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                                 z ewidencją  gruntów                                  2

I   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  1.  OPIS   TECHNICZNY
Zgodny z  Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 202, poz. 2072)

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany –
zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów

1.1. Charakterystyka  inwestycji

1.1.1.  Przedmiot i  zakres  opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Projekt   zagospodarowania  terenu”  dla
PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA  DW 491  z  DP,,S2066”  W  MIEJSCOWOŚCI POPÓW.

Projektuje się    przebudowę  skrzyżowania  na  małe  rondo, z  nieprzejezdną  wyspą  środkową,
tworzącą  wizualną  przeszkodę  dla  kierowców  zbliżających  się  do  ronda.
Wyspa  otoczona  będzie  przejezdnym  pierścieniem o  nawierzchni  odróżniającej  się  od  jezdni
ronda  kolorem  i  fakturą.
Na  rondzie  mogą  być  realizowane  wszystkie  manewry  przez  każdy  z  pojazdów
dopuszczonych  do  ruchu  po  krzyżujących  się  drogach.

Wg  Wytycznych  Projektowania  Dróg  WPD-2   skrzyżowanie  typu  małe - rondo  jest
szczególnie  przydatne  na  drodze  wlotowej  do  miasta,  w  miejscu  stanowiącym  granicę
obszarów  o  różnym  stopniu  obsługi  zagospodarowania  przez  drogę.  Wówczas  rondo  jest
,,bramą”   ostrzegającą  o  zmianie  charakteru  drogi  i  potrzebie  ograniczenia  prędkości  ruchu.

Zakres  opracowania  obejmuje przebudowę skrzyżowania prostego na skrzyżowanie typu rondo.

Wymagane  jest  przeprowadzenie  czynności związanych  z  pozyskaniem  terenu,  gdyż
przewidziane  rozwiązanie   wykracza  poza  teren  istniejącego  pasa  drogowego.

1.1.2. Podstawa i materiały do opracowania

   Jako podstawę do opracowania przyjęto:

    - umowę  na wykonanie dokumentacji
    - plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, z mapy  zasadniczej, aktualny w zakresie
      budynków  i ewidencji  uzbrojenia podziemnego
    - dokumentację geotechniczną wykonaną przez ,,LABOR” – Laboratorium Badawcze
      Budownictwa Drogowego
    - pomiary uzupełniające wykonane przez zespół  projektujący
    - obowiązujące przepisy, wytyczne i normatywy.
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2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania
działki lub terenu

1.2. Opis  istniejącego  zagospodarowania  terenu

1.2.1.  Uzbrojenie terenu

Prace nawierzchniowe   należy  wykonać  po  upewnieniu  się  o  wykonaniu  wszystkich
planowanych  robót  podziemnych.

W  rejonie  projektowanego  zagospodarowania  znajduje  się  następujące  uzbrojenie:
        a)  wodociąg  wraz  z  przyłączami
        b)  napowietrzna  linia  energetyczna
        c)  kable  energetyczne
        d)  kablowa  sieć  telekomunikacyjna
        e)  kanał sanitarny
        f)  kanał   deszczowy.
Rozmieszczenie uzbrojenia inżynieryjnego przedstawiono na rys.  nr.2  ,,Plan zagospodarowania
terenu”.

Wymagane jest ew. zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi typu arota Ø 110, po
wcześniejszym  dokonaniu  przekopów  kontrolnych  w  celu  uściślenia  przebiegu
i sprawdzeniu, czy zabezpieczenia już istnieją. Dotyczy to kabli telekomunikacyjnych kolidujących
z projektowaną jezdnią.

Prace  ziemne w pobliżu urządzeń  podziemnych należy prowadzić obowiązkowo ręcznie i pod
nadzorem użytkownika.  Należy  uwzględnić  wszystkie  wymogi  użytkownika  zawarte  w
Protokole  Uzgodnienia  Dokumentacji  Projektowej, oraz w uzgodnieniach indywidualnych.

1.2.2.  Stan  istniejący
Projektowana  przebudowa  w  stanie  istniejącym stanowi  skrzyżowanie  dwóch  dróg:  drogi
wojewódzkiej DW 491 i drogi powiatowej ,,S2066”,  zlokalizowane  w  północnej części
miejscowości Zawada- gmina Popów.
Jest  to  skrzyżowanie  proste,  z  pierwszeństwem  przejazdu  na  kierunku  północ-południe.
Zgodnie z pomiarami wykonanymi w roku 2005 średniodobowy  ruch na drodze wojewódzkiej
nr 491 wynosi 4646 pojazdów i rośnie . Mając na uwadze powyższe przebudowa skrzyżowania
na rondo jest zasadna  w  celu poprawy  warunków  ruchu i zwiększenia  bezpieczeństwa  na
skrzyżowaniu.

