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,. Remontnawierzchni na terenietarqowiska
mieiskieqo".
Adres : Katowice, ul.Pukowca 23

Inwestor : Zakład Taryowisk Miejskich
40-859Katowice, ul.Gliwicka I 54".
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sPIs zAWARToŚcl PRoJEKTU

ezĘscoPlsoWA
1.oświadczenieprojektanta
2.Opistechnicznydo projektu
3.|nformacja
dotyczącabezpieczeństwai ochronyzdrowla
4.Pzedmiar robót(przekazanyoddzieInie)
5.Kosztorysinwestorski( przekazanyoddzielnie)
6 'SzczegółoweSpecyfikacjeTechniczne(oddzie|nateczka)

czEŚĆ RYSUNKoWA
- skala 1:500
rys.nr 1a,b,c,d- Plan sytuacyjny
jezdni- skala 1 : 20
rys. nr 2 a,b,c- Pzekroje konstrukcyjne
rys. nr 3 - PzekĄ konstrukcyjnyprogu

OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu nawierzchni na terenie targowiska miejskiego przy
ul.Pukowca 23 w Katowicach.

,|.l.PODSTAWAOPRACOWANIA
1.Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowe.iwystosowane pzez Inwestora
154.
zamierzeniatj.ZakładTargowiskMiejskichw Katowicachz siedzibąpzy u|.G|iwickiej
2.Mapawskali 1:500pzekazana pzez lnwestora.
przez |nwestora
3.Wytycznedo opracowaniaprojektuokreś|one
4.lNiĄa w tereniei pomiaryuzupełniające
Merytorycznąpodstawęopracowaniastanowiąaktua|nepzepisy , normytechniczne, akty
prawnei normatywyw zakresie opracowaniadokumentacjiprojektowej.

1.2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszegoopracowaniajest miejscowyremontnawierzchniasfaltowejjezdni i
p|aców na terenie targowiska .Zakres prac przewidujemiejscowefrezowanie i ułożenie
w.
nowejnawiezchni gr. 6 cm ' miejscowemechanicznerozebranienawierzchnii ułożenie
wy wyrównawczĄ gr, 4 cm i w-wy ściera|nej
z betonu asfa|towegogr' 6 cm, miejscową
wymianękonstrukcjijezdni,wykonanieprogualva|niającego
z kostkibetonowejgr. 8 cm.
Wykonanieprace remontowychnawiezchni jest niezbędneze względu na jej obecny zły
stan- |icznedeformacjepoprzecznei podłużne
, wykruszeniai ubytki.

Jako dane wyjŚcioweprzyjęto:
- uzgodnionez inwestoremzałoŻeniazakresui formyprac projektowych,
- mapa dla potzeb opracowaniadokumentacjiprzekazanaprzez Inwestora,
- pomiarysytuacyjnena terenie targowiska_ inwentaryzacjauszkodzeń nawierzchnioraz
pomiaryzakresu przewidzianegodo remontu.
W opracowaniuuwzg|ędnionoobowiqzujqcenormy i pzepisy , oraz wymagane
uzgodnienia.

1.4.STAN ISTNIEJACY

|stniejącyteren targowiskaposiada nawiezchnię asfa|towąjezdni i p|aów , chodnikiz
kształteki płyt betonowych,wyspy rozdzie|ająceruch , zabudowanyjest ha|ami oraz
jak i budynkamibiurowo-socjalnymi.
boksamihandlowymi
fstn.nawiezchniaasfaltowa przeznaczona do remontu jest zniszczona , zniszczenia
polegają na znacz.tych spękaniach oraz deformacjach podłużnychi popzecznych'
podbudowy, w miejscu tym nastąpi
Dodatkowomiejscowo stwierdzonobrak nośności
wymiana konstrukcji , a na odcinku wyjazdu z targowiska wzmocnienie istniejącej
podbudowy.
Na przedmiotowymterenie znajdująsię sieci e|ektryczne, te|ekomunikacyjne
, wodne i
kanalizacjideszczowejoraz kana|izaĄisanitamej'

