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Obiekt: 

 

ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA  

BUDYNKU PRODUKCYJNO-
MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ 

BIUROWĄ  
 

  

PROJEKT DROGOWY ZAMIENNY 
  

Adres: 
 

BIAŁYSTOK UL. KOMUNALNA 11  
DZIAŁKI  NR. GEOD.:  93/247, 93/249, 93/251, 124, 93/253, 93/255, 93/257, 93/259, 

93/261 

` 
  

 
Inwestor :  
Kazimierz Mitroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą  Przedsiębiorstwo TOOLCO Kazimerz Mitroszewski 
ul. Komunalna 11,    15-970 Białystok 

 
 
 

Zawartość opracowania: 
1. Opis techniczny 
2. Kopia uprawnień projektowych 
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z 

przepisami  
4. Zaświadczenie o przynależności do POIIB 
5. Informacja dotycząca BIOZ 
6. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 
7. Zamienny profil podłużny dojazdu w skali 1:50/500 
8. Przekrój poprzeczny nr1  w skali 1:50/500 
9. Przekrój poprzeczny nr2 w skali 1:50/500 
10.  Zamienna konstrukcja nawierzchni w skali 1:10 

11.  Konstrukcja nawierzchni przed zmianą w skali 1:10 
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OPIS TECHNICZNY  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

   
1.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu zamiennego 
1.2 Mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych 
1.3 Uzgodnienia międzybranżowe 
1.4 Uzgodnienia z użytkownikiem obiektu 
 

2. ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE ZAMIENNYM 
 

Opracowanie drogowego projektu zamiennego jest spowodowane pojawieniem się 
otworu drzwiowego na środku północno-zachodniej elewacji budynku. 

 Zmiana ta została podyktowana względami technologicznymi w projektowanym 
budynku.  

W związku z tym należało umożliwić podjazd boczny  pojazdom typu TIR do nowego 
otworu drzwiowego oraz zmienić rzędne przy wjeździe, by przejazd wózków  widłowych z 
budynku na podjazd był możliwy. 

Poszerzenie drogi o podjazd o pow. 38,5m2 odbyło się kosztem części projektowanej 
w poprzedniej wersji zieleni. Ponadto zmiany wysokościowe projektowanej nawierzchni 
od strony nowego podjazdu spowodowało zmianę kierunku projektowanego spływu wód 
opadowych oraz konieczność przeniesienia jednej studzienki ściekowej.   

Rekompensatą za zwiększenie podjazdu kosztem zieleni jest pojawienie się wysepek 
zieleni w dojazdach od strony północnej projektowanego i istniejącego budynku.  

Na życzenie Inwestora zmieniono również konstrukcję podbudowy pod nawierzchnią . 
Zastąpiono część podbudowy z kruszyw naturalnych betonem kruszonym.  

Po zmianach powierzchnia projektowanych dojazdów i placów wynosi 1505,09m2. 
Konieczne będzie przełożenie istniejącej nawierzchni o powierzchni 368,0 oraz 
rozebranie pod projektowanym budynkiem istniejącej  nawierzchni o powierzchni 
250m2. 

 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I POSADOWIENIA 
Projektowany obiekt jest rozbudową i przebudową istniejącego budynku produkcyjno- 

magazynowego z częścią biurową  firmy TOOLCO przy ul. Komunalnej 11 w 
Białymstoku. 

Na teren przeznaczonym pod inwestycję obecnie rosną krzewy i małe drzewka 
pochodzące z samosiewu. stwierdza się, że bezpośrednio pod powierzchnią terenu tj. do 
gł. 0,3-0,7 m ppt zalegają piaski drobne próchniczne. Poniżej utworów 
przypowierzchniowych zalegają głównie grunty niespoiste piaszczyste w stanie średnio 
zagęszczonym i zagęszczonym. Rozpoznano także grunty spoiste gliniaste z grupy 
konsolidacji C i B w stanie twardoplastycznym. Ponadto, wśród w/w utworów spoistych 
zalegają soczewki i przewarstwienia gruntów niespoistych piaszczystych.   

