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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego  drogi  W- W4 / wg MPZP symbol  1KDW/ dla  „ Uzbrojenia 

terenu Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego Strefa S1 -3 w Jasionce” gmina 

Trzebownisko woj. Podkarpackie. 

1. Podstawa opracowania  

Podstawa opracowania : 

• techniczne warunki wł�czenia do istniej�cej drogi lotniskowej pismo  Podkarpackiego 

Zarz�du Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  znak  PZDW – WDT – 2210/25/2009  

z dnia 31.03.2009 r. 

• dokumentacja geotechniczna opracowana przez Usługowy Zakład Fizjografii                                          

i Geologii In�ynierskiej  mgr Emil Nowak 35-604 Rzeszów, ul. Rumiankowa 7                        

z czerwiec 2009 r. 

• wizja w terenie i inwentaryzacja istniej�cych urz�dze� drogowych 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w cz��ci poło�onej w gminie 

Trzebownisko  uchwalony Uchwał�   Nr XXVII/ 275/09 Rady Gminy                                 

w Trzebownisku z dnia  24.07.2009 r.  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w cz��ci poło�onej w gminie 

Głogów Młp.   uchwalony Uchwał�   Nr XL/ 374/09 Rady Gminy w Głogów Młp.  

z dnia  21.07.2009 r.  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu drogi wojewódzkiej nr 869 

ł�cz�cej drogi krajowe DK19 z DK9 w rejonie lotniska Rzeszów-Jasionka Rudna Mała 

uchwalony Uchwał�  Nr VIII /87/2003 Rady Gminy w Głogowie Młp. z dnia 

10.06.2003r. 

• wizja w terenie i inwentaryzacja istniej�cych urz�dze� drogowych 

• ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem , bran�owe i z zainteresowanymi stronami 

• opinia nr 1553/2009 /2009 z dnia 29.09.2009r. i opinia nr 1813/2009 z dnia 

14.10.2009r.  Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Starostwo 

Powiatowe w Rzeszowie 

• Dz. U. Nr 43  poz. 430 z 1999 r. 
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• Projekty przekrocze� dróg infrastruktur� techniczn�  

• Aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

• Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie sytuacyjno –

wysoko�ciowej   z uzbrojeniem w skali 1:1000 

2. Stan istniej�cy  

Teren na którym jest realizowany układ komunikacyjny do obsługi terenu Parku Naukowo – 

Technologicznego II etap Strefa S-1 - 3 jest nie zabudowany poło�ony pomi�dzy terenami  

lotniska mi�dzynarodowego Jasionka od strony północnej, natomiast od strony południowej   

pasem drogowym przeznaczonym pod autostrad� A-4.  

Powy�ej terenu lotniska  przebiega droga wojewódzka nr 869 relacji DK19-DK9. Po stronie 

południowej znajduje si� droga gminna , która przebiega przez miejscowo�� Zaczernie. 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Usługowy Zakład Fizjografii                                          

i Geologii In�ynierskiej  mgr Emil Nowak 35-604 Rzeszów, ul. Rumiankowa 7, z czerwiec 2009 

r.  stwierdzono nast�puj�ce warstwy; 

0-0,3 m  gleba 

0,3  - 3m  wyst�puj� piaski ró�noziarniste z domieszk�  �wirów , oraz pospółek. 

Poziom wód gruntowych wyst�puje na gł�boko�ci od 0,6m do ponad 3m w zale�no�ci od 

wyniesienia terenu . Zaobserwowany stan tych wód mo�na uzna� za zbli�ony po�redniego. 

Poziom wód podziemnych wyst�puje poni�ej 1,5m ppt  tylko lokalnie powy�ej 0,6  do 1m. 

