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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S na odcinku Wilkowiecko-
Kłobuck” – które będzie realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę.  Sumaryczna długość drogi objętej opracowaniem wynosi ok. 4,9 km. 

 
2 PODSTAWA OGÓLNA 
 

Projekt opracowano na podstawie: 

• mapy sytuacyjno – wysokościowej pozyskanej z zasobów starostwa ( skala 1: 500 ), przetworzonej 
cyfrowo 

• uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą, 
• inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego, 

• inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni   drogi, 

• ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej nawierzchni  i  
zakresu  remontu, 

• zakresu rzeczowego zlecenia dołączonego do umowy 

• obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych. 
 
3 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
3.1 DANE OGÓLNE 

Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Wilkowiecko oraz Kłobuck. 
Droga powiatowa nr 2020S stanowi obecnie dojazd do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarstw 
rolnych i budynków użyteczności publicznej. Ponadto stanowi przejazd do miejscowości Wilkowiecko z 
Kłobucka. Droga podlegająca przebudowie ma charakter drogi powiatowej o numerze 2020S. Zgodnie z 
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego posiada ona klasę techniczną ,,Z’’, a 
obciążenie ruchem odpowiada kategorii ruchu KR3. W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się 
przebudowę drogi powiatowej na odcinku od km 0+000,00 do km 4+900,00.  

  
3.2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ DROGI 

Droga objęta opracowaniem posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości przeciętnie 5,0 m z 
lokalnymi odchyleniami do 30 cm. Wjazdy bramowe są wykonane z nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, 
bitumicznej bądź z kostki betonowej. Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi są odprowadzane za 
pomocą spadków nawierzchni na pobocza a następnie do istniejących rowów drogowych oraz odparowujących.  

 
Połączenie z innymi drogami :  

 Projektowana do przebudowy droga powiatowa od miejscowości Kłobuck w kierunku 
północno zachodnim do miejscowości Wilkowiecko, a następnie dalej w kierunku Parzymiechów. 
Najbliższe połączenie z drogą krajową nr 43 występuje poprzez ulicę Żołnierzy Września w 
miejscowości Wilkowiecko oraz jadąc od Kłobucka, skręcając z ul. Pogodnej w kierunku Julianowa.  

Przebudowywana droga powiatowa posiada połączenie z następującymi drogami :  

- Źródlana 

- Świerkowa 

- Leśna 
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- Adama Mickiewicza  

- Zawodzie 

- Polna 

- Mikołaja z Wilkowiecka 

3.3 INFORMACJA O ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ 
Przez teren objęty inwestycją przebiegają następujące sieci i urządzenia: 

• napowietrzna sieć energetyczna; 
• sieć telekomunikacyjna; 

• sieć wodociągowa 
 

 Roboty ziemne nie powinny kolidować z istniejącym uzbrojeniem, jednak z uwagi na dokładności 
odwzorowań mapowych określających lokalizację sieci uzbrojenia terenu prace należy wykonywać z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. Położenie instalacji infrastruktury technicznej zawarto na rysunkach 
wykonawczych będących załącznikami do opracowania. W miejscach potencjalnego występowania sieci należy 
wykonać przekopy kontrolne bez użycia sprzętu mechanicznego w celu ustalenia dokładnego przebiegu 
infrastruktury technicznej. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne 
uszkodzenia ponosi kierujący pracami, osoba z uprawnieniami, względnie kierownik budowy. 
 
4 OCENA STANU TECHNICZNEGO 
 
4.1 JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWĄ ORAZ ROWAMI 

Ze względu na średnie zużycie drogi w zasadniczej części nawierzchni występują ubytki przy 
krawędziach jezdni oraz spękania siatkowe oraz miejscowe deformacje ciągłości profilu podłużnego oraz 
poprzecznego. w związku z czym jej stan techniczny określono jako niezadowalający. Stan poboczy określa się 
jako niezadowalający 

Stan rowów nie pozwala na prawidłowe odprowadzanie wód opadowych. Rowy wymagają prac 
konserwacyjnych co najmniej w zakresie odmulenia oraz przywrócenia profilu rowu oraz skarp. Stan 
techniczny określono jako niezadowalający.  
 
