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CZERWIEC 2017 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność firmy WTU Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane 
osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 
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1. Oświadczenia projektantów. 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

III. INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

IV. OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE 

V. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                        str. 5 

PROJEKT BUDOWLANY 

"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” 

” 
 

Wrocław, ……………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany pn.: 

"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” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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Protokół koordynacji międzybranżowej dla projektu pn.: "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”. 

 

Niżej podpisani projektanci oświadczają, iż niniejszy projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Niniejsza dokumentacja jest spójna i skoordynowana we wszystkich 

branżach. 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

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 się 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 2015r., 

poz. 2031) 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 (karty przeglądów, dokumentacje archiw.). 

 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 

miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00", 

wykonana przez firmę GeoSoilTest, 
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 Projekt Geotechniczny opracowany przez Grzegorza Sierkę, styczeń 2017 

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

Zamawiającego. 

2.3. USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, PRZEPISY, LITERATURA 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ((Dz. U. z 3 grudnia 2015r, poz. 2031 wraz z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2016r. poz. 290 wraz z 

późn. zm.), 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., tekst jednolity z 2015r. z póź. 

zm. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 wraz z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000r. nr 63, poz. 735 wraz z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2012 nr 0, poz. 462 wraz z późn. zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra 

transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 21.06.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0, 

poz. 762 wraz z późn. zm.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 wraz z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397 

wraz z późn. zm. 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. tekst jedn. Dz. U. z 2015r. nr 0, poz. 469. 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. nr 

0, poz. 1232 wraz z późn. zm. 

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. nr 0, 

poz. 627. wraz z późn. zm. 

 Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. Dz. U. 2013r. nr 0, poz. 21 z późn. zm. 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.12.2002r. w sprawie śródlądowych wód 

powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną. Dz. U. z 2003r. nr 

16, poz. 149. z późn. zm. 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.05.2002r. w sprawie klasyfikacji 

śródlądowych dróg wodnych. Dz. U. z 2002r. nr 77, poz. 695. z późn. zm. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie przebiegu granic 

obszarów dorzeczy i regionów wodnych Dz. U. z 2006r. nr 126, poz. 878 z późn. zm. 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

Dz. U. z 2007r. nr 86, poz. 579. z późn. zm. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000762
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000762
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów Dz. U. z 2013r. poz. 523. z późn. zm. 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 

401 z późn. zm. 

2.4. NORMY PODSTAWOWE, KATALOGI 

 PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

 PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-B-03040:1983. Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-B-02482:1983. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

 PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

 PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

 PN-S-10050:1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

 PN-S-10040:1999. Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i 

badania. 

 Katalog Typowych Konstrukcji podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia 

Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.. 

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 
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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 

 

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: 
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 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 

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 

 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Opinia geotechniczna wraz dokumentacją wyników badań podłoża została wykonana,  

przez Firmę GeoSoilTest. Został opracowany także Projekt Geotechniczny, autor  Grzegorz 

Sierka, styczeń 2017 

Zakres prac obejmował: 

 odwiercenie 11 małośrednicowych otworów geotechnicznych do głębokości 1,0–10,0 

m p.p.t., o łącznym metrażu 41,0 mb,  

 makroskopowy opis przewiercanych gruntów, 

 pobór 8 reprezentatywnych próbek gruntów niespoistych do badań laboratoryjnych, 

 wykonanie 8 analiz granulometrycznych gruntów niespoistych, 
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 wykonanie 6 sondowań dynamicznych DPL w celu określenia stopnia zagęszczenia 

gruntów niespoistych, w bezpośredniej bliskości otworów nr 1, 2, 5, 7, 9, 11 do 

głębokości 1,0–10,0 m p.p.t., o łącznym metrażu 19 mb. 

 wykonanie 4 badań płytą dynamiczną dla ustalenia parametrów odkształceniowych 

podłoża 

W wyniku prac dokumentacyjnych w podłożu projektowanej inwestycji do głębokości 
rozpoznania, tj. 10 m p.p.t. stwierdzono występowanie gruntów o mało zróżnicowanej 
genezie. Grunty te zalegają w poziomym układzie warstw. Zwierciadło wód gruntowych 
występuje w formie swobodnego zwierciadła na głębokości 1,1–2,2 m p.p.t., poniżej 
prawdopodobnego poziomu posadowienia konstrukcji projektowanej drogi. W związku z 
powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów  
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463), warunki gruntowe należy 
określić jako proste.  

Warunki gruntowe podłoża na badanym odcinku drogi o długości 1500 m są dość 
jednorodne. Bezpośrednio przy powierzchni terenu stwierdzono, w zależności od lokalizacji 
miejsca wykonywania otworu badawczego, cienką warstwę gleby, niewielkiej miąższości 10– 
40 cm warstwę gruntów antropogenicznych (z reguły o charakterze nasypu budowlanego, 
uformowany z piasku ze żwirem lub kamieniami, a lokalnie o charakterze nasypu 
niebudowlanego, zawierający dodatkowo gruz i fragmenty gleby) lub warstwę konstrukcyjną 
istniejącej drogi. 

Poniżej dominuje kompleks aluwialnych osadów rzecznych w przewadze 
uformowanych z piasków średnich ze żwirem, z kamieniami lub bez domieszek. Podrzędnie 
stwierdzono obecność pospółek i piasków drobnych. Grunty te występują w stanie 
średniozagęszczonym i lokalnie w stanie zagęszczonym. Kompleks ten zalega do 
maksymalnej głębokości rozpoznania podłoża, tj. do 10 m p.p.t. W obrębie dominującego 
kompleksu piaszczystego, w otworze 4 w postaci cienkiej warstwy na głębokości 0,5-0,8 m 
p.p.t. zidentyfikowano wystąpienie twardoplastycznej gliny piaszczystej warstwowanej 
piaskiem średnim. 

We wszystkich otworach wykonanych do głębokości większej niż 1 m p.p.t. 
stwierdzono występowanie wód gruntowych w obrębie dominującego kompleksu 
piaszczystego. Zwierciadło ma charakter swobodny i kształtuje się na głębokościach 1,1–2,2 
m p.p.t. Biorąc pod uwagę morfologię terenu i jednorodną budowę podłoża należy uznać iż 
warstwa wodonośna jest ciągła na całym obszarze projektowanej inwestycji. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1. CZĘŚĆ DROGOWA 

Projektowana rozbudowa ulicy Klapacz rozpoczyna się za 120 m na północ od skrzyżowania 

z ulicą Warszawską (km roboczy 0+000), a kończy się 190 m przed wiaduktem kolejowym 

(km roboczy 1+555). Zakłada się dostosowanie przedmiotowego odcinka drogi 

dwupasmowej dwukierunkowej do klasy technicznej Z, oraz dostosowanie konstrukcji 

nawierzchni do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu KR2. Całkowita szerokość 

projektowanej jezdni wynosi 6,0m. Z jednej strony jezdni zaprojektowano chodnik. 

Podparciem jezdni  z obu stron będą krawężniki. 

Projektowana jezdnia ulicy Klapacz przebiega po śladzie istniejącej nawierzchni, z lokalną 

korektą wynikającą z projektowanej geometrii drogi oraz istniejącego i projektowanego 
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zagospodarowania. Droga w planie składa się z odcinków prostych, połączonych łukami 

kołowymi o wartości od 160 m do 1000 m. 

Projektowana rozbudowa charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi drogi: 

 jezdnia o szerokości 6,0 m składająca się z dwóch pasów ruchu szerokości 3,0 m, 

 klasa techniczna drogi Z 

 kategoria ruchu KR 2, 

 jezdnia o spadku daszkowym 2 %, 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 

 chodnik szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, 

 dojścia do furtek, 

 zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej szerokości dostosowanej do 

szerokości bram (nie więcej niż szerokość jezdni), 

 skrzyżowania z drogami poprzecznymi – parametry dostosowane do warunków 

lokalnych  

 place zlokalizowane wzdłuż jezdni 

 opaska z destruktu asfaltowego 

 remont mostu na rzece Brynica 

 budowa kładki dla pieszych na rzece Brynica 

 rozbudowa przepustu na rzece Fiszerka 

 likwidacja rowów przydrożnych wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej 

 przebudowa lub rozbiórka istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanym 

zagospodarowaniem 

5.1.1. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Rozbudowa ulicy przewiduje zastosowanie obowiązujących parametrów klasy technicznej Z 

oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR 2. Szerokość 

projektowanej ulicy wynosi 6 m, posiada ona dwa pasy ruchu o szerokości 3 m każdy. 

Przekrój poprzeczny projektowanej jezdni jest dwustronny i wynosi 2 %. Długość 

projektowanej ulicy wynosi około 1555 m. Rozwiązania sytuacyjne rozbudowy ulicy zostały 

dostosowane do istniejącej sieci ulic oraz istniejącego zagospodarowania. Zaprojektowano 

jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m, przyległy do jezdni. 

W ramach rozbudowy zaprojektowano rozbiórkę o złym stanie technicznym: istniejącej 

jezdni, wybranych zjazdów oraz dojść do posesji oraz budowę nowych nawierzchni, wiaty 

przystankowej. Szczegóły przedstawiono na rysunkach Projektu Zagospodarowania Terenu. 

