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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotowa droga powiatowa nr 1154 O położona jest w miejscowości Stare Siołkowice, w 

gminie Popielów, powiat oleśnicki, województwo opolskie. Wieś położona jest 20 km na 

północny-zachód od Opola.  

W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej w km 

7+560 do 9+060 wraz z przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej i nadziemnej (sieć 

energetyczna, sieć teletechniczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej). 

Planuje się też odwodnienie nawierzchni drogowych w ciągu ulicy Klapacz w Starych 

Siołkowicach. Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni ulicy Klapacz będą 

odprowadzone do projektowanej lub istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

Dodatkowo zaprojektowano remont obiektu mostowego na rzece Brynica, budowę kładki dla 

pieszych – nad rzeką Brynica, rozbudowę przepustu na cieku Fiszerka. 

Inwestycja jest prowadzona wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2017r., 

poz. 1496) i zakończona będzie decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. 

ZRID). 

2. Podstawa opracowania 

2.1. UMOWA 

Podstawą prawną opracowanie jest umowa nr 44 / U / 2016 zawarta pomiędzy Zarządem 

Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, a firmą WTU sp. z o.o., 

53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 10 na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

dokumentacji przetargowej dla opracowania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O 

Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 

7+560,00 do km 9+060,00". 

2.2. MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nr ZDP.DT.3421-

16/2016.  

 Materiały archiwalne , 

 Zaktualizowana mapa zasadnicza przeznaczona do celów projektowych w skali 1:500 

z naniesionym istniejącym uzbrojeniem nad  i podziemnym. 

 Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000.  

 Wykaz właścicieli i władających gruntami w strefie projektowanej inwestycji.  

 Mapy geograficzne w skali 1:10000 / 1:25000. 

 "Raport z przeglądu specjalnego obiektu mostowego - most nad rzeką Brynicą". 

 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją wyników podłoża dla zadania 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w 
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miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00", 

wykonana przez firmę GeoSoilTest, 

 Projekt Geotechniczny opracowany przez mgr inż. Grzegorza Sierkę, styczeń 2017 

 Uzgodnienia z Rad Technicznych, które odbyły się w siedzibie Inwestora przy udziale 

Zamawiającego, 

 Uzgodnienia i ustalenia z właścicielami sieci podziemnych. 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

3.1. OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Ulica Klapacz w Starych Siołkowicach jest drogą powiatową nr 1154. Droga powiatowa 

połączona jest z drogą wojewódzką nr 457 w Starych Siołkowicach, drogami powiatowymi: nr 

1155 w Nowych Siołkowicach, nr 1150 w Nowych Siołkowicach, nr 1348 w Kuźnicy 

Katowskiej. Ul. Klapacz w Starych Siołkowicach łączy się z następującymi drogami 

gminnymi, ulicami: Michała, Warszawską, Wacława, Młyńską, 1-go Maja, Łączną, Nową, 

Zieloną.  

Po obu stronach ulicy znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz pola i łąki. Część 

nieruchomości jest ogrodzona. W pasie drogowym znajduje się: jezdnia o nawierzchni 

bitumicznej o szerokości około 5,0÷5,3 m, pobocza o nawierzchni ziemnej lub porośnięte 

trawą. Na podstawie oceny wizualnej stanu nawierzchni ulicy stwierdza się, iż istniejąca 

jezdnia posiada liczne uszkodzenia w postaci spękań oraz ubytków.  

Na początkowym zakresie opracowania wg kilometrażu projektu od km 0+000 do km 

0+670,71 po wschodniej stronie jezdni usytuowany jest chodni o szerokości około 2,0 m o 

nawierzchni z kostki betonowej, w ciągu istniejącego chodnika wykonane są również zjazdy 

na posesje o nawierzchni z kostki betonowej. Na pozostałym zakresie opracowania, od 

0+670,71  do 1+554,72 chodnik nie występuje, zjazdy na posesje posiadają zróżnicowane 

nawierzchnie: kostka betonowa, kostka kamienna, kruszywo łamane, ziemne. Zjazdy są w 

złym stanie technicznym. Istniejący pas drogowy posiada zróżnicowaną szerokość 9,5÷15m. 

 

Na trasie drogi zlokalizowane są następujące obiekty inżynierskie: 

 km 1+141,70 most na rzece Brynica,  

 km 1+307,20 przepust na rzece Fiszerka 

 

W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia: elektroenergetyczna eN, 

eS, lokalnie oświetlenie uliczne, telekomunikacja, wodociąg, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczową od km 0+000 do km 0+740. W rejonie skrzyżowania ul. Klapacz z ul. 

Młyńską oraz Nową Młyńską zlokalizowane są dwie studnie strażackie. 

 

Odbiorniki wód deszczowych i roztopowych:  

 od km 0+000 do km 0+740 woda ze wschodniego pasa ruchu trafia do istniejącej 

deszczowej z zachodniego pasa ruchu w teren niezagospodarowany i oraz do 

istniejących odcinków rowów przydrożnych 

 od km 0+740 do 1+200 woda odprowadzana jest w teren niezagospodarowany oraz 

do istniejących odcinków rowów przydrożnych, odbiornikiem jest rzeka Brynica 

 od km 1+200 do 1+555 woda odprowadzana jest w teren niezagospodarowany oraz 

do istniejących odcinków rowów przydrożnych, odbiornikiem jest rzeka Fiszerka 
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3.2. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

Obiekt znajduje się w woj. opolskim, powiat opolski, gmina Popielów, miejscowość Stare 

Siołkowice jedn. ewid. 160909_2 Popielów, obr. 0122 Stare Siołkowice, dz. nr 285/7, 285/1, 

173, 69, 188/2, 68, 278 ,277, 390, 393, 212, 178, 155, 156, 172, 171 167, 166/1, 55, 54, 18. 

