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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU I KOMPLETNOŚCI PROJEKTU 
Projektant oświadcza, że projekt wykonawczy branży drogowej dla inwestycji.: 

 „Przebudowa i rozbudowa oraz zmian sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego 
na budynek użyteczności publicznej z funkcją usług społecznych i kultury wraz z 

zagospodarowaniem terenu” 
jest wzajemnie skoordynowany, sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, oraz kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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1. Charakterystyka terenu inwestycji 
 
Istniejący teren położony jest w centrum Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej. Na teren 
inwestycji składają się następujące działki Obrębu  141708_2.0021 Wiązowna Gminna:  
21-183,  21-184,  21-502/2, 21-503, 21-504/1, 21-504/2, 21-504/4, 21-504/5,21-505,  21-509,  
21-510,  oraz fragmenty działek nr 21-305, 21-306. Łączna powierzchnia terenu inwestycji 
wynosi 14’721,5 m2. 
 
Teren inwestycji sąsiaduje: 
- od strony południowej  - z terenami zabudowy jednorodzinnej 
- od strony zachodniej  - terenami zabudowy handlowo – usługowo - magazynowej 
- od strony północnej  - z działkami niezabudowanymi, rowy, pastwiska i łąki, 
- od strony wschodniej  - ul. Lubelska – droga wojewódzka 
 
 
Teren inwestycji położony jest w centrum Gminy Wiązowna. Zasięgiem obejmuje obecny 
budynek Urzędu Gminy, Budynek Poczty oraz istniejący budynek handlowo – usługowy, 
który ma podlegać gruntownej modernizacji. 
Teren przylega dłuższym bokiem do pasa ulicy Lubelskiej stanowiącej drogę wojewódzką. Z 
ul. Lubelskiej na teren prowadzą dwa wjazdy za którymi znajduje się układ dróg 
wewnętrznych gminnych oraz parkingów. 
Aktualna liczba oznaczonych i prawidłowych miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych w obszarze inwestycji wynosi ok. 65. Nie wszystkie miejsca zachowują 
prawidłowe odległości od obiektów sąsiadujących oraz prawidłowe parametry. Przy zatoczce 
parkingowej od strony ul. Lubelskiej znajduje się przystanek autobusowy.  
Projektowana liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w obszarze 
inwestycji wynosi 103 miejsca. 
Główną ideą urbanistyczno - architektoniczną jest stworzenie rynku  przy budynku Urzędu 
Gminy Wiązowna. Udało się uzyskać zamierzony efekt poprzez zmianę organizacji ruchu, 
dzięki której teren został uporządkowany i nadano mu bardziej wyrazisty charakter. 
Przestrzeń została podzielona na strefy w zależności od funkcji. Zorganizowano pasaż 
pieszy (promenadę), część parkową rekreacyjno – spacerową. Odrębnie zorganizowano 
układ komunikacyjny i strefę parkowania, tak aby nie kolidowała z terenami dedykowanymi 
jako strefa piesza. Zamknięcie dla ruchu samochodowego drogi prowadzącej do budynku 
urzędu pozwala stworzyć główny szeroki deptak. 
 
  

2. Parametry techniczne nawierzchni drogowych 
 

Przyjęto następujące parametry techniczne nawierzchni drogowych: 
• Miejsca postojowe o parkowaniu prostopadłym i wymiarach 2,5 x 5,0 m, 

• Miejsca postojowe o parkowaniu równoległym i wymiarach 2,3 x 6,0 m, 
• Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m, 
• Drogi manewrowe dwukierunkowe o szerokości 5,5 - 6,0  

• Drogi manewrowe jednokierunkowe o szerokości 4,5 - 5,0 m  
• Istniejący zjazd publiczny na parking o szerokości 6,3 m,  

• Chodnik o szerokości 1,3 – 1,7 m. 
 

 

3. Przekroje poprzeczne 
 
 Przekroje poprzeczne nowych nawierzchni utwardzonych zaprojektowano w 
nawiązaniu do istniejących rzędnych na terenie przyległym, rzędnych wysokościowych 
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istniejących i projektowanych obiektów kubaturowych oraz potrzeb odwodnienia nawierzchni 
parkingu. Przyjęto zasadę  projektowania spadku poprzecznego na zewnątrz od obiektów 
kubaturowych. Na drogach manewrowych zastosowano spadki jedno i dwustronne o 
nachyleniach od 1 do 3 %. Na miejscach parkingowych zastosowano spadki jednostronne o 
nachyleniach od 0 do 2 %. 
 Miejsca styku miejsc parkingowych i jezdni z chodnikami zaprojektowano ze światłem 
10-12 cm. 
 

 

4. Profil podłużny 
 
 Profil podłużny nawierzchni utwardzonych ma wartości zmienne z uwagi na 
konieczność dostosowania do rzędnej „O” budynku przy zachowaniu parametrów 
zapewniających właściwe odwodnienie terenu. Zastosowano minimalne spadki podłużne 
krawędzi dróg manewrowych od 0,5% do ok. 6%. Spadki podłużne nawierzchni 
utwardzonych są ściśle związane z odwodnieniem – mają na  celu skierowanie wód 
opadowych z określonej powierzchni do konkretnego wpustu. 
 