5.1.2. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

Rozwiązania wysokościowe ulicy zaprojektowano w dowiązaniu do elementów istniejącego 

zagospodarowania terenu. Projektowana niweleta składa się z  odcinków o jednostajnym 

spadku od 0,3 do 3,0 % oraz zaprojektowanych pomiędzy nimi łukami pionowymi (wklęsłe 

oraz wypukłe). Dla zapewnienia poprawnego odwodnienia drogi zaprojektowano dwustronne 

pochylenie nawierzchni jezdni o wartości 2%, ze zmianą pochylenia zewnętrznego pasa  do 

2% na łukach poziomych o R<220m. Nawierzchnia chodnika posiadać będzie w spadek 2%. 

Na całej długości chodnik  wzdłuż krawędzi jezdni został wyniesiony ponad nią za pomocą 

krawężnika na wysokość 12 cm. Na zjazdach zaprojektowano obniżenie krawężnika do 4 
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cm, natomiast na przejściach dla pieszych zaprojektowano obniżenie krawężnika do 

wysokości 2 cm.  

5.1.3. ODWODNIENIE DROGI 

Odwodnienie drogi zostało zaprojektowane w oparciu o założone spadki poprzeczne 

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

i placów  zostaną sprowadzone do rozmieszczonych wzdłuż krawędzi jezdni wpustów 

drogowych do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Szczegółowe 

rozwiązanie zawarte zostały w oddzielnym rozdziale opracowania, stanowiącego integralną 

część projektu. 

5.1.4. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy usunąć zadrzewienia i zdjąć 

warstwę humusu na pełną grubość jego zalegania. Grunt z wykopów w przypadku jego 

przydatności, należy wbudować w potrzebne nasypy, a w przypadku jego braku należy 

dowieźć z dokopu. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:98. 

5.1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją wyników badań podłoża, ze 

względu na lokalnie zaleganie w przewidywanym poziomie posadowienia konstrukcji 

przedmiotowej drogi naturalnych gruntów spoistych zidentyfikowanych w otworze nr 4 w km 

0+640, które są gruntami bardzo wrażliwymi na zmianę wilgotności oraz temperatury, 

projektuje się wymianę warstwy około 30 cm gliny piaszczystej na piasek średni. Na 

pozostałym odcinku, w celu ujednolicenia warstwy piasków o zróżnicowanym stopniu 

zagęszczenia i doprowadzenia istniejącego  podłoża do grupy nośności G1, o parametrach IS 

= 1,00 i E2 = 100 MPa, pod konstrukcją nawierzchni: 

  jezdni zaprojektowano 15 cm warstwę gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2<4,0 MPa GR. 15 cm.  

 zjazdów, placów zaprojektowano warstwę mieszanki stabilizowanej spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa GR. 15 cm  

 chodników zaprojektowano 10 cm warstwę mieszanki stabilizowanej spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa GR. 10 cm 

5.1.6. PRZEKROJE TYPOWE 

Dla przedmiotowego zadania rozbudowana ulica charakteryzuje się przekrojem 

ulicznym. 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. Nawierzchnie są w dobrym stanie 

technicznym. Na pozostałym zakresie opracowania, od 0+670,71  do 1+554,72 

zaprojektowano jednostronny chodnik oraz przebudowę zjazdów. W miejscach różnicy 

wysokości pomiędzy krawędzią pobocza lub chodnika zaprojektowano skarpy o pochyleniu 

1:1,5. 



 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                     str. 60 

PROJEKT BUDOWLANY 

"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” 

 

 

5.1.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

KONSTRUKCJA  – NAWIERZCHNIA JEZDNI KR-2 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S    grubości 4 cm  

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    grubości 8 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszkanki niezwiązanej  

z kruszywem C90/3        grubości 20 cm 

 warstwa mrozoochronna: warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem  

hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa       grubości 15 cm 

  SUMA: 47 cm 

 

KONSTRUKCJA  – NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW  

 kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Holland koloru szarego grubości 8cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:3     grubości 3 cm 

 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm 

 warstwa wzmacniająca: mieszanka stabilizowana spoiwem  

hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa      grubości 10 cm 

SUMA 36 cm 

 

KONSTRUKCJA  – NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH 

 kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Holland koloru czerwonego grubości 8cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:3     grubości 3 cm 

 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm 

 warstwa wzmacniająca: mieszanka stabilizowana spoiwem  

hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa      grubości 15 cm 

SUMA 41 cm 

KONSTRUKCJA  – NAWIERZCHNIA PLACÓW Z KOSTKI BETONOWEJ   

 kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Holland koloru szarego grubości 8cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:3     grubości 3 cm 

 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm 

 warstwa wzmacniająca: mieszanka stabilizowana spoiwem  

hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa      grubości 15 cm 

SUMA 41 cm 
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KONSTRUKCJA  – NAWIERZCHNIA PLACÓW Z PŁYT AŻUROWYCH   

 płyta betonowa ażurowa, prefabrykowana wym. 40x60cm,   grubości 10 cm 

otwory wypełnione żwirem,        

 podsypka cementowo – piaskowa 1:3     grubości 3 cm 

 podbudowa z kruszywa 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm 

 geowłóknina separacyjna        

SUMA 43 cm 

UTWARDZENIE 

 destrukt asfaltowy        grubości 10 cm 

SUMA 10 

TRAWNIKI / SKARPY 

 ziemia urodzajna obsiana mieszanką traw wieloletnich    grubości 15 cm 

SUMA 15 

Sprawdzenie warunku mrozoochronności: 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni jezdni, ze względu na mrozoodporność dla 

założonej kategorii ruchu KR2, grupy nośności podłoża i głębokości przemarzania wynosi: 

0,45 × hz = 0,45 × 1,0 = 0,45 m < 0,47 m  

Warunek mrozoochronności jest spełniony. 

5.1.8. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

Zaprojektowano roboty uzupełniające polegające na: 

 rozbiórce ogrodzeń kolidujących z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego wraz z 

ich wykonaniem w nowej lokalizacji, 

 remont nadziemnej części studni strażackich polegający na oczyszczeniu powierzchni 

zewnętrznych oraz pomalowaniu odpowiednimi środkami zabezpieczającymi, 

 przebudowa wysokościowa istniejącego chodnika i zjazdów na posesje w celu 

dostosowania do projektowanego ukształtowania nowej nawierzchni drogi, 

 przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu wg części branżowych, 

5.1.9. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 

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

7+560,00 do km 9+060,0” przewiduje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W rejonie proj. remontu mostu na rzece Brynica oraz rozbudowy przepustu pod rzeką 

Fiszerka zaprojektowano bariery ochronne stalowe. 
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5.1.10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 powierzchnia jezdni KR-2    9 668,0 m2 

 powierzchnia chodników    1 530,0 m2 

 powierzchnia zjazdów indywidualnych 1 276,0 m2 

 powierzchnia placów z kostki betonowej    175,0 m2 

 powierzchnia placów z płyt ażurowych      86,0 m2 

 powierzchnia utwardzenia destruktem    380,0 m2 

 umocnienie dna i skarp rowu      36,0 m2 

 umocnienie skarp w rejonie mostu      68,5 m2 

 trawniki     6 272,0 m2 

 

5.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

5.2.1. MOST NA RZECE BRYNICA 

Opis stanu istniejącego 

W km 1+141 projektowanej drogi jezdnia przechodzi przez rzekę Brynicę istniejącym 

mostem. Obiekt ten został wpisany do gminnej ewidencji zabytków gminy Popielów jako 

obiekt mostowy na rzece Brynica w ciągu drogi powiatowej Stare Siołkowice – Nowe 

Siołkowice. 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. Most przechodzi przez działkę o numerze 

188/2 oznaczonej na mapie jako wody płynące.  

Lokalizacja 

 w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w 

miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz, 

 obiekt zlokalizowany nad rzeką Brynica w km 7+830 – kilometraż rzeki 

(Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w Brzegu). 

Opis konstrukcji 

 obiekt równoległy do osi drogi, 

 jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa, 

 żelbetowa, monolityczna, 

 schemat statyczny - łuk rozporowy, dwuprzegubowy, 

 przyczółki masywne, żelbetowe, monolityczne, 

 skrzydła żelbetowe, monolityczne, równoległe. 

 balustrady stalowe (spawane), ceglane, betonowe, 

 rok budowy – 1926r., 

 brak informacji na temat posadowienia obiektu. 

Parametry geometryczne 

 długość (wraz ze skrzydłami)   L=17,90m, 

 rozpiętość teoretyczna    Lt=10,46m, 

 światło poziome     L0=11,44m, 
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 szerokość mostu     B=7,76m, 

 grubość przęsła sklepionego   g=0,52÷0,675m, 

 rzędna spodu przęsła (mierzona w kluczu) 146,185m npm, 

 Rzędna przepływu miarodajnego   ZWWQ0,5% = 144,600m npm. 

 

Opis stanu projektowanego 

Dane ogólne 

 projektuje się remont istniejącego most (bez zmiany światła pionowego i 

poziomego), 

 lokata obiektu pozostaje bez zmian tj. km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O, 

 droga powiatowa nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka, 

 funkcja obiektu pozostanie bez zmian – most drogowy nad rzeką Brynica. 

Parametry geometryczne konstrukcji 

 długość (wraz ze skrzydłami)   L=17,90m, 

 rozpiętość teoretyczna    Lt=10,46m, 

 światło poziome     L0=11,44m, 

 szerokość mostu     B=7,76m, 

 grubość przęsła sklepionego   g=0,52÷0,675m, 

 rzędna spodu przęsła (mierzona w kluczu) 146,185m npm, 

 Rzędna przepływu miarodajnego   ZWWQ0,5% = 144,600m npm. 