Zgodnie z wy1ycznymi|nwestora do opracowania projektu i jego
pĄektuje się :

zamierzeń

-frezowanie+ ułożenie
nowejnawierzchnina fragmenciejezdni i p|aców
- mechaniczne rozebranie nawierzchni i po Wzmocnieniu podłoża
wykonanie noweJ
nawierzchnidwuwarstwowo w-wawiążącagr' 4 cm I w-waściera|na cm
9r.6
- wymianęmiejscowokonstrukcjijezdni
- wykonanieproguzwa|niającego|istwowegoU- 16d z kostkibetonowejgr.8cm
Zakres i |oka|izacja
zostałapokazana na p|anachsytuacyjnychoraz techno|ogia
naprawczychw przedmiarzerobót.

a) Układw p|anie
Projektowanyzakres robót naprawczychnie zmienia .zagospodarowania
terenu.
Układw p|aniebez zmian.

b) Jezdnia w profilu - uksztaftowaniewvsokościowe
Nowe rzędne wysokościowe
remontowanychodcinków jezdni dostosowanebędą do

istniejącychwokółwysokościjezdni i placów.

odcinki wymagającesfrezowania należy pzed wykonaniemprzedmiotowychrobót
zinwentaryzowacwysokościowo
, aby przywrócićstan pierwotnypo wykonaniurobót.

Ukształtowanie
wysokościowe
remontowychmiejscna|eżydostosowaćdo:
.

prawidłowego
odwodnieniawód deszczowych
powiązaniawysokościowego
z istniejącyminawiezchniaminie pzewidzianymi

do remontu

Wańościspadków podłużnych
ipoprzecznych na odcinkachfrezowanych i rozbieranych
mechaniczniena|eżydostosować
do istniejących.

c) Układkonstrukcvinv

Biorącpod uwagęzakres prac naprawczychoraz funkcjęjaką pełniąjezdnie i p|ace,
obciążeniaruchemkołowym, zaprojektowanoponiższątechno|ogięrobót naprawczych:

c.1.Frezowanie+ ułożenienowei nawierzchnina iezdni- mieisce A.B.C.D.E'G
.wykonaniefrezowaniana gł.6 cm
-wykonanie oczysze.zeniai skropieniafrezowanejnawiezchni
-ułożenie
mechanicznienowejnawierzchni...'.w-Wa
ścieralnaz betonuasfa|towegogr. 6
cm
Podłożepod warstwęnawierzchniz betonu asfa|towegopowinno być wyprofi|owanei
powinnabyćsucha i czysta.
równe. Powierzchniapodłoża
Przed roz|oŻeniemwarstwy nawierzchni z ^betonuasfa|towego,podłożena|eŹy
skropióemu|sjąasfaltowąW i|ości
od 0'2 do 0,5 kg/m'. Skropieniepow|nnobyó wykonanez
Wyprzedzeniem
w czasie pzewidzianymna odparowanie
wody|ubu|otnienie
upłynniacza'
Powierzchnieczołowekrawężników'w|azów,wpustów itp. urządzeń powinnybyć pokryte
asfa|tem|ubmateriałem
uszcze|niającym
określonym
.
Warstwa nawiezchni z betonu asfa|towegomoŹe byc układana,gdy temperatura
otoczeniajest nie niŹsza od +5oC d|a wykonywanejWarstwygrubości > 8 cm i . Nie
dopuszcza się układaniamieszanki minera|no-asfa|towej
na mokrym podłożu,podczas
opadówatmosferycznych
oraz si|negowiatru(V > 16 m/s).
c.2.Wvmianakonstrukciiiezdni- mieisce E
-mechanicznarozbiórkanawierzchnina gł.10 cm
- wykonaniekoryta
- Wykonanie10 cm w-wyodcinającejz piasku
- wykonaniedolnejw-wypodbudowyz kruszywanaturalnego
gr.25 cm
- wykonaniegórnejw-wypodbudowyz kruszywanatura|negogr. .1scm

