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II..  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE,,  UUPPRRAAWWNNIIEENNIIAA,,  

ZZAAŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  ZZ  IIZZBBYY  IINNŻŻYYNNIIEERRÓÓWW  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy pod tytułem: 

 

„Uproszczona dokumentacja projektowa dot. remontu ulic: Wesołej, 
Wiśniowej i Makowej w Milanówku” 

 

obejmujący w ramach tytułowej inwestycji, projekt w zakresie 

 

branży drogowej 

 

został wykonany zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant: 

 

 

 

 

 

……………………………. 

inż. Andrzej Malinowski 

 

Nr upr. MAZ/0123/POOD/08 

 

 

 

 

Warszawa, wrzesień 2015 r.





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-09 roku przez:

Pan ANDRZEJ JERZY MALINOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0590/08

adres zamieszkania ul. JAGIENKI 1/10, 04-967 Warszawa

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-06-01 do 2015-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAZ-B23-QE6-67R *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Mieczysław Grodzki
Date: 2015.06.09 14:24:03 CEST
Reason:Elektroniczne zaś wiadczenie PIIB
Location: Warszawa, Polska
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IIII..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  
 

1. Podstawa opracowania i materiały źródłowe 

Podstawą opracowania jest Umowa pomiędzy Gminą Milanówek, a firmą AMDRO Andrzej 

Malinowski na zrealizowanie przedmiotowego projektu. 

 

Opracowując przedmiotowy projekt uwzględniano obowiązujące regulacje prawne, w 

szczególności zawarte w ustawach i rozporządzeniach: 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94 z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717), 

• 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. Nr 43/99 poz. 430), 

• 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 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181),  

 

2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w Milanówku w ciągu dróg gminnych: 

• ul. Wesołej dł. 393 m, 

• ul. Wiśniowej dł. 369 m, 

• ul. Makowej dł. 346 m. 

Ulice są trzy sąsiednie ulice równoległe do siebie, zlokalizowane pomiędzy ul. Uroczą i 

Wiatraczną. 

 

3. Charakterystyka stanu istniejącego 

Ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną zmiennej szerokości: 

• ul. Wesoła 4,6 – 5,8 m, 

• ul. Wiśniowa 4,6 – 4,9 m, 

• ul. Makowa 3,2 – 3,7 m. 

Jezdnie ulic są ograniczone opornikami/obrzeżami betonowymi, oraz posiadają 

jednostronne wąskie pobocza tłuczniowe/żwirowe pełniące funkcję odwodnienia. Wzdłuż 

jezdni nie występują chodniki. 

Ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z licznymi spękaniami, 
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nierównościami i ubytkami. 

Wszystkie 3 ulice nie spełniają parametrów dla dróg publicznych ze względu na bardzo wąski 

pas drogowy szer. od ok. 4 m do ok. 8 m. 

 

4. Rozwiązania projektowe 

W projekcie przewidziano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni polegające na 

kolejnym rozłożeniu: 

- warstwy lepiszcza, 

- warstwy kruszywa, 

- drugiej warstwy lepiszcza, 

- warstwy drobniejszego kruszywa. 

 

Przewidziano utrwalenie nawierzchni na całej długości przedmiotowych ulic. Łączna 

powierzchnia utrwalenia wynosi dla: 

• ul. Wesołej - 1989 m
2
, 

• ul. Wiśniowej - 1734 m
2
, 

• ul. Makowej - 1206 m
2
. 

 

Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy stosować kruszywo łamane o 

frakcjach: 2÷4 mm, 6,3÷10 mm spełniające wymagania zgodnie z normą PN-B-11112 lub 2÷5 

mm, 8÷11 mm zgodnie z normą PN-EN 13043. Jako lepiszcze do powierzchniowego 

utrwalenia należy stosować drogową kationową emulsję asfaltową szybkorozpadową. Przed 

ułożeniem nowej warstwy należy dokładnie oczyścić istniejącą nawierzchnię. 

 

 

 

 

 

Opracował 

 

 

 

 

inż. Andrzej Malinowski 
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IIIIII..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  RRYYSSUUNNKKOOWWAA  
 

 

Rys. 1 Plan sytuacyjno-wysokościowy  skala 1: 500 

Rys. 2.1 – 2.3 Przekrój podłużny  skala  1: 50/500 

Rys. 3 Przekroje konstrukcyjne  skala  1: 20 
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