 

 

5.2.2. KŁADKA DLA PIESZYCH NAD RZEKĄ BRYNICĄ  

Opis stanu istniejącego 

Lokalizacja 

 kładka dla pieszych w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 

Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz jest obiektem nowo 

projektowanym, 

 obiekt zlokalizowany nad rzeką Brynica w km 7+837 – kilometraż rzeki 

(Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w Brzegu). 

Opis przeszkody 

 rzeka Brynica, 

 w rejonie przeprawy nieuregulowana, brzegi nieumocnione, 

 szerokość koryta      ok. 4,8m. 

 

Opis stanu projektowanego 

Dane ogólne 

 projektuje się budowę nowej kładki dla pieszych, 

 lokata obiektu – w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 

Biedaszka, 

 funkcja  – przeprowadzenie ciągu pieszych (przyszłościowo pieszo-rowerowego) 

nad rzeką Brynica. 

Opis konstrukcji 

 obiekt równoległy do osi drogi, 

 jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa z zespolonym pomostem z ruchem górą, 
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 konstrukcja łuku stalowa, skrzynkowa, 

 pomost w postaci stalowych dźwigarów walcowanych zespolonych z żelbetową, 

monolityczną płytą, 

 przyczółki i skrzydła żelbetowe, monolityczne, 

 posadowienie bezpośrednie w osłonie ścian szczelnych, 

 balustrady stalowe (spawane), wykonane na wzór balustrad zamontowanych na 

moście drogowym w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 

Biedaszka (obiekt równoległy do nowo projektowanej kładki, zlokalizowany od 

strony dolnej wody), 

 obiekt zlokalizowano w układzie współrzędnych (tabela punktów 

charakterystycznych obiektu została zamieszczona na rys. "Nowo projektowana 

kładka dla pieszych", 

Parametry geometryczne konstrukcji 

 długość (wraz ze skrzydłami)    L=22,60m, 

 rozpiętość teoretyczna pomostu    Lt=13,00m, 

 rozpiętość teoretyczna łuku    Lt=11,30m, 

 szerokość całkowita     B=2,880m, 

 światło poziome      L0=11,76m, 

 rzędna spodu przęsła (mierzona w kluczu)  146,380m npm, 

 Rzędna przepływu miarodajnego    ZWWQ0,5% = 144,60m npm. 

5.2.3. PRZEPUST NA RZECE FISZERKA 

Opis stanu istniejącego 

Lokalizacja 

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

istniejący przepust. Długość przewodu pod istniejącą drogą wynosi obecnie około 7,5 metra. 

Przepust z obu stron zakończony jest betonowymi przyczółkami. 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. Obecnie światło istniejącego przepustu wynosi 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. Całość konstrukcji wykonana 

jest z betonu. Również sam przewód prowadzący wodę wykonano jako szalowaną 

konstrukcję betonową, z naturalnym dnem. 

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. 

Opis przeszkody 

 ciek Fiszerka, 

 brzegi nieumocnione, pochylenia zmienne 

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

Dane ogólne 

Projektowana rozbudowa istniejącego przepustu polegać będzie na: 

 Wydłużeniu istniejącego przepustu z obu stron, dopasowane do szerokości 

projektowanej jezdni i jednostronnego chodnika, 

 Rozebranie istniejących przyczółków wraz z murkami na nich posadowionymi, 

 Budowie nowych przyczółków, 

 Umocnienie dna i skarp wlotu na długości 5 m, 

 Umocnienie dna i skarp wylotu na długości 3 m, 

 Wykonanie barier zabezpieczających 

 

5.3. CZĘŚĆ SANITARNA I ODWODNIENIE 

5.3.1. 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 Fiszerka 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 

 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, 

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 istniejącej 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 
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5.3.2. 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.  

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.  

Sieć kanalizacji deszczowej wykonana z rur z PCV-U ze ścianką litą, SN8, łączonych 

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

DN1000 i tworzywowe 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). 

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 

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 
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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. 

Wylot z zastosowaniem klapy zwrotnej, które będzie zapobiegać wlewaniu się wód Brynicy 

do sieci kanalizacyjnej przy wyższych wezbraniach. Wylot zakończony będzie przyczółkiem 

prefabrykowanym, żelbetowym. Lewy brzeg rzeki Brynicy w miejscu wylotu zostanie 

umocniony płytami betonowymi-ażurowymi. Zasięg umocnienia obejmuje skarpę – 

wyprofilowaną w tym miejscu pod nachyleniem 1:1.5, zastabilizowaną palisadą w dnie. 

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 proponuje się zastosowanie klapy zwrotnej, 

które pozwoli na swobodny odpływ wód deszczowych wylotem kanalizacji, a  w przypadku 

wysokich stanów wód zabezpieczy ją przed wypełnianiem sieci wodami koryta. 

 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 

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.  

W miejscu wylotów wykonane zostanie umocnienie dna i brzegów, które zostaną 

wyprofilowane z nachyleniem 1:1.5, stanowiąc część umocnienia wlotu do przepustu. Na 

końcu umocnienia płyty zostaną zastabilizowane palisadą z palików Ø 6-8mm, długość 

pojedynczego palika ok. 80 cm. 

5.3.3. 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. 
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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 

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. 

5.4. WODOCIĄG 

Nie przewiduje się prac i zabezpieczeń na wodociągu.  

 

5.5. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

Projekt przewiduje: 

- Demontaż kolidujących słupów linii napowietrznej nn 0,4kV 

- Zabudowa nowych słupów wirowanych po niekolidującej trasie 

- Przełożenie sieci napowietrznej głównej 

- Przełożenie przyłączy napowietrznych do pobliskich zabudowań 

- Osłona rurami dwu-połówkowymi ochronnymi istn. linii kablowej SN 15kV 

- Przebudowa linii kablowej SN 15kV w pobliżu stacji trafo. (w km 0+272 do 0+311 

projektowanej drogi) 

 

5.6. CZĘŚĆ TELETECHNICZNA 

Projekt w zakresie branży telekomunikacyjnej obejmuje: 

- Przebudowę kabli ziemnych typu XzTKMXpwFtlx 10x4x0,8 i XzTKMXpw 5x4x0,5, 

znajdujących się w rejonie obiektu mostowego na rzece Brynica  

- Przełożenie przyłączy napowietrznych 

- Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej pod wjazdami i drogą 

 

Materiały założeniowe 

- Wizja lokalna  

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 

- Warunki techniczne Orange S.A. nr: 86243/TODDKA/P/2016/AD z dnia 18.01.2017r. 

 

Podstawa opracowania 

-  Umowa nr: 44/U/2016 

-   Materiały i dane wyjściowe stanowiące podstawę do projektowania: 

a) zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej, 
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b) projektowany układ drogowy, 

c) wizja lokalna Projektanta, 

d) program funkcjonalno-użytkowy, 

e) obowiązujące w Polsce przepisy, normy, rozporządzenia branżowe, 

f) warunki techniczne Orange S.A. nr: 86243/TODDKA/P/2016/AD z dnia 

18.01.2017r., 

g) dane z paszportyzacji Orange S.A. – Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Opolu, 

h) uzgodnienie Orange S.A. nr: 14883/TODDKA/P/2017/AD z dnia 16.03.2017r., 

i) warunki techniczne Czarnet Sp. j. z dnia 30.12.2016r. 

j) uzgodnienie Czarnet Sp. j. z dnia 04.04.2017r. 

 

Stan istniejący  

Teren, na którym przewiduje się inwestycję jest obecnie uzbrojony w infrastrukturę 

telekomunikacyjną firmy Orange S.A. i Czarnet Sp. j. (Grupa Multiplay), tj. linie kablowe 

doziemne, linie napowietrzne sieci miedzianej wraz ze słupami, linie napowietrzne sieci 

światłowodowej wraz z przyłączami, złączami i zapasami umieszczonymi na słupach 

własności Tauron S.A.  

 

Stan projektowany 

Inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. obejmuje: 

- budowę rur obiektowych typu RHDPEp 110/6,3 metodą przewiertu sterowanego, 

- układanie kabli ziemnych, 

- przełożenie linii napowietrznej ze słupów kablowych, 

- zabezpieczenie ochronną rurą dwudzielną istniejących kabli ziemnych, 

- likwidacja istniejącego kabla ziemnego. 

 

Inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnej Czarnet Sp. j. (Grupa Multiplay) 

obejmuje: 

- przełożenie istniejącej, napowietrznej linii światłowodowej na nowo projektowane 

słupy energetyczne (wg projektu budowlanego branży elektrycznej i projektu 

wykonawczego branży telekomunikacyjnej). 

 

Opis techniczny  

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1154 w miejscowości Stare Siołkowice, 

przebudowana / przełożona będzie: 

- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna Orange S.A.: 

1. Kolizja w rejonie rzeki Brynica w km 7+840 z kablami ziemnymi typu: XzTKMXFtlx 

10x4x0,8 i XzTKMXpw 5x4x0,5.  

W tym celu należy poprowadzić kable XzTKMXFtlx 10x4x0,8 i XzTKMXpw 5x4x0,5 o 

długości L=40m pod projektowanymi przyczółkami mostu i rzeką Brynica w rurze 

obiektowej typu RHDPEp 110/6,3 metodą przewiertu sterowanego (rzędna 141,68 m 

n.p.m w osi rzeki), zgodnie z załączonym przekrojem poprzecznym (rys. 3). Na 

pozostałym odcinku kable układać w ziemi, a we wskazanych miejscach na planie 

sytuacyjnym (rys. 2.3) projektuje się wykonanie złączy ziemnych.  