3. Stan projektowany 

Zaprojektowano podstawowy układ komunikacyjny do obsługi terenów Parku Naukowo – 

Technologicznego S1-3 / który wg MPZP w cz��ci poło�ony w gminie Trzebownisko i Gminie 

Głogów Młp. posiada symbol 1KDW/, który podł�czono do drogi wojewódzkiej nr 869 relacji 

DK19-DK9  w km 5+149 po stronie lewej jako skrzy�owanie proste. Od strony południowej 

projektowana droga podł�czona jest do drogi gminnej. Długo�� projektowanego odcinka 

2237,39m. Drog� zaprojektowano o nast�puj�cych parametrach: 

kategoria ruchu KR3 

liczba pasów ruchu 2x1  

szeroko�� pasa ruchu 3,5m 

dopuszczalny nacisk na o� 100kN/o�  
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szeroko�� jezdni 7m 

szeroko�� poboczy nieutwardzonych 1m 

obustronne rowy o pochyleniu 1:2  

rezerwa terenu po stronie północnej za rowem pod ci�g pieszo – rowerowy o szer.3,5m 

szeroko�� pasa drogowego od 20m / szeroko�� wg sytuacji/.  

Pozostałe parametry techniczne zgodnie z Dz.U. nr43 poz. 430 z 1999 r. 

Odprowadzenie wód opadowych z drogi  do projektowanych rowów obustronnych przydro�nych,                        

a te z kolei do zbiorników retencyjnych. 

3.1. Profil podłu�ny drogi W-W4 

Przekrój podłu�ny zjazdu posiada spadek 2,6% w kierunku jezdni drogi wojewódzkiej na 

dalszym odcinku spadek przeciwny 0,3%. Spadki przeciwne wyokr�glono łukiem pionowym 

wypukłym o promieniu R600. Kraw�d� nawierzchni zjazdu na poł�czeniu z drog� wojewódzk�

nr 869 wyokr�glono promieniem R15m i R16m. Wł�czenie zjazdów pod katem zbli�onym do 

kata prostego do osi drogi wojewódzkiej. 

3.2. Przekrój poprzeczny zjazdów 

Przekrój poprzeczny zjazdu: jezdnia szeroko�ci 7m o nawierzchni utwardzonej o spadku 

jednostronnym zgodnym ze spadkiem drogi wojewódzkiej nr 869 i pobocze o szeroko�ci 1m. 

3.3. Nawierzchnia drogi 

Nawierzchni� drogi przyj�to o nast�puj�cej konstrukcji / okre�lone w Dz. U. Nr 43 z dnia 14 

maja 1999roku, poz. 430 zał�cznik nr 4 i 5 – dla ruchu KR-3 na podło�u G1/. 

 5cm – warstwa �cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 

 6cm – warstwa wi���ca z betonu asfaltowego BA 0/16 

 7cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/25 

 20cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

            lub z tłucznia kamiennego

38cm razem dla ruchu KR3 i gruntu G1 

3.4. Przepust  

 Przepusty  zaprojektowano pod  zjazdami  do stacji trafo, przepompowni jako  rurowe , 

�elbetowe wg „ Katalogu typowych przepustów rurowych.  

Zjazdy z drogi 1KDW zaprojektowano jako indywidualne o nawierzchni bitumicznej                     

z przepustami na rowach o szeroko�ci 4,5m w tym jezdnia o szeroko�ci 3,0m, przeci�cie 
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kraw�dzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokr�glone łukiem o promieniu R= 3m, natomiast do 

przepompowni zjazd o szer. 6,5 w tym jezdnia 5m, natomiast przeci�cie kraw�dzi drogi                                                  

i nawierzchni zjazdu jak ww. 

Wł�czenie drogi 1KDW  ze strefy do drogi wojewódzkiej ł�cz�cej drogi krajowe nr9 z n19 

stanowi oddzielne opracowanie.  

3.5. Uzbrojenie 

Wzdłu� drogi 1KDW zaprojektowano wi�zk� uzbrojenia tj. wod�, kanalizacj� i kable 

energetyczne. Przekroczenie drogi istniej�cym gazoci�giem wysokopr��nym Ø 100 

zabezpieczono wg warunków podanych przez Zakład Gazowniczy w Tarnowie. 

4.  Uwagi ogólne. 

• Teren budowy oznakowa� i zabezpieczy� wg obowi�zuj�cych przepisów w tym 

zakresie.   

