ZAŁĄCZNIK 2
Zamawiający:

Gmina Mikołów
Rynek 16
43 -190 Mikołów

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA
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CZĘŚĆ OPISOWA
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla
przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru
oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej) , ul. Reta (od Marii
Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie.

Zakres opracowania powinien obejmować:
• wykonanie min. 2 koncepcji przebudowy ww. ulic,
• aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych oraz inwentaryzacja sieci uzbrojenia
naziemnego i podziemnego,
• określenie kolizji i potrzeby przebudowy drogi wraz z uzyskaniem uzgodnień z właścicielami
sieci uzbrojenia terenu oraz wykonanie projektów przebudowy kolidujących sieci,
• sporządzenie mapy własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem
zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót (jeśli zaistnieje taka
konieczność),
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokół ZUD,
wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje organów wymaganych przepisami (jeśli
zaistnieje taka konieczność),
• wykonanie badań i oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni i podłoża i w zależności
od wyników badań dostosować odpowiednią technologię przebudowy,
• sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy dróg w 5 egz. w wersji
papierowej oraz elektronicznej - w formacie PDF oraz DWG, wraz z wszelkimi
koniecznymi uzgodnieniami uwzględniającymi przepisy ustawy Prawo budowlane,
• uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Mikołowskiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji
Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami,
określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz 721 z 2003 r. ze zmianami),
• opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót w 5
egz. i uzyskanie ich zatwierdzenia przez właściwy organ,
• wykonanie inwentaryzacji zieleni,
• sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie "NORMA PRO",
"NORMA 3" lub kompatybilnym w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku
magnetycznym,
• opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 5 egz. w
wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF,
• przebudowę istniejących zjazdów do posesji,
• przebudowę fragmentów skrzyżowań jeżeli zajdzie taka potrzeba z uwagi na różnice
wysokości,
• uzyskanie pozwolenia wodoprawnego dla przedmiotowej inwestycji,
• wykonanie projektu budowano – wykonawczego kanalizacji deszczowej,

Zamawiający dokona wyboru wariantu, który będzie przedmiotem opracowania projektu budowlanowykonawczego.
Projektant
opracuje
dokumentację
projektową
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) i uzyska wymagane
przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym decyzję powolenie wodno-prawne i ZRID, działając
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w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego. Dokumentację projektową należy
sporządzić
kompleksowo
z uwzględnieniem ewentualnej przebudowy istniejących urządzeń.
INFORMACJE TECHNICZNE
1. Ulica Jasna w MPZP oznaczona jako droga klasy Z długość do przebudowy ok.1 135 m,
konstrukcję przyjąć dla KR4
- droga szerokości 15 m (taki pas terenu należy pozyskać) i składać się będzie z 2 m opaski zieleni
(dopuszcza się zmniejszenie
szerokości w wyjątkowych przypadkach), 2 m chodnika,
7 m jezdni, 2 m ścieżki rowerowej i 2 m opaski zieleni.
- dla tej ulicy szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 15 m (z uwagi na istniejącą już linie
zabudowy nie wszędzie tą wartość da się osiągnąć), pod drogę pozyskać teren równy
15 m.
2. Ulica Brzozowa w MPZP oznaczona jako droga klasy D długość do przebudowy ok. 1 106 m,
konstrukcję przyjąć dla KR3.
- droga szerokości 7 m składająca się z opaski zieleni 0,5 m (dopuszcza się zwiększenie szerokości w
wyjątkowych przypadkach do 1m), jezdni 4,5 m i chodnika 2 m.
- dla tej ulicy szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 10 m, pod drogę pozyskać teren równy 7,5
m.
3. Ulica Reta w MPZP oznaczona jako droga klasy L długość do przebudowy ok. 755 , konstrukcję
przyjąć dla KR 4
- droga szerokości 8 m składająca się z chodnika 2 m, jezdni 5,5 m, opaski zieleni 0,5 m (dopuszcza się
zwiększenie szerokości w wyjątkowych przypadkach do 1m),
- dla tej ulicy szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 12 m, pod drogę pozyskać teren równy 8,5
m.

Podsumowując dla ww. ulic musimy dysponować pasem terenu szerokości 15 m dla
ul. Jasnej, 7,5 m dla Brzozowej i 8,5 m dla ul. Reta.
W projekcie należy ująć elementy uspokojenia ruchu (wyniesione przejścia, skrzyżowania itp).
Należy przewidzieć etapowanie robót (min 6 etapów) i dostosować tymczasową i docelową organizację
ruchu drogowego pod każdy etap.
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Mapa orientacyjna
UWAGA
numeryczny model terenu dostępny jest pod adresem
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
struktura własności Gminy Mikołów dostępna jest pod adresem
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
mapa poglądowa zasadnicza dostępna jest pod adresem
http://www.mikolowski.pl/index.php/informacja-katastralna-powiatu-mikolowskiego
obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
Sporządził
Krzysztof Gil
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