2. Na skrzyżowaniach z przebudowywaną drogą i pod projektowanymi wjazdami należy 

istniejące kable telekomunikacyjne zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną zgodnie 

z planem sytuacyjnym rys. 2.1 – 2.3. 
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3. Rury i kable ziemne powinny być układane na głębokości minimum 0,7 m poniżej 

poziomu gruntu oraz na głębokości co najmniej 1,0 m pod drogami i 1,5m w osi rzeki. 

Przebieg kabli i rur powinien zostać oznaczony taśmą ostrzegawczą na głębokości 

0,4 m.  

- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna Czarnet Sp. j (Grupa Multiplay) 

1. Kolizja światłowodowej linii napowietrznej – słupy energetyczne nr 1102-1103. 

W związku ze zmianą lokalizacji słupów energetycznych nr: 1102 (przy ul. Klapacz 41) i 1103 

(przy skrzyżowaniu ul. Klapacz z ul. Łączną), na których podwieszone są kable 

światłowodowe wraz z przyłączami do budynków nr 41, 46 oraz ze względu na 

wystarczającą długość istniejącej linii napowietrznej wykonać przełożenie istniejącej linii na 

nowo projektowane słupy energetyczny, odtwarzając stan istniejący. Na projektowany słup nr 

1103 przełożyć istniejącą mufę wraz z zapasem kabli. W związku z wydłużeniem nowej linii 

przyłącza o ok. 0,5m do budynku nr 46, można skorzystać za zgodą właściciela z zapasu 

umieszczonego wewnątrz budynku nr 46 lub skorzystać z zapasu kabla znajdującego się na 

słupie nr 1103. Istniejącą sieć światłowodową odtworzyć zachowując dotychczasową 

wysokość zawieszenia sieci teletechnicznej. 

Przełożenie wraz z przebiegiem istniejących linii kablowych przedstawiono na projekcie 

zagospodarowania terenu 

2. Kolizja światłowodowej linii napowietrznej – słupy energetyczne nr 1106-1108-1109. 

W związku ze zmianą lokalizacji słupów energetycznych nr: 1106 (przy ul. Klapacz 53), 1108 

(przy ul. Klapacz 57) i 1109 (przy ul. Klapacz 61), na których podwieszone są kable 

światłowodowe wraz z przyłączami do budynku nr 60 i budynku szkoły oraz ze względu na 

wystarczającą długość istniejącej linii napowietrznej wykonać przełożenie istniejącej linii na 

nowo projektowane słupy energetyczny, odtwarzając stan istniejący. Na projektowany słup nr 

1106 przełożyć istniejącą mufę wraz z zapasem kabli. W przypadku wydłużenia nowej linii 

światłowodu lub/i przyłącza do budynku nr 60, przyłącza do budynku szkoły, można 

skorzystać z zapasu kabli znajdujących się na słupie nr 1106. Istniejącą sieć światłowodową 

odtworzyć zachowując dotychczasową wysokość zawieszenia sieci teletechnicznej. 

Przełożenie wraz z przebiegiem istniejących linii kablowych przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu rys. 1.1. 

3. Kolizja światłowodowej linii napowietrznej – słup energetyczny nr 512. 

W związku ze zmianą lokalizacji słupa energetycznego nr 512 (przy ul. Klapacz 101), na 

którym podwieszone są kable światłowodowe wraz z przyłączami do budynku nr 93, 101 i 

106 oraz ze względu na wystarczającą długość istniejącej linii napowietrznej wykonać 

przełożenie istniejącej linii na nowo projektowany słup energetyczny, odtwarzając stan 

istniejący. Na projektowany słup rozgałęźno-przelotowo-przelotowy nr 512 przełożyć 

istniejącą mufę wraz z zapasem kabli. W przypadku wydłużenia nowej linii światłowodu lub/i 

przyłącza do budynków można skorzystać z zapasu kabli znajdujących się na słupie nr 512. 

Istniejącą sieć światłowodową odtworzyć zachowując dotychczasową wysokość zawieszenia 

sieci teletechnicznej. 

Przełożenie wraz z przebiegiem istniejących linii kablowych przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu rys. 1.2. 

4. Kolizja światłowodowej linii napowietrznej – słup energetyczny nr 522. 

W związku ze zmianą lokalizacji słupa energetycznego nr 522 (przy ul. Klapacz 110), na 

którym podwieszony jest kabel światłowodowy oraz ze względu na wystarczającą długość 

istniejącej linii napowietrznej wykonać przełożenie istniejącej linii na nowo projektowany słup 

energetyczny wirowany nr 522, odtwarzając stan istniejący. Istniejącą sieć światłowodową 

odtworzyć zachowując dotychczasową wysokość zawieszenia sieci teletechnicznej. 



 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                     str. 71 

PROJEKT BUDOWLANY 

"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” 

 

Przełożenie wraz z przebiegiem istniejących linii kablowych przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu rys. 1.2. 

Zestawienie zbiorcze: 

- Przełożenie istniejącej linii światłowodowej napowietrznej wraz z przyłączami do 

budynków o łącznej długości 466 m. 

 

Uwagi końcowe 

1. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac. 

2. O pracach należy powiadomić pisemnie oraz mailowo (m.nielacny@multiplay.pl) z 

wyprzedzeniem minimum 30-dniowym firmę Czarnet Sp. j. Krzysztof Szymura, Andrzej 

Owczarek oraz przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych w 

uzgodnieniach służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. 

3. O pracach należy powiadomić z wyprzedzeniem 14-dniowym Orange S.A. oraz przed 

przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach służb 

o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. 

4. Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie niniejszego opracowania 

należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej sieci Orange S.A. i Czarnet Sp. j. 

5. Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać 

zgodnie z normami, a także przepisami obowiązującymi w budownictwie, łączności. 

6. Projekt został opracowany zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi oraz na 

podstawie danych i informacji otrzymanych od pracowników Orange S.A. i Czarnet Sp. j. 

7. Pracę w obrębie kabli telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowę jest częściowo wolny od 

zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu się, że na trasie nowej kanalizacji 

jak i kabli ziemnych nie ma innych urządzeń podziemnych prace można na odcinku bez 

uzbrojenia wykonywać mechanicznie. W pobliżu innych urządzeń podziemnych prace należy 

wykonywać ręcznie, wykonując odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystąpieniem do 

robót ziemnych wykonawca powinien zapoznać się z aktualna mapą geodezyjną uzbrojenia 

podziemnego, uwagami zawartymi w protokole ZUDP. 

8. W przypadku uszkodzenia kabla własności Orange S.A., Czarnet Sp. j. bez 

powiadamiania i uzgodnienia przebudowy, kosztem naprawy i ewentualnymi 

udokumentowanymi roszczeniami klientów za przerwy w transmisji wynikające z wyłączenia 

sygnału będzie obciążony Inwestor. 

9. Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez 

uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej. 

10. Wymagane jest przestrzeganie warunków podanych w w/w pismach oraz należy 

stosować się do zaleceń instytucji, które zastrzegały sobie prawo zgodnie z załączonym 

protokołem ZUDP. Projektowane zmiany sieci telekomunikacyjnej 

eksploatowanej/projektowanej przez Orange S.A., Czarnet Sp. j. zostały przedstawione na 

załączonych planach zagospodarowania terenu. 

11. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać końcowe badania techniczne 

przebudowanych kabli i dostarczyć inwestorowi protokoły badań i dokumentację 

powykonawczą.  
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6. Usunięcie drzew i krzewów. 

Zaprojektowano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem rozbudowy pasa drogowego. Nie projektuje się nowych nasadzeń. 

7. Dane i informacje wynikające z Prawa Budowlanego oraz 

z przepisów szczególnych 

7.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE MPZP LUB WARUNKÓW ZABUDOWY 

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

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 

2015r., poz. 2031 z późn. zm.) i zakończona będzie decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (tzw. ZRID). W związku z tokiem prowadzenia inwestycji, oraz 

uzyskaniem ostatecznie decyzji ZRID, nie obowiązują wytyczne zawarte w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego.  

7.2. INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z PRAWA WODNEGO 

Na podstawie art. 122, ust.1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. 

U. z 2001r. nr 115 poz. 1229 z późn. zmianami) uzyskano pozwolenie wodnoprawne na:  

- likwidację urządzeń wodnych – rowów przydrożnych 

- budowę urządzeń wodnych: wylotów projektowanych odcinków kanalizacji 

deszczowej 

- rozbudowę istniejącego przepustu nad rzeką Fiszerką 

- budowę kładki dla pieszych nad rzeką Brynicą  

- przejście linią teletechniczną metodą przewiertu sterowanego pod rzeką Brynicą 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brynica i rzeki Fiszerka 

7.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABYTKÓW 

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, nr 

ZN.5183.555.2016.MK z dnia 21.03.2017r., uzyskano uzgodnienie dla projektowanego 

zamierzenia inwestycyjnego. Nie ma wymogu konieczności uzyskania pozwolenia 

konserwatorskiego na badania archeologiczne.  

Nie mniej jednak w przypadku odkrycia podczas robót ziemnych zabytków 

archeologicznych, obowiązkiem Inwestora jest przerwanie prac i zgłoszenie tego faktu do 

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

7.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENÓW GÓRNICZYCH 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami terenu górniczego. 