Właściciele działek objętych opracowaniem: 

 Dz. nr 285/7, 285/1, 173, 69, – właścicielem jest Powiat Opolski, siedziba 1 maja 29, 

45-068 Opole, trwały zarząd sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt 

Opolskich 27, 45-005 Opole. 

 Dz. nr 188/2, 68 - właścicielem jest Marszałek Województwa Opolskiego, siedziba ul. 

Piastowska 14, 45-082 Opole, na działkach zlokalizowane są rzeki: Brynic i Fiszerka. 

Działki nie są przeznaczone do wykupu. 

 Dz. nr 390, 18 – właścicielem jest Gmina Popielów, siedziba ul. Poplska 13, 46-090 

Popielów 

 Dz. nr  278, 277, 393, 212, 178, 155, 156, 172, 171 167, 166/1, 55, 54 – 

właścicielami są osoby prywatne, działki przeznaczone są do podziału i wykupu na 

rzecz Powiatu Opolskiego. 

3.3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA  

Poniżej zawarto podstawowe informacje dotyczące korytarza przebudowywanej drogi 

powiatowej zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego utworzonego 

dla wsi Stare Siołkowice, gmina Popielów na podstawie Uchwały nr XXXI/259/06 Rady 

Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r. 

Droga powiatowa nr 1154 O w miejscowości Stare Siołkowice oznaczona jest w załączniku 

nr 1 do MPZP jako obszar oznaczony symbolem KDZ2(20) – teren dróg i ulic publicznych 

zbiorczych, istniejących i projektowanych w ciągu wojewódzkiej i powiatowej drogi klasy 

zbiorczej. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbole KDZ2 ustala się: 

 ustala się utrzymanie dotychczasowego i realizację planowanego przeznaczenia z 

dopuszczeniem remontu i budowy obiektów budowlanych oraz urządzeń związanych 

z gospodarką drogową i obsługą ruchu. 

  na odcinku drogi powiatowej, położonym w strefie ochrony konserwatorskiej typu „B” 

oraz na odcinku zwartej zabudowy ul. Klapacz – zachowuje się historyczną 

szerokość pasa drogowego; wystrój ulicy dostosować do wymogów konserwatorskich 

i współczesnych potrzeb, w tym szczególnie zachować pas zieleni o funkcji ozdobnej 

i rekreacyjnej wraz  z obiektami zabytkowymi; zapewnić wysokie walory kompozycji 

nawierzchni terenu z atrakcyjnie skomponowanym wzorem, zapewnić wysokie walory 

naziemnych obiektów i urządzeń. 

3.4. OCHRONA ZABYTKÓW  

Zgodnie z art. 18 i 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2003. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) na terenie wsi Stare Siołkowice ochronie 

podlegają 4 obiekty rejestrowe, 3 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków i 
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57 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Dane na temat spisu zabytków 

pochodzą z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na Lata 2016 – 

2019, uchwalonego Uchwałą nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 25 sierpnia 

2016 r. 

Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków w gminie Popielów zlokalizowanych w zakresie  

rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1154 O. 

Tabela 1 Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków w gminie Popielów 

L.p. Miejscowość Obiekt Adres 

1 
Stare 

Siołkowice 

most drogowy na rzece Brynica 

w ciągu drogi powiatowej Stare 

Siołkowice – Nowe Siołkowice 

Współrzędne geograficzne: 

N: 5049’6,27” 

E: 1746’8,65” 

ul. Klapacz, dz. nr 188/2 

2 
Stare 

Siołkowice 

most drogowy na rowie 

melioracyjnym  

Współrzędne geograficzne: 

N: 5049’11,56” 

E: 1746’7,82” 

ul. Klapacz, dz. nr 68 

 

Do projektu uzyskano uzgodnienie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu 

(pismo nr ZN.5183.555.2016.MK z dnia 21.03.2017r.) 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. CZĘŚĆ SANITARNA 

4.1.1. KANALIZACJA SANITARNA 

Projekt rozbudowy drogi zakłada przebudowę  istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i 

przewiduje: 

- Przebudowę kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej z wpustami deszczowymi oraz 

słupem energetycznym 

- Zabezpieczenie istn. rurociągu kanalizacji sanitarnej pod rzeką Fiszerką rurami         

dwu-połówkowymi ochronnymi 

 

Ustalenia szczegółowe: 

Przebudowa kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej : 

 Przełożenie istniejącej sieci KS Ø160 na długości 12,05 m 

o Km projektowanej drogi 0+022-0+034 

 Przełożenie istniejącej sieci KS Ø125 na długości 8,38 m 

o Km projektowanej drogi 0+122-0+130 

 Przełożenie istniejącej sieci KS Ø125 na długości 12,18 m 

o Km projektowanej drogi 0+221-0+233 

 Przełożenie istniejącej sieci KS Ø75 na długości 12,53 m 

o Km projektowanej drogi 0+385-0+396 
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 Przełożenie istniejącej sieci KS Ø75 na długości 11,03 m 

o Km projektowanej drogi 0+533-0+544 

Przebudowana kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur PEHD, SDR 17, o średnicach 

jak istn. rurociągi, zgrzewanych doczołowo lub łączonych za pomocą muf elektrooporowych. 