 

5. Konstrukcja nawierzchni  
 
 Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie przy uwzględnieniu warunków 
gruntowo-wodnych. 
 

Zaprojektowano następujące rodzaje konstrukcji: 
a) Jezdnia: 

• 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, 

• 8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, 
• 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie, 
• 15 cm warstwa mrozoochronna pełniąca funkcję warstwy odsączającej z 

pospółki o CRB ≥ 35%, 
 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 47cm.  
 

b) Droga pożarowa: 

• 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, typ „Nostalit”, kolor 
czerwony, oraz płyty betonowe, typ „Libet Classic Quadra” kolor szary 

• 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
• 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie, 
• 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie, 
• 15 cm warstwa mrozoochronna pełniąca funkcję warstwy odsączającej z 

pospółki o CRB ≥ 35%, 
 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 47cm.  
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c) Miejsca parkingowe z kostki betonowej: 

• 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, typ „Behaton”, kolor 
szary, z wygrodzeniami miejsc postojowych rzędem betonowej kostki 
brukowej, typ „Behaton”, kolor czerwony, 

• 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
• 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie, 
• 15 cm warstwa mrozoochronna pełniąca funkcję warstwy odsączającej z 

pospółki o CRB ≥ 35%, 
 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 42cm. 
 
d) Miejsca parkingowe żwirowe: 

• 20cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie, 
 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 20cm. 
 

 Nawierzchnie dróg i parkingu na granicy z terenem nieutwardzonym ograniczono 
krawężnikiem betonowym 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 4 cm i ławie 
betonowej C12/15 z oporem. Na styku jezdni asfaltowej i miejsc postojowych należy 
wykonać opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 4 cm i 
ławie betonowej C12/15 z oporem. 

 
e) Chodnik: 

• 6 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, typ „Nostalit”, kolor 
szary i czerwony, 

• 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
• 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie. 
 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 20cm.  
 

 Nawierzchnię chodnika na granicy z terenem nieutwardzonym ograniczono obrzeżem 
betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 4 cm. 
 

 

6. Odwodnienie 
 
 W projekcie zachowano zasadę zagospodarowania wody na terenie własnym. 
Odprowadzenie wód deszczowych z dróg manewrowych, parkingu i chodnika odbywać się 
będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych projektowanych nawierzchni do 
wpustów deszczowych. Łącznie przewidziano 32 szt. wpustów deszczowych obsługującego 
zlewnie o powierzchni 250 – 500 m2. Projektowane wpusty będą podłączone do systemu 
kanalizacji deszczowej. Ww. uzbrojenie należy wykonać wg. odrębnego projektu 
branżowego.  
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7. Kolizje z obiektami lub urządzeniami infrastruktury 
 
 Z uwagi na charakter inwestycji zakłada się, że infrastruktura podziemna zostanie 
usunięta w ramach prac związanych z budową obiektów kubaturowych w tym przebudową 
sieci i przyłączy do budynku.  
 Budowa parkingu i zjazdu będzie miała miejsce w terenie zawierających uzbrojenie 
podziemne. Z uwagi na to prace należy wykonywać z odpowiednią ostrożnością, a w 
przypadku zbliżeń do sieci metodą ręczną. W przypadku odkrycia istniejącego przewodu 
podczas korytowania, przewód należy wyposażyć w rurę osłonową dwudzielną. 
 

 

8. Elementy oznakowania  
 
 W projekcie przewidziano następujące zmiany dotyczące organizacji ruchu: 

• Istniejący zjazd z ul. Lubelskiej pozostanie lokalizacyjnie bez zmian.   
• Istniejący wyjazd na ul. Lubelską będzie spełniał również funkcję zjazdu z drogi 

wojewódzkiej.  
• Dotychczasowa, jednokierunkowa strefa ruchu, pozostaje jednokierunkowa tylko na 

odcinku parkingowym wzdłuż drogi wojewódzkiej, na pozostałych odcinkach 
zaprojektowany został ruch w obu kierunkach. 

• Droga na wprost za zjazdem usytuowanym pomiędzy istniejącym budynkiem urzędu 
a projektowanym budynkiem handlowo usługowym zostanie zamknięta dla ruchu 
pojazdów, celem wydzielenia strefy pieszej w tym rejonie, zostanie ustawiony nakaz 
skrętu w lewo na jednokierunkową część parkingową która ma połączenie z drugim 
zjazdem. Drugi zjazd będzie przeznaczony do obsługi komunikacyjnej całego terenu, 
oraz projektowanego układu parkingów. 
 

 W projekcie przewidziano zarówno elementy oznakowania pionowego jak i 
poziomego. Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome 
dotyczące strefy ruchu wewnętrznego. 
 
 Do oznakowania należy użyć znaków drogowych wykonanych z folii odblaskowych II 
generacji, należy zastosować znaki małe (M). 
 
 Oznakowanie poziome grubowarstwowe wyznacza linie krawędziowe oraz P-20 dla 
wyznaczenia miejsca dla niepełnosprawnych. Miejsca dla niepełnosprawnych zaleca się 
dodatkowo pomalować na kolor niebieski.. Zamiast linii P-18 zaprojektowane zostało 
wykonanie pasa nawierzchni z kostki w innym kolorze kontrastującym z nawierzchnią. 
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