• Przestrzeganie wszelkich warunków BHP.  

• Projekt organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania. 

• Przekroczenie jezdni uzbrojeniem projektowanym oraz zabezpieczenie 

istniej�cego uzbrojenia wg oddzielnych opracowa� bran�owych. Uzbrojenie pod 

jezdniami oraz wykonanie przepustów nale�y wykona� przed uło�eniem 

konstrukcji jezdni.  

Autor projektu��

Mgr in�. Edward Łukawski  

Nr upr. WZDP – Kraków  

304/ 67 



BEZPIECZE�STWO I OCHRONA ZDROWIA  
W CZASIE REALIZACJI ZADANIA - 

 UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO PARKU  
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO  

 STREFA S1-3  JASIONKA  

ROBOTY DROGOWE

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 
35-959 RZESZÓW, UL. SZOPENA 51 

Sporz�dzaj�cy plan BIOZ:

mgr in�. EDWARD ŁUKAWSKI  

upr. 304/67 

Rzeszów 2009 
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Informacja  dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa                       

i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji  Budowy drogi  W- W4 / wg MPZP symbol  

1KDW/ dla  „ Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego 

Strefa S1 -3 w Jasionce” gmina Trzebownisko woj. Podkarpackie. 

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO�CI REALIZACJI  

a/. Zakres robót obejmuje: 
             budowa  drogi  W-W4 / wg MPZP 1KDW/ 

b/. Kolejno�� realizacji  
W pierwszej kolejno�ci wykona� roboty ziemne zwi�zane z budow� korpusu drogowego 
ziemnego z poboczami,  zag�szczenie nasypów, rowów obustronnych oraz  budowa dwóch 
przepustu  Ø 80 i � 100 
W drugiej  kolejno�ci budowa konstrukcji jezdni. Odcinek realizacji nale�y odpowiednio 
zabezpieczy� i oznakowa�. 
W trzeciej kolejno�ci – roboty wyko�czeniowe i oznakowanie . 

2. WYKAZ ISTNIEJ�CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I UZBROJENIA 

Istniej�ce uzbrojenie : 
• kanalizacja deszczowa Ø 600 i Ø 400, gazoci�g wysokopr��ny  Ø 100 kanalizacja 

teletechniczna  krzy�uj�ca si� z projektowan� drog�  / wg MPZP 1KDW/  

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA , KTÓRE MOG� STWORZY	
ZAGRO
ENIA BEZPIECZE�STWA  I ZDROWIA LUDZI 

 Elementy zagro�enia przy budowie wł�czenia projektowanego   drogi  z terenu strefy do 
drogi  wojewódzkiej nr 869 KD19 do KD9, oraz budowa przepustów. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO
ENIE WYST�PUJE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

Zagro�enie mog� wyst�pi� na wł�czeniu do drogi z terenu strefy do drogi  wojewódzkiej nr 
869 KD19 do KD9, oraz roboty te nale�y odpowiednio oznakowa� wg obowi�zuj�cych 
przepisów przy robotach drogowych . 

5. INSTRUKTA
 PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST�PIENIEM DO ROBOT 
BUDOWLANYCH  

Pracownicy wykonuj�cy roboty budowlane s� pracownikami specjalistycznych firm 
budowlanych , przeszkolonymi w ramach szkole� specjalistycznych w zakresie BHP i 
poinformowani o zachowaniu szczególnych ostro�no�ci w obr�bie robót zagro�onych 
bezpiecze�stwu i zdrowiu ludzi. 
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6. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE 
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONANIA ROBÓT 

�rodkami takimi s�: 
a/. instrukta� BHP obejmuj�cy  cało�� personelu technicznego wykonuj�cego omawiany 
zakres robót 
b./ konieczno�� wykonania przez Wykonawc� zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy 
według obowi�zuj�cych  przepisów w tym zakresie w trakcie realizacji  i  

Autor  projektu 
         
mgr in�. Edward Łukawski 
nr upr. 304-67 