Na przebudowywanym odcinku zostaną wstawione odpowiednie kształtki łukowe oraz 

odcinki rur o odpowiednich średnicach. Rurociąg zostanie posadowiony na podsypce 

piaskowej oraz obsypany  dookoła piaskiem z odpowiednim zagęszczeniem. 

 

 Zabezpieczenie istniejącego rurociągu KS Ø160 rurą osłonową, dwudzielną, 

PEHD na długości  11,6 m, Km projektowanej drogi 1+301-1+313 

Pod istn. ciekiem oraz pod rozbudowywanym przepustem istn. sieć kanalizacyjna zostanie 

zabezpieczona rurą osłonową, dwudzielną, z PEHD. rura o średnicy zewn. 225mm, o min. 

sztywności obwodowej SN 8 

4.1.2. KANALIZACJA DESZCZOWA  

Odwodnienie drogi zostało zaprojektowane w oparciu o założone spadki poprzeczne i 

podłużne, za pomocą których wody opadowe zebrane z powierzchni jezdni, chodników 

zostaną sprowadzone do rozmieszczonych wzdłuż krawędzi jezdni wpustów drogowych oraz 

odwodnień liniowych zlokalizowanych na zjazdach do poszczególnych posesji. Za pomocą 

wpustów drogowych i odwodnień liniowych wody opadowe zostaną przekierowane do 

projektowanej lub istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji realizowane będzie 

poprzez projektowane wpusty deszczowe przykrawężnikowe (betonowe lub z tworzywa) o 

średnicy 450-500mm, wyposażone w osadnik, zwieńczone pokrywą (kratką) żeliwną, 

przystosowaną do nawierzchni drogowych o klasie D400. Następnie odprowadzenie wód 

będzie się odbywać przykanalikami z PCV-U, ze ścianką litą, SN8, o średnicy 160mm do 

sieci kanalizacji deszczowej.  

Na rysunku typowym wpustu deszczowego zestawiono tabelarycznie wszystkie 

projektowane wpusty deszczowe, wraz z ich lokalizacją względem kilometraża projektowanej 

drogi, rzędną góry kratki ściekowej oraz rzędną wylotu. Wpust posiada osadnik o wysokości 

0,5m.  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zjazdów do poszczególnych posesji 

będzie wykonywane poprzez projektowane typowe odwodnienia liniowe zlokalizowane na 

granicy działki drogowej i następnie przykanalikami z PCV-U, ze ścianką litą, SN8, o 

średnicy 110mm do sieci kanalizacji deszczowej.  Parametry odwodnienia liniowego: klasa 

obciążenia C250, szerokość 10 cm, ruszt żeliwny, posadowienie wg projektu drogowego. 

Na rysunku typowym odwodnienia liniowego zestawiono tabelarycznie projektowane 

odwodnienia liniowe, wraz z całkowitą długością poszczególnych odcinków, długością 

skrzynki odpływowej, długością korytka odwodnienia, rzędną góry odwodnienia i rzędną 

wylotu z odwodnienia liniowego. 
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Kolektory kanalizacji deszczowej wykonane z rur z PCV-U ze ścianką litą, SN8, łączonych 

kielichowo na uszczelki. Na sieci zlokalizowane będą studzienki kanalizacyjne (betonowe 

DN1000 i tworzywowe PEHD/PCV/PP DN400). Do studzienek zostaną podłączone m.in. 

rurociągi odprowadzającymi wody z wpustów deszczowych oraz odwodnień liniowych oraz 

drenażu.  

Studzienki zwieńczone pokrywami żeliwno-betonowymi, klasy D400 (w miejscach poza 

jezdnią można użyć klas mniejszych, jednak nie mniej niż C-250).  

Wszystkie studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe, studnie drenarskie należy układać na 

20 cm warstwie podsypki piaskowo – żwirowej zagęszczonej do wskaźnika Is ≥ 0,98. 

Przebudowa istniejących studzienek kanalizacji deszczowej polegać będzie na 

podłączeniu do nich rur kanalizacyjnych z projektowanej sieci, poprzez wywiercenie otworu 

w ściance studni, założenie przejścia szczelnego dla rur PCV oraz zabetonowania betonem 

hydrotechnicznym przestrzeni pomiędzy przejściem szczelnym a wywierconym otworem. 

Możliwe, że będzie trzeba przebudować kinetę wewn. studni poprzez rozkucie i nowe 

wyprofilowanie kinety. Zostaną dodatkowo wyregulowane wysokościowo studnie (włazy) 

zgodnie z opisem w pkt.6 dotyczącym regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury. 