- ręczneułożenie
W-wywyrównawczejz betonuasfa|towegogr. 4 cm
- ułożeniew-wy ściera|nej
gr.6cm z betonu asfa|towegołqczniena całejpowiezchni
miejscaE
Zgodnie z techno|ogiąnależydokonaćoczyszczenia i skropieniamiędzy warstwowego
emulsjąasfa|towąjak wyżej.
c.3.Wvmiananawierzchni wraz ze wzmocnieniem podbudowv - mieisce F
-mechaniczna
rozbiórkanawiezchni na gł.,t0cm
- wykonaniew-wywyrównawczejpodbudowyz kruszywanatura|negośr.gr10 cm
- mechaniczne ułożenie
w-wywyrównawczejz betonuasfa|towegogr. 4 cm
. ułoŹenie
gr.6cmz betonuasfa|towegona całejpowierzchnimiejscaE
w.wyściera|nej
Uwaga! w miejscu p|anowanejko|czatki wykonać podbudowę betonową wraz ze
zbĄeniem ( szczegoływ pzedmiaze robót).
Zgodnie z technologiąnależydokonać oczyszczenia i skropieniamiędzywarstwowego
emulsjąasfa|towąjak wyże.1.
c.4.Budowa proou anvalniaiaceqo- mieisce E
.mechanicznarozbiórkanawierzchnina gł.10 cm
- wykonaniekoryta
- wykonanie10 cm w-wyodcinającejz piasku
- wykonaniedolnejw-wypodbudowyz kruszywanaturalnegogr. 25 cm
- wykonaniegórnejw.wy podbudowyz kruszywanatura|negośr.gr. 'l7cm
- ułożenie
nawiezchni proguz kształtekbetonowychgr. 8 cm na podsypcecementowo.
piaskowej

odwodnieniepowierzchnijezdniw rejonierobót odbywaćsię będzie powiezchniowo
zgodnieze stanemistniejqcym.
W czasie robót remontowanychna|eŻyzabezpieczyć istn.wpustyaby uniemożliwićich
zanieczyszczenia w trakcie robót.

-frezowanienawierzchnibitumicznejna gł.6cm -1627,86m.
- mechanicznerozebranienawierzchni
na gł.10cm. 12O,2m2
bitumicznej
- wymianakonstrukcjijezdni- 43,29m2
- ułoŹenie
W-wywiążącejgr. 4 cm - 109,79m2
- ułożenie
gr. 6cm - 1737,65m2
w-wyściera|nej
gr. 8 cm - 10,5m2
. wykonanieproguzwa|niającego
z kostkibetonowej

Biorącpod uwagęzakres prac naprawczychnie dokonanobadaniapodłoża.
Projektowanyzakres spełniawarunki:
- Wykopydo 1,2m głębokości
- nasypydo 3,0 m wysokości
i zgoónie zRozporządzeniemMSW1Azdnia24 wześnia1998 r. w sprawieusta|enia
geótechnicznych warunków posadowienia obiektów budow|anychd|a niniejszej
inwestycjidrogowejusta|asię pierwsząkategorięgeotechniczną.

Nie przewidujesię zmian w istniejącejorganizacjiruchu .Na czas robót wykonawca
przepisami.
winienzabezpieczyćmiejscerobót zgodniez obowiązującymi

INFoRMAC JA D oTY CZ ĄC A BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
1.1.
.
.
.

zakresrobót:
organizacjaplacubudowy
robotyrozbiórkowe
remontnawierzchni

1.2. wykaz istniejącychobiektów: istniejąceuzbrojenieenergetyczne,
wodociąg, kanalizacja , kable
i teletechniczne
energetyczne
1.3. elementyzagospodarowafa terenu'które mogąstwarzaÓzagrożeńedla bezpieczeństwai zdrowia
ludzi
Nie występują
Zagrożeniawystępującepodczasrealizacjirobót budowlanych
.
.

pojazdów
dźwiganie
ciężarów- podczasprzenoszeniamateriałów,
rozładunek
potknięcie,poślizgnięciąupadek - podczas przemieszęzaiia się na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych
. porazenieprądemelektrycznym- w trakcieobsfugiurządzeńi nuz$zi eleltrycznych a tahżez uwagi
na przebywaniew pobliżustrefniebezpi*znych młięanych zurządznniamiznajdującymisię na terenie
. zapylenie. podczascięcia nawierzchnii pracporządkowych
. wypadek komunikacyjny - zagrożenieze strony pojazdów poruszającychsię po terenie
targowiska
. skaleczeniąotmcia.aańerua - korrtalcz ostrymi częsciatrn,narzędziami,itp.
. poparzenia. podczaskontaktuz gorącymlpowierzchniamiurzĄdzoi elekrycznych stosowanychna
gorącegonapojulub posiłku
budowią podczasprzygotowarria
1.4.

