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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa  opracowania

    Zlecenie – umowa  inwestora
    Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 1000 wydany przez
      Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Kłobucku
 Decyzja  Nr I.7331-43/2000  Wójta  Gminy Popów  o sposobie zagospodarowania i

warunkach zabudowy  terenu , z dnia  16.11.2009 r.
    Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej  Nr 2017 S
      m. Rębielice Królewskie  na dzialce o nr. ewid. 1742/2 do projektowanego parkingu,
      wydana  przez Powiatowy Zarząd Dróg  w Kłobucku  - pismo Nr PZD-BZ/5541/8/2010
      z dnia 15.02.2010
    Opinia nr  82/2010  Zespołu Uzgodnień projektu „Budowa  parkingu”  wydana przez
      Starostwo Powiatowe w Kłobucku z dnia  17.02.2010 r.
    Uzgodnienia odprowadzenia wód deszczowych z ŚUMiUW w Częstochowie
    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
      warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
      usytuowanie (Dz.U. nr 43  poz. 430 z 1999 r.)
    Wizja w terenie i pomiary uzupełniające wykonane przez zespól projektowy

3.2. Przedmiot  opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu  ogólnodostępnego  dla
samochodów  osobowych wraz z odwodnieniem.

3.3. Lokalizacja

Projektowany teren zlokalizowany w bezpośrednim styku z pasem drogowym drogi
powiatowej Nr  2017 S od kierunku południowego, gruntem  (pastwisko-łąka) od kierunku
północnego i  terenem  przylegającym do rzeki Opatówka.

3.4. Charakterystyka stanu istniejącego

Teren  dotychczasowo częściowo rolniczo  użytkowany, łąki i pastwiska na całej powierzchni.
Teren płaski ze spadkiem w kierunku koryta rzeki „Opatówka”. Grunt o warstwie humusu
grubości uśrednionej do 20 cm. Dolne warstwy przepuszczalne w postaci piasków i namułów
osadowych. Woda gruntowa na głębokości 1,20 m i jej poziom uzależniony od lustra wody rzeki
Opatówka. Cała powierzchnia parkingu wyniesiona ponad teren do wysokości 1,80 m ponad
poziom lustra wody gruntowej.

3.5 .Warunki terenowo - prawne

Projektowana budowa parkingu na działce o nr. ewid. 1747/2 która jest własnością gminy,
zjazd z drogi publicznej po działce nr 1843/2 (pas drogowy DP Nr 2017 S) Powiatowego
Zarządu Dróg w Kłobucku.

3.6. Projektowane zagospodarowanie

Obsługa  komunikacyjna  parkingu  zjazdem  publicznym szer.  jezdni 5,00 m  z  drogi
publicznej  DP nr 2017 S  relacji Danków - Zawady . Parking o stanowiskach postojowych
prostopadłych do drogi manewrowej.  Stanowiska postojowe wydzielone o wymiarach  2,50 x
4,50 m.  Punkty węzłowe osi zjazdu oznaczono literowo „A – B” , drogi wewnętrznej „B1 – B
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– B2”. Ilość ogólna stanowisk postojowych 42. Dla ruchu pieszego w części „B2”
zaprojektowano chodnik szer. 2,0 m łączący parking z drogą publiczną.

3.7. Profile podłużne

Wysokościowo  niweleta  drogi  dojazdowej  dowiązana  została  do osi  jezdni  drogi
publicznej  w pkt. „A”  i  terenu  przylegającego z drogą w pkt.”B2”  Spadek  podłużny  0,5%
skierowany w kierunku  zlokalizowanych wpustów ulicznych (pkt.B1). Spadek zjazdu 2,4%.

3.8. Przekroje poprzeczne (geometria)

Szerokości poprzeczne stanowią:
 Zjazd publiczny z drogi  nr 2017 S o szer. jezdni. 5,0 m  wyokrąglone  łukami
      o R-5,00 m.
 Droga wewnętrzna o jezdni szer. 5,00 m.  Stanowiska postojowe obustronne o

głębokości  4,50 m.  Spadek poprzeczny  jezdni i stanowisk postojowych 2%.

3.9. Nawierzchnia i podbudowa

Konstrukcja  jezdni  i  podbudowy  dostosowana do  kategorii ruchu (R-1) przewidując
użytkowanie  przez  pojazdy  do  2,5 t (samochody osobowe).
Nawierzchnia  z  kostki  brukowej  gr. 8 cm  na  podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
Podbudowa  jednowarstwowa  gr. 20 cm z  tłucznia  o  frakcji  31,5/63 mm  zagęszczona
mechanicznie. Podbudowa  ułożona  na  warstwie  piaskowej gr.10  cm.  po  uprzednio
zagęszczonym  i  wyprofilowaniem  dna koryta .
Stanowiska postojowe  z  kostki typu  „Behaton”  w  kolorze  granatowym  w tym rozdział
stanowisk  postojowych  kostką  w kolorze  czerwonym. Nawierzchnia dróg dojazdowych z
kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym na warstwie cementowo-piaskowej. Obudowa
jezdni krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm   posadowionym na ławie betonowej   z
oporem o wym. 15 x 30 + 15 x 10 cm.   Odcinek drogi publicznej na szerokości zjazdu,
krawężnik przejazdowy obniżony do 5 cm ponad krawędź jezdni. Pozostała krawędź jezdni
do obudowana krawężnikiem wystającym o wym. 15 x 30 cm na ławie z oporem. Krawężnik
na szerokości chodnika obniżony do 2 cm ponad krawędź jezdni. Nawierzchnia jezdni  na
odcinku od studni rew. „D” do wpustu „W2” w krawędzi jezdni, zaprojektowano obniżenie do
2 cm , nawierzchni o szerokości 30 cm , jako ciek powierzchniowy. Kostka w kolorze
czerwonym ułożona na podbudowie tłuczniowej i podsypce cementowo-piaskowej.

