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PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 

 
 

Nazwa zamówienia: „Odbudowa nawierzchni   ul. Kościuszki w Głuszycy wraz z przepustem               

w ciągu drogi gminnej (dz. nr 249 dr) oraz odbudowa muru oporowego na długości 20 mb (od 

0+000 do 0+020) – intensywne opady deszczu z lipca 2014 r.” 
Adres: dz. 249 obręb Głuszyca 2 

Zamawiający: Gmina Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 

Opracowujący: inż. Katarzyna Łazanowska 

 

Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego 

1. Część opisowa. 

2. Część informacyjna. 

 

1.  Część opisowa 

 

1.1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi  i muru 

oporowego (zaprojektuj  i wybuduj) 
 

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

Nawierzchnia remontowanej drogi – kostka betonowa. Początek drogi - skrzyżowanie z drogą 

gminną ul. Gdańska. Dotychczasowa nawierzchnia na całym odcinku – kostka betonowa. 

Remontowany odcinek muru oporowego to konstrukcja oporowa drogi lokalnej. Na odcinku ok. 

20 m zapadła się droga. Brak przepustu pod drogą powoduje osuwanie się drogi i niszczenie 

nawierzchni z kostki. 

 

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. 

z 1999 r. poz. 430 z późn. zm.), 

 

Zakres prac: 

-  rozbiórka zniszczonej nawierzchni z kostki betonowej, ok. 70 mb, 

- budowa muru oporowego o zmiennej wys. od 0,5 do 2,0 m na długości ok. 20 mb, 

- budowa przepustu pod drogą, 

- ułożenie krawężnika, 

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. 

 

Termin wykonania 30.10.2016 r. 

Patrz załącznik graficzny. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego na etapie wykonywania Projektu budowlanego.  

 

1.4 Przygotowanie placu budowy. 

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez 

zarządcę drogi: Urząd Miejski w Głuszycy. 
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1.5 Zagospodarowanie terenu. – planowane do wykonania prace obejmują wyłącznie teren 

działki gminnej, nie powodują zajęcia terenów obcych. 

  

2. Część informacyjna 

 

2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów 

budowlanych. 

W załączeniu. 

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. 

z 1999 r., poz.430 z późn. zm.), 

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Lokalizacja przedmiotu projektu nie dotyczy obszarów podlegających nadzorowi konserwatora 

zabytków. 

2.4 Inwentaryzacja zieleni. 

Realizacja  inwestycji nie będzie powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew.                        

W przypadku wystąpienia takiej konieczności decyzje wyrażającą zgodę na ścięcie drzew wyda 

Burmistrz Głuszycy. 

2.5  Dodatkowe wytyczne inwestorskie  

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie                          

z wykonaniem pomiaru powykonawczego. 

 

Należy wykonać i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt organizacji ruchu łącznie              

z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego z projektu. 

 

 

 

 

 

Głuszyca, dn. 30.08.2016 r.  