7.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Obszar inwestycji w całości zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody 

wymienionymi w art. 6.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 

2015, poz. 1651). W promieniu do 10 km od inwestycji zlokalizowane są następujące formy 

ochrony przyrody: 

Natura 2000: 

- Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012 – 4,48 km, poza zasięgiem 

oddziaływania 
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- Grądy Odrzańskie PLB020002 – 1,33 km, poza zasięgiem oddziaływania 

Rezerwaty przyrody: 

- Brak rezerwatów w zasięgu inwestycji 

Parki Krajobrazowe: 

- Stobrawski Park Krajobrazowy – 0,87 km, poza zasięgiem oddziaływania inwestycji 

Parki Narodowe: 

- Brak parków narodowych w zasięgu inwestycji 

Obszary Chronionego Krajobrazu: 

- Brak obszarów chronionego krajobrazu w zasięgu inwestycji 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

- Dolina Nysy – 4,30 km, poza zasięgiem oddziaływania, 

- Grądy Odrzańskie – 7,68 km, poza zasięgiem oddziaływania 

Użytki ekologiczne: 

- Gęsi Staw – 3,03 km, poza zasięgiem oddziaływania, 

- „Staw pod pomnikiem” – 4,13 km, poza zasięgiem oddziaływania, 

- „Puchacz” – 5,46 km, poza zasięgiem oddziaływania, 

- „Stawki nad Nysą” – 5,85 km, poza zasięgiem oddziaływania, 

- „Riparia” – 7,27 km, poza zasięgiem oddziaływania, 

- „Nad Nysą” – 7,68 km, poza zasięgiem oddziaływania, 

- „Rdestnica” – 7,90 km, poza zasięgiem oddziaływania 

W przypadku proponowanego wariantu do wykonania nie nastąpi ingerencją w tereny 

objęte ochroną przyrody.  

Planowana inwestycja ma charakter publiczny – zakres: przebudowa i utrzymanie dróg 

publicznych. Na podstawie § 3.1., pkt 60) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. 2016 poz. 71 z późn. zm.), inwestycję zalicza się do inwestycji mogącej potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. Uzyskano Decyzję Wójta Gminy Popielów nr 

ITR.6220.4.2016.MM z dnia 30.12.2016r.  w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. W decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

na środowisko. 

7.6. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. Zakres oddziaływania został przedstawiony w formie graficznej na 

rysunkach projektu zagospodarowania terenu. Zakres został sporządzony na podstawie: 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 3 grudnia 2015r, poz. 2031 wraz z późn. 

zm.), oraz Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., (tekst jednolity z 2015r. z 

póź. zm.). 

7.7. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH 

Opinia geotechniczna wraz dokumentacją wyników badań podłoża została wykonana,  przez 

Firmę GeoSoilTest. Został opracowany także Projekt Geotechniczny, autor  Grzegorz Sierka, 

styczeń 2017. Szczegóły opisano w punkcie „Warunki gruntowo-wodne”. 

Na podstawie wyników badań warunki gruntowo-wodne określono jako proste. Droga wraz 

projektowanym nowym i przebudowywanym uzbrojeniem zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej. Projektowany obiekt inżynierski zaliczono do II  kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowo – wodnych. 
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7.8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN Z ART. 36A  PRAWA BUDOWLANEGO 

Dopuszcza się wprowadzenie, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego (tekst jedn. z 

2013r. poz. 1409 z późn. zm.), nieistotnych zmian w trakcie wykonywania przedmiotowej 

inwestycji. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. Warunki ogólne  

(uwaga: warunki ogólne dotyczą wszystkich obiektów inżynierskich wchodzących w 

skład przedmiotowego opracowania) 

1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA  

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 pt."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". 

W skład powyższego opracowania wchodzą: 

 Projekt remontu mostu w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O nad rzeką Brynica, 

 Projekt budowy kładki dla pieszych w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O nad rzeką 

Brynica, 

 Projekt rozbudowy przepustu w km 2+974 rz. Fiszerka. 

Zleceniodawcą i Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. 

Książąt Opolskich 27.  

1.2. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA 

Materiały do projektowania 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nr ZDP.DT.3421-16/2016.  

 Materiały archiwalne (karty przeglądów, dokumentacje archiw.). 

 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. 

 Badania geologiczno-inżynierskie. 

 Opracowanie branży drogowej: projektowany plan sytuacyjny, profil i przekroje 

poprzeczne drogi nr 1154 O wraz z projektem odwodnienia drogowego.  

 "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 miejscowości Stare 

Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00". 

 Pozostałe opracowania branżowe. 

Ustawy, rozporządzenia, przepisy, literatura 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.1409 wraz 

z późn. zm. 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. tekst jedn. Dz. U. z 2015r. nr 0, poz. 469. 
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 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. nr 0, 

poz. 1232 wraz z późn. zm. 

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. nr 0, 

poz. 627. 

 Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. Dz. U. 2013r. nr 0, poz. 21 z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 nr 0, poz. 462) wraz z rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i 

gospodarki morskiej z dnia 21.06.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 762) zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. Dz. U. z 2000r. nr 63, poz. 735 z późn. zm.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002r. nr 

75, poz. 690 z późn. zm.  

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.12.2002r. w sprawie śródlądowych wód 

powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną. Dz. U. z 2003r. nr 16, 

poz. 149. 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.05.2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 

dróg wodnych. Dz. U. z 2002r. nr 77, poz. 695. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie przebiegu granic 

obszarów dorzeczy i regionów wodnych Dz. U. z 2006r. nr 126, poz. 878 z późn. zm. 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz. 

U. z 2007r. nr 86, poz. 579. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397 z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów Dz. U. z 2013r. poz. 523. 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401. 

Normy podstawowe 

 PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

 PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

 PN-B-03040:1983. Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-B-02482:1983. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

 PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

 PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

 PN-S-10050:1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000762
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 PN-S-10040:1999. Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 

 Norma PN-EN-12504-2:2002. Instrukcja ITB 210. 

 Normy uzupełniające, wytyczne i literatura 

 PN-EN 1990:2004 / A1:2006 (U). Podstawy projektowania konstrukcji (zmiana A1). 

 PN-EN 1991-2: 2007. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia 

ruchome mostów.  

 PN-EN ISO 8501-1:2008P Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 2: Stopnie 

przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 

usunięciu tych powłok. 

 PN-B-01801:1982. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

 Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 

konstrukcjach mostowych. Zarządzenie nr10 GDDP z 27.11.1998r. IBDiM Żmigród 1998.  

 Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część I – 

wymagania. Zarządzenie nr 11 GDDKiA z 19.09.2003r. IBDiM Żmigród 2002. 

 Karty techniczne i Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa 

dla materiałów chemii budowlanej i elementów wyposażenia mostowego. 

 Katalog Detali Mostowych. BP-BDiM Transprojekt Warszawa 2002. 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 1 czerwca 2004r. "Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów 

mostowych" 

 "Ruchome obciążenia obiektów mostowych", Czesław Machelski, Dolnośląskie 

Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2015 

 "Historyczne konstrukcje żelbetowe - stosowane materiały oraz algorytmy obliczeniowe", 

Bartosz Szostak, Maciej Trochonowicz, Budownictwo i Architektura nr 14(2), 2015 rok, 

str. 105-112.  

 "Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania",  

 J. Karlikowski, A. Madaj, W. Wołowicki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 

Warszawa 2007.  

 

1.3. UZASADNIENIE, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projektowana 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 obejmuje 

wielobranżową przebudowę drogi dla potrzeb dostosowania jej wymaganych parametrów 

technicznych drogi klasy Z. 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę techniczną dla realizacji przebudowy 

przedmiotowego odcinka drogi w zakresie obiektów inżynierskich. 

1.4. ZAKRES ZREALIZOWANYCH PRAC PRZEDPROJEKTOWYCH 

Pomiary inwentaryzacyjne 

Pomiary inwentaryzacyjne i niwelacyjne oraz pomiary geodezyjne dla potrzeb analiz 

hydrologiczno-hydraulicznych wykonano w okresie wrzesień – grudzień 2016r., pomiary 
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inwentaryzacyjne połączono ze szczegółową oceną stanu fizycznego konstrukcji oraz 

inwentaryzacją ich uszkodzeń.  

Uzupełnieniem prac inwentaryzacyjnych jest zaktualizowana mapa zasadnicza, 

przeznaczona do celów projektowych, w skali 1:500, z naniesionym istniejącym uzbrojeniem 

nad- i podziemnym. 

Pomiary niwelacyjne przeprowadzono w dowiązaniu do lokalnych reperów. 

Wszystkie rzędne wysokościowe w dokumentacji podano w poziomie odniesienia 

Kronsztad 60.  

 

Ocena stanu technicznego 

Przy ocenie stanu technicznego obiektów istniejących posłużono się 

sześciostopniową skalą ocen dla poszczególnych elementów obiektu inżynierskiego. Opis 

skali zamieszczono w poniższej tabeli. 

 

Ocena Określenie stanu Kryterium oceny elementu obiektu inżynieryjnego 

5 Odpowiedni  Element bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych 

do stwierdzenia podczas przeglądu 

4 Zadowalający Element wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze 

objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny 

3 Niepokojący Element wykazuje uszkodzenia, których 

nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu 

bezpiecznej eksploatacji 

2 Niedostateczny Element wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność 

użytkową, ale możliwe do naprawy 

1 Przedawaryjny Element wykazuje nieodwracalne uszkodzenia 

dyskwalifikujące przydatność użytkową 

0 Awaryjny Element uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 

 

Badania geologiczne 

Badania geotechniczne poligonowe (odwierty badawcze, sondowania dynamiczne) 

oraz laboratoryjne, niezbędne dla oceny warunków gruntowo-wodnych posadowienia 

obiektów inżynieryjnych, zrealizowane zostały w okresie styczeń – grudzień 2016r. 