Na rysunku typowym studni kanalizacyjnej zestawiono tabelarycznie wszystkie 

projektowane studnie, oraz istniejące studnie przewidziane do przebudowy. Określono 

rzędne góry włazu studni, dna studni, rzędne wlotów/wylotow rur dochodzących do studni, 

średnicę studni, kąt dojścia rury do studni, oraz rzędne i kąt wlotu przewodów drenarskich. 

Projektowane rurociągi kanalizacji deszczowej posadowić na podsypce piaskowo-żwirowej o 

grubości 20 cm zagęszczonej do wskaźnika Is ≥ 0,95. Następnie obsypać rurociąg gruntem 

rodzimym zagęszczonym do wskaźnika Is ≥ 0,95. Grunt z obsypki nad samą rurą pozostawić 

niezagęszczony na wysokości 20 cm z powodu zabezpieczenia rurociągu przed pęknięciem.  

Zaprojektowano drenaż w miejscu występowania istn. rowów i zagłębień terenowych. 

Projektowany drenaż wykonany będzie w formie drenażu francuskiego z rurą drenarską. 

Spadek (min. 0,1%) drenu w stronę odbiornika. Drenaż stanowić będzie rura drenarska PCV 

Ø160 umieszczona centralnie w obsypce żwirowej (16-32mm), a obsypka żwirowa będzie 

umieszczona w otulinie z geowłókniny separacyjnej o gramaturze 150 g/m2. Wymiary całego 

drenu to przekrój 40x40 cm, wraz z dodatkowym zakładem geowłókniny - 40cm 

(40+40+40+40+40cm). Na dłuższych odcinkach sieci drenarskiej zaprojektowano studnie 

drenarskie, które wykonane będą z rur karbowanych DN 400-425 z PP/PCV, zakończone 

włazem żeliwnym klasy C250 lub D400. Studnie wyposażone będą w osadniki o wysokości 

0,5m.  

Nie przewiduje się gromadzenia, ani przetrzymywania wód deszczowych i roztopowych w 

obrębie inwestycji. Wszystkie wody opadowe i roztopowe zebrane przez projektowane 

wpusty deszczowe, odwodnienia liniowe oraz drenaże będą na bieżąco odprowadzane do 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i dalej do odbiorników (ciek Fiszerka, ciek 

Brynica, istn. sieć kanalizacji deszczowej). 

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 
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poz. 1800) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg powiatowych 

klasy Z mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez dodatkowego oczyszczenia. W 

związku z powyższym nie przewiduje się stosować separatorów ropopochodnych a osadniki 

zostaną zastosowane jedynie we wpustach deszczowych. 

Projektowane odwodnienie drogi ul. Klapacz zakłada się poprzez system projektowanych 

kanalizacji deszczowych. Trzy nowoprojektowane główne ciągi kanalizacji deszczowej będą 

odprowadzać swoje wody do istniejących cieków: Brynicy (koło mostu) i Fiszerki (koło 

przepustu) za pomocą wylotów kanalizacyjnych. 

Do koryta rzeki Brynica zakłada się odprowadzenie wód opadowych z projektowanej 

kanalizacji KD-2, której łączna długość wynosi ok. 508 m. Główny ciąg wykonany będzie z 

rur o średnicy 500mm, do którego wpięte będą odprowadzenia z odwodnieni liniowych 

istniejących zjazdów do posesji, wpustów deszczowych projektowanej nawierzchni drogi i 

projektowanych drenaży.  

Wylot z projektowanej sieci KD-2 odprowadzać będzie wody do koryta rzeki Brynicy. Na 

wylocie zamontowana będzie klapa zwrotna z PEHD, która będzie zapobiegać wlewaniu się 

wód Brynicy do sieci kanalizacyjnej przy wyższych wezbraniach. Wylot zakończony będzie 

typowym przyczółkiem prefabrykowanym, żelbetowym o nachyleniu skrzydeł przyczółka (1:1 

- 1:1.5). Szerokość pomiędzy skrzydełkami przepustu należy tak dobrać aby klapa klapy 

zwrotnej swobodnie się zamykała i otwierała. Lewy brzeg rzeki Brynicy w miejscu wylotu 

zostanie umocniony płytami betonowymi-ażurowymi. Płyty posadowione na geowłókninie o 

gramaturze 150 g/m2, oraz podsypce piaskowo-żwirowej gr. 20cm. Przestrzenie w otworach 

w płytach ażurowych wypełnić żwirem. Skarpa cieku w miejscu wylotów zostanie 

wyprofilowana z nachyleniem 1:1.5. Na końcu skarpy płyty betonowe zostaną 

zastabilizowane palisadą z palików drewnianych Ø 6-8mm, długość pojedynczego palika ok. 

80 cm. 

Do rzeki Fiszerka zaprojektowano odprowadzenia z dwóch sieci kanalizacji deszczowej: KD-

9 i KD-10. 

Ujście kanalizacji deszczowej KD-9 do koryta rzeki Fiszerka zaprojektowano na brzegu lewy 

cieku, w km 2+983 rzeki Fiszerka. Rzędna wylotu wynosi 144.63 m n.p.m., zakończony 

przyczółkiem prefabrykowanym, żelbetowym. Kanalizacja zbierać będzie wody opadowe od 

strony południowej cieku, po stronie wschodniej i zachodniej jezdni. W celu zabezpieczenia 

sieci deszczowej przed napływem wód z koryta należy zastosować klapy zwrotne. Klapa 

zwrotna z PEHD powinna być dobrana odpowiednio do średnicy wylotu, który w tym 

przypadku wynosi 400 mm i ścianek przyczółka, aby klapa klapy zwrotnej swobodnie się 

zamykała i otwierała. 