Przekrój  poprzeczny  i  normalny

     A)  Szerokość   elementów  drogi:
        - strona północna:     szerokość jezdni   6,5 m, obustronne pobocze 1,0 m
        - strona południowa: szerokość jezdni   7,0 m, chodnik po stronie wschodniej szer. 2,0m
        - strona  wschodnia:  szerokość  jezdni  6,0 m, chodnik po stronie północnej 2,5 m
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        - strona  zachodnia:   szerokość  jezdni  6,0 m, chodnik po stronie południowej szer. 2,0 m

     B)  Rodzaj   nawierzchni  i  poboczy:
            a/ nawierzchnia  bitumiczna
            b/ chodnik z płyt betonowych
            b/ pobocze  gruntowe

      C)  Odwodnienie
         W rejonie skrzyżowania wody opadowe spływają do istniejących  wpustów  połączonych
          przykanalikami do istniejącego  kanału deszczowego o lokalizacji w kierunku południowym
         (d 800). Kanał ten odprowadza wody deszczowe za pomocą separatora do rzeki Liswarty.

1.2.3.  Mapa  własności

Przebudowa skrzyżowań DW-491 z drogą powiatową  „S20662”   w   m. Popów wykracza poza
istniejący pas drogowy, powoduje konieczność zajęcia szerszego pasa terenu niż istniejący pas
drogowy.
Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego przeznacza teren  pod modernizację drogi, stąd
wymagane jest jedynie pozyskanie terenu koniecznego do realizacji skrzyżowania wg założonego
zakresu.

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami, układ
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni
w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

1.3. Projektowane  zagospodarowanie  terenu         

1.3.1. Pomiary  geodezyjne

Punkty początku, końca i wierzchołkowe należy wyznaczyć według  opisanych  współrzędnych
geodezyjnych.  Pozostałe elementy należy wytyczyć wg  wymiarów i domiarów   zaznaczonych  na
planie  sytuacyjnym.

Punkty  lokalizacji  studni rewizyjnych, wlotów i wylotów przepustów  należy  wytyczyć  wg
załączonych współrzędnych  geodezyjnych,  oraz   wg  domiarów od  elementów  istniejących lub
projektowanych.
Wysokościowo  projektowane  rozwiązanie  dostosowano  do istniejących  jezdni  i  istniejącego
zagospodarowania.

Wysokościowo należy dowiązać się do repera państwowego.

 1.3.2  część  drogowa

Na przebiegu drogi wojewódzkiej DW 491
Skrzyżowanie  posiada  następujące  parametry:

* klasa drogi  – G /Główna/, ruch kategorii KR5
* skrzyżowanie typu rondo z 4 wlotami
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* szerokość jezdni drogi wojewódzkiej  - 6,50 m,
* zaprojektowano rondo o średnicy zewnętrznej 34,0 m

      * średnica wyspy środkowej ronda jednopasowego – 19,0 m.
* szerokość jezdni ronda –  5,0m.+ szerokość pierścienia 2,50 m
* promienie wyokrąglające krawędzie jezdni  na wlotach i wylotach  - 12,0-15,0 m.
* szerokość jezdni na wlotach na drodze wojewódzkiej  - 3,50 m,
* szerokość jezdni na wylotach na drodze wojewódzkiej  - 4,25 -4,50 m,
* wyspy trójkątne wydłużone o długości 15,0 m. szer. 4,0 – 2,0 m.
* na wyspie centralnej zaprojektowano stanowisko obsługi projektowanego punktu świetlnego
* chodnik przyjezdniowy o szer. 3,0 - 3,30 m.,

      * przejście dla pieszych na wysokości wyspy od Częstochowy szer. 4,0 m
      * remont -korekta istniejących zjazdów indywidualnych szer. 3,50 m

Na przebiegu drogi powiatowej ,,S2066”

* klasa drogi  – Z/ Zbiorcza/,
      * szerokość jezdni  –  6,0m / Krzepice/ 7,0 /Popów/

* promienie wyokrąglające krawędzie jezdni  na wlotach i wylotach  - 14,0-15,0 m.
* szerokość jezdni na wlocie do ronda – 3,5 m
* szerokość jezdni na wylocie z ronda- 4,25-4,5 m
* wyspa trójkątne wydłużone o długości 15,0 m. szer. 4,0 – 2,0 m.
* chodnik przyjezdniowy o szer. 2,50-3,30 m.,
* przejście dla pieszych na wysokości wyspy od Popowa szer. 4,0 m
* korekta istniejącego zjazdu na parking

Lokalizację  poszczególnych  elementów  przedstawia  rys  nr. 2  ,,Plan zagospodarowania terenu''.