5 STAN PROJEKTOWANY 
 
5.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

 
5.1.1 Część drogowa: 
                      W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się przebudowę drogi powiatowej na 
odcinku od km 0+000,00 do km 4+900,00.  
 
 Na całym odcinku przewidziano :  
- mechaniczne ścięcie poboczy wraz z utwardzeniem kruszywem łamanym, szerokość 1,0m  
- wymiana istniejących barier na przepustach  
- usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego, kolidujących z projektowaną przebudową oraz 
stanowiących zagrożenie dla ruchu drogowego 
- regulacja istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej ( zasuwy wodociągowe, włazy 
kanalizacyjne) 
- zjazdy do posesji z kruszywa łamanego  
- w przypadku istniejących zjazdów z kostki odtworzenie z materiału istniejącego  
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- odtworzenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych  
 
Na odcinkach 0+000,00 do km 0+100,00, od 0+100,00 do 0+500,00, od 2+600,00 do 3+150,00, od 
3+850,00 do 4+900,00 zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji jezdni.  W ramach wzmocnienia 
nawierzchni przewidziano oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie bitumem oraz wyrównanie 
mieszanką mineralno-asfaltową wbudowywaną mechanicznie. Następnie zaprojektowano 
wzmocnienie nawierzchni geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 50/50 kNm, powtórne skropienie 
bitumem oraz wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej o grubości 8 cm, następnie warstwy 
ścieralnej o grubości 4 cm.   

 

 Powierzchnia planowanej inwestycji to około 10 500,00 m2 powierzchni drogi, oraz 9,2 km 
konserwacji oraz profilowania rowów odwodnieniowych i poboczy. Działki przeznaczone pod 
infrastrukturę drogową to działki o funkcji pasa drogowego oraz okazjonalnie działki prywatne zajęte 
pod istniejący pas drogowy w niewielkiej części swej powierzchni, na których przebiega istniejący pas 
drogowy. W ramach przebudowy szerokość pasa drogowego nie ulegnie zmianie. Usytuowanie 
drzewostanu na obszarze objętym opracowaniem koliduje z projektowanym zakresem przebudowy 
w/w drogi. W związku z czym w czasie realizacji robót będzie wykonywana wycinka drzew. 

 

5.2 WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ 
 

Numer działki Obręb ewid. 

125/4 Zagórze 

1128 Zagórze 

123/6 Zagórze 

124/2 Zagórze 

831/6 Brody Malina 

791/7 Brody Malina 

835 Brody Malina 

790/5 Brody Malina 

790/6 Brody Malina 

684/1 Brody Malina 

832/1 Brody Malina 

683/1 Brody Malina 

373/1 Brody Malina 
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682/1 Brody Malina 

376 Brody Malina 

834/2 Brody Malina 

832/2 Brody Malina 

680/4 Brody Malina 

384/4 Brody Malina 

385/4 Brody Malina 

831/2 Brody Malina 

681/1 Brody Malina 

386/1 Brody Malina 

679/4 Brody Malina 

387/1 Brody Malina 

388/1 Brody Malina 

389/1 Brody Malina 

679/6 Brody Malina 

390/1 Brody Malina 

679/8 Brody Malina 

391/1 Brody Malina 

678/1 Brody Malina 

237/1 Brody Malina 

806/1 Brody Malina 

798 Brody Malina 

236/1 Brody Malina 

235/1 Brody Malina 

807/1 Brody Malina 

234/1 Brody Malina 

805/1 Brody Malina 
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287/1 Brody Malina 

226/1 Brody Malina 

286/6 Brody Malina 

225/1 Brody Malina 

270/1 Brody Malina 

802/1 Brody Malina 

253/1 Brody Malina 

803/1 Brody Malina 

221/3 Brody Malina 

224/1 Brody Malina 

223/1 Brody Malina 

222/1 Brody Malina 

252/1 Brody Malina 

190/1 Brody Malina 

801/1 Brody Malina 

241/1 Brody Malina 

192/1 Brody Malina 

800/1 Brody Malina 

191/1 Brody Malina 

238/3 Brody Malina 

227/1 Waleńczów 

651/1 Brody Malina 

650/1 Brody Malina 

225/1 Brody Malina 

828 Brody Malina 

224/1 Brody Malina 

649/1 Brody Malina 
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223/3 Brody Malina 