Ujście kanalizacji deszczowej KD-10 do koryta rzeki Fiszerka zaprojektowano na brzegu 

prawym, w km 2+983 rzeki Fiszerka. Rzędna wylotu wynosi 144.37 m n.p.m., zakończony 

przyczółkiem prefabrykowanym, żelbetowym. Wylot zlokalizowany na prawym brzegu 

Fiszerki, odprowadzać będzie wody z północnej części, po obu stronach jezdni poprzez 

system rur kanalizacji deszczowej i rur drenarskich. Wylot sieci KD-10 znajduje się prawie 

całkowicie poniżej rzędnej wody Q50%. Tak niska rzędna wylotu wynika z konieczności 
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zachowania spadku minimalnego projektowanego rurociągu na całej jego długości, oraz 

minimalnego przykrycia rurociągu. Oba te czynnik warunkują wylot projektowanej kanalizacji 

deszczowej, jako prawie całkowicie zatopiony przy wodach Q50%. Również w tym 

przypadku konieczne będzie zastosowanie klapy zwrotnej z PEHD. Klapa zwrotna z PEHD 

powinna być dobrana odpowiednio do średnicy wylotu, który w tym przypadku wynosi 400 

mm i ścianek przyczółka, aby klapa klapy zwrotnej swobodnie się zamykała i otwierała. 

W miejscu wylotów wykonane zostanie umocnienie dna i brzegów, w postaci płyty 

betonowej, ażurowej, posadowionej na geowłókninie o gramaturze 150 g/m2,  oraz podsypce 

piaskowo-żwirowej gr. 20cm. Przestrzenie w otworach w płytach ażurowych wypełnić 

żwirem. Skarpa cieku w miejscu wylotów zostanie wyprofilowana z nachyleniem 1:1.5. Na 

końcu umocnionego cieku płyty betonowe zostaną zastabilizowane palisadą z palików 

drewnianych Ø 6-8mm, długość pojedynczego palika ok. 80 cm. 

Prefabrykowane przyczółki wylotów należy posadowić na warstwie 10cm piasku dobrze 

zagęszczonego.   

W związku z budową nowych odcinków kanalizacji deszczowej, część istniejącej 

infrastruktury kanalizacji deszczowej zostanie usunięta. Przewidziane do usunięcia rury, 

studzienki deszczowe i wpusty uliczne zostały zaznaczone na Rys. 2.1-2.3 Plan sytuacyjny – 

likwidacja istniejącej infrastruktury. 

Podczas rozbiórki należy wykonać wykop, demontaż istn. infrastruktury oraz zasypanie 

wykopu wraz z zagęszczeniem.  

W km drogi 0+703 znajdują się dwa istn. wpusty deszczowe, połączone ze sobą. Wpust 

deszczowy na ul. Nowa Młyńska dochodzącej do ul. Klapacz należy zostawić, ewentualnie 

wykonać regulację wysokościową kratki ściekowej. Wpust deszczowy przepływowy na ul. 

Klapacz, zlokalizowany obok studni strażackiej należy przebudować. Wpust należy 

przebudować na studnię zbiorczą, przepływową. Należy zaślepić otwór z dopływu od strony 

południowej. Zamiast kratki ściekowej zastosować pełny właz żeliwno-betonowy, klasy D-400 

i odpowiednio zamontować na istn. studzience wpustowej.  Istniejący wylot do rowu w km 

0+709 drogi należy powiązać z elementem drenażu francuskiego. 

4.1.3. ROWY MELIORACYJNE I PRZYDROŻNE 

Odcinek ul. Klapacz, który jest gęściej zabudowany, odwadniany jest przez istniejące rowy 

przydrożne, połączone przepustami pod zjazdami do posesji. Na niektórych odcinkach rowy 

zostały zarurowane, łącząc odcinki otwartych rowów. Końcowy odcinek ulicy położony jest 

na nasypie, zatem woda naturalnie odpływa w dół skarpy na przyległe tereny, które w tym 

odcinku są rzadziej zabudowane. 

Istniejące rowy mają kształt przekroju trapezowego, o nieumocnionym dnie i skarpach, które 

obecnie porośnięte są trawą. Nachylenie skarp zbliżone jest do 1:1.5. Głębokość rowów 

waha się od 0,4m do 1,0m. 

W ramach odwodnienia projektowanej nawierzchni ulicy Klapacz wykonane zostanie nowa 

kanalizacja deszczowa wraz z podłączonymi do niej projektowanymi odwodnieniami 

liniowymi w miejscach zjazdów do posesji, projektowanym systemem drenarskim oraz 
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wpustami ulicznymi. Na odcinkach gdzie istniejące rowy otwarte zostaną zasypane 

zaprojektowano drenaż francuski, który zostanie podłączony do projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej. 

Większość przepustów pod zjazdami ma za zadanie zachować ciągłość pomiędzy 

istniejącymi odcinkami rowów otwartych, które zapewniają odwodnienie istniejącej jezdni. 

Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, które miałaby odbierać wodę z całej 

powierzchni jezdni, wraz z systemem drenarskim i odwodnieniem liniowym do niej 

podłączonym. Istniejące przepusty pod zjazdami to głównie rury betonowe o średnicy 300 

mm lub 400 mm, często bez przyczółków wlotowych i wylotowych czy umocnieniem dna w 

tych miejscach. Nieliczne umocnienia na wylotach i wlotach z przepustów wynikają z 

działalności właścicieli posesji, dla których wykonany jest zjazd. W miejscach, gdzie 

przyczółki występują zakłada się ich rozbiórkę. 

Tabela 1 Zestawienie odcinków rowów przydrożnych przeznaczonych do likwidacji od strony 

wschodniej proj. drogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna długość rowów przydrożnych przeznaczonych do likwidacji od strony wschodniej 

proj. drogi wynosi 384 m. 

 

Lp. 
Likwidowany rów 

w km drogi 

Dz. ew., na której 

znajduje się 

urządzenie wodne 

1 0+740-0+757 285/1 

2 0+766-0+775 285/1 

3 0+782-0+808 285/1 

4 0+813-0+826 285/1 

5 0+831-0+844 285/1 

6 0+852-0+875 285/1 

7 0+882-0+895 285/1 

8 0+901-0+916 285/1 

9 0+924-0+940 285/1 

10 0+945-0+956 285/1 

11 0+960-0+971 285/1 

12 0+975-0+982 285/1 

13 1+024-1+038 285/1 

14 1+040-1+058 285/1 

15 1+062-1+138 285/1, 393,188/2 

16 1+308-1+323 69, 166/2 

17 1+349-1+364 69 

18 1+370-1+396 69 

19 1+401-1+430 69 

20 1+434-1+442 69 

21 1+448-1+457 69 
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Tabela 2 Zestawienie odcinków rowów przydrożnych przeznaczonych do likwidacji od strony 

zachodniej proj. drogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna długość rowów przydrożnych przeznaczonych do likwidacji od strony zachodniej proj. 

drogi wynosi 415 m. 

 

Tabela 3 Zestawienie przepustów przeznaczonych do likwidacji od strony wschodniej proj. 

drogi 

Lp. 
Likwidowany rów 

w km drogi 

Dz. ew., na której 

znajduje się 

urządzenie wodne 

1 0+440-0+459 285/1 

2 0+498-0+505 285/1 

3 0+571-0+577 285/1 

4 0+709-0+722 285/1 

5 0+726-0+738 285/1 

6 0+742-0+754 285/1 

7 0+759-0+771 285/1 

8 0+783-0+791 285/1 

9 0+795-0+819 285/1 

10 0+824-0+839 285/1 

11 0+844-0+855 285/1 

12 0+860-0+871 285/1 

13 0+879-0+893 285/1 

14 0+903-0+909 285/1 

15 0+916-0+927 285/1 

16 0+940-0+958 285/1 

17 0+963-0+978 285/1 

18 0+988-1+010 285/1 

19 1+015-1+021 285/1 

20 1+026-1+045 285/1 

21 1+277-1+291 173, 174 

22 1+298-1+306 173 

23 1+320-1+328 69 

24 1+334-1+339 69 

25 1+347-1+476 69, 54 

Lp. 
Likwidowany rów 

w km drogi 

Dz. ew., na której 

znajduje się 

urządzenie wodne 

1 0+757-0+766 285/1 

2 0+775-0+782 285/1 

3 0+808-0+813 285/1 
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Łączna długość przepustów przeznaczonych do likwidacji od strony wschodniej proj. drogi 

wynosi 104 m. 

 

Tabela 4 Zestawienie przepustów przeznaczonych do likwidacji od strony zachodniej proj. 

drogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna długość rowów przydrożnych przeznaczonych do likwidacji od strony wschodniej 

proj. drogi wynosi 81 m. 

 

Podczas rozbiórki elementów infrastruktury podziemnej należy wykonać wykop, demontaż 

istn. infrastruktury oraz zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem.  

4.2. WODOCIĄG 

Nie przewiduje się prac i zabezpieczeń na wodociągu.  

4 0+826-0+831 285/1 

5 0+844-0+852 285/1 

6 0+875-0+882 285/1 

7 0+895-0+901 285/1 

8 0+916-0+924 285/1 

9 0+940-0+945 285/1 

10 0+956-0+960 285/1 

11 0+971-0+975 285/1 

12 1+038-1+040 285/1 

13 1+058-1+062 285/1 

14 1+364-1+370 69 

15 1+396-1+401 69 

16 1+430-1+434 69 

17 1+442-1+448 69 

18 1+457-1+466 69 

Lp. 
Likwidowany rów 

w km drogi 

Dz. ew., na której 

znajduje się 

urządzenie wodne 

1 0+722-0+726 285/1 

2 0+871-0+879 285/1 

3 0+893-0+903 285/1 

4 0+909-0+916 285/1 

5 0+927-0+940 285/1 

6 0+958-0+963 285/1 

7 0+978-0+988 285/1 

8 1+010-1+015 285/1 

9 1+309-1+320 69 

10 1+339-1+347 69 
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4.3. CZĘŚĆ MELIORACYJNA 

4.3.1. PRZEPUST NA RZECE FISZERKA 

Opis stanu istniejącego 

W km 1+307 projektowanej przebudowy drogi powiatowej – ul. Klapacz, występuje istniejący 

przepust, który prawie w całości zlokalizowany jest na działce nr 68, którą oznaczono na 

mapie ewidencyjnej jako woda. Ciek Fiszerka, przechodząc przez sąsiednią miejscowość 

Popielów, ma swoje ujście w korycie rzeki Grabówki, która jest bezpośrednim odbiornikiem 

jej wód. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 

Oddział w Brzegu (znak pisma KBG-4100c/826/2016) z dnia 16.12.2016r. przepust 

zlokalizowany jest w km 2+974 cieku Fiszerka.  

