PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej i
wykonanie remontu drogi.
Adres :

dz. 192 dr Obręb Walim (ul. Górnośląska)

Zamawiający: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim
Opracowujący:

Jan Rudnicki – kier. ref. infrastruktury technicznej

Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego
1. Część opisowa.
2. Część informacyjna.
1. Część opisowa
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej łącznie z
wykonaniem remontu drogi na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj)
1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.
Zaprojektowana i wyremontowana droga powinna spełniać potrzeby komunikacyjne lokalnej
społeczności zapewniając bezpieczne przemieszczanie się w pasie drogowym. Klasa drogi L
o natężeniu ruchu KR1.
Na odcinku zaznaczonym na mapie droga ma nawierzchnię częściowo utwardzoną, należy
zaprojektować przekrój szlakowy z ewentualnym odcinkowym zabezpieczeniem przyległych
posesji przed zalewaniem wodami powierzchniowymi z jezdni.
⇒ Szerokość jezdni- 3,00 m
⇒ Orientacyjna długość – 350 m
⇒ Powierzchniowe odprowadzenie wody
⇒ Odwodnienie skarpy drenażem z rur PVC
1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.
Zamawiający wprowadzi wykonawcę w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do).
Parametry drogi powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności w
optymalny sposób spełnić swoją funkcję w odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu
pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak też estetyki z uwzględnieniem przepisów ustaw:
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, poz.430 z 1999 r),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 , poz.2086 z 2004 r. tekst jedn.)
1.4 Przygotowanie placu budowy.
Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez
zarządcę drogi: Urząd Gminy w Walimiu
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1.5 Zagospodarowanie terenu. - Korona drogi w pasie drogowym zgodnie z istniejącymi
warunkami. Należy minimalizować roboty dodatkowe w celu obniżenia kosztów robót
budowlanych.
2. Część informacyjna
2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów
budowlanych.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane inwestor Wójt Gminy Walim składa oświadczenie do
Starostwa Powiatowego przy zgłoszeniu wykonywania robót remontowych.
2.2 Przepisy prawne
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, poz.430 z 1999 r),
z dnia 02 września 2004 r.
w sprawie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr
202, poz.2072,Rozdz. 4 z 2004 r.)
2.3 Kopia mapy zasadniczej.
Mapę zasadniczą (opiniodawczą) Wykonawca powinien pozyskać w Starostwie Powiatowym
w Wałbrzychu na koszt własny.
2.4 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.
Lokalizacja przedmiotu projektu nie dotyczy obszarów
konserwatora zabytków.

podlegających

nadzorowi

2.5 Inwentaryzacja zieleni.
Realizacja inwestycji nie będzie powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew. W
przypadku wystąpienia takiej konieczności decyzje wyrażającą zgodę na ścięcie drzew wyda
Wójt Gminy Walim.
2.6 Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne związane z realizacją obiektu.
Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z ustaw:
- 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, poz.430 z 1999 r),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 , poz.2086 z 2004 r. tekst jedn.) w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
2.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie
Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wszelkie problemy podczas postępowania związane ze zgłoszeniem robót
wynikłe z winy wadliwego bądź niepełnego projektu obarczają Wykonawcę, toteż winien na
każdym etapie aż do uzyskania zaświadczenia uczestniczyć w postępowaniu
administracyjnym.
Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie z
wykonaniem pomiaru powykonawczego.
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