3.10. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe , w kierunku zlokalizowanych  wpustów ulicznych. Wpust  Ø
500 z osadnikiem. Odpływ  wód kanałem Ø 200 z rur PCV o ściankach pogrubionych 5,9
mm. Wpusty oznaczono „W1, W2 i W3”. Wpust „W3” jest zbieraczem wody powierzchniowej
z odcinka drogi publicznej na odcinku zjazd „A” i powierzchni skrzyżowania. Wpusty „W1 –
W2” z osadnikiem są przedłużeniem kanału i stanowią dopływ do zlokalizowanego
separatora. Separator koalescencyjny o Ø 1800 mm i przepływie 20 l/sek/ha. Studnia
rewizyjna „D” zlokalizowana w miejscu doprowadzenia przyłącza ze studzienki wpustowej
„W3”. Kanał Ø200/5,9 ułożony na podłożu z piasku gr. 20 cm .Ze względu na spłyconą
głębokość posadowienia rur na całej długości zaprojektowano ocieplenie warstwą żużla 20
cm. Odprowadzenie wód z separatora odcinkiem kanału Ø 200 z zakończeniem ścianką
typową dla przepustu. Odpływ ciekiem otwartym do rzeki Opatówka. Ciek wzmocniony (dno i
skarpy) prefabrykatem betonowym gr. 15 cm  - dyble  DP-15 i DC-15. Wzmocnienie skarpy
od strony rzeki na wys. 0,50 m , dla całej szerokości nasypu.
Ilość wody :
Parking :  (60,0 x 14,0): 10000 = 0,084 ha
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Powierzchnia drogi publicznej : (80,0 x 3,0) : 10000=0,024 ha

F = 0,084 + 0,024 = 0,192 ha
G= 126 l/sek/ha
µ = 0,08
Q= 0,192 x 126 x 0,08 = 19,35 l/sek

3.11. Roboty ziemne

Ilość robót ziemnych wyliczono metodą przekroi i dokonano zestawienia w części
tabelarycznej . Teren częściowo w wykonanym nasypie. Projekt obejmuje nasypy dla części
pozostałej z jednoczesnym zdjęciem warstwy humusowej gr. 20 cm. Nasyp wykonany
adoptowano do rzędnych projektowanej konstrukcji z uwzględnieniem dna koryta. Ilość
wykopów (m3) zostaje wbudowana na miejscu projektowanych nasypów. Zagęszczenie
nasypów sprzętem mechanicznym (walce, spycharki) z dostosowaniem do wskaźnika Is –
0,95. Ilość robót ziemnych wyszczególniono w przedmiarze robót.

3.12.  Organizacja  ruchu  drogowego – oznakowanie

W związku  z  projektowanym  parkingiem  ogólnodostępnym  przy drodze powiatowej 2017 S
projektuje się ustawienie dwóch znaków pionowych informacyjnych. Znaki dla każdego
kierunku: „D-18” – parking.
Szczegółowa lokalizacja  oznakowania  obrazuje  rys. Nr 2  - „Plan sytuacyjny”.

3.13.  Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Roboty drogowe wykonywane w wydzielonym terenie. Projektowane roboty dotyczą:
●  wykonania robót ziemnych (częściowe korytowanie) wykonywane sprzętem
    mechanicznym w postaci spycharki i koparki podsiębiernej oraz nasypy. Korytowanie
    mechaniczne z jednoczesnym zagęszczeniem podłoża.
● wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm.
Zachowanie bezpieczeństwa przy robotach ziemnych – należy wyznaczyć w terenie tablicami
ostrzegawczymi strefę niebezpieczeństwa w rejonie pracy spycharek, zgarniarek i koparek.
Oznaczenie winno być czytelne dla robotników jak i osób przechodzących. Operator
zobowiązany jest nadać sygnał dźwiękowy ostrzegający robotników lub przechodniów
będących w strefie niebezpieczeństwa. Na kabinie koparki winien być umieszczony wyraźny
napis o niebezpieczeństwie  przebywania w zasięgu łyżki koparki. Operatorowi wolno odejść
od maszyny budowlanej po jej całkowitym unieruchomieniu.
Zachowanie bezpieczeństwa przy robotach nawierzchniowych – wszelkie roboty
nawierzchniowe winny być oznakowane wg opracowanej organizacji ruchu na czas budowy.
Pracownicy wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeni w kamizelki w
kolorze ochronnym. Robotnicy zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni
być przed przystąpieniem do pracy, zaopatrzeni w specjalne maści ochronne do rąk i
twarzy. Podczas pracy powinni przebywać w ubraniach i okularach ochronnych, oddychać
przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie w oparach gorącego bitumu). Bitum z rąk lub
twarzy zmywać oczyszczoną naftą lub olejem rafinowanym. Zabezpieczenie rąk przed
skaleczeniem rękawicami ochronnymi, wzmocnionymi dermą lub skórą.

UWAGA!
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać odkrywki kabli teletechnicznych i
zbadać głębokość ich zalegania. Kable  w miejscach przejść pod drogami obudować rurą
dwudzielną typu „AROT”. Przestrzegać warunków podanych w opinii uzgodnienia
dokumentacji projektowej.