1.3.3  Odwodnienie

Przyjęto odprowadzenie wód opadowych do istniejących i projektowanych wpustów
ulicznych  połączonych   przykanalikami  z  rur PCV Ø 200  do  istniejącego  kanału  deszczowego.
-  średnicy Ø800mm  który odprowadza  wody deszczowe zbierane z jezdni drogi
   wojewódzkiej DW 491 w kierunku  południowym.
 - średnicy Ø600mm  który odprowadza  wody deszczowe zbierane z jezdni drogi powiatowej
   z kierunku  Pajęczna /z kierunku wschodniego/, który jest włączony do kanału Ø800mm.
Zaprojektowano przedłużenie  istn.  kanału  z rur żelbetowych WIPRO o Ø 400 kl. N o długości
52,0m w ciągu drogi wojewódzkiej w kier. Działoszyn /kierunek północny/. Włączenie
projektowanego odcinka do istniejącego kanału Ø800 wykonane jest w istniejącej studni rewizyjnej
z osadnikiem – D istn.

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia
zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych,
powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do
sprawdzenia zgodności z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

             1      Konstrukcja drogi -  nowa KR5                    - gr. 63 cm     580 m2

           1a    Pozostawiona podbudowa – nowa nawierzchnia - gr. 12 cm   1180 m2

             2      Konstrukcja ronda  - KR 6                            - gr. 67 cm     480 m2
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             3      Konstrukcja pierścienia na rondzie i łuku   - gr. 71 cm     210 m2

             3a    Konstrukcja brukowania pierścienia           - gr. 68-110 cm       60 m2

             4      Konstrukcja zatoki autobusowej                - gr. 51 cm        210 m2

             5     Konstrukcja chodników                              - gr. 26 cm     950 m2

                   Konstrukcja wysp trójkątnych                     - gr. 26 cm     150 m2

             6     Konstrukcja zjazdów                                   - gr. 41 cm         160 m2

             7     Zieleń                                                                                          300 m2

5) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru
zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Z danych uzyskanych od instytucji, w obowiązku których jest udzielić informacji o konieczności
ochrony terenu lub poszczególnych obiektów jako obiektów zabytkowych  - nie podlega.

6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w
granicach terenu górniczego

Z danych uzyskanych od instytucji, w obowiązku których jest udzielić informacji o wpływach
eksploatacji górniczej wynika, że przedmiotowy obiekt nie podlega wpływom eksploatacji
górniczej.

7) Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrębnymi

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje się, aby powstały jakiekolwiek czynniki, które
mogłyby wpłynąć niekorzystnie na środowisko, bądź na higienę i zdrowie użytkowników
projektowanego obiektu budowlanego.
Inwestycja  nie  wprowadza  zmian  w  oddziaływaniu  na  środowisko. Eksploatacja
zmodernizowanego  skrzyżowania  na  DW-491 nie  pogorszy  jego  oddziaływania  na
środowisko  w  porównaniu  ze  stanem  obecnym.
Inwestycja  nie  powoduje  wprowadzenia  dodatkowych  substancji  i  energii  do  środowiska.

8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót
budowlanych

1.4. Konstrukcja nawierzchni

      a) jezdnia         obciążenie  dla  ruchu  KR5  grupa  nośności  podłoża  G1
                                  istniejąca  jezdnia
                                                         - warstwa  ścieralna-  mieszanka  SMA  0/11
                                                           na bazie asfaltu DE 30B                                   4cm
                                                         - warstwa wyrów. -wiążąca z BA 0/20 na bazie
                                                           asfaltu DE 30B                                                    śr 10 cm
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                                  nowa konstrukcja
                                                         - warstwa  ścieralna-  mieszanka  SMA  0/11
                                                           na bazie asfaltu DE 30B                                   4cm

                                                         - warstwa wiążąca z BA 0/20 na bazie
                                                           asfaltu DE 30B                                                      8 cm
                                                         - podbudowa zasadnicza z betonu  asfaltowego
                                                           BA 0/25 z zastosowaniem asfaltu 35/50             14 cm
                                                         - podbudowa pomocnicza- kruszywo łamane
                                                           stabilizowane mechanicznie  wg PN-S -06102      22cm
                                                         - warstwa odcinająca - piasek                                 15 cm

       b) konstrukcja jezdni na rondzie    obciążenie  dla  ruchu  KR6  grupa  nośności
                                                                podłoża  G1
                                                         - warstwa  ścieralna-  mieszanka  SMA  0/11
                                                           na bazie asfaltu DE 30B                                   4cm
                                                         - warstwa wiążąca z BA 0/20 na bazie
                                                           asfaltu DE 30B                                                      8 cm
                                                         - podbudowa zasadnicza z betonu  asfaltowego
                                                           BA 0/25 z zastosowaniem asfaltu 35/50             18 cm
                                                         - podbudowa pomocnicza- kruszywo łamane
                                                           stabilizowane mechanicznie  wg PN-S -06102       22cm
                                                         - warstwa odcinająca - piasek                                  15 cm

     c)  konstrukcja przejezdnego pierścienia

                                - kostka granitowa regularna wielkowymiarowa 18/18 cm           18 cm
                                  spoiny wypełnione od góry zaprawą cementowo-piaskową
                                 - kostka osadzona w mieszance betonowej na mokro                    3 cm
                                 - podbudowa dolna- kruszywo łamane  stabilizowane
                                    mechanicznie wg PN-S-06102                                                 35 cm
                                 - warstwa odcinająca - piasek                                            15 cm

