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1.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców 

Śląskich w miejscowości Zakopane w km 0+822.00 do km 0+897.00. Lokalizację budowanej drogi pokazano na rys. nr 01 

- orientacja. 

 

Charakterystyka inwestycji: 

1) Stabilizacja osuwiska za pomocą pali wierconych z betonu C30/37 zwieńczonych oczepem żelbetowym, 

kotwionych gwoździami gruntowymi 

2) Odbudowa drogi zlokalizowanej po stronie lewej 

− Jezdnia: 7,0 m szerokości o przekroju poprzecznym jednostronnym 

− Obustronne ograniczenie jezdni krawężnikami kamiennymi 

− Chodnik: 2,5 szerokości oraz barieroporęcz 

3) Odbudowa korytka prefabrykowanego po stronie prawej długości 75 m 

 

1.1.2. Lokalizacja 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się: 

województwo małopolskie, powiat tatrzański, jednostka ewidencyjna Miasto Zakopane, obręb 0007, dz. ew. nr 178/2, 

177/2, 170/6, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 536/2. 

 

1.1.3.  Inwestor:  

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego 

ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

 

1.1.4. Podstawa opracowania 

- umowa z Zarządem Powiatu Tatrzańskiego 

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna 

- zatwierdzona dokumentacja geologiczno – inżynierska opracowana przez Piotra Prokopczuka przekazana przez 

Inwestora 

 

1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.2.1. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Obszar inwestycji znajduje się na terenie miejscowości Zakopane w ciągu drogi powiatowej nr 1656K. Droga 

powiatowa nr 1656K jest drogą klasy Z. Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa jest dwujezdniowa, po dwa pasy 

ruchu na każdej jezdni, każdy o szerokości 3,5m. Po stronie lewej i prawej drogi powiatowej zlokalizowany jest chodnik. 

Po stronie prawej wykonany z kostki betonowej o szerokości 3,0m, natomiast po stronie lewej o nawierzchni bitumicznej o 

szerokości 2,5m. Istniejąca jezdnia została zniszczona przez istniejące osuwisko. 

Na obszarze inwestycji nie występuje zieleń wysoka i średnia kolidująca z inwestycją. 

 

1.2.2. Ukształtowanie wysoko ściowe terenu  

Droga znajduje się w terenie górskim o rzędnych od 843,75 n.p.m. do 845,40m n.p.m. 

 

1.2.3. Obiekty i urz ądzenia stałe  

Na terenie inwestycji nie występują urządzenia stałe. 
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1.2.4. Istniej ące uzbrojenie terenu. 

Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia, z którymi nie zachodzi kolizja: 

- Sieć elektroenergetyczna 

- Sieć oświetlenia ulicznego 

 

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.3.1. Zagospodarowanie terenu 

Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej dotyczy jezdni zlokalizowanej po stronie lewej. Zaprojektowano 

jezdnię o szerokości 7,0 m i przekroju poprzecznym jednostronnym. Jezdnia z obu stron będzie ograniczona 

krawężnikiem kamiennym. Po stronie lewej zaprojektowano 2,5m chodnik o nawierzchni bitumicznej oraz barieroporęcz. 

Po stronie prawej zaprojektowano odbudowę korytka prefabrykowanego. 

Odwodnienie realizowane będzie poprzez istniejącą kanalizację deszczową oraz projektowane korytko 

prefabrykowane. 

W km 0+824,10 do km 0+893,20 zaprojektowano zabezpieczenie osuwiska za pomocą 99 szt. pali wierconych 

Ø600mm w rurze osłonowej z betonu C30/37 zbrojonych prętami, kotwionego oczepu żelbetowego zwieńczającego pale 

oraz gwoździ samowiercących z iniekcją cementową o długości 7,5m mocowanych w co 3 palu (34 szt.). 

Stan powierzchni terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowany i zagospodarowany. Nie przewiduje się 

żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. 

Dokumentacja została pozytywnie uzgodniona przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego oraz uzyskano zgodę na przejęcie 

wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, pismo znak RPD.7013.2.2019 z dnia 12.09.2019 r. 

W związku z brakiem MPZP na obszarze inwestycji uzyskano decyzję ULICP wydaną przez Burmistrza Miasta 

Zakopane, znak BPP.6733.17.2019 z dnia 13.11.2019 r. Niniejsza dokumentacja projektowa spełnia warunki określone w 

ww. decyzji. 

 

1.3.2. Parametry techniczne drogi powiatowej 

Projektowany przekrój poprzeczny drogi składa się z następujących elementów: 

- Jezdni o szerokości 7,0 m 

- chodnik o szerokości 2,5 m 

- pobocze w postaci odbudowanego korytka betonowego 0,75 

 

1.3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi 

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej: 

4cm -w-wa ścieralna SMA11 

5cm -w-wa wiążąca AC 16W 

7cm -w-wa podbudowy AC 22P 

20cm -w-wa podbudowy zasadczniej z mieszanki  niezwiązanej z kruszywem C90/3 

24cm -w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki  niezwiązanej o CBR≥60% 

40cm -w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% 

-geowłóknina separująca 

 

Konstrukcja chodnika 

5cm -w-wa ścieralna AC 11S 

20cm -w-wa podbudowy zasadczniej z mieszanki  niezwiązanej z kruszywem C90/3 
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1.3.4. Nawiązanie geodezyjne 

Projektowana droga została dowiązana wysokościowo do sieci niwelacji państwowej wg układu Amsterdam, natomiast 

sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w układzie „2000”. 

 

1.3.5. Kolizje i ich rozwi ązania 

W obrębie planowanej inwestycji nie występuje kolizja z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. 

 

1.3.6. Projektowana ziele ń 

W ramach inwestycji nie przewiduje się nasadzeń. 

 

1.4. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA I ZDROWIA 

LUDZI 

Inwestycję zaprojektowano zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym dostępu do drogi publicznej. Przy realizacji inwestycji i pracach 

budowlanych związanych z budową należy uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, 

cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia 

powietrza, wody i gleby.    

Przewidziane roboty ziemne nie spowodują zmiany kierunku spływu wód powierzchniowych na działki sąsiednie. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. 

Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 

wykopy. Teren budowy należy oświetlić. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

 

1.5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt organizacji ruchu przez Wykonawcę robót.  

 

1.6. DANE KOŃCOWE  

Dla prac budowlanych objętych niniejszą dokumentacją należy uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej wydaną przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać stosowny atest, certyfikat 

lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. Kopię stosownego 

dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy. 

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych oraz nazw własnych materiałów dopuszcza się 

możliwość zastosowania materiałów równoważnych. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaj ą zgody autora projektu 

przed ich wprowadzeniem do realizacji. 
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1.7. SPIS RYSUNKÓW 

 

Rys. nr 01 – Orientacja 

Rys. nr 02 – Projekt zagospodarowania terenu 

Rys. nr 03 – Profil podłużny projektowanej drogi 

Rys. nr 04 – Przekroje typowe 

Rys. nr 05 – widok z góry konstrukcji zabezpieczenia osuwiska 

Rys. nr 06 – tyczenie pali 

Rys. nr 07 – zbrojenie oczepu segment 1 

Rys. nr 08 – zbrojenie oczepu segment 2, 3 

Rys. nr 09 – zbrojenie pali 
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