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PROJEKT WYKONAWCZY 

Nazwa inwestycji:  

           Budowa rowu krytego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T 

Rzepin – Dąbrowa  - wykonanie chodnika w pasie drogowym.” 

Inwestor:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Staracho-

wice 

Adres obiektu:  

Działki ewidencyjne o nr: 143/1, 143/2, 144/1 – obręb Rzepin Pierwszy, gmina 

Pawłów, powiat  starachowicki, województwo świętokrzyskie. 

Opracował:   

Ajko Artur Kręcisz, 28-200 Staszów, ul Gen. Władysława Sikorskiego 6 

Branża:  

  Drogowa 

Kategoria obiektu budowlanego:  

XXVI; współczynnik kategorii obiektu (k): 8,0; współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Dane ogólne 

1.1.Inwestor 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 

1.2.Adres inwestycji 

Działki ewidencyjne o nr: 143/1, 143/2, 144/1 – obręb Rzepin Pierwszy, gmina 

Pawłów, powiat  starachowicki, województwo świętokrzyskie. 

1.3.Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta z Inwestorem. 

 Mapy ewidencyjne. 

 Warunki techniczne. 

  Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

 Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura 

techniczna, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Budowa rowu 

krytego w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin – Dą-

browa  - wykonanie chodnika w pasie drogowym” na terenie gminy Pawłów, powiat sta-

rachowicki, województwo świętokrzyskie. 

 

3. Stan prawny nieruchomości 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr: 143/1, 143/2, 144/1 – ob-

ręb Rzepin Pierwszy, gmina Pawłów, powiat  starachowicki, województwo świętokrzy-

skie. Właścicielem działek nr ewid. 143/1 i 143/2 są właściciele prywatni, a działka nr 

ewid. 144/1, która jest własnością Gminy Pawłów. Inwestycja zlokalizowana jest na 

tych działkach za wiedzą i pisemną zgodą właścicieli. 
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4. Opis stanu istniejącego 

W stanie istniejącym teren jest nie zagospodarowany. Porośnięty jest roślinnością tra-

wiastą. 

 

5. Opis zaprojektowanego zagospodarowania terenu 

Projekt obejmuje budowę odcinka rowu krytego o długości ok 205 m w rur PEHD o 

średnicy 40cm. Zastosowano studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy DN1200 w ilości 

4 sztuk. Wylot rowu krytego zaprojektowano jako prefabrykowaną ściankę czołową 

skrzydełkową. Wylot rowu zostanie dodatkowo umocniony narzutem kamiennym o 

powierzchni 10 m2 w celu zapobieżenia rozmywania skarpy przez wypływającą wodę. 

 

6. Informacja o obszarach chronionych 
Obszar, na którym jest zlokalizowana inwestycja nie znajduje w strefie ochrony kon-

serwatorskiej oraz nie jest wpisany do rejestru zabytków. Obszar inwestycji nie znajdu-

je się na terenie szkód górniczych. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze obję-

tym programem Natura 2000. 

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu, nie 

przewiduje się również powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów szkodli-

wych. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno-chemicznych 

wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. 

 

7.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektów 
Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w całości na działkach na których inwe-

stycja jest zlokalizowana. Budowa rowu krytego nie wpłynie na ograniczenie dostępu 

do mediów ani możliwości korzystania z działek przyległych.  

Oceny zakresu oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 290), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 460) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 687 z późn. zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124) 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeziorzany 

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ  

1. Opis rozwiązań techniczno-budowlanych 

Projekt obejmuje budowę odcinka rowu krytego o długości ok 205 m w rur PEHD SN8 

o średnicy 40cm. Zastosowano studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy DN1200 w ilo-

ści 4 sztuk. Wylot rowu krytego zaprojektowano jako prefabrykowaną ściankę czołową 

skrzydełkową. Wylot rowu zostanie dodatkowo umocniony narzutem kamiennym o 

powierzchni 10 m2 w celu zapobieżenia rozmywania skarpy przez wypływającą wodę. 

 

2. Uwagi końcowe 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i 

BHP. 

 Jeżeli w trakcie wykonywania robót zastaną odkryte dodatkowe miejsca skrzyżowań i 

zbliżeń z innym uzbrojeniem terenu, należy je zaznaczyć na planach sytuacyjnych a 

skrzyżowanie wykonać zgodnie z PN. 

 Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie 

prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 

i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporzą-

dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., 

a także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 

stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, gra-

wimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić a w przypadku koniecz-

ności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 

ich przeniesienie. 
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