      d)  konstrukcja nawierzchni w zatokach autobusowych
                               obciążenie  dla  ruchu  KR6
        -  kostka  kamienna rzędowa    14/24                        14 cm
         -  kostka osadzona w mieszance betonowej na mokro  3 cm
         -  podbudowa- beton cementowy C25/30 (B-30)        24 cm
         - warstwa piasku stab. cementem Rm=2,5 MPa          10 cm

    e)  wjazdy
                       -  kostka betonowa - czerwona                     8 cm
                       - podsypka cementowo -piaskowa                3 cm
                       - podbudowa – kruszywo łamane                20 cm
                       - warstwa odcinająca – piasek                     10 cm

    f)  dojazd techniczny na rondo
                      - kostka granitowa regularna wielkowymiarowa 18/18 cm    18 cm
                        spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową
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                      - kostka osadzona w mieszance betonowej na mokro              3 cm
                      - podbudowa – kruszywo łamane                20 cm
                      - warstwa odcinająca – piasek                     10 cm
     g) chodniki                                  - kostka  betonowa koloru szarego,
                                                          na  pochylniach kol. brązowy                                8 cm
                                                          na wyspach trójkątnych kol. zielony
                                                        - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości       3 cm
                                                        - podbudowa zasadnicza- kruszywo łamane
                                                          stabilizowane mechanicznie  wg PN-S -06102     15 cm

1.5 . Budowa  urządzeń  towarzyszących

Projekt przewiduje przebudowę oświetlenia na skrzyżowaniu , w celu dostosowania do
projektowanych zmian geometrycznych. Projektuje się oświetlenie skrzyżowania w postaci
latarni ustawionej na wyspie centralnej ronda.
Dla obsługi latarni na rondzie zaprojektowano na wyspie centralnej stanowisko dla pojazdu
utrzymującego oświetlenie.
Rozwiązania w Tomie 3 „Oświetlenie  i Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych”

Projekt przewiduje przebudowę urządzeń teletechnicznych w celu dostosowania do
projektowanych zmian geometrycznych - przebudowa kabla ziemnego kolidującego z
projektowanym rozwiązaniem drogowym.
Rozwiązania przedstawiono w Tomie 2 „Przebudowa telekomunikacji” .

1.6.  Propozycje  w  zakresie  ochrony  środowiska

Projektowana przebudowa skrzyżowań poprawi komfort życia mieszkańców oraz  zwiększy
bezpieczeństwo i płynność  ruchu,  przyczyniając  się  tym  samym  do   zmniejszenia  wydzielania
się spalin  z  przejeżdżających  samochodów.
                 *  nie  przewiduje  się  wycięcia  drzew
                 *  realizacja  małego  ronda  nie  będzie  miała  niekorzystnego  wpływu  na
                 środowisko, a  wprost  przeciwnie.   Zakładana  organizacja  ruchu
                 samochodowego  spowoduje:
                         - płynniejszy  przejazd  pojazdów  (co  wiąże  się  z  mniejszym  zużyciem
                           paliwa),
                        -  zmniejszenie  wypadków -  potrąceń  i  kolizji,
                        -  ogólny  wzrost  bezpieczeństwa  ruchu,
                        -  poprawność  ruchową  na   skrzyżowaniu,  a  przede wszystkim  dla
                           lewoskrętów  i  dotychczasowych  wlotów .

W zakresie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia spełnione
muszą być następujące warunki:
- realizacja inwestycji tylko w porze dziennej, bez etapowania
- powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić tylko w miejscach do tego
  przeznaczonych, a następnie sukcesywnie usuwać z placu budowy:
                       - asfaltobeton z rozbiórki należy zutylizować
                       - elementy betonowe należy zutylizować lub przekazać firmą posiadającym
                         odpowiednie uprawnienia do przechowywania tych materiałów
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- zapewnić sprawną organizację ruchu , oraz maszyny i urządzenia utrzymywać w należytym
  stanie technicznym.
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II   PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-
      BUDOWLANY
                                TOM I- część drogowa

1.  Opis  projektu  budowlanego

1.1. Charakterystyka  inwestycji

   1.1.1.  Przedmiot i  zakres  opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Projekt   budowlany”  dla   PRZEBUDOWY
SKRZYŻOWANIA  DW 491  z  DP,,S2066”  W  MIEJSCOWOŚCI POPÓW.

Projektuje się     przebudowę  skrzyżowania  na  małe  rondo, z  nieprzejezdną  wyspą  środkową,
tworzącą  wizualną  przeszkodę  dla  kierowców  zbliżających  się  do  ronda.
Wyspa  otoczona  będzie  przejezdnym  pierścieniem o  nawierzchni  odróżniającej  się  od  jezdni
ronda  kolorem  i  fakturą.