 Grunty pochodzenia organicznego reprezentowane są przez piaski drobne 
próchniczne. Występowanie gruntów organicznych stwierdzono  bezpośrednio pod 
powierzchnią terenu. Charakteryzują się one niewielką miąższością wahającą się w 
granicach od 0,3 do 0,4 m. Grunty organiczne warstwy geotechnicznej II ze względu na 
swoje pochodzenie oraz zawartość części organicznych są podatne na osiadania W celu 
prawidłowego wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, warstwę tych gruntów 
należy usunąć pod całą projektowaną nawierzchnią drogi dojazdowej, parkingów i placów 
manewrowych. Część pozyskanej gleby zostanie wykorzystania po zakończeniu robót 
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jako podłoże pod zieleńce, pozostała gleba nie wykorzystana do budowy trawników 
zostanie złożona w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

 Grunty  w górnych partiach, są w stanie średnio zagęszczonym o stopniu 
zagęszczenia ID = 0,56 ÷ 0,61, poniżej zagęszczenie wzrasta do ID= 0,69-0,79 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję woda gruntowa zalega poniżej 4m .  

 
       Warunki posadowienia 
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie 9 (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)  
Grupa nośności podłoża dla dobrych warunków wodnych wynosi G3. 

 

4. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE I ODWODNIENIE 
Miąższość i konstrukcja podbudowy pod nawierzchnią  ma za zadanie przeniesienie 

obciążeń spowodowanych ruchem kołowym z nawierzchni na podłoże macierzyste oraz 
zabezpieczenie nawierzchni przed skutkami przemarzania.  

Przyjęte rozwiązania wysokościowe zapewniają prawidłowe odwodnienie 
powierzchni utwardzonej oraz umożliwiają technologiczne wykorzystanie projektowanego 
obiektu.  

Istniejącą nawierzchnię placu, na styku obiektu istniejącego i  projektowanego 
należy częściowo przełożyć, by przystosować ją do nowych rozwiązań 
wysokościowych. 

Woda opadowa z nawierzchni ulepszonych kostką z betonu wibrowanego spływać 
będzie do kanalizacji deszczowej  będącej przedmiotem innego opracowania.  
  

5. ROBOTY ZIEMNE.   
Korytowanie i profilowanie podłoża Kod CPV 45233000-9 

Jeżeli w trakcie prowadzonych robót Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 

powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 

nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora 

nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 

dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora 

nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 

Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 

Wykonawcę. 
Roboty ziemne wykonywane będą w gruntach kat II. 
 Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie. Wykopy należy wykonać spycharkami. 
Urobek pozyskany z wykopów a nie wbudowany w nasyp należy przemieścić na hałdę, 
załadować koparkami na samochody samowyładowcze i wywieźć poza teren budowy. 
Miejsce złożenia urobku wskaże  Inwestor. 
 Na poziomie robót ziemnych woda gruntowa nie występuje. Skarpy nasypów i 
wykopów o nachyleniu 1:1,5 formować w odległości 0,5m od krawężników.  

Przed przystąpieniem do wykonania koryta pod nawierzchnię należy skontrolować 
rzeczywistą grupę nośności podłoża na budowie, tuż po zdjęciu warstwy piasku drobnego 
próchnicznego . Gdy grupa nośności podłoża na budowie okaże się gorsza niż w 
projekcie, należy przeprojektować wzmocnienie podłoża! 
Gdy grupa nośności podłoża na budowie okaże się lepsza niż w projekcie, nie należy 
wykonywać zmian w stosunku do projektu! 
 Po wykorytowaniu i zagęszczeniu podłoża do Is =1,0 (wg. Skali Proctora) należy 
ułożyć na zakład geowłókninę 200g/m2, okołkować na stykach i krawędziach 
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zewnętrznych. Następnie można  układać kolejne warstwy konstrukcyjne zagęszczając je 
warstwami których grubość zależy od możliwości technicznych użytego do zagęszczania 
sprzętu.  

 Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
       Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do + 10% jej wartości.  

 

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.     
6.1 Dojazdy, parkingi i place manewrowe  Kod CPV 45233000-9 

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  (D. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) przyjęto 
 następującą konstrukcję projektowanego dojazdu i placu: (dla ruchu KR 3 i grupy 
 nośności podłoża G3) z kostki betonowej „dwuteownik”- behaton niefazowany  PO-3-1 
gr.8cm ułożonej na podsypce piaskowej gr.5cm, 

  Do wykonania dolnej warstwy podbudowy o grubości 42cm należy użyć kruszywa 
betonowego sortowanego frakcji 40–80 mm. Warstwę dolną podbudowy  należy zaklinować 
mieszanką żwirowo- piaskową 0-40mm . Miąższość warstwy klinującej wynosi po 
zagęszczeniu 15cm.   

