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Przedmiotowe zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy
Nowy Otok Wschód (zadanie nr 2) w Oławie” zostało wydzielone z Kontraktu pn. „Budowa
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok Zachód (zadanie nr 1) i sieci
kanalizacyjnej w dzielnicy Nowy Otok Wschód (zadanie nr 2) w Oławie”.
Na podstawie porozumienia nr 01/P/2009 z dnia 26.01.2009 r. pomiędzy Gminą Miasto
Oława a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Oławie Inwestorem kontraktu ustanowiono Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie. Pozwolenie na budowę dla Kontraktu, wydane na
Gminę Miasto Oława, zostało przeniesione na Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie.
Ze względu na to, iż na dzień sporządzenia dokumentacji projektowej Inwestorem była
Gmina Miasto Oława, nie wprowadzono zmian dotyczących zmiany Inwestora we wszystkich
dokumentach.
Odtworzenie nawierzchni wg zakresów zaznaczonych na rysunkach.

I. CZĘŚĆ OPISOWA
O pi s t e c h ni c z ny
do projektu odbudowy nawierzchni dróg gruntowych po budowie
kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Dzielnicy Nowy Otok dla
zadania pn” Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” - ulice: Nefrytowa,
Jaspisowa,

Cedrowa,

Kryształowa,

Malachitowa, W iosenna,
Ametystowa,
Poranna,

Radosna, Letnia, Błękitna,

Południowa,

Świerkowa,

Brylantowa, Perłowa,

Diamentowa,

Jodłowa,

Sosnowa,

Pogodna,

fragmenty

Szafirowa , Rubinowa

ulic:

Jantarowa,
Pastelowa,
Magnezowa,

Szmaragdowa,

oraz ciągi ulic nie

posiadające jeszcze swoich nazw.
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1. Podstawa opracowania
„Projekt

„Budowa

sieci

wodociągowej

i

kanalizacyjnej

w dzielnicy Nowy Otok”.
Rozporządzenie

Ministra

Transportu

i

Gospodarki

Morskiej

NR

430

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dziennik 43).
plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:1000
wizja i pomiary w terenie
2. Z a k r e s o p r a c o w a n i a , s t a n i s t n i e j ą c y
Przedmiotem odbudowy dróg asfaltowych
Jaspisowa,

Cedrowa,

Kryształowa,

objęte są odcinki ulic : Nefrytowa,

Diamentowa,

Jantarowa,

Malachitowa,

Wiosenna, Radosna, Letnia, Błękitna, Pastelowa, Ametystowa, Południowa,
Jodłowa, Pogodna, Magnezowa, Poranna, Świerkowa, Sosnowa, Szmaragdowa,
Brylantowa, Perłowa, Szafirowa, Rubinowa oraz ciągi ulic nie posiadające jeszcze
swoich nazw. O d b u d o w a

odcinków

ulic

o

nawierzchni

asfaltowej

została ujęta w odrębnym opracowaniu
W/w ulice są to ulice o charakterze lokalnym stanowiące dojazd do okolicznej
zabudowy jednorodzinnej. Projektem odbudowy nawierzchni objęte zostały odcinki
ulic

posiadające

nawierzchnię

gruntową

(zgodnie

z

planami

sytuacyjnymi

rys. nr 2, 3, 4, 5, 6). Przedmiotowe ulice są zmiennej szerokości od 3,0-4,0 m,
częściowo posiadają rowy.
Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywa się poprzez wykształcenie spadków
poprzecznych i podłużnych, odpływ wody do rowów, jak również w formie
odwodnienia powierzchniowego.
Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa i tłoczna oraz wodociąg wykonywane będą w
wykopach wąskoprzestrzennych szerokości 1,2 m natomiast kanalizacja sanitarna
grawitacyjna wykonywana będzie w wykopach wąskoprzestrzennych o szerokości
1,2-1,5 m w zależności od głębokości wykopu. Rurociągi zlokalizowane będę na
głębokości około 1,4-4,5 m.
Uwaga: Wykopy należy zabezpieczyć szalunkami systemowymi, w przypadku
zwiększenia szerokości wykopu przez Wykonawcę robót koszty odbudowy
nawierzchni

zwiększonego

zakresu

odbudowy

zostaną

pokryte

przez

Wykonawcę.
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3. Stan projektow any
Niniejsze

opracowanie

ma

na

celu

odbudowę

nawierzchni

w/w ulic zgodnie z planami sytuacyjnymi –rys. nr 2, 3, 4, 5, 6
Po zakończeniu robót należy odbudować teren pasa drogowego.
Zasyp

wykopów

należy

wykonać

gruntem

sypkim(piasek)

z jednoczesnym polewaniem woda i zagęszczeniem do uzyskania
wskaźnika

zagęszczenia

0,97.

Grunt

taki

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia

02.03.1999

(DU

43

zarządzenie

nr

430)

niezależnie

od

warunków wodnych stanowi podłoże o nośności G1.
Odbudowa elementów pasa drogowego:
odbudow a naw ierzchni gruntow ych
odtworzenia zgodne z rys. nr 2,3,4,5,6
Na

gruncie

G1

należy

ułożyć

warstwę

kruszywa

kamiennego

0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Przed

przystąpieniem

zinwentaryzować

rzędne

do

robót

wysokościowe

rozbiórkowych
stanu

należy

istniejącego

.

Projektowaną odbudowę nawierzchni należy odtworzyć zgodnie z
wykonaną inwentaryzacją.
W przypadku uszkodzenia dróg gruntowych, poboczy i zjazdów, przepustów pod
zjazdami w rejonie przedmiotowych ulic należy je odbudować do stanu pierwotnego
Na projektowanych odcinkach ulic przyjęto spadek poprzeczny i podłużny zgodny ze
stanem istniejącym.
Odwodnienie ulic będzie bez zmian tj. odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie do
okolicznych rowów przydrożnych.

Opracował:
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.

Orientacja-Nowy Otok

2.

Plan sytuacyjny-cz.1

skala 1:1000

3.

Plan sytuacyjny-cz.2

skala 1:1000

4.

Plan sytuacyjny-cz.3

skala 1:1000

5.

Plan sytuacyjny-cz.4

skala 1:1000

6.

Plan sytuacyjny-cz.5

skala 1:1000

7.

Przekrój konstrukcyjny

skala 1:20
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