny powiązany jest z  drogą powiatową 1933G
relacji Egiertowo – Przywidz tj. ulicą Osiedle 700-lecia. Droga powiatowa łączy się z
ul.  Skarpową  odc.  1  oraz  ul.  Na  wzgórzu  skrzyżowaniami  trzywlotowymi  typu
zwykłego. Ulice Słoneczna, Skarpowa odc. 1, Skarpowa odc. 2, Skarpowa 3, Leśna,
Na wzgórzu stanowią drogi osiedlowe wewnętrzne.

4.5. Zieleń.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego konieczne będzie wycięcie zieleni
wysokiej.  Przy wycinaniu roślin należy pamiętać o wyznaczeniu i oznakowaniu stref
niebezpiecznych,  właściwym  zabezpieczeniu  otoczenia  oraz  przestrzeganiu  zasad
BHP, wytycznych planu BIOZ. Projekt zakłada likwidację podanych w tabelach roślin,
ze względu na realizację przedsięwzięcia.
Lp. Lokalizacja Polska nazwa Łacińska nazwa Obwód

1 0+158 ul. Skarpowa odc. 1 Sosna (Pinus silvestris) 57cm

2 0+155 ul. Skarpowa odc. 1 Sosna (Pinus silvestris) 91cm

3 0+152 ul. Skarpowa odc. 1 Sosna (Pinus silvestris) 101cm

4 0+149 ul. Skarpowa odc. 1 Sosna (Pinus silvestris) 71cm

5 0+148 ul. Skarpowa odc. 1 Dąb (Quercus) 74cm

6 0+146 ul. Skarpowa odc. 1 Sosna (Pinus silvestris) 75cm

7.1 0+100 ul. Skarpowa odc. 1 Lipa (Tilia) 102cm

7.2 0+100 ul. Skarpowa odc. 1 Lipa (Tilia) 84cm

7.3 0+100 ul. Skarpowa odc. 1 Lipa (Tilia) 82cm

7.4 0+100 ul. Skarpowa odc. 1 Lipa (Tilia) 87cm

7.5 0+100 ul. Skarpowa odc. 1 Lipa (Tilia) 79cm
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Ponadto na odcinku od km 0+000 do km 0+020 ul. Skarpowej odc. 2 należy
wyciąć zakrzaczenie. Powierzchnia wycinki wynosi ok. 50m2.

4.6. Opis obszaru oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu stanowi teren objęty działkami  nr 322/3, 323,
327/2, 157, 328 obręb – 220405_2 Przywidz (0014 Przywidz), wyznaczony w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie oraz obowiązujące Prawo Budowlane.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

jezdnie – kostka betonowa  3 169 m2

zjazdy – kostka betonowa 474 m2

chodniki – kostka betonowa 1 121 m2

pobocza – mieszanka optymalna 228 m2

                                                  RAZEM 4 992 m2

6. OCHRONA SANITARNA
Obiekty  liniowe  z  zakresu  sieci  kanalizacyjnych  nie  wymagają  wyznaczenia

strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spełnienie wymagań eksploatacyjnych – dostępu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej.

8. GOSPODARKA ODPADAMI
W związku  z  wykonywaniem  inwestycji  niezbędne  jest  przygotowanie  placu

budowy oraz  zaplecza  tej  budowy.  Inwestycję  modernizacyjną  rozpoczyna  się  od
rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują
odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla
określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.
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Wykonawca  robót  w  trakcie  podjętych  działań  powodujących  lub  mogących
powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i
prowadzić, tak aby:

� zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub  ograniczać  ilość  odpadów  i  ich
negatywne  oddziaływanie  na  środowisko  przy  wytwarzaniu  produktów,
podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

� zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się
zapobiec powstawaniu odpadów,

� zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów,
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać
odzyskowi.

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób
zgodny  z  zasadami  gospodarowania odpadami,  wymaganiami  ochrony środowiska
oraz  planami  gospodarki  odpadami.  W  pierwszej  kolejności  należy  poddać  je
odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn  technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nie  jest
uzasadniony  z  przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych,  to  odpady  te  należy
unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady,  których  nie  udało  się  poddać  odzyskowi,  powinny  być  tak
unieszkodliwiane,  aby  składowane  były  wyłącznie  te  odpady,  których
unieszkodliwienie  w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postępowanie z  odpadami w sposób sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska.

Odpady  powinny  być  w  pierwszej  kolejności  poddawane  odzyskowi  lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich  powstawania,  powinny  być,  uwzględniając  najlepszą  dostępną  technikę  lub
technologię,  przekazywane  do  najbliżej  położonych  miejsc,  w  których  mogą  być
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady należy zbierać w sposób selektywny.
Zabronione  jest mieszanie  odpadów  niebezpiecznych  różnych  rodzajów  oraz

mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz

mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu
poprawy  bezpieczeństwa  procesów  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów
powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi
wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami  lub  przedmiotami,  to  powinny  być  one  rozdzielone,  jeżeli  zostaną
spełnione łącznie następujące warunki:
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−w  procesie  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  powstałych  po  rozdzieleniu
nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,
−jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport  odpadów  niebezpiecznych  z  miejsc  ich  powstawania  do  miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu  poddane  zostaną  te  odpady,  z  których  uprzednio
wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

Odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów  może  odbywać  się  tylko  w  miejscu
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania.

Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być
eksploatowane tylko wówczas, gdy:
- nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych
przepisów,
-  pozostałości  powstające  w  wyniku  działalności  związanej  z  odzyskiem  lub
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagań określonych w ustawie.

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.

Opracował:
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