Kruszywo do wykonania podbudowy powinno być uzyskane z przekruszenia 
czystego gruzu z twardego betonu, bez domieszek gazobetonu i cegły i materiałów 
pochodzenia organicznego. Poszczególne frakcje powinny charakteryzować się ciągłym 
uziarnieniem, Składowanie otrzymanego w wyniku recyklingu gruzu betonowego 
posortowanego kruszywa betonowego powinno odbywać się w warunkach 
zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i nawodnieniem. Łączna grubość 
nawierzchni wraz z podbudowa wynosi 70cm.  

Warstwa dolna powinna zostać wykonana w dwóch etapach, podzielona na dwie 
grubości po 22  i 20 cm  i każda z tych warstw powinna  zostać przywałowana walcem 
wibracyjnym stalowym o ciężarze min. 6 ton. 

Po przywałowaniu kruszywa frakcji 40/80 mm należy rozłożyć mieszankę żwirowo-
piaskową o frakcji 0/40 mm w  równej warstwie o grubości 15 cm, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. Warstwa powinna zostać zagęszczona walcem o minimalnych 
parametrach jak wyżej. Podczas wałowania  należy spryskiwać powierzchnię podbudowy 
wodą. 
 Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i zagęszczania kruszywa frakcji 0/40 mm 
należy powtarzać, aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa frakcji 40/80 mm. 

Nośność podbudowy należy mierzyć zgodnie z normą BN-64/8931-02, przy czym:  
pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm powinien 
wynosić min. 100 MPa, wtórny moduł odkształcenia mierzony jak wyżej powinien wynosić 
min. 140 MPa; zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie większy od 
2,2. 
Warstwy konstrukcyjne podbudowy oddzielić od gruntu rodzimego geowłókniną 200m/m2 
 

6.2 Place manewrowe i parkingi dla pojazdów osobowych, wjazd na 
zaplecze 

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych będą miały wymiary 2,5mx5,0m. 
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych jak w pkt.6.1.  
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 Kostkę betonową należy docinać tylko mechanicznie (piła z tarczą diamentową).   
Łuki z krawężników wykonać za pomocą krawężników łukowych o odpowiednich 
promieniach.   

Nawierzchnię obramować krawężnikami typu lekkiego 100x30x15 cm ostawionymi 
na ławie betonowej B-15  z oporem. Krawężniki wysunąć ponad powierzchnię 
nawierzchni na wysokość 10cm.  
  Wpusty kanalizacyjne prostokątne ( kratki ściekowe) obramować jednym 
rzędem kostki granitowej a dalej ułożyć nawierzchnię z dwuteownika niefazowanego.  
Kolorystyka:  
drogi dojazdowe, opaska wokół budynku – szare , 
miejsca parkingowe – szare, przedzielone czerwoną kostką),  
krawężniki – szare 
  

7. OPASKA 
Przy ścianie projektowanego budynku od strony zieleńców należy wykonać opaskę z 
płyt chodnikowych 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej. 

 

8. ZIELEŃ      KOD CPV 45112710-5 

Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone pod trawnik miejsca 

nanieść odpowiednią ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej 

przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw 

występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim. 

Proponuje się wykonanie trawników siewem. Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm 

należy powierzchnię trawnika uwałować lekkim wałem celem wyrównania nierówności 

gleby powstałej po podlewaniu. Tą czynność należy wykonać na glebie wilgotnej.  

 Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie, skracając końce liści na 

długość 2cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie rozkrzewiania się traw.  

Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać się regularnie kiedy wysokość trawy 

przekracza 8cm. 
 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Roboty drogowe należy wykonać po zakończeniu prac związanych z uzbrojeniem 

podziemnym. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu czynnych kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych i gazowych należy wykonać ręcznie i pod nadzorem.  

 Parametry techniczno eksploatacyjne zaproponowanych przez Wykonawcę 

zamiennych materiałów muszą być co najmniej równoważne z parametrami techniczno 

eksploatacyjnymi materiałów projektowanych. 

 


