
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
Nazwa zadania:  Budowa chodnika w ul. Brzozowej 
 
Adres zadania:  ul. Brzozowa w Komorowie 
 

Kod CPV:   45233120-6 
    Roboty budowlane w zakresie budowy   

          dróg. 
 

Zamawiający:  Gmina Michałowice, Reguły ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. 
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I. Część opisowa 

 

Należy wykonać projekt oraz prace budowlane dotyczące budowy normatywnego chodnika po 
południowej stronie ul. Brzozowej w Komorowie, na odcinku od ul. Kolejowej do  
ul. Pruszkowskiej.  Zakresem prac objęty zostanie odcinek gruntowy o długości ca 360 mb. 
Prace dotyczą tylko działki drogowej, stanowiącej własność Zarządu Powiatu Pruszkowskiego 
(Gmina Michałowice posiada zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane). W działce tej 
występuje pełne uzbrojenie podziemne. W zakres opracowania wchodzi wykonanie chodnika, 
dostosowanie wjazdów i dojść do posesji, max. dwóch przejść w poziomie dla pieszych przez  
ul. Brzozową, oznakowanie pionowe i poziome.  
 
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej analogicznej jak po północnej stronie 
ul. Brzozowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, wraz z podbudową 
składającą się z warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm. Obramowania z obrzeży 
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
 
 

      

II. Część informacyjna 

Zamierzenie budowlane jest zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Michałowice. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntem na cele 
budowlane.  

Projekt oraz prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

Roboty prowadzone będą na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Projekt należy 
uzgodnić z Gminą Michałowice, Zarządem Powiatu Pruszkowskiego (droga powiatowa) 
oraz skonsultować z Zarządem Osiedla Komorów. 

Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji, w tym zgłoszenia robót budowlanych, leży w 
gestii Wykonawcy. 

Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy. 
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