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                               OPIS     

                                                                                                     
  Do  projektu   przebudowy  ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych  Alei Jana Pawła II     
  i L. Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Al. Jana Pawła II z  L. Chrzanowskiego i  
  11 Listopada , skrzyżowaniem L. Chrzanowskiego z ulicą Polną z sygnalizacją świetlną 
   W Ostrowcu Świętokrzyskim   

     
 
1.Podstawa opracowania : 
 

1. Umowa z Inwestorem  

2. Mapa  zasadnicza  z zasobów  w skali 1:500 

3. Obowiązujące przepisy  

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej   z  dnia  2 marca 

1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 14.05.1999r.) 

         5.   Pomiary geodezyjne uzupełniające  wysokościowe wykonane przez firmę „GEOTOP” 

 

2.Przedmiot i zakres  opracowania  

 
   Przedmiotem  opracowania jest przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych  Alei      

  Jana Pawła II i L. Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Al. Jana Pawła II z  

   L. Chrzanowskiego i 11 Listopada , skrzyżowaniem L. Chrzanowskiego z ulicą Polną  

   z sygnalizacją świetlną  w  Ostrowcu Świętokrzyskim   na długości 792,60mb. 

   Sygnalizacja świetlna stanowi oddzielne opracowanie. 

 

  

3. Opis istniejącego  zagospodarowania 

Projektowany do przebudowy  ciąg odcinków  ulic  , o kategorii drogi powiatowej klasy „Z” przechodzi 

przez teren zabudowany. Ulica na odcinku od skrzyżowania z ul. Radwana do wjazdu na  Osiedle 

Stawki za marketem Kaufland   posiada dwie jezdnie. Na pozostałych odcinkach  jest jednojezdniowa.  

Na odcinku objętym  przebudową zlokalizowane są dwie  zatoki autobusowe. Po prawej stronie 

wzdłuż pasa drogowego zlokalizowany jest parking dla samochodów osobowych.  W pasie drogowym  

na  projektowanym odcinku zlokalizowane jest: następujące uzbrojenie techniczne: 

- gazociąg, 

- wodociąg, 

- kanalizacja teletechniczna, 

- kable energetyczne , 

- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa 



Przebudowa ulic prowadzona jest w granicach istniejącego pasa drogowego. 
 
 
4.Projektowane  zagospodarowanie 

Na przewidzianym do przebudowy odcinkach zaprojektowany został przekrój  uliczny w układzie 

przestrzennym dwujezdniowym  z wewnętrznym  pasem dzielącym o parametrach: 

- długość  przebudowy                              - 792,6 m 

- klasa  techniczna        - Z 

- obciążenie      - 100 kN/oś 

- kategoria ruchu      – KR3 

- grupa nośności podłoża    – G4(G3) 

- prędkość projektowa     - Vp=50 km/h 

- szerokość jezdni podstawowa    - 7,0 m 

- szerokość pasa ruchu     - 3,5 m 

- szerokość chodników      – 1,5 do 3,5 m 

-szerokość ścieżki rowerowej     – 2,0 m   

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne; 

Konstrukcja jezdni głównej:  

- warstwa ścieralna z SMA grubości 4 cm 

- warstwa wiążąca z BA grubości 8 cm 

- wyrównanie do profilu z BA   od  0-5cm 

Na poszerzeniu  podbudowa 

- podbudowa zasadnicza z BA grubości 12 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

- wzmocnienie słabego podłoża gruntowego – warstwa z gruntu stabilizowanego cementem  

    Rm=2,5MPa o   grubości 15 cm 

 

Konstrukcja zatok autobusowych oraz pierścienia małego ronda: 

- warstwa ścieralna z kostki kamiennej  10cm 

- podsypka cementowo-żwirkowej  gr. 5 cm 

-podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 (B20) 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

- wzmocnienie słabego podłoża gruntowego – warstwa z gruntu stabilizowanego cementem  

    Rm=2,5MPa o   grubości 15 cm 

 

Konstrukcja dróg bocznych i zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej 

- warstwa ścieralna z BA grubości 4 cm 

- warstwa wiążąca z BA grubości 4 cm 

Przy nowej  podbudowie 



- podbudowa zasadnicza z BA grubości 12 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

- wzmocnienie słabego podłoża gruntowego – warstwa z gruntu stabilizowanego cementem  

    Rm=2,5MPa o   grubości 15 cm 

 