   1.1.2. Podstawa i materiały do opracowania

   Jako podstawę do opracowania przyjęto:
    - umowę  na wykonanie dokumentacji
    - plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, z mapy  zasadniczej, aktualny w zakresie
      budynków  i ewidencji  uzbrojenia podziemnego
    - dokumentację geotechniczną wykonaną przez ,,LABOR” – Laboratorium Badawcze
      Budownictwa Drogowego
    - pomiary uzupełniające wykonane przez zespół  projektujący
    - obowiązujące przepisy, wytyczne i normatywy.

1.2. Charakterystyka obiektu

   1.2.1. Pomiary  geodezyjne

Punkty początku, końca i wierzchołkowe należy wyznaczyć według  opisanych  współrzędnych
geodezyjnych.  Pozostałe elementy należy wytyczyć wg  wymiarów i domiarów   zaznaczonych  na
planie  sytuacyjnym.
Punkty  lokalizacji  studni rewizyjnych należy  wytyczyć  wg  załączonych współrzędnych
geodezyjnych,  oraz   wg  domiarów od  elementów  istniejących lub  projektowanych.

Projektowane rozwiązanie dostosowano do istniejących adaptowanych jezdni i istniejącego
zagospodarowania.
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Wysokościowo projektowane rozwiązanie należy dowiązać do istniejącego repera państwowego
Nr AZ-2772W o rzędnej 203,0698 m n.p.m., zlokalizowanego na frontowej ścianie budynku
nr 36 w   odległości  1,3 m od prawego naroża,  na wysokości ok. 0,5 m od terenu.
1.2.2  część  drogowa

Na przebiegu drogi krajowej DK-46
Skrzyżowanie  posiada  następujące  parametry:
* klasa drogi  – G /Główna/, ruch kategorii KR5
* skrzyżowanie typu rondo z 4 wlotami
* szerokość jezdni drogi wojewódzkiej  - 6,50 m,
* zaprojektowano rondo o średnicy zewnętrznej 34,0 m
  średnica wyspy środkowej ronda jednopasowego – 19,0 m.
* szerokość jezdni ronda –  5,0m.+ szerokość pierścienia 2,50 m
* promienie wyokrąglające krawędzie jezdni  na wlotach i wylotach  - 12,0-15,0 m.
* szerokość jezdni na wlotach na drodze wojewódzkiej  - 3,50 m,
* szerokość jezdni na wylotach na drodze wojewódzkiej  - 4,25 -4,50 m,
* wyspy trójkątne wydłużone o długości 15,0 m. szer. 4,0 – 2,0 m.
* na wyspie centralnej zaprojektowano stanowisko obsługi projektowanego punktu świetlnego
* chodnik przyjezdniowy o szer. 3,0 - 3,30 m.,
* przejście dla pieszych na wysokości wyspy od Częstochowy szer. 4,0 m
* remont -korekta istniejących zjazdów indywidualnych szer. 3,50 m

Na przebiegu drogi powiatowej ,,S2066”

* klasa drogi  – Z/ Zbiorcza/,
      * szerokość jezdni  –  6,0m / Krzepice/ 7,0 /Popów/

* promienie wyokrąglające krawędzie jezdni  na wlotach i wylotach  - 14,0-15,0 m.
* szerokość jezdni na wlocie do ronda – 3,5 m
* szerokość jezdni na wylocie z ronda- 4,25-4,5 m
* wyspa trójkątne wydłużone o długości 15,0 m. szer. 4,0 – 2,0 m.
* chodnik przyjezdniowy o szer. 2,50-3,30 m.,
* przejście dla pieszych na wysokości wyspy -kierunek Popów- szer. 4,0 m
* korekta istniejącego zjazdu na parking

Lokalizację  poszczególnych  elementów  przedstawia  rys  nr. 2 ,,Plan zagospodarowania terenu''.

2. Konstrukcja nawierzchni
        
 - nawierzchnia   jezdni

                nowa  konstrukcja     obciążenie  dla  ruchu  KR5  grupa  nośności
                                                                podłoża  G1
                             1-  warstwa  ścieralna-  mieszanka  SMA  0/11
                                   na bazie asfaltu DE 30B                                   4cm
                                - warstwa wiążąca z BA 0/20 na bazie
                                   asfaltu DE 30B                                                       8 cm
                                - podbudowa zasadnicza z betonu  asfaltowego
                                   BA 0/25 z zastosowaniem asfaltu 35/50             14 cm
                                - podbudowa pomocnicza- kruszywo łamane
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                                  stabilizowane mechanicznie  wg PN-S -06102        22cm
                                - warstwa odcinająca - piasek                                   15 cm

 Połączenie istniejącej nawierzchni z nawierzchnie projektowaną należy wykonać z zastosowaniem
geosiatki  polipropylenowej do zbrojenia warstw bitumicznych o parametrach jak TENSAR  AR-1
(na szerokości 1,0 m) - wymagany atest.