222/1 Wilkowiecko 

221/4 Brody Malina 

656/1 Brody Malina 

1100/1 Wilkowiecko 

1169/3 Wilkowiecko 

1099/1 Wilkowiecko 

1098/1 Wilkowiecko 

1097/1 Wilkowiecko 

1096/1 Wilkowiecko 

1094/2 Wilkowiecko 

1092/2 Wilkowiecko 

1095/2 Wilkowiecko 

1091/2 Wilkowiecko 

1090/1 Wilkowiecko 

1089/1 Wilkowiecko 

1088/1 Wilkowiecko 

1087/1 Wilkowiecko 

1086/1 Wilkowiecko 

1081/3 Wilkowiecko 

1085/1 Wilkowiecko 

1084/1 Wilkowiecko 

1079/1 Wilkowiecko 

1079/1 Wilkowiecko 

1178/1 Wilkowiecko 

668/1 Wilkowiecko 

700/1 Wilkowiecko 
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699/1 Wilkowiecko 

698/1 Wilkowiecko 

697/1 Wilkowiecko 

696/1 Wilkowiecko 

695/1 Wilkowiecko 

667/1 Wilkowiecko 

669/1 Wilkowiecko 

679/1 Wilkowiecko 

678/1 Wilkowiecko 

677/1 Wilkowiecko 

676/8 Wilkowiecko 

676/6 Wilkowiecko 

676/4 Wilkowiecko 

675/1 Wilkowiecko 

1180/1 Wilkowiecko 

600/1 Wilkowiecko 

601/1 Wilkowiecko 

602/8 Wilkowiecko 

606/1 Wilkowiecko 

602/9 Wilkowiecko 

1170/1 Wilkowiecko 

616/1 Wilkowiecko 

617/1 Wilkowiecko 

603/1 Wilkowiecko 

1157 Wilkowiecko 

592/2 Wilkowiecko 

1168 Wilkowiecko 
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1155 Wilkowiecko 

 
Projektowana przebudowa zawiera się w całości w granicach istniejącego pasa drogowego. Sporadycznie 
nieuregulowany stan prawny nieruchomości w pasie drogowym może prowadzić do sytuacji w której pas 
drogowy znajduje się na posesji prywatnej, jednak w takiej sytuacji terenem zajętym pod pas drogowy 
rozporządza zarządca drogi. W ramach inwestycji nie zmieniają się granice pasa drogowego, nie zwiększa się 
również obszar oddziaływania obiektu liniowego względem stanu istniejącego.  

 
5.3 ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowane  ukształtowanie  wysokościowe  stanowi  odwzorowanie  istniejącego  ukształtowania  
wysokościowego  wyznaczonego  przez  istniejący teren.   

Parametry wysokościowe projektowanego pobocza i jezdni przedstawiają się następująco: 
• spadek poprzeczny jezdni (jednostronny) i=2% na odcinkach prostych oraz i=4% na łukach  

• spadek poprzeczny pobocza i=6% na odcinkach prostych, i=2% na łukach w kierunku przeciwnym 
do spadku nawierzchni drogi na łuku 

 
Zjazdy indywidualne należy wykonać ze spadkiem maksymalnym nie przekraczającym 5% i 

dopasowanym wysokościowo do zjazdów na posesjach prywatnych. 
 
5.4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
5.4.1 Jezdnia (odcinkach 0+000,00 do km 0+100,00, od 0+100,00 do 0+500,00, od 2+600,00 do 3+150,00, 

od 3+850,00 do 4+900,00) 
• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm – AC 11S, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 8 cm – AC 16W, 

• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o grubości do 4 cm – AC 16W, 

• geokompozyt typu Z,  
 
W miejscu poszerzenia jezdni oraz przy lokalnej wymianie uszkodzonej podbudowy :  

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm – AC 11S, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 8 cm – AC 16W, 
• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o grubości do 4 cm – AC 16W, 

• geokompozyt typu Z, 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 10 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o grubości 20 cm. 
 