Zakres badań geotechnicznych dla obiektów inżynieryjnych: rozmieszczenie i 

głębokość otworów badawczych określono w oparciu o Instrukcję badań podłoża gruntowego 

budowli drogowych i mostowych GDDP Warszawa 1998r.  

Oceny warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej dokonano na podstawie 

zrealizowanych badań geologicznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). 

 

Badania materiałowe 

Badania materiałowe, poligonowe zrealizowano w grudniu 2016r. 
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Badania objęły obiekty, dla których przewidziano możliwość realizacji prac 

remontowych, a istotnym czynnikiem decydującym o wyborze wariantu remontu lub 

przebudowy obiektu był stan techniczny materiału z jakiego został wykonany oraz jego 

nośność (analiza statyczno-wytrzymałościowa). 

Badania poligonowe i laboratoryjne zrealizowano w zakresie oceny: 

 wytrzymałości betonu na ściskanie i ocena jednorodności betonu metodą 

sklerometryczną, sklerometrem Schmidta typu N. 

Analiza hydrologiczno-hydrauliczna (operat wodnoprawny) 

Analiza hydrologiczno-hydrauliczna obiektów inżynierskich w oparciu z zał. nr1 do 

rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Prawdopodobieństwo przepływu miarodajnego:  

 p=0,5% dla mostów w ciągu dróg klasy Z, 

 p=1,0% dla przepustów pod drogami klasy Z. 

 

Analiza statyczno-wytrzymałościowa 

Analizy statyczno-wytrzymałościowej, pozwalającej na ocenę nośności obiektów 

istniejących, dokonano w oparciu o pomiary inwentaryzacyjne i badania materiałowe. 

Analizę statyczno-wytrzymałościową obiektów drogowych sporządzono dokonując 

oceny nośności w aspekcie przenoszenia przez konstrukcję określonej klasy obciążeń 

drogowych (klasa C), w oparciu o obciążenia wg PN-S-10030:1985. 

Analizę statyczno-wytrzymałościową kładki dla pieszych sporządzono dokonując 

oceny nośności w aspekcie przenoszenia przez konstrukcję określonej klasy obciążeń 

drogowych (obciążenie tłumem pieszych lub pojazdem S w układzie wyjątkowym), w oparciu 

o obciążenia wg PN-S-10030:1985. 

 

1.5. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO I BUDOWLANEGO 

Ogólne 

 klasa drogi – Z, 

 prędkość projektowa Vp=50km/h, 

 prędkość miarodajna Vm=60km/h, 

 szerokość jezdni – 6,0m, 

 szerokość chodnika – 2,0m, 

 obciążenie – 100 kN/oś, 

 kategoria ruchu KR-2, 

 szerokość chodnika na kładce – 2,5m. 

Nośność 

Nośność obiektów drogowych wg PN-S-10030:1985 dla obciążeń klasy C, 

Nośność kładki dla pieszych wg PN-S-10030:1985 dla obciążenia tłumem pieszych 

lub pojazdem S w układzie wyjątkowym. 

Parametry geometryczne 

Skrajnia budowli wg rozporządzenia MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Nawierzchnia drogowa na obiekcie mostowym 
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Na obiektach i na dojazdach do obiektów nawierzchnia wg opracowania branży 

drogowej. 

Geodezja obiektów inżynieryjnych 

Projekt sporządzony został na bazie zaktualizowanej mapy zasadniczej, 

przeznaczonej do celów projektowych, w skali 1:500 z naniesionym istniejącym uzbrojeniem 

nad- i podziemnym, projektowane obiekty inżynieryjne zlokalizowane zostały w układzie 

współrzędnych państwowych. Wszystkie rzędne wysokościowe w dokumentacji podano w 

poziomie odniesienia Kronsztadt 60.  

Wszystkie współrzędne geodezyjne w dokumentacji podano w układzie PL- 2000, 

strefa 6 (południk osiowy 18°). 

 

1.6. PODSTAWOWE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA 

stal konstrukcyjna S355J2+N / S235JRG2 

stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W / BSt500 

beton C30/37 W8 F150 

beton podkładowy C16/20 

hydroizolacja konstrukcji 

betonowych 

4,0mm żywica epoksydowo-poliuretanowa, papa 

zgrzewalna układana jednowarstwowo 

zabezp. antykorozyjne stali – stal 

nowa 

150μm Zn metalizacja + 200μm powłoki malarskie 

zabezp. antykorozyjne stali – stal 

istniejąca 

200μm powłoki malarskie (farby wysokocynkowe) 

zabezpieczenie powierzchniowe 

betonu – część widoczna 

300μm jednoskładnikowe dyspersje wodnych 

kopolimerów etylowych, o podwyższonej zdolności 

pokrywania rys do 0,3mm 

zabezpieczenie powierzchniowe 

betonu – część odziemna 

500μm materiał bitumiczno-żywiczny 

naprawy – iniekcje siłowe żywice epoksydowe, suspensje cementowe 

naprawy – iniekcje 

uszczelniające 

żywice poliuretanowe 

naprawy miejscowe i pow., 

spoinowanie 

systemy naprawcze PCC I (dla budowli obciążonych 

dynamicznie) 

łożyska elastomerowe 

umocnienie skarp nasypu 

kolejowego w strefie mostów i 

wiaduktów 

płyty ażurowe, żelbetowe, prefabrykowane, kotwione z 

wypełnieniem humusem i obsianiem mieszanką traw 

niskich, wieloletnich 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Prawa 

Budowlanego, polskimi normami i przepisami związanymi oraz powinny posiadać Aprobaty 

Techniczne wydane przez IBDiM. 

 

1.7. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT 

Konstrukcje stalowe 

Zabezpieczenie antykorozyjne – konstrukcje nowe 
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Przewiduje się wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych 

konstrukcji nowych w następującej technologii (nie obejmuje koryt balastowych dla podsypki 

tłuczniowej): 

 oczyszczenie (metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub 

hydrodynamicznie) konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-EN ISO 8501-1:2008P), 

 metalizacja natryskowa cynkiem Zn – 150μm, 

 warstwa technologiczna doszczelniająca - powłoka epoksydowa gr. do wysycenia 

powierzchni, 

 warstwa gruntująca i międzywarstwa - powłoka epoksydowa gr. łączna min. 150μm, 

 warstwa nawierzchniowa – powłoka poliuretanowa barwna gr. min. 50μm, 

o Łączna grubość powłok malarskich wynosi minimum 200μm.   

 Zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów szczelnie zamkniętych (elementy 

konstrukcyjne o przekroju skrzynkowym np. skrzynki pasów dolnych i górnych 

dźwigarów głównych, rygle stężeń, ramy portalowe, podłużnice korytkowe itp.): 

 oczyszczenie (metodą śrutowania lub piaskowania) konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg 

PN-EN ISO 8501-1:2008P) metodą strumieniowo-cierną,  

 powłoka gruntująca - dwuskładnikowa farba na bazie żywicy epoksydowej, 

wysokocynkowa (o zawartości cynku powyżej 90%) - 60 μm. 

o Warunki aplikacji: 

 uzyskana powierzchnia sucha, odtłuszczona i odkurzona, 

 temperatura powietrza min 50C, 

 temperatura podłoża wyższa o 30C od temperatury punktu rosy, 

 wilgotność powietrza max. 80%. 

Uwaga: warunki i technologia wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych zgodne z 

treścią Aprobaty Technicznej IBDiM Warszawa, pod nadzorem przedstawiciela producenta 

materiałów. W wypadku braku technicznej możliwości realizacji metalizacji natryskowej, 

dopuszcza się możliwość wykonania powłoki gruntującej z dwuskładnikowej farby na bazie 

żywicy epoksydowej, wysokocynkowej (o zawartości cynku powyżej 90%) - 60μm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne – konstrukcje istniejące 

Przewiduje się wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych 

konstrukcji istniejących w następującej technologii (nie obejmuje koryt balastowych dla 

podsypki tłuczniowej): 

 oczyszczenie (metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub 

hydrodynamicznie) konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-EN ISO 8501-1:2008P),  

 powłoka gruntująca z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej, 

wysokocynkowa (zawartość cynku powyżej 90%) – 60μm, 

 powłoka międzywarstwowa z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej z 

wypełniaczem metalicznym – 80μm, 

 powłoka nawierzchniowa z dwuskładnikowej farby na bazie poliuretanu – 60μm. 

o Łączna grubość powłok malarskich wynosi minimum 200μm.   

o Warunki aplikacji: 

 uzyskana powierzchnia sucha, odtłuszczona i odkurzona, 

 temperatura powietrza min 50C, 

 temperatura podłoża wyższa o 30C od temperatury punktu rosy, 

 wilgotność powietrza max. 80%. 
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Uwaga: warunki i technologia wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych zgodne z 

treścią Aprobaty Technicznej IBDiM Warszawa, pod nadzorem przedstawiciela producenta 

materiałów. 

Konstrukcje betonowe 

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni  

Przygotowanie powierzchni obejmuje: 

 skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni 

betonu,  

 oczyszczenie powierzchni materiału polegające na usunięciu: luźnych frakcji 

materiału, fragmentów materiału powierzchniowo zerodowanego, pozostałości 

mleczka cementowego, pozostałości substancji szkodliwych, smarów, tłuszczy, 

powłok ochronnych i pyłów,  

 czyszczenie metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub 

hydrodynamicznie,  

 zmycie pod ciśnieniem. 