Obiekt ten został wpisany do gminnej ewidencji zabytków gminy Popielów jako obiekt 

mostowy na rowie melioracyjnym (cieku wodnym). Dane na temat spisu zabytków pochodzą 

z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na Lata 2016 – 2019, 

uchwalonego Uchwałą nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

Dane drogowe 

 droga na prostej w łuku pionowym wypukłym, 

 nawierzchnia bitumiczna, 

 szerokość pasa drogowego      7,22 m, 

 spadek poprzeczny        ok. 2%, 

 rzędna niwelety jezdni w osi przepustu   146,28 m npm, 

 obustronne pobocza       0,85m / 0,84m, 

 odwodnienie drogi – powierzchniowe (spływ wody na teren przyległy). 
 

Opis przeszkody 

 ciek Fiszerka, 

 brzegi nieumocnione, pochylenia zmienne 

 szerokość w dnie przed i za obiektem zmienna, od 0,4 do 1,9m 
 

Opis konstrukcji 

 obiekt prostopadły do osi drogi, 

 konstrukcja łukowa - łupina, 

 żelbetowa, monolityczna, 

 ściany czołowe betonowe, 

 balustrady w formie wydłużenia betonowych ścian czołowych, 
 

Parametry geometryczne 

 długość przewodu około 7,5 metra 

  światło pionowe 1,10 m wysokości, przy rozpiętości w podstawie około 1,90 m. 
Przyczółki mają szerokość około 7,15 m, przy wysokości murków zlokalizowanych na 
nich ok. 0,7 – 0,77 m.  

 brak informacji na temat posadowienia obiektu. 
 

Opis stanu projektowanego 
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Dane ogólne 

Projektowana rozbudowa istniejącego przepustu polegać będzie na: 

 Wydłużeniu istniejącego przepustu z obu stron, dopasowane do szerokości 
projektowanej jezdni i jednostronnego chodnika, 

 Rozebraniu istniejących przyczółków wraz z murkami na nich posadowionymi, 

 Wymianie gruntu wraz z zagęszczeniem nowego gruntu pod projektowanymi 
ścianami czołowymi, 

 Budowie nowych ścian czołowych,  

 Wykonanie przedłużenia przepustu, 

 Umocnieniu dna i skarp wlotu na długości 5 m, 

 Umocnieniu dna i skarp wylotu na długości 3 m, 

 Wykonaniu barier zabezpieczających. 
 

Podstawowe parametry przepustu w km 2+974 rzeki Fiszerka: 

 km projektowanej drogi: 1+307 

 km rzeki Fiszerka:  2+974 

 wymiary przepustu:  szerokość światła – 1,95 m 
wysokość od dna do stropu – 1,52 m 

 długość wydłużenia przepustu od strony wschodniej (proj. chodnik): 2,51 m 

 długość wydłużenia przepustu od strony zachodniej: 0,98 m 

 łączna długość przepustu po wydłużeniu:   10,96 m  

 rzędna wlotu:  144,04 m n.p.m.  

 rzędna wylotu:  144,03 m n.p.m.  

 spadek dna przepustu: 0,1% 

 rzędna zwierciadła wody miarodajnej przed przepustem 145,05 m n.p.m.    

 umocnienie dna i skarp wlotu na długości 5,0 m dno płytami betonowymi ażurowymi; 
szerokość proj. dna – 1,5 m, nachylenie skarp 1:1.5 

 umocnienie dna i skarp wylotu na długości 3,0 m dno płytami betonowymi ażurowymi; 
szerokość proj. dna – 1,5 m, nachylenie skarp 1:1 

 przyczółki przepustu wykonane z żelbetu  

 projektowane balustrady żelbetowe na górze przyczółków – wysokość 1,10 m 

 nad przepustem dodatkowe projektowane są bariery ochronne drogowe U-14a 
oddzielające chodnik i pobocze od jezdni, na długości 3,0 m nad przepustem bariera 
mocowana jest do ławy fundamentowej, rozstaw słupków bariery 1,0 m, na 
pozostałym odcinku słupki wbijane w grunt,  

 
Wszelkie dane do wykonawstwa są zamieszczone w części rysunkowej projektu 
wykonawczego. 

 

Prace towarzyszące: 

W ramach przebudowy przepustu zostanie odtworzony spadek dna rzeki Fiszerki na długości 

około 147,0 m poprzez oczyszczenie dna z namułów i zasypanie istniejących zagłębień. Po 

wyprofilowaniu dna zostaną wyprofilowane skarpy do istniejącego terenu i nachyleń. 