Konstrukcja  zjazdów publicznych z kostki betonowej 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa  gr. 5 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

- warstwa odsączająca gr. 15 cm 

 

Konstrukcja chodników i ścieżek rowerowych 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm 

- podsypka piaskowa gr. 5 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 

Ścieżka rowerowa po lewej stronie ulicy L. Chrzanowskiego 

- warstwa ścieralna z BA  3cm 

- warstwa wiążąca  z BA   3 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

 

Krawężnik i obrzeża betonowe 

- krawężnik  betonowy 20x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15 

- krawężnik betonowy  15x30 na ławie z betonowej z oporem  z betonu B15 

- obrzeże  betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B10 

Zieleńce 

W przekroju poprzecznym zaprojektowane zostały odcinkami niewielkie pasy zieleni, których 

lokalizację pokazano na projekcie zagospodarowania. Trawniki  zostaną wykonane na warstwie 

humusu  5cm.Wykonane zostanie nasadzenie drzew . 

Odwodnienie 

Zaprojektowana zostały dodatkowe studnie rewizyjne ø 1200mm na kanalizacji deszczowej oraz 

przykanaliki z rur PEHD ø200mm odprowadzające wody opadowe  z jezdni do istniejącego kd.  o 

średnicy 500mm.  Studzienki wpustowe betonowe ø500mm,na ulicy Chrzanowskiego boczne. 

 
    
  5. Projektowane rozwiązanie wysokościowe -profil podłużny  
 

Niweleta jezdni przebudowywanych  odcinków ulic   została dowiązana wysokościowo do  rzędnych  



istniejącej nawierzchni na tym odcinku oraz na odcinku przed i za przebudową.   

Zaprojektowano  spadki   podłużne normatywne.  

 
6. Przekroje normalno-konstrukcyjne 
 

W   przekroju  normalnym  zaprojektowano dwie jezdnie po 7,0m ze spadkiem  daszkowym 2%, 

spadek na pasie dzielącym, na chodniku i na  zieleńcu 2%. 

Na istniejącej jezdni zaprojektowano frezowanie warstw bitumicznych oraz ułożenie nowych warstw 

nawierzchni. Na poszerzeniach zaprojektowano nową konstrukcję jezdni dla ruchu KR4. Na 

połączeniach nawierzchni zaprojektowana została geosiatka. 

 
7. Oświetlenie i przebudowa kabli  NN i SN 

7.1. Oświetlenie 

7.1.1.  Stan istniejący. 

Z projektowaną w związku  przebudową drogi powiatowej kolidują istniejące słupy oświetleniowe 

wraz z linią kablową zasilającą je. Na przedmiotowym odcinku zainstalowane są słupy stalowe nie 

nadające sie do ponownej zabudowy. Na słupach tych zabudowane są oprawy sodowe  

INDY- 250  

7.1. 2. Projektowana przebudowa oświetlenia. 
 
Przebudowa oświetlenia polegać będzie na demontażu  wyżej wymienionych słupów  stalowych 

Projektuje się słupy aluminiowe typu SAL z wysięgnikami łukowymi, o wysokości zawieszenia 

oprawy ulicznej ok. 9m. Oprawy uliczne sodowe  o mocy 100W, 150W .   

Słupy ustawić należy w odległości nie mniejszej niż 0,7m od krawężnika jezdni. 

Słupy i przebieg  linii kablowej usytuowano w miarę możliwości w pasie zieleni z uwzględnieniem 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, zadrzewienia i zagospodarowania terenu oraz projektowanej 

przebudowy drogi. Dobór długości wysięgników poszcz. słupów należy przeprowadzić tak, by 

uzyskać płynną „linię świetlną opraw)  

Dobór elementów oświetlenia podstawowego. 

 Zasilanie  latarń  kablem  ziemnym  YAKY 4x25 mm2,  podłączenie  opraw  przewodami   YDY-750  

2x2,5 mm2,  miejsce  odgałęzienia  we wnęce słupa przez tabliczki bezpiecznikowe TB-1 i TB-2 

Trasę pokazano  na  planie  zagospodarowania. 

 

7.1.3. Zakres rzeczowy: 

  
 

- Montaż słupów  SAL  z wysięgnikiem  WŁ-1                      -  20 szt.  

- Montaż słupów SAL z wysięgnikiem WŁ-2              - 2 szt. 

- Montaż słupów SAL z wysięgnikiem Wł-3                                                 - 1szt.      