Szkoleniaz zakresuBIIP

.

Pracownicy powinni być przevkoleni, zaświadczruna
o szkoleniach przechowywać w aktach
osobowychpracownika
. Na stanowiskupracyna tereniebudowyzostanieprzeprowadzony
instruktażstanowiskowy'co zostanieudokumerrtowane
w załącznikudo planu BIoZ
.

instruktaŹ
zostanie
przeprowadzony
stanowiskowy
programu
opracowanego
szkoleniąw którym integralnączęścią
b$zie:

na

podstawie

- realizacjarobót szczegó|nieniebezpiecnrych
- ryzyko na stanowiskupracy
- postępowaJe w pruypadkuwystą)ieniazagrożenla
- konieczność
sosowalia ochronindywidualnychprzydzielonychpracownikowi

instrulcazzosanie przeprowadmnyprzedprryĘpieniem pracownikado pracy
do nadzorunad pracamiszczególnieniebezpiecznymizoŚarĄ wznaczone odpowiednie
osoDy
na|eĘ przydzie|ićoctrony indywidualnew postaci:
- kasków - do stałegokorzystaniana terenieplacubudowy
- rękawicochronnych- do stałegokorzystania
- odaeĄ roboczejinnej wymaganejsz.czegrlłowymi
przepisamiw tym zakesie
1.5. środkitechnicznei organizacyjnezapobiegająceńebezpieczenstwomprzy wykonywaniu robót
budowlanych
.
.
.
.
.
.
.

materiĄ niebezpiazne:nie będĘstosowane
przechowywaniedokumentacji:biuro kierownikarobót
drogl pożarowei plac manewrowy
odpowiednieozrrakowaniemiejscarobót
sprzs p. pożarowyrozstawionyna t€fenie robotw miejscachoznaczonych
na terenierobót postawionyzostaniepojemnikna odpady
pojemnik po zapełnieniuzostanie odebrany przez wyspecjalizowaĘ firmę - nie przewiduje się
odpadówniebezpiecznych
opracowałzespoł:
inż.Henryk Badura upr. nr 346187
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istn.nawierzchnio

,zerokośćzmienno w zoleżnoŚci od mie

o, B,C, D, E, G
d o t y c znyi e j s c A

Pochytenionowejnowierzchnidostosowoćdo stanu istniejqcego

Nowonowierzchnio
z betonuosfolto
cm + ocz

1,2nm

PN-S-96025- w-wo

MODEX

11407Blbn, !n.Oagp#ta l0
h:afu:

z bd Tawwi!*tłieisłiid|
' lGbwb ul.aMs 154.

Prak]ójkoi|f,iukcinr
|ruov b łn8lMke

NOWANAIYERZCHNIA

NOWANAWIERZCHNIA

Nowanowierzchnia
z betonuosfaltowego
0/11,2mm wg PN-S-96025 - w-wa gr. 6 cm
ufoiono w co,|oŚcino colej powierzchnimiejscoE
4 cm _w-wa wiqŻocoz betonuasfoltowego
0/12,8mm wg PN_S_96025- w_woqr. 6

15 cm -w-wo podbudowy
zosodniczej z kruszwonoturotne9o
pomocniczejz kruszyvonorurotnego
25 cm - w - w o podbudowy
l0 cm - W * W O odcinojqcoz ptosku

MODEX

4|"907
B,torn,d. aŻqp||ska|0

h,*ahf : zaHad raĘowisktliąskich, KdowicslJl'aińcka 154'

Przekrt,
k snukcyjrynbjsEE

7.0
miejsce F

i poprzecznenowej
Pochyleniapod,|uŻne

jqcego
do stanu istnie
dostosowoć

0,/11
Nowonawierzchnio
z betonuosfoltowego
,2 mm wg PN-S-96025 - w-wo gr. 6 cm
0/12,8mm wg PN-S-96025
4 cm _w_wo wiqżocoz betonuosfattowego
10 cm -w-wo w
jo jezdni
lstn.konstrukc

istn.podbudowy
z ttuczniasortowonego

krowężniki
lstn'obustronne
bez zmion

MODEX

11-907
BWn, d. ezegowsk 10
hfrstt:

zaw rargowisk
Wskhh ,lhlowi€ul'G|Mckd |54'
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