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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej o długości 1,55 km wraz z budową kanału
technologicznego położoną w gminie Pisz. Projektowany obiekt zajmuje następujące
nieruchomości:
obręb ewid 0002 Pisz 2: dz. 142/20, 148/34
obręb ewid 0039 Wąglik;: dz. 63/1, 64/1, 1382/8

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
Droga położona jest w istniejącym pasie drogowym. Odcinek drogi swój bieg rozpoczyna od ul.
Wąglickiej w m. Pisz i biegnie do wsi Wąglik.
Aktualnie droga posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości od. 4,0 m do 5,5 m.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo spadkiem poprzecznym i
podłużnym drogi na tereny biologicznie czynne położone w bezpośrednim sąsiedztwie pasa
drogowego. W obecnym stanie brak jest dostatecznej szerokości, nośności oraz normatywnych
spadków poprzecznych, brak jest również poboczy. Odcinek drogi nie spełnia aktualnych
warunków technicznych stawianych dla dróg powiatowych, które określa „Rozporządzenie
Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych ,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U.2016 poz. 124 oraz akty
zmieniające).
Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowią głownie tereny zabudowane,
teren leśny oraz w niewielkim stopniu teren z użytkiem pastwiskowym.
W ramach inwestycji nie przewiduje się obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.
W granicach pasa drogowego oraz jego sąsiedztwie przebiega:
- sieć teletechniczna podziemna
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacji sanitarnej

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1

Lokalizacja projektowanej drogi

Zaprojektowana droga znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, w powicie piskim
na terenie gminy Pisz i zajmuje następujące nieruchomości
obręb ewid 0002 Pisz 2: dz. 142/20, 148/34
obręb ewid 0039 Wąglik;: dz. 63/1, 64/1, 1382/8
Projektowana droga mieści się w istniejącym pasie drogowymi.
Rys. nr 1 przedstawia lokalizację inwestycji.
3.2

Odwodnienie drogi

Odwodnienie jezdni zaprojektowano poprzez:
- budowę otwartego rowu przydrożnego po lewej stronie projektowanej drogi – poza terenem
zabudowanym
- warstwę filtracyjną z mieszanki kruszywa 31,5/63 w terenie zabudowanym miejscowości
Wąglik
- na skarpy i istniejące rowy w terenie zabudowanym miejscowości Pisz.
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3.3

Opis rozwiązań projektowych budowy jezdni

W ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości
podstawowej jezdni 5 m. Pobocza z kruszywa szerokości 0,75 m. Na odcinku od km 1+466 do
1+548,05 zaplanowano chodnik z kostki betonowej koloru szarego. W km 1+531,50 w ciągu
chodnika zaplanowano wiatę przystankową. Dla potrzeb poprawy odwodnienia drogi
zaplanowano również ściek drogowy „trójkątny”, ściek skarpowy oraz krawężnik betonowy .
Zjazdy na przyległe działki zaplanowano z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej
czerwonej.
Do działek przylegających bezpośrednio do drogi zaprojektowano:
- zjazdy na posesje o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni zjazdu od 4 do 5
m i poboczy szerokości 0,75 m, łuki wjazdowe o promieniu r=3,0 m o ile na Projekcie
Zagospodarowania terenu nie zaznaczono inaczej. Pobocza przy zjazdach na działki leśne są
szerokości do 4 m z uwagi na strukturę rodzajową ruchu (pojazdy do wywozu drewna).
- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (zjazdy zlokalizowane przy przekroju półulicznym
oraz w ciągu chodnika w m. Wąglik) szerokości jezdni zjazdu od 4 m do 5 m , skosy wjazdowe
1:1.
Wyżej opisane rozwiązanie układu drogowego przedstawia Rys. 2.1- 2.3 – Projekt
zagospodarowania trenu - załączony do projektu.
Zaprojektowany profil podłużny drogi na odcinkach w km:
- od km 0+560 do km 1+311 (odcinek leśny)
- od km 0+100 do km 0+300 (teren zabudowany m. Pisz)
natomiast zaprojektowany profil podłużny na pozostałych odcinkach drogi zaplanowano
nawiązując się wysokościowo do terenu istniejącego z uwagi na kwestie prawidłowego
odwodnienia działek.
Maksymalny spadek podłużny proj. drogi wynosi 4,27%, minimalny spadek podłużny wynosi
0,065% - odwodnienie jest na nim zapewnione poprzez duże spadki poprzeczne jezdni.
Profil podłużny przedstawia rys. 3.1-3.3.
3.4

Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym wzdłuż projektowej drogi zaplanowano o kanał technologiczny podstawowy
o przebiegu równoległym do drogi. Projekt kanału technologicznego zawiera odrębne
opracowanie.
3.4.1 Istniejąca sieć telekomunikacyjna
Na kable telekomunikacyjne przebiegające pod jezdnią oraz pod zjazdami zaprojektowano
nałożenie rur ochronnych dwudzielnych średnicy 160 mm. Rury ochronne zostały naniesione i
opisane na projekcie. W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby ich nie
uszkodzić oraz powiadomić właścicieli sieci o ich rozpoczęciu i prowadzeniu prac. Należy
również przestrzegać ściśle warunków gestora sieci tj. NEXERA. Roboty podlegają zgłoszeniu i
odbiorowi.
3.4.2 Istniejąca sieć elektroenergetyczna podziemna
Na kable elektroenergetyczne sieci oświetleniowej przebiegające pod jezdnią zaprojektowano
nałożenie rur ochronnych dwudzielnych średnicy 110 mm. Rury ochronne zostały naniesione i
opisane na projekcie. W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby ich nie
uszkodzić oraz powiadomić właścicieli sieci o ich rozpoczęciu i prowadzeniu prac – Gmina
Pisz.
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3.4.3 Istniejąca sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej
Istniejącą sieć wodociągową o średnicy DN110 zlokalizowanej na obszarze objętym budową
drogi (obręb Wąglik dz. 63/1) należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną stalową o
średnicy dostosowanej do przekroju ww. wodociągu. Rury ochronne zostały naniesione i
opisane na projekcie. W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby ich nie
uszkodzić oraz powiadomić właścicieli sieci o ich rozpoczęciu i prowadzeniu prac. Należy
również przestrzegać ściśle warunków gestora sieci tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. , 12-200 Pisz, ul. Tęczowa 2. Roboty podlegają zgłoszeniu i odbiorowi.
Wszystkie studzienki i zasuwy wodociągowe będące w kolizji z układem drogowym należy
wyregulować wysokościowo w sposób zgodny ze sztuką budowlaną.
Istniejące studnie sieci kanalizacji sanitarnej kolidujące z projektowanym układem drogowym
należy wyregulować wysokościowo uwzględniając zakup i montaż żelbetowych pierścieni
odciążających oraz płyt pokrywowych lub zastosowanie zwężek betonowych jako alternatywy
dla płyt pokrywowych.
3.5

Układ zieleni

Powierzchnie terenów zielonych nie ulegną zasadniczym zmianom. Przewiduje się wycinkę
drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym – Inwentaryzację drzew zawiera
odrębne opracowanie. Uwzględniono tylko drzew o obwodzie pnia powyżej 50 cm, mierzonego
na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu.
Planuje się rozłożenie warstwy humusu i obsiew mieszanką traw terenu przyległego do drogi.

4. Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych
Kategoria drogi

droga gminna

Prędkość projektowa

30 km/h

Obciążenie ruchem

KR1

Długość proj. odcinka drogi

1548,05 m

Szerokość jezdni drogi

5,0 m

Szerokość poboczy

0,75 m

Długość chodnika

82 m

Szerokość chodnika

2,0 m

Powierzchnia terenów zielonych
mieszanką traw rowów i skarp)

(obsiew 2497,07 m2

5. Dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dla terenu na którym zaprojektowano obiekt w zasadniczej większości tj.
obręb ewid 0002 Pisz 2: dz. 142/20, 148/34
obręb ewid 0039 Wąglik: dz. 1382/8
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brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren określony dz.: 63/1, 64/1 obręb ewid. 0039 Wąglik objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/487/13
Rady miejskiej w Piszu z dnia 29.11.2013 r.
W załączeniu wypis i wyrys z planu.

6. Dane o wpisie do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub czy
zamierzenie budowlane jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną
konserwatorską
Teren na którym zaprojektowano zjazd nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie leży w strefie
ochrony konserwatorskiej.

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego
Inwestycja nie jest położona na terenach górniczych.

8. Dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
W projekcie uwzględniono uwarunkowania zawarte w decyzji Burmistrza Pisza nr
ZPN.6220.2.11.2021.AK z dnia 08.12.2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko. Obszar oddziaływania obiektu ograniczy się do obszaru
na którym zaprojektowana jest inwestycja. Nie wpłynie on również negatywnie na środowisko
naturalne. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Inwestycja jest zaliczona do przedsięwzięć nie wymagających przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W załączeniu do projektu znajduje się kserokopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych
9.1

i

stopnia

Lokalizacja terenu

Na terenie objętym opracowaniem jest zlokalizowana droga gruntowa, zatem sposób
użytkowania i przeznaczenia terenu nie zmieni się. Dz. o nr. 148/34 obręb ewid. 0002 Pisz 2
posiadające klasyfikację gruntów jako PsVI oraz Ls została przeklasyfikowana z użytku
gruntowego „Ls” na „dr”. W załączeniu do niniejszego projektu znajduje się wykaz zmian
danych ewidencyjnych.
Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie częściowo w sąsiedztwie linii kolejowej nr 219
Olsztyn-Ełk w km 10,800 – 101,330 dz. nr 142/68 PKP S.A.
Zgodnie z art. 53 ust.2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020,
poz. 1043 ze zm.) budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m
od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być
mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4.
Przedmiotowa inwestycja nie spełnia ww. ustawy ponieważ najkrótsza odległość
projektowanego obiektu od granicy obszaru kolejowego wynosi 0,90 m, natomiast najkrótszą
odległość projektowanego obiektu od osi najbliższego toru wynosi 7,50 m.
Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik
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Zgodnie z par. 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w
sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i
krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów
przeciwpożarowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1247) roboty ziemne mogą być wykonywane w
odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
Przedmiotowa inwestycja nie spełnia ww. rozporządzenia ponieważ roboty ziemne związane z
budową drogi będą wykonywane w odległości mniejszej niż 4 m od granicy obszaru
kolejowego tj. ok. 0,9 m.
Z uwagi na powyższe uzyskano zgodę na odstępstwo od przepisów oraz uzgodniono projekt z
PKP PLK – dokumenty załączono do niniejszego projektu. Należy przestrzegać wymagań
wytycznych zawartych w ww. dokumentach.
9.2

Ukształtowanie terenu

Teren posiada naturalnie ukształtowaną różnicę wysokościową, która nie ulegnie zasadniczym
zmianom. Planowana inwestycja nie ingeruje w panujące stosunki wodne w tym rejonie.
Roboty ziemne będą powyżej poziomu wód gruntowych.
9.3

Wycinka drzew, wykup terenu, wyburzenia

Projekt przewiduje wycinkę drzew. Zestawienie planowanych drzew do wycinki przedstawia
opracowanie „Inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją”.
Wyburzeń oraz wykupu terenu nie przewiduje się.

10.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji uwzględniono następujące
akty prawne:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) – art. 3, pkt 20,
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (teks
jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 124 ze zmianami),
Obszar oddziaływania zamierzenia budowlanego mieści się w całości na działkach, na których
został zaprojektowany.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia
Przedmiotowa droga należy do obiektów liniowych. Inwestycja należy do kategorii obiektu XXV
oraz IV.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
2.1

Przeznaczenie obiektu

Przedmiotowa droga publiczna będzie stanowić uzupełninie sieci drogowej w gminie Pisz.
Utwardzenie istniejącej drogi poprawi w szczególności obsługę komunikacyjną mieszkańców
wsią Wąglik i miejscowością Pisz.
2.2

Program użytkowy obiektu

2.2.1 Stan istniejący
Aktualnie droga posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości od. 4,0 m do 5,5 m.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo spadkiem poprzecznym i
podłużnym drogi na tereny biologicznie czynne położone w bezpośrednim sąsiedztwie pasa
drogowego. W obecnym stanie brak jest dostatecznej szerokości, nośności oraz normatywnych
spadków poprzecznych, brak jest również poboczy. Odcinek drogi nie spełnia aktualnych
warunków technicznych stawianych dla dróg powiatowych, które określa „Rozporządzenie
Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych ,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U.2016 poz. 124 oraz akty
zmieniające).
Lokalizację pasa drogowego określają następujące działki:
obręb ewid 0002 Pisz 2: dz. 142/20, 148/34
obręb ewid 0039 Wąglik;: dz. 63/1, 64/1, 1382/8
2.2.2 Stan projektowany
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej:
•
przebudowy nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości
1,55 km, szerokości jezdni 5,0 m;
•
budowie chodnika długości ok. 80 m i szerokości 2,0 m z kostki betonowej;
•
budowie peronu autobusowego wraz z wiatą przystankową;
•
obustronnych poboczy z kruszywa szerokości 0,75 m;
•
przebudowy zjazdów i skrzyżowań z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu
asfaltowego;
•
budowę rowów przydrożnych;
•
budowę przepustów pod zjazdami, które będą w kolizji z rowem przydrożnym
odwadniającym;
•
kanału technologicznego.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Rysunek nr 2.1-2.3 załączony do projektu przedstawia formę architektoniczną zamierzenia
budowlanego. Zakres robót spowoduje poprawę właściwości użytkowych odcinka drogi
(komfort), poprawę bezpieczeństwa poprzez wykonanie oznakowania pionowego,
uporządkowanie szerokości jezdni.
Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kategoria drogi