Przygotowane podłoże betonowe powinno spełniać następujące wymagania: 

 wytrzymałość na ściskanie  20MPa wg PN-B-06261:1974 (badanie metodą pull-out), 

 wytrzymałość na odrywanie wg PN-B-01814:1992 (badanie metodą pull-off) 

- wartość średnia  1,5MPa, 

- wartość minimalna 1,0MPa, 

 zawartość jonów chlorkowych Cl- 

- elementy żelbetowe – 0,40% masy cementu (0,064% masy betonu), 

- elementy skarbonatyzowane 0,10% masy cementu (0,016% masy betonu), 

 pH > 11, 

 wilgotności podłoża w zależności od aplikowanego materiału.  

Uwaga: badania zrealizowane przez Wykonawcę Robót warunkują możliwość 

aplikacji materiału. 

Hydroizolacja konstrukcji betonowych 

Izolacja płyty pomostowej przęsła z żywic epoksydowo-poliuretanowych nie wymaga 

wykonania betonowej warstwy ochronnej i obejmuje:  

 przygotowanie podłoża  

 warstwę gruntującą z żywicy epoksydowej o niskiej lepkości, 

 zasadniczą warstwę izolacji z żywicy epoksydowo – poliuretanowej zmieszanej w 

stosunku 1:1 z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,7mm – 

min. 4,0mm, 

 posypanie świeżej warstwy ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 

0,4-0,7mm.  

Uwaga: warunki i technologia wykonania izolacji zgodna z wytycznymi technicznymi 

oraz treścią Aprobaty Technicznej IBDiM Warszawa, pod nadzorem przedstawiciela 

producenta materiału.  

Warunki aplikacji: 

 przygotowanie podłoża zgodnie z punktem 0., 

 wysokość lokalnych nierówności powierzchni max. 1,5mm (krawędzie nieostre), 

 krawędzie występujące na izolowanej powierzchni zaokrąglone łukiem o min. R=5cm 

lub ścięte pod kątem 450 o boku min. 3cm, 
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 powierzchnia przed gruntowaniem starannie odpylona, 

 wilgotność podłoża max. 4%,  

 temperatura powierzchni betonu wyższa min. o 30C od punktu rosy, 

 wilgotność względna powietrza max. 85%,  

 temperatura powietrza i budowli od +100C do +300C. 

Technologia układania: 

 aplikacja gruntu metodą ręczną z użyciem wałka, pędzla lub gumowej gracy,  

 wtarcie ułożonego gruntu szczotką z twardego włosia dla uzyskania pełnego 

nasycenia podłoża,  

 w wypadku dwóch warstw gruntu konieczność wykonania posypki świeżego gruntu 

pierwszej warstwy prażonym (piecowo suchym) piaskiem kwarcowym o frakcji 0,4-

0,7mm (1,0-1,5kg/m2) i usunięcie nadmiaru posypki,  

 naniesienie wymieszanego materiału warstwy zasadniczej w jednej warstwie, 

 ułożenie przy pomocy szpachli ząbkowanej lub natrysk niskociśnieniowy, 

 wyrównanie i odpowietrzenie świeżo ułożonej warstwy materiału wałkiem 

okolcowanym,  

 posypanie świeżej warstwy prażonym (piecowo suchym) piaskiem kwarcowym o 

frakcji 0,4-0,7mm (4,0-6,0kg/m2) i usunięcie nadmiaru posypki. 

W ramach hydroizolacji konstrukcji betonowych w części odziemnej przewiduje się 

zastosowanie hydroizolacji o grubości 5,0mm w postaci polimerowo-bitumicznej papy 

termozgrzewalnej, modyfikowanej elastomerem SBS (styren – butadien - styren) z osnową z 

włókniny poliestrowej, przesyconej i powleczonej obustronnie masą asfaltowo-polimerową. 

Wierzchnia warstwa wykończona posypką z piasku kwarcowego. Dolna powierzchnia papy 

jest zabezpieczona przed sklejeniem w rolce cienką folią polietylenową. Do gruntowania 

przygotowanej powierzchni przewiduje się dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy środek 

z utwardzaczem aminowym na bazie żywicy epoksydowej. Użyty do wykonania izolacji 

materiał powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MTiGM z dnia 

30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. 

Izolacja ułożona zostanie jednowarstwowo.  

Izolacja części odziemnych 

Na przygotowane powierzchnie należy zastosować materiał powłokowy, 

dwuskładnikowy na bazie żywicy epoksydowej wysyconej olejem antracytowym z dodatkiem 

wypełniaczy mineralnych o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych.  

Przewidywana grubość powłok – 500μm w 2-3 warstwach. Pierwszą warstwę 

rozcieńczyć rozcieńczalnikiem w ilości 5%. Zalecana metoda nakładania: natrysk 

hydrodynamiczny, dopuszczalna: pędzel (wtarcie materiału). Drugą warstwę nakładać bez 

rozcieńczenia (w warunkach letnich przy temperaturze t > 200C max. odstęp czasowy – 8 

godzin).  

Zabezpieczenie powierzchniowe  

Na przygotowane podłoże należy zastosować elastyczne powłoki 

antykarbonatyzacyjne i hydrofobizacyjne w postaci jednoskładnikowych dyspersji wodnych 

kopolimerów etylowych, o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań (pokrywających 

rysy o rozwartości do 0.3 mm).  

Warunki aplikacji: 

 przygotowane podłoże zgodnie z punktem. 
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 wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać 

wymagania podane w instrukcji producenta materiału powłoki tzn.  

- nie może być większa niż 4% dla materiałów stosowanych na suche podłoże,  

- dla materiałów stosowanych na mokre podłoże dopuszczalne jest podłoże 

matowo-wilgotne, 

 temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

-  dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie mniej niż +80C (temperatura 

podłoża musi być wyższa o 30C od punktu rosy) i nie więcej niż +300C, 

-  dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami 

syntetycznymi nie mniej niż +50C lecz nie więcej niż +250C, 

 materiał można nanosić przy wilgotności wzgl. powietrza max. 80%, po upływie 1h 

powłoka jest odporna na oddziaływanie deszczu. 

Wykonanie powłok:  

 powłoki elastyczne wymagają zastosowania materiału gruntującego,  

 przewiduje się dwie warstwy powłok nanoszonych w odstępie 6-8 godz., 

 przed wykonaniem powłok należy przewidzieć min. 6 godz. na związanie warstwy 

szpachlówki, 

 nanoszenie przy użyciu natrysku hydrodynamicznego, 

 bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem materiału należy 

chronić powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także 

deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 50C i przegrzaniem powyżej 

250C (o ile instrukcja producenta materiału nie stanowi inaczej). 

Podstawowe wymagania dla stosowanego materiału: 

 grubość dla powłok elastycznych 300μm (zgodna z instrukcjami producenta i 

wymaganiami Aprobaty Technicznej dla danego materiału), 

 zdolność przenoszenia rys do 0,3mm,  

 opory dyfuzyjne  

-  współczynnik przenikania SD CO2 min. 70m,  

-  współczynnik przenikania SD H2O maks. 0,60m. 

 wymagana wytrzymałość na odrywanie powłoki od podłoża bet. wg PN-B-

01814:1992: 

-  wartość średnia  0,8MPa, 

-  wartość minimalna 0,5MPa. 

Dobór kolorów materiału zgodny z projektem obiektu. 

Roboty naprawcze – naprawa i rewitalizacja konstrukcji betonowych, ceglanych 

i kamiennych 

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni  

Przygotowanie powierzchni obejmuje: 

 skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni 

betonu (kamienia , cegły),  

 oczyszczenie powierzchni materiału polegające na usunięciu: luźnych frakcji 

materiału, fragmentów materiału powierzchniowo zerodowanego, pozostałości 

mleczka cementowego, pozostałości substancji szkodliwych, smarów, tłuszczy, 

powłok ochronnych i pyłów,  

 czyszczenie metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub 

hydrodynamicznie,  
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 zmycie pod ciśnieniem. 

Dodatkowo dla potrzeb betonu natryskowego: 

 staranne nawilżenie powierzchni wodą w okresie 2-3dni przed nałożeniem torkretu, 

 bezpośrednio przed torkretowaniem zmycie powierzchni pod ciśnieniem i osuszenie 

z nadmiaru wody sprężonym powietrzem. 

Podłoże betonowe przygotowane do napraw powinno spełniać następujące 

wymagania: 

 wytrzymałość na ściskanie  20MPa wg PN-B-06261:1974 (badanie metodą „pull-

out”), 

 wytrzymałość na odrywanie wg PN-B-01814:1992 (badanie metodą „pull-off”) 

- wartość średnia  1,5MPa, 

- wartość minimalna 1,0MPa, 

 zawartość jonów chlorkowych Cl- 

- elementy żelbetowe – 0,40% masy cementu (0,064% masy betonu), 

- elementy skarbonatyzowane 0,10% masy cementu (0,016% masy betonu), 

 pH > 11, 

 wilgotności podłoża w zależności od aplikowanego materiału.  

Uwaga: badania zrealizowane przez Wykonawcę Robót warunkują możliwość 

aplikacji materiału. 

Iniekcje 

Przygotowanie podłoża. 

Dla potrzeb: iniekcji siłowych niepracujących rys i pęknięć, wzmacniania 

strukturalnego metodą sklejania siłowego, uszczelnienia rys wilgotnych i nieruchomych o 

szerokości od 0,2mm do 5mm przewiduje się zastosowanie żywic epoksydowych, 

dwuskładnikowych o niskiej lepkości.  