5.4.2 Zjazdy 
Zjazdy z kostki brukowej – dowiązanie wysokościowe zjazdów istniejących: 

• kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm koloru czerwonego (materiał z odzysku) 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości  do 15 cm ( wyrównanie istniejącej 

podbudowy, dopasowanie wysokościowe)  
 

Zjazdy bitumiczne do odtworzenia: 
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm - AC 11S, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 8 cm - AC 16W, 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o grubości 20 cm 
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Zjazdy z kruszywa: 
• nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm, 

 
5.4.3 Pobocze  

Pobocza należy wykonać zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu o następującym układzie 
warstw: 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o grubości 20 cm. 
 

6 ELEMENTY ROWÓW ORAZ PRZEPUSTY  
 

6.1.1 Rowy drogowe – na całej długości odcinka 
W ramach inwestycji przewidziano konserwację 9,2 km rowów odwodnieniowych, z uwagi na zły stan 

techniczny utrudniający bądź częściowo uniemożliwiający prawidłowe odprowadzanie wód opadowych. 
Konserwacja będzie polegać na wykoszeniu traw, odmuleniu oraz wyprofilowaniu rowów z uwagi na 
degradację profilu oraz skarp w wyniku działania czynników środowiskowych.   

 
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu przewidziano rozwiązania z korytek płytkich 60x15x40 

oraz korytka głębokie głębokości 56 cm oraz szerokości 70 cm. Szczegóły posadowienia korytek przedstawiono 
na rysunkach zawierających przekroje typowe.  

Miejscowe wzmocnienia skarp płytami ażurowymi (zgodnie z PZT) wykonać za pomocą płyt 
betonowych ażurowych 40x60x10 układanych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.  

 
 

6.1.2 Przepusty pod drogą 
W trakcie prowadzenia robót należy przewidzieć możliwość przepuszczenia płynącej wody 

poza obszar prowadzonych robót. Przepusty przewidziane do przebudowy należy rozebrać oraz 
wykonać na nowo z rur PP o średnicy 600 mm, rury posadowić na ławie żwirowej 20 cm oraz obsypać 
piaskiem grubym jak dla rur kanalizacyjnych tj. 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać 
warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.  

 
6.1.3 Przepusty pod zjazdami 

W trakcie prowadzenia robót należy przewidzieć możliwość przepuszczenia płynącej wody poza obszar 
prowadzonych robót. Przepusty przewidziane do przebudowy należy rozebrać oraz wykonać na nowo z rur PP o 
średnicy 400 mm, rury posadowić na ławie żwirowej 20 cm oraz obsypać piaskiem grubym jak dla rur 
kanalizacyjnych tj. 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając 
mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Długość przepustów ustalono indywidualnie, zgodnie z 
Projektem Zagospodarowania Terenu. Przepusty ograniczyć ściankami czołowymi betonowymi 
prefabrykowanymi posadowionymi na ławie betonowej C12/15 gr. 20 cm.  
 