          istniejąca  jezdnia adaptowana
                            1a - warstwa  ścieralna-  mieszanka  SMA  0/11
                                     na bazie asfaltu DE 30B                                     4cm
                                   - warstwa wyr. -wiążąca z BA 0/20 na bazie
                                     asfaltu DE 30B                                               śr.  10 cm

Jezdnia ograniczona K krawężnikiem  betonowym  20*30  ułożonym na  ławie  betonowej
z  oporem (beton C12/15), światło  krawężnika  12 cm od nawierzchni bitumicznej.

           konstrukcja jezdni na rondzie    obciążenie  dla  ruchu  KR6  grupa  nośności
                                                                podłoża  G1
                              2 - warstwa  ścieralna-  mieszanka  SMA  0/11
                                    na bazie asfaltu DE 30B                                 4cm
                                 - warstwa wiążąca z BA 0/20 na bazie
                                    asfaltu DE 30B                                                     8 cm
                                  - podbudowa zasadnicza z betonu  asfaltowego
                                    BA 0/25 z zastosowaniem asfaltu 35/50             18 cm
                                  - podbudowa pomocnicza- kruszywo łamane
                                    stabilizowane mechanicznie  wg PN-S -06102       22cm
                                  - warstwa odcinająca - piasek                                 15 cm
Jezdnia  na rondzie oddzielona od pasa wewnętrznego Ka krawężnikiem  granitowym 20*30
ułożonym na płask  na  ławie  betonowej  z  oporem, światło  krawężnika  4 cm (uwzględnienie
skosu krawężnika) od  nawierzchni  bitumicznej.

   konstrukcja przejezdnego pierścienia
                               3- kostka granitowa regularna wielkowymiarowa 18/18 cm     18 cm
                                  spoiny wypełnione od góry zaprawą cementowo-piaskową
                                 - kostka osadzona w mieszance betonowej na mokro                3 cm
                                 - podbudowa dolna- kruszywo łamane  stabilizowane
                                    mechanicznie wg PN-S-06102                                             35 cm
                                 - warstwa odcinająca - piasek                                        15 cm

  wykończenie  pierścienia wewnętrznego
                          3a - kostka granitowa regularna                                                   12 cm
                                 - ława betonowa z betonu B-15                                            8-50 cm
                                 - podbudowa dolna- kruszywo łamane  stabilizowane
                                    mechanicznie wg PN-S-06102                                               36 cm
                                 - warstwa odcinająca - piasek                                                   15 cm
                                   spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową
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konstrukcja nawierzchni w zatokach autobusowych
                               obciążenie  dla  ruchu  KR6
        4 -  kostka  kamienna rzędowa    14/24                     14 cm
             -  kostka osadzona w mieszance betonowej na mokro       3 cm
             -  podbudowa- beton cementowy C25/30 (B-30)     24 cm
             -  warstwa piasku stab. cementem Rm=2,5 MPa      10 cm
                              spoiny wypełnione od góry zaprawą cementowo-piaskową

Wzdłuż krawędzi oddzielającej powierzchnię zatoki autobusowej od jezdni bitumicznej drogi
wojewódzkiej należy ułożyć na płask  Ka krawężnik  kamienny 20*30  na  ławie  betonowej  z
oporem, światło  krawężnika  4 cm (uwzględnienie skosu krawężnika) od  nawierzchni
bitumicznej.
Zatokę obramować  K krawężnikiem betonowym  20*30   ułożonym  na  ławie  betonowej  z
oporem  z  betonu  C12/15.  Światło krawężnika  12 cm.

- wjazdy
                            6-  kostka betonowa – czerwona                      8 cm
                                - podsypka cem. -piaskowa                           3 cm
                                - podbudowa – kruszywo łamane                20 cm
                                - warstwa odcinająca – piasek                     10 cm
Nawierzchnia wjazdu ograniczona K' krawężnikiem  betonowym  15*30  wtopionym (jako opór)

ułożonym na  ławie  betonowej. Krawężnik przy nawierzchni drogi K na szerokości wjazdu
zaniżony – światło 4 cm.

- dojazd techniczny na rondzie

                              -  kostka granitowa regularna 18/18 cm       18 cm
                                - kostka osadzona w mieszance betonowej na mokro   3 cm
                                - podbudowa – kruszywo łamane                20 cm
                                - warstwa odcinająca – piasek                     10 cm
                                  spoiny wypełnione od góry zaprawą cementowo-piaskową
Nawierzchnia dojazdu technicznego ograniczona brukiem tak jak nawierzchnia pierścienia.

- chodnik   /przyjezdniowy/

                   5 - kostka bet. prasowana koloru szarego                      8 cm
                                   na pochylniach przy przejściach kolor brązowy
                                   na wyspach trójkątnych kolor zielony (5a)
                                 - podsypka  cementowo - piaskowa 1:4                      3 cm
                                 - podbudowa -  kruszywo łamane stabilizowane
                                   mechanicznie wg PN-S -06102                                15 cm
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Chodnik ograniczony od strony posesji   O obrzeżem betonowym 8*30  ułożonym na ławie z
betonowej z oporem- światło  4 cm.