Dla pęknięć o większej rozwartości należy stosować suspensje mineralne drobno 

zmielonych cementów, modyfikowanych polimerami z dodatkiem piasków kwarcowych i z 

płynem zarobowym w postaci wodnej dyspersji akrylowej. 

Dla potrzeb uszczelnienia zarysowań prowadzących wycieki a nie wymagających 

zamknięć siłowych należy stosować pęczniejące żywice poliuretanowe.  

Technologia prac iniekcyjnych: 

 wykonanie rusztowań w obszarze występowania zarysowań, wykonanie prac 

rozbiórkowych (skucie otuliny) oraz oczyszczenie podłoża, 

 ustalenie szczegółowego przebiegu zarysowań, szerokości i zmiany szerokości 

zarysowań, określenie stopnia zawilgocenia (w tym występowanie przecieków 

wodnych), zmiany krawędzi pęknięć (ruchome, nieruchome), 

 ustalenie wytrzymałości materiału młotkiem Schmidt’a dla określenia maksymalnego 

ciśnienia iniekcji, 

 poszerzenie i pogłębienie zarysowań, odkucie skorodowanych fragmentów materiału 

na obrzeżach zarysowań, 

 wykonanie naprzemiennych nawiertów przez zarysowanie pod kątem 450 w 

rozstawie co ok. 0,5 grubości naprawianego elementu, gabaryty otworów 

uzależnione od rodzaju uszkodzenia (rysa, pęknięcie),  

 oczyszczenie rys i nawierconych otworów sprężony powietrzem lub wodą pod 

ciśnieniem, 

 zamknięcie powierzchniowe (uszczelnienie) rys za pomocą szpachlówki, 
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 montaż pakerów (wentyli) iniekcyjnych bez zaworów zwrotnych, dla odpowietrzenia i 

kontroli wypełnienia kompozycją iniekcyjną, 

 iniekcja pompą iniekcyjną pozwalającą na jednoczesne dozowanie dwóch 

składników kompozycji iniekcyjnej, 

 prace iniekcyjne prowadzone w temp. od +50C do +300C,  

 iniekcja w kolejności od pakera skrajnego z jednoczesną obserwacją rysy od góry 

(spodziewany wypływ materiału iniekcyjnego), 

 iniekcja prowadzona przez kolejne pakery przy jednoczesnym zamykaniu zaworów 

zwrotnych w pakerach wykorzystanych, 

 iniekcja uzupełniająca przed upływem czasu wiązania preparatu, 

 demontaż pakerów i zamknięcie otworów materiałem uszczelniającym. 

Uwaga: 

Iniekcji nie podlegają zarysowania wywołane korozją prętów zbrojeniowych (beton w 

miejscach uszkodzenia podlega w całości usunięciu) oraz rysy o charakterze termicznym (w 

tym rysy skurczowe) o rozwartości poniżej 0,2-0,3mm. Przy ocenie rozwartości rys należy 

uwzględnić, że proces oczyszczenia powierzchni metodą piaskowania może prowadzić do 

poszerzenia krawędzi rys o ok. 0,2mm.  

Zarysowania konstrukcji stwierdzone w trakcie szczegółowego przeglądu, któremu 

podlega konstrukcja po jej oczyszczeniu podlegają ocenie i kwalifikacji przez Inżyniera 

Kontraktu i Projektanta.  

Naprawy powierzchniowe, miejscowe, spoinowanie 

Przygotowanie podłoża zgodnie z punktem 1.7 

Do napraw powierzchniowych i miejscowych należy stosować jednoskładnikowe 

zaprawy cementowe z dodatkiem żywic syntetycznych, dopuszczone do stosowania na 

konstrukcjach bezpośrednio obciążonych dynamicznie (typ PCC I).  

Naprawy można dokonać przy użyciu zestawu materiałów w postaci 

jednoskładnikowych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu 

modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych włóknami 

syntetycznymi z wodną dyspersją akrylową jako płynem zarobowym. 

 Zaprawy winny spełniać następujące wymagania: 

 średnia wytrzymałość na ściskanie po 7d  30MPa, po 28d  45MPa, 

 średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 7d  5MPa, po 28d  9MPa, 

 skurcz po 90d  1,0 0/00 , 

 przyczepność do betonu po 7 dobach (badana w warunkach laboratoryjnych): 

- wartość średnia  2,0MPa, 

- wartość minimalna 1,5MPa, 

 przyczepność do betonu po 7 dobach (badana na budowie): 

- wartość średnia  1,5MPa, 

- wartość minimalna 1,0MPa. 

Właściwości materiału: 

 łatwy w przygotowaniu, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą, 

 plastyczny i urabialny, o regulowanej konsystencji, 

 bardzo dobra tiksotropowość mieszanki, 

 wysoka wytrzymałość mechaniczna i mrozoodporność, 

 bardzo niski odskok przy natrysku na mokro, 
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 produkt na bazie cementu o podwyższonej odporności na siarczany. 

Technologia wykonania napraw: 

 oczyszczone pręty zbrojeniowe (jeśli występują) należy niezwłocznie zabezpieczyć 

pierwszą warstwą materiału, 

 w odstępie ok. 3-5 godz. (w zależności od temp.) nanosić drugą warstwę, która jest 

jednocześnie warstwą szczepną pod wypełnienie ubytku, 

 w chwili układania warstwy naprawczej warstwa szczepna powinna być matowo-

wilgotna,  

 materiał naprawczy można stosować w temp. nie mniejszej niż. +50C i wilgotności 

wzg. powietrza max 80%, 

 czas przydatności zaprawy naprawczej do stosowania 50-60min., 

 beton naprawianego elementu wzdłuż krawędzi ubytku należy podkuć lub naciąć pod 

kątem prostym na głębokość nie mniejszą niż 1cm,  

 temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: dla materiałów na 

bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa niż 

+50C (temperatura podłoża musi być wyższa o 30C od punktu rosy) i nie wyższa niż 

+250C, 

 przy wypełnianiu ubytków i spoinowaniu nie wolno stosować technik tynkarskich, 

zaprawę należy wciskać w ubytek lub pustą fugę, zaprawa typu PCC powinna być 

zagęszczona mechanicznie. 

Roboty wykończeniowe 

Stożki skarp nasypu drogowego w strefie przyczółków i skrzydeł obiektów 

inżynierskich należy wykonać przy użyciu prefabrykowanych płyt żelbetowych, kotwionych. 

Ułożenie umocnienia wymaga wykonania zagęszczonej podbudowy cementowo-piaskowej o 

grubości 10cm. Elementy ażurowe wymagają zahumusowanie i obsiania mieszanką traw 

niskich, wieloletnich (nie wymagających koszenia). Umocnienie stożka nasypu drogowego 

wymaga osadzenia elementów zapierających u jego podstawy (oporniki betonowe). Przy 

znacznej wysokości stożka elementy stabilizujące wymagają dodatkowo kotwienia w gruncie.  

Po ukończeniu prac budowlanych teren podlega uporządkowaniu. 

1.8. DANE I NADZÓR GEODEZYJNY 

Projekt sporządzono na bazie mapy zasadniczej, zaktualizowanej do celów 

projektowych, wprowadzonej do zasobów miejskiego i kolejowego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. 

Obiekty zlokalizowano w układzie współrzędnych państwowych – tabela 

współrzędnych charakterystycznych punktów konstrukcyjnych zamieszczona została na 

rysunku zestawczym.  

Wszystkie rzędne wysokościowe podano w poziomie odniesienia Kronsztadt 60.  

Podane lokaty identyfikujące poszczególne obiekty ustalono w dowiązaniu do 

hektometrażu drogi powiatowej 1154 O. 

Sporządzenie przez zespół geodetów operatu geodezyjnego tyczenia obiektu 

warunkuje rozpoczęcie prac budowlanych.  

Dla wybranych obiektów wymagane będzie sporządzenie operatów geodezyjnych w 

poszczególnych fazach realizacji ich przebudowy, a w tym m.in.: 

 po wykonaniu robót ziemnych i odsłonięciu części odziemnych przyczółków i skrzydeł 

(weryfikacja założonych gabarytów części podziemnych istniejących obiektów), 
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 w trakcie i po wykonanych pracach rozbiórkowych istniejących obiektów w ustalonych 

zakresach i w poszczególnych etapach dla potrzeb wykonania ich remontu 

(umożliwienie weryfikacji przyjętych w dokumentacji projektowej obmiarów i zakresów 

robót elementów niedostępnych, ukrytych i nie objętych dokumentacją archiwalną), 

 po wykonaniu nowych lub podpór i skrzydeł w poszczególnych etapach,  

 po montażu konstrukcji nośnej poszczególnych przęseł na łożyskach (przed 

wykonaniem podlewek łożysk), 

 po ułożeniu nawierzchni drogowej.  

Każdorazowo operat geodezyjny podlega odbiorowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Obiekt winien zostać wyposażony w znaki wysokościowe (repery), które należy 

umieścić (w zależności od typu konstrukcji): 

 na każdym dźwigarze głównym poszczególnych przęseł, w środku rozpiętości (w osi 

podłużnej dźwigara) i nad podporami, 

 po obu stronach każdej z podpór, 

 na każdym skrzydle zewnętrznym. 

Znaki wysokościowe powinny być powiązane ze stałym znakiem wysokościowym, 

usytuowanym poza obiektem i dowiązanym do niwelacji państwowej. 

1.9. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