 
Wymogi wykonywania przepustów oraz obsypek i zasypek 
 
Rury muszą być układane na równym i jednorodnym podłożu żwirowym o grubości min 20 cm – 
niewysadzinowym – odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym, podłoże to nie może być zbyt sztywne, np. 
skaliste lub z pozostałością starych fundamentów z betonu. Przed układaniem segmentów wierzchnia warstwa 
podłoża powinna być rozluźniona, co umożliwia lepsze zagęszczenie przestrzeni między karbami i zespolenie 
konstrukcji z gruntem. 
Górna warstwa podsypki musi być równa i przygotowana z dokładnością ± 2 cm, z dostosowaniem do spadku 
podłużnego – i = 1,2% – zgodnie z kierunkiem przepływu. Zasypanie przepustu na całej wysokości musi być 
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wykonywane ręcznie, równomiernie i równocześnie z obu stron – warstwami o grubości do 15 cm, przy 
wskaźniku zagęszczenia: 
- 0,97 – w bezpośrednim otoczeniu konstrukcji, 
- 1,00 – w pozostałej strefie poza konstrukcją. 
Cała przestrzeń po wybranym gruncie wymaga zasypki piaskowej (najlepiej stosować piaski grubo lub 
średnioziarniste). Do zagęszczenia zasypki wokół obiektu należy stosować ubijaki ręczne i wibracyjne oraz 
płyty wibracyjne o ciężarze 50 ÷ 100 kg. Do zagęszczenia w strefie trudnodostępnej stosuje się krawędziaki o 
przekroju 50 x 100 mm, – ręczne wypełnienie i zagęszczenie to najbardziej skuteczny sposób wypełnienia tego 
obszaru. Otaczający obiekt grunt jest integralną częścią systemu konstrukcyjnego. Dlatego też tak ważne jest 
wykonywanie zasypki z odpowiedniego materiału i odpowiedni sposób. Przy występowaniu wysokiego 
poziomu wody grunty drobnoziarniste mogłyby infiltrować do konstrukcji i dlatego należy ich unikać. 
 
Podsumowując warunki wykonywania zasypki można sprecyzować najistotniejsze wymogi: 
- użycie dobrego materiału, 
- zapewnienie właściwego zasypania i zagęszczenia  
- układanie materiału w warstwach 15 cm i zagęszczenie ich przed nałożeniem następnych, 
- symetryczne zasypywanie konstrukcji z obu stron, 
- utrzymanie projektowanego kształtu przekroju. 
 
7 OPINIA GEOTECHNICZNA 
 Rozpoznanie podłoża zostało wykonane pośrednio interpretacją wyników wizualnej oceny stanu 
nawierzchni. Deformacje trwałe powstałe na remontowanym odcinku spowodowane są wzrostem natężenia 
pojazdów, wzrostem obciążeń przypadających na oś i przekroczeniem odporności nawierzchni drogowej na 
deformacje trwałe.  Podłoże gruntowe nie miało wpływu na pogorszenie się stanu powierzchni jezdni toteż nie 
ma konieczności wykonywania pełnej konstrukcji nawierzchni. Na liczne spękania siatkowe występujące na 
remontowej części drogi wpływ ma przekroczenia trwałości zmęczeniowej pakietu bitumicznego. W związku z 
powyższym odpowiednim zabiegiem dla poprawienia parametrów drogi jest sfrezowanie występujących 
uszkodzeń i ułożenie nowego pakietu bitumicznego. W związku z tym nie ma zasadności w projektowaniu i 
realizacji pełnej konstrukcji drogi, co byłoby niekorzystne i niewłaściwe z ekonomicznego oraz technicznego 
punktu widzenia. 

 
8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

• Powierzchnia projektowanej jezdni     10 500,00 m2 
• Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej   485,76  m2 

• Powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego   375,00  m2 

• Powierzchni zjazdów z kruszywa łamanego   3 018,40  m2 
 
9 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej. 
 
10 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Pod warunkiem wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy 
ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę nie przewiduje się negatywnych 
oddziaływań na środowisko analizowanego przedsięwzięcia. Dlatego też nie ma potrzeby podejmowania 
działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych skutków 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Zlokalizowanie przedsięwzięcia w granicach istniejącej i użytkowanej drogi oraz brak występowania w jej 
granicach gatunków chronionych, skutkować będzie brakiem negatywnego oddziaływania na obszar Natura 
2000 i nie naruszy jego integralności. Z tego też względu nie wymaga się kompensacji przyrodniczej dla 
środowiska naturalnego. 
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W związku z projektowaną inwestycją brak jest uciążliwości oddziaływujących poza obszarem zabudowy 
drogi. Nie przewidziano oraz nie przewiduje się tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania w związku z 
planowaną inwestycją.  

 
11 UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem uściślenia 
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonawstwa robót ziemnych oraz przepisami związanymi (normą). Prace ziemne w pobliżu czynnych 
urządzeń podziemnych w szczególności linii kablowych należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb nadzoru 
właścicieli sieci. 

Uwaga: Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowią odrębne 
załączniki do niniejszego opracowania projektowego. 

 