Szczegóły na  rysunkach  ,,Przekroje  konstrukcyjne’’  rys. Nr 6/1, 6/2, 6/3.

 3. Pochylenia podłużne i spadki poprzeczne

Wysokościowo nawierzchnię na rondzie i na dojazdach  dowiązano do istniejącej  nawierzchni
drogi  wojewódzkiej,  tj.  uzyskując  spadki  podłużne  wg. stanu istniejącego.
Spadek  podłużny:                    min. - 1,86 %           max.- 2,51 %

Profil podłużny projektowanej drogi powiatowej  dowiązano  do istniejącej nawierzchni  drogi
powiatowej.
Spadek  podłużny:                    min. - 0,5 %           max.- 0,64 %

Szczegół  profilu  podłużnego  niwelety w osi jezdni  przedstawia :
– rys. Nr 3   ,,Profil  podłużny  -droga wojewódzka”,
– rys. Nr 4  ,,Profil podłużny -droga powiatowa”.

Spadki poprzeczne:
– jezdna drogi wojewódzkiej i powiatowej /początek i koniec/ daszkowy dwustronny w

wysokości 2%
– jezdna drogi powiatowej przed rondem jednostronny w  wysokości 2%
– jezdnia ronda  spadek jednostronny - 2 %  w kierunku zewnętrznym
– na pierścieniu 5% w kierunku zewnętrznym jezdni ronda
– chodnika 2% w kierunku jezdni
– pobocza 6% w kierunku rowu

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie ronda są robotami korytowymi.
Grunt z wykopów  należy  wykorzystać na  nasyp. Nadmiar  ziemi   należy   odwieźć  z  budowy.
Dla uzupełnienia gruntu stosować pospółkę o wskaźniku uziarnienia U=d60/d>5,  nasyp układać i
zagęszczać warstwami   grubości 20 cm.  Zagęszczenie każdej warstwy nasypu kontrolować
zgodnie z wymaganiami normy  PN-84/B-04481.   Oceny przydatności materiałów na nasyp
powinien dokonać geotechnik nadzorujący roboty ziemne.

5. Prace dodatkowe

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy:

     - dokonać rozbiórek istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie projektowanego ronda
     - wykonać  frezowanie  nawierzchni  na drodze wojewódzkiej i powiatowej w miejscach
       włączeń do istniejącej jezdni, oraz na powierzchniach, kształtując prawidłowy profil
       poprzeczny.
     - rozebrać częściowo nawierzchnię na drodze wojewódzkiej i powiatowej, krawężnik
     - rozebrać nawierzchnię chodnika z obrzeżem
     - dokonać zabezpieczeń rurami ochronnymi na istniejących kablach teletechnicznych
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     - wykonać wszystkie czynności związane z przebudową, budową urządzeń podziemnych –
       oświetlenie, odwodnienie.

6. Odwodnienie

Przyjęto odprowadzenie wód opadowych do istniejących i projektowanych wpustów
ulicznych  połączonych   przykanalikami  z  rur PCV Ø 200  do  istniejącego  kanału  deszczowego.
-  średnicy Ø800mm  który odprowadza  wody deszczowe zbierane z jezdni drogi
   wojewódzkiej DW 491 w kierunku  południowym.
 - średnicy Ø600mm  który odprowadza  wody deszczowe zbierane z jezdni drogi powiatowej
   z kierunku  Pajęczna /z kierunku wschodniego/, który jest włączony do kanału Ø800mm.
Zaprojektowano przedłużenie  istn.  kanału  z rur żelbetowych WIPRO o Ø 400 kl. N o długości
52,0m w ciągu drogi wojewódzkiej w kier. Działoszyn /kierunek północny/. Włączenie
projektowanego odcinka do istniejącego kanału Ø800 wykonane jest w istniejącej studni rewizyjnej
z osadnikiem – D istn.

6.1.  Podstawowe wielkości
Podstawowe wielkości:
– długość kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO klasa S Ø400 mm   - 52,00m
– łączna długość przykanalików  Ø200 mm         - 67,00m
– ilość studzienek żelbetowych  Ø1,2 m               - 3 szt.
– ilość studzienek żelbetowych z osadnikiem        - 8 szt.
– ilość trójników                                          - 1 szt
– ilość włączeń do istn. kanału                      - 1 szt.

6.2.  Kanał deszczowy

Dla prawidłowego odwodnienia projektowanej przebudowy skrzyżowania zaistniała konieczność
przedłużenia istniejącego kanału deszczowego w ciągu drogi wojewódzkiej. Zaprojektowano
odcinek o długości 52,0m włączony poprzez istniejącą studnię rewizyjną do istniejącego kanału
Ø800 mm.
Do wykonania kanału deszczowego przyjęto rury żelbetowe WIPRO klasa S  Ø400 mm.