-  montaż opraw INDY                                       - 25 kpl. 

- Montaż opraw  sodowych, wykonanie w II klasie izolacji  - LUNOIDA prod ZPO Rosa lub   

SGP 340/100W II PC SP prod.  PHILIPS    lub ich odpowiedniki 100W (150W) 

- źródło światła sodowe– SON-T Plus 100W 

- zabezpieczenie oprawy – wkładka topikowa 6A w tabliczce TB we wnęce słupa. 

 
7.1.4. Zasilanie i sterowanie oświetlenia. 

Przedmiotowe  oświetlenie  zasilane będzie od istniejących linii kablowych ,ze słupów istniejących 

z których wyprowadzone są kable YAKY 4x25mm2 . 

7.1.5. Układanie kabla i posadowienie słupów. 

Zaprojektowano kabel typu YAKY 4x25 mm2. 

Projektowane kable  układać  w  wykopie  na  głębokości  0,8 m  z  wykonaniem  podsypki  

piaskowej  i  zabezpieczeniem  trasy  folią  koloru  niebieskiego i odpowiednimi oznacznikami 

bezpośrednio na kablach. Skrzyżowania z drogami i uzbrojeniem podziemnym wykonać  w rurach 

typu AROT DVK i SRS fi 110. Przejścia pod jezdniami wykonywać w warstwie poniżej podbudowy 

drogi. Przy budowie kabla zachować warunki normy PN-76/E-05125. 

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne wykopy pod kabel i słupy wykonywać z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

7.1.6. Ochrona  dodatkowa  od  porażeń. 
 
 Projektowane oprawy i tabliczki zaciskowe wykonane są w II klasie izolacji i nie wymagają 

dodatkowej ochrony.  W słupach zaprojektowano przewody na napięcie 750V w podwójnej izolacji . 

Ponadto spełnione są warunki samoczynnego  szybkiego  wyłączenia zasilania przy  użyciu  

wkładek  bezpiecznikowych topikowych zainstalowanych w szafie SO 

 
7.1.7. Demontaże. 

Po wybudowaniu nowego oświetlenia należy zdemontować istniejące słupy stalowe . Sposób 

utylizacji słupów uzgodnić z Urzędem Miasta Ostrowiec. Kolidujące odcinki kabli , które byłyby po 

przebudowie nie wykorzystane, w miarę możliwości wykopać z ziemi. 

 

7.2 Przebudowa kabli elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia: 

Projektowana przebudowa ulicy Chrzanowskiego obejmuje teren przez który przebiegają 

elektroenergetyczne linie kablowe niskiego i średniego napięcia. Konieczna jest eliminacja 

występujących kolizji zarówno z przebudowywanymi urządzeniami infrastruktury drogowej jak i 

urządzeniami uzbrojenia podziemnego. Projektuje się zmiany trasy i odpowiednie zabezpieczenie 

linii kablowych dla spełnienia powyższego warunku i uzyskania nie utrudnionego dostępu do kabla 

podczas eksploatacji. 



Istniejące i projektowane trasy przekładek kabli przedstawia plan zagospodarowania terenu. Na 

odcinkach nowoprojektowanych tras kabli SN należy układać nowe kable z polietylenu 

usieciowanego typ XRUHAKXs na napięcie znamionowe Un = 12/20 kV o tych samych przekrojach 

co kabel podlegający przełożeniu. W przejściach pod jezdniami wykonać przepusty z rur 

ochronnych AROTA SRS 0160 mm w kolorze czerwonym. Kable należy układać po wytyczeniu 

układu drogowego z uwzględnieniem docelowych rzędnych wysokościowych. Istniejące kable 

odkopać w miejscach projektowanych muf i rozciąć. 

UWAGA: Przecięcia kabli mogą wykonać jedynie służby Zakładu Energetycznego po dokonaniu 

jednoznacznej ich identyfikacji przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

Połączenia istniejących kabli olejowych z odcinkami projektowanych kabli suchych, zrealizować 

poprzez wykonanie typowych zestawów muf przejściowych do połączeń kabli olejowych 

wielożyłowych z kablami jednożyłowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego produkcji firmy 

Raychem typ TRAJ 24/lx***-3HL na napięcie znamionowe Un = 12/20 kV. Mufy instalować wg 

zamieszczonej na opakowaniu zestawu instrukcji montażu. Dla wykonania przekładek kabli suchych 

stosować typowe mufy przelotowe produkcji firmy Raychem do łączenia kabli suchych typ POLJ 