Wszystkie prace będą wykonywane w działce rzeki Fiszerki, nie wchodząc na grunty np. 

prywatne. Zakres prac dotyczy odcinka przed wlotem do przepustu – na długości ok. 77m, w 

dnie przepustu, oraz za wylotem z przepustu na długości ok. 58 m. Przy tych długościach 

możliwe było nawiązania się projektowanym spadkiem dna 0,1% do istniejącego terenu za i 

przed przepustem. Zakres prac w dnie cieku przed wlotem dotyczy: umocnienia dna i skarp 

płytami ażurowymi (5m), odmulenie dna na długości ok. 10 m przed proj. płytami oraz 

zasypanie istniejących zagłębień na długości prawie 62 m. Takie prace pozwolą na 
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wykonanie projektowanego spadku, którym będzie można dowiązać się do istniejącego 

terenu. Od strony wylotu z przepustu zakłada się wykonanie umocnienia dna i skarp płytami 

ażurowymi (3m), a następnie odmulenie dna na długości około 55 m. 

5. Informacja dla wykonawcy robót 
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych  

od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest  

do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić  

na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt  

w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się 

nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub projektanta. Rysunki  

i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  

w opisie, a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w opisie winne być 

traktowane tak, jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek 

z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do 

pisemnego rozstrzygnięcia problemu.  

6. Wytyczne wykonywania prac budowlanych 

Wszystkie prace budowlane należy wykonywać wg wymogów i wytycznych zawartych  

w uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych zamieszczonych w projekcie.  

Należy przestrzegać bezpieczeństwa pracy i stosować się do Informacji BIOZ. 

Przed przystąpieniem do właściwych prac związanych z przebudową drogi należy wykonać 

przekopy kontrolne i lokalizacyjne związane z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

Przed przystąpieniem do właściwych prac związanych z budową kanalizacji deszczowej 

należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia lokalizacji infrastruktury podziemnej. Po 

ustaleniu rzędnych kolidującej istn. infrastruktury – należy zweryfikować wysokościowe 

rozwiązania projektowe dla kanalizacji deszczowej, celem zamiennego rozwiązania dla 

kanalizacji deszczowej bez konieczności przebudowy istn. infrastruktury kolidującej.  

Ewentualne rozbieżności projektowe należy bezzwłocznie zgłosić projektantowi  

i nadzorowi inwestorskiemu.  

Roboty montażowe należy prowadzić w starannie zabezpieczonych (oszalowanych)  

i suchych wykopach. 

W związku z wykonywaniem nowej nawierzchni drogowej należy wyregulować 

wysokościowo istniejącą infrastrukturę podziemną. Skrzynki uliczne, oraz włazy z oznakami 

uszkodzenia, niekompletności, nienadające się do użytkowania należy wymienić na nowe. 

 Regulacja studzienek kanalizacyjnych z rur PCV, PP, PE polega na obniżeniu 

(obcięciu) rury karbowanej wznoszącej lub dołożenie rury karbowanej na mufie lub 

podmurowanie podniesienia pierścienia odciążającego i następnie założenie włazu 

wraz z pierścieniem odciążającym na zadanej rzędnej projektowanej nawierzchni. 

 Regulacja studzienek kanalizacyjnych betonowych polega na obniżeniu lub 

podniesieniu włazu za pomocą usunięcia lub dodania pierścieni regulacyjnych lub 
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kręgów betonowych pod włazem i następnie założenie włazu na zadanej rzędnej 

projektowanej nawierzchni. 

 Regulacja skrzynek ulicznych wodociągowych polega na wydłużeniu lub skróceniu 

obudowy teleskopowej do zamknięcia zasuwy i następnie założenie skrzynki ulicznej 

na zadanej rzędnej projektowanej nawierzchni. 

 Regulacja skrzynek ulicznych wodociągowych hydrantowych polega na posadowieniu 

ich na zadanej rzędnej projektowanej nawierzchni. Jeśli wysokość hydrantu 

nadziemnego i podziemnego (głębokość posadowienia do wpięcia armatury 

pożarowej) nie spełnia wymogów normowych – należy przebudować cały hydrant. 
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II. OPINIE, UZGODNIENIA 

 
1. Pismo ZDP Opole nr ZDP.DT.2226-14.8.1/16-17 z dnia 16.02.2016r. w sprawie 

uzgodnienia rozwiązań projektowych. 

2. Decyzja Starostwa Powiatowego nr BS.6341.11.2017 z dnia 27.03.2017r. wydająca 

pozwolenie wodnoprawne. 

3. Sprostowanie decyzji Starostwa Powiatowego nr BS.6341.11.2017 z dnia 

30.03.2017r. o pozwoleniu wodnoprawnym. 

4. Zaświadczenie Starosty Krapkowickiego nr BS.6341.11.2017 z dnia 18.05.2017r. o 

ostateczności Decyzji pozwolenie wodnoprawne. 

5. Pismo PROWOD nr PT – 44/02/2017 z dnia 13.02.2017r. w sprawie uzgodnienia 

projektu w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. 

6. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej, pismo nr GK.6630.92.2017 z dnia 

13.06.2017 

7. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr ZN.5183.555.2016.MK z dnia 

21.03.2017r. w sprawie wydania opinii. 

8. Pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w 

Brzegu - nr KBG-4100c/98/2017 , KBG-4100c/71/2017  z dnia 10.02.2017r. 
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