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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Informacje wstępne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy na potrzeby 

projektu zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Solidarności – 

Mieszka I w Poznaniu.  

Całość prac przewidywanych w ramach niniejszego projektu znajduje się na 

działkach, których właścicielem jest Miasto Poznań.  

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest zlecenie nr IS.342.53.2017 z dnia 04.12.2017 na 

wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Solidarności 

– Mieszka I w Poznaniu. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• Mapa do celów projektowych wykonana na potrzeby zamówienia, 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.                       

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.                        

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 

120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 

poz. 60 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
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umieszczania na drogach (wraz z załącznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003                 

Nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami), 

• Wizja w terenie, 

• Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w 

budownictwie, 

• Ustalenia i uzgodnienia rozwiązań z Zamawiającym. 

1.3. Cel opracowania 

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy stanowi podstawę do zgłoszenia 

zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz stanowi dokumentację wykonawczą 

dla Wykonawcy robót budowlanych.  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy obejmujący 

przebudowę wyniesionej wyspy dzielącej (jej zmniejszenie) oraz odtworzenie 

nawierzchni w rejonie projektowanej zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu 

ulic Solidarności – Mieszka I w Poznaniu.  
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2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

Oświadczenie projektanta 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Projekt budowlano – wykonawczy 

PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  

NA SKRZYŻOWANIU SOLIDARNOŚCI - MIESZKA I 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

           Poznań 01.2018       …………………………. 

(miejscowość i data)          Paweł Borowiak 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Projekt budowlano – wykonawczy 

PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  

NA SKRZYŻOWANIU SOLIDARNOŚCI - MIESZKA I 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

           Poznań 01.2018       …………………………. 

(miejscowość i data)          Aleksander Sagan 
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3. Kopie uprawnień oraz zaświadczeń z PIIB 
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4. Zakres opracowania 

Projektowana przebudowa polegać będzie na wykonaniu poniższych robót 
budowlanych: 

a. Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego 

b. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kamienia polnego 

c. Frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 

d. Rozbiórka istniejącej podsypki cementowo-piaskowej 

e. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 22 cm 

f. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego, gr. 25 cm 
 

g. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm 

h. Ułożenie projektowanego krawężnika betonowego na ławie betonowej 

i. Odtworzenie warstwy ścieralnej z SMA, gr. 3 cm 

j. Odtworzenie warstwy wiążącej z BA, gr. 8cm 

k. Wykonanie nawierzchni z kamienia polnego, gr. średnio 15 cm 

l. Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, gr. 25 cm 

m.  Podbudowa zasadnicza z BA, gr 18 cm 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Projekt przewiduje korektę wyspy dzielącej na północno – wschodnim wlocie 

skrzyżowania, który polegać będzie na rozbiórce krawężnika oraz nawierzchni z 

kamienna polnego oraz frezowaniu warstwy ścieralnej i wiążącej. Następnie 

należy wbudować nowy krawężnik zgodnie z planem sytuacyjnym wraz z budową 

konstrukcji nawierzchni oraz odtworzyć pozostałe warstwy nawierzchni. 

 

6. Infrastruktura techniczna niebędąca przedmiotem 
projektu 

Rejon przebudowywanych fragmentów jezdni rejonie skrzyżowania ulicy 

Solidarności i ulicy Mieszka I jest uzbrojony w podziemne urządzenia elektryczne, 

kanalizacyjne i telekomunikacyjne. 
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Ze względu na małą ingerencję projektowanych obiektów w głąb gruntu nie 

zachodzi żadna kolizja z istniejącymi sieciami.  

W przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas 

prowadzenia robót związanych z przebudową wjazdu, fakt ten należy zgłosić do 

Zarządcy sieci. 

7. Konstrukcje nawierzchni jezdni oraz wyspy dzielącej  

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni 

• Warstwa ścieralna SMA 0/5, gr. 3 cm, 
• Warstwa wiążąca z BA 0/16, gr. 8 cm, 
• Podbudowa zasadnicza z BA 0/16, gr. 18 cm, 
• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego mechanicznie 0/31,5, 

gr. 22 cm, 
• Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego, gr. 25 cm 
• Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

o Rm=2,5MPa, gr. 25 cm   
 
 

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto w oparciu o projekt remontu nawierzchni 

z lat wcześniejszych w danych obszarze. Projekt został udostępniony do wglądu 

przez Zamawiającego.    

 

8. Odwodnienie 

Wody opadowe w stanie istniejącym odprowadzane są powierzchnią jezdni i 

chodników do wpustów kanalizacji deszczowej. Po przebudowie nie przewiduje 

się zmiany tego stanu rzeczy. Przebudowywane elementy infrastruktury nie 

zakłócą spływu wód. 

 

9. Organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu oraz sygnalizacji świetlnej według odrębnego 

opracowania.  
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10. Informacje uzupełniające 

• zgodnie z obecną wiedzą Projektant oświadcza, iż nie posiada informacji 

potwierdzających fakt wpisu do ewidencji zabytków w stosunku do 

jakiegokolwiek obiektu znajdującego się w rejonie inwestycji, 

• na terenie projektowanej zmiany organizacji ruchu nie występują wpływy 

związane z eksploatacją górniczą, 

• teren przeznaczony pod inwestycję nie leży w obszarze objętym ochroną, 

terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody, 

• w omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych, nie 

ma ujęć wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn. 

 

Podpis projektanta: 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Spis rysunków: 

Rysunek nr 1 – Plan orientacyjny 

Rysunek nr 2.1 – Plan sytuacyjny – branża drogowa 

Rysunek nr 2.1 – Plan sytuacyjny – rozbiórki 

Rysunek nr 3 – Przekrój normalny 
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