24/1 x*** na napięcie znamionowe Un = 12/20 kV . Przy każdej mufie należy po obu jej końcach 

zostawić zapasy kabla o długości ok. 2 m. Lokalizację każdej mufy należy oznaczyć przez wkopanie 

oznacznika betonowego z trwałym napisem litery „M". Kable SN układać w rowie o głębokości 0,9 m 

i szerokości 0,4 m. Kable w rowie kablowym układać faliście na podsypce piaskowej o grubości 10 

cm. Taką samą warstwą piasku należy go przysypać a po uzupełnieniu grubości warstwy gruntem 

rodzimym do ok. 25 cm, ułożyć folię znakującą koloru czerwonego. Na całej trasie w wykopie na 

kabel zakładać oznaczniki kablowe w odstępach max. 10 m oraz w charakterystycznych miejscach 

linii tj. na podejściach do słupów, przepustów rurowych, szaf lub stacji trafo, muf kablowych, głowic 

itp. Oznaczniki winny posiadać takie informacje jak przyjęto dla kabli oświetleniowych. Dla połączeń 

istniejących kabli niskiego napięcia z projektowanymi wstawkami należy stosować typowe 

zestawy termokurczliwe muf przelotowych niskiego napięcia np. firmy Raychem. Mufy należy 

instalować zgodnie z dołączanymi do nich instrukcjami montażu. Przy każdej mufie zostawiać zapas 

kabla po około 1 m z obu stron. Mufy powinny być oznakowane na trasie przy pomocy oznaczników 

betonowych. Kable energetyczne należy układać faliście w rowach kablowych o głębokości 0,8 m 

na podsypce piasku o grubości 10 cm. Taką samą warstwą piaskunależy je przysypać a po 

uzupełnieniu grubości warstwy gruntem rodzimym do ok. 25 cm, ułożyć folię znakującą koloru 

niebieskiego. Na trasie w wykopie na kabel zakładać oznaczniki kablowe w odstępach max. 10 m 

oraz w charakterystycznych miejscach linii tj. przepustów rurowych, szaf lub stacji trafo, muf 

kablowych, głowic itp. Oznaczniki winny posiadać takie informacje jak przyjęto dla kabli 

oświetleniowych. . W przejściach pod jezdniami wykonać przepusty z rur ochronnych AROTA  

SRS 100 mm w kolorze niebieskim. 



Prace ziemne wykonywać w porozumieniu ze służbami energetycznymi PGE. Kable przed 

zasypaniem podlegają odbiorowi technicznemu przez służby Zakładu Energetycznego i 

Inwestora oraz inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
 
 

 
7. Organizacja ruchu  

Zaprojektowano oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome na przebudowywanym odcinku . 

Projekt  organizacji ruchu  na czas   prowadzenia  robót  opracuje wykonawca.   

 Zastosowano: 

- ogrodzenia łańcuchowe 

- ogrodzenia segmentowe 

- słupki przeszkodowe 

- oznakowanie pionowe ulicy  

- oznakowanie poziome 

      
 8.  Kosztorys  

W ramach projektu został opracowany przedmiar robót oraz  kosztorys  inwestorski sporządzony  na 

bazie cen Sekocenbud.      
 
9. Inne 

Podczas   prowadzenia    robót     należy    zapewnić     bezpieczne   warunki    dla     ruchu 

drogowego  poprzez   prawidłowe    oznakowanie   zgodnie   z    tymczasowym   projektem       

organizacji   ruchu, który opracuje Wykonawca robót.   

Wykonawca   winien   bezwzględnie     przestrzegać      warunków   BHP  oraz  opracować    plan 

BIOZ. W czasie robót   zapewnić dojazd do posesji. Roboty  powinny  być wykonane zgodnie  z  

projektem  oraz   Szczegółowymi  Specyfikacjami   Technicznymi   zawierającymi    wymagania   

formalno   - techniczne    do   wykonania   i  odbioru robót. 

Materiały    pochodzące   z rozbiórki a nadające się do ponownego wbudowania  Wykonawca 

przekaże Inwestorowi.  Masy ziemne z wykopów zostaną wykorzystane na budowie do wbudowania 

w nasypy.  Materiały nie nadające się do wbudowania  Wykonawca zagospodaruje bądź zutylizuje  

zgodnie z ustawą o odpadach.

 

 

      
 