droga gminna

Prędkość projektowa

30 km/h

Obciążenie ruchem

KR1

Długość proj. odcinka drogi

1548,05 m

Szerokość jezdni drogi

5,0 m

Szerokość poboczy

0,75 m

Długość chodnika

82 m

Szerokość chodnika

2,0 m

Powierzchnia terenów zielonych
mieszanką traw rowów i skarp)

(obsiew 2497,07 m2

5. Układ konstrukcyjny obiektu
Na całym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dostosowaną na obciążenie
ruchem kategorii KR1. Uwzględniając warunki gruntowo - wodne oraz przewidywane
obciążenie ruchem przyjęto następującą konstrukcję
a) dla nawierzchni jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W r. gr. 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 22 cm
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. cem. klasy C1,5/2 gr. 12 cm
b) dla nawierzchni chodnika oraz peronu autobusowego:
- kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego (kształt kostki prostokąt)
- podsypka piaskowa gr. 3 cm
- warstwa z kruszywa stab. cem. klasy C1,5/2 gr. 15 cm
c) wiata przystankowa
Wiata przystankowa powinna spełniać co najmniej poniżej określone parametry:
1) Wiata spawana wykonane ze stalowych profili zamkniętych, zabezpieczonych
antykorozyjnie;
2) Wiata lakierowana proszkowo;
3) Ściany osłonowe wypełnione blachą trapez TRB18 fabrycznie powlekaną;
4) Ściany boczne od połowy wysokości wypełnione blachą trapez TRB18 fabrycznie
powlekaną;
5) Ściana tylna wypełniona blachą trapez TRB18 fabrycznie powlekaną;
6) Dach w kształcie łuku lub płaski wypełniony blachą trapez TRB18 fabrycznie powlekaną;
7) Wymiary wiaty:
- szerokość od 1,2 m – do 1,5 m,
- długość od 2,3 m – do 2,6 m,
Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik
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- wysokość od 2,3 m – do 2,6 m
8) Wiata wyposażona w ławkę z siedziskami plastikowymi.
Kolor wiaty zielony.
d) dla nawierzchni zjazdu z kostki betonowej
- kostka betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego (kształt kostki prostokąt)
- podsypka cem. piask. gr. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm
- warstwa podłoża (ulepszonego) z kruszywa stab. cem. klasy C1,5/2 gr. 12 cm
e) dla nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm
- warstwa podłoża (ulepszonego) z kruszywa stab. cem. klasy C1,5/2 gr. 12 cm
f) pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30 gr. 25 cm

6. Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie przeprowadzonych badań gruntów we wrześniu 2021 r. (wykonano 10 otworów
geotechnicznych na głębokość 2,5 m oraz 1 na głębokość 3,5m) stwierdzono, iż w miejscu
posadowienia projektowanej drogi projektowanej budowy drogi do głębokości 2,5 m występują
głownie grunty zalegające poziomo w postaci piasków drobnych, piasków grubych i lokalnie z
pospółkami.
W obrębie otworu nr 6 rozpoznano soczewkę twardoplastycznych glin piaszczystych i pasków
gliniastych.
W otworze badawczym nr 2 pod warstwą nasypów niebudowlanych stwierdzono występowanie
gruntów organicznych: torfu. Grunty te występują na głębokości 0,9 m p.p.t. i posiadają łączną
miąższość 0,7 m, grunty te posiadają niekorzystne parametry geotechniczne.
Na podstawie wykonanych otworów stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody
(otwór 01) które stabilizuje się na głębokościach 2,0m p.p.t. oraz napiętego ( otwór 02)
nawierconego na głębokości 1,7m i stabilizującego się na głębokości 1,5m p.p.t.
Mając na uwadze powyższe grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni określono na
jako G1 na odcinku drogi w którym wykonano odwierty nr 1, 3-10. Natomiast grupę nośności
podłoża na odcinku drogi w którym wykonano odwiert nr 2 określono jako G4. Ze względu na
występowanie gruntów organicznych o niekorzystnych parametrach geotechnicznych,
zaplanowano wymianę tych gruntów na nośne, doprowadzając podłoże na tym odcinku do
grupy nośności G1. Dopuszcza się również inny sposób wzmocnienia podłoża w obrębie
otworu nr 2 pod warunkiem uzyskania parametrów nie gorszych jak w przypadku wymiany
gruntu organicznego na nośny. Tak propozycja powinna być poprzedzona odpowiednimi
badaniami laboratoryjnymi, pomiarami oraz przedstawiona do akceptacji Inwestorowi wraz z
opinią projektanta oraz inspektora nadzoru.
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016 r, poz. 124) i wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 ,poz. 463) wraz z późniejszymi zmianami
warunki należy uznać za proste. Projektowaną inwestycję zaliczono do I kategorii
geotechnicznej.
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W załączeniu do projektu znajduje się opinia geotechniczna.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na
środowisko
Inwestycja zlokalizowana jest jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i
Jezior Piskich. Najbliżej położonym obszarem pod tym względem jest Natura 2000 PLB280008
Puszcza Piska który oddalone jest od inwestycji w linii prostej o ok. 130 m.
7.1 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania
ścieków oraz wód opadowych
Zapotrzebowanie na wodę w okresie eksploatacji inwestycji nie będzie występowało. Niewielkie
zapotrzebowanie będzie występowało natomiast podczas realizacji inwestycji tj. woda do celów
technologicznych np. wytwarzanie mieszanki betonowej, pielęgnacja betonu.
Wg. obowiązujących przepisów wody opadowe i roztopowe nie są ściekami.
Wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi odprowadzane będą powierzchniowo do rowów
przydrożnych, na skarpy oraz do warstwy położonej poza poboczem zbudowanej z kruszywa o
wysokich parametrach przepuszczania wody. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne.
6.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych. Realizacja
inwestycji pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie pylenia.
6.3 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów
Funkcjonowanie drogi nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów. Zanieczyszczenia nawierzchni,
w tym związane z zimowym utrzymaniem, usuwane będzie tak jak dotychczas, przez Zarządcę
drogi.
6.4 Właściwości akustycznych oraz emisji drgań
Emisja hałasu i wibracji związana z funkcjonowaniem drogi bez istotnych zmian z uwagi na
położenie drogi jak i jej funkcję.
6.5 Wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne
Zakres zaprojektowanej przebudowy drogi, przewiduje wycinkę 33 szt. drzew które wymagają
zezwolenia na wycinkę – zestawienie zawiera odrębne opracowanie. Wycinka nie wpłynie
negatywnie na środowisko naturalne, ponieważ w ramach kompensacji przyrodniczej Starosta
Piski w swoje decyzji nałożył na Inwestora obowiązek nasadzeń zastępczych w ilości 33 szt.
drzew.
Inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i
powierzchniowych zatem nie przyczyni się do zmian obecnie występującego stanu
ekologicznego jednolitych części wód. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego
wpływu na środowisko.

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Parametry projektowanej do przebudowy drogi, umożliwiają ruch pojazdów pożarniczych. Do
budowy drogi używa się materiałów nie stwarzających zagrożenia pożarowego.
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KOPIE UPRAWNIEŃ I OŚWIADCZENIA
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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:
„Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik”
sporządzony w dniu 29.12.2021 r. dla: Gminy Pisz, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jednocześnie informuję, że:


W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAŁ UDZIAŁ:

Imię i nazwisko

Numer uprawnień lub
numer decyzji o nadaniu
uprawnień budowlanych

mgr inż. Kamil Szymborski

spec. inżynieryjna drogowa

podpis

nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16



SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAŁ:

Imię i nazwisko

Numer uprawnień lub
numer decyzji o nadaniu
uprawnień budowlanych

podpis

mgr inż. Bartosz Wojtkowski spec. inżynieryjna drogowa
nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/19
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Pisza nr ZPN.6220.2.11.2021.AK z dnia 08.12.2021 r.
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