Studnie rewizyjne
Dodatkowym uzbrojeniem kanału deszczowego stanowić będą :
- studzienki rewizyjne D1, D2 i D3 z elementów prefabrykowanych, żelbetowych, ø 1.2 m, z
żelbetową płytą    pokrywową i włazem żeliwnym typu ciężkiego (C – 25), spełniające
równocześnie rolę  studzienek węzłowych.
W studzience węzłowej należy wykonać kinetę z betonu B – 15, a w ścianach studzienki osadzić
żeliwne stopnie złazowe.
Włazy studzienne oraz kraty wpustowe powinny być na zawiasach typu „zatrzaskowego”.
którego uzbrojeniem będą studzienki rewizyjne z elementów prefabrykowanych.

6.3.  Studzienki wpustowe i przykanaliki

Do odprowadzenia wód opadowych z drogi przyjęto
– studzienki ściekowe z pojedynczym wpustem do montażu w chodniku z zawiasem z

osadnikiem oraz wypełnieniem korkiem betonowym     
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– wpusty  typowe uliczne z prostokątną konstrukcją korpusu kratki ściekowej, typu
zatrzaskowego, z pierścieniem odciążającym i studzienką osadową wg. KB 4-3.3.1.10(3). /przy
zatoce/     

W osadnikach osadzać się będzie piasek i zawiesina, chroniąc kanał przed zanieczyszczeniem.
Połączenie wpustów ulicznych do kanału projektuje się z rur PCV typ ciężki ( klasa S ) O 200x5,9
mm, łączonych na uszczelki gumowe.
Wpusty uliczne włączono bezpośrednio do istn. kanału deszczowego i 3 studzienek  rewizyjnych
(węzłowych), projektowanych z kręgów prefabrykowanych, żelbetowych Ø1,2 m, z żelbetową
płytą pokrywową i włazem żeliwnym typu ciężkiego
Włączenie  wpustów  do  istniejącego  kanału  należy  wykonać  poprzez  wykucie  otworu  w
ściance  istniejących  studzienek  rewizyjnych,  osadzenie  w tym otworze  tulei  (nasuwki),
umożliwiającej  włączenie  rury  PCW (uszczelnienie  uszczelkami  gumowymi).
Istniejące wpusty deszczowe, należy dostosować do nowej lokalizacji.

Wykopy  i  układka  kanału
Wykopy  pod  budowę kanału i przykanalików zaleca  się  wykonywać  w  porze  suchej,
bezopadowej. Na  czas  prowadzenia  robót  montażowych  należy  wykonać  zabezpieczenie
wykopów  przed  napływem  wód  opadowych  przez  odpowiednie  obwałowanie  wykopów.

Zakłada  się, że  wszystkie  rury  kanałowe  łącznie  z  przyłączeniami  wpustów  należy  układać
na  podsypce  piaskowej  grubości  10 cm.
Prace  związane  z  wykonaniem   przykanalików  i  wpustów  ulicznych  (tj.  roboty  ziemne,
ułożenie  i  zasypanie  rur  z  zagęszczeniem  warstw  do  20 cm,  wykonanie  podbudowy)  należy
wykonać  ręcznie przed  realizacją  nawierzchni.

Roboty  ziemne  prowadzić  zgodnie    z  normą  BN-62/8836-02  ,,Roboty  ziemne.  Wykopy
otwarte  pod  przewody  wodociągowe  i  kanalizacyjne. Warunki  techniczne  wykonania”.

7. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy:
- uzyskać  pozwolenie  na  czasowe  zajęcie  pasa  drogowego
- poinformować  zainteresowane  przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót

         drogowych  i zlecić wymagane nadzory branżowe
- teren budowy oznakować  zgodnie  z  zatwierdzoną  organizacją  na  czas prowadzenia

robót  drogowych  i zabezpieczyć
- upewnić  się  o zakończeniu wszystkich robót związanych  z  uzbrojeniem  podziemnym.

W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia  podziemnego roboty  należy prowadzić  ręcznie i
pod nadzorem użytkownika. Należy  bezwzględnie  stosować się  do wszystkich  uwag  zawartych
w  ,,Protokole  uzgodnienia dokumentacji projektowej’’.

Należy zwrócić  szczególną  uwagę   na odpowiednie zagęszczenie  poszczególnych warstw
konstrukcji jezdni  i poboczy  doprowadzając do wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Js= 1,00.
Grunt wokół ułożonych rur w wykopie winien być starannie obustronnie zagęszczony,
warstwami o grubości 20 cm do uzyskania współczynnika zagęszczenia Js= 1,00.
Po  wykonaniu  robót  budowlanych  należy  wykonać  inwentaryzację  powykonawczą,  przez
uprawnioną  jednostkę  geodezyjną.
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Roboty należy prowadzić  zgodnie ze  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla  poszczególnych rodzajów   robót przy  zachowaniu
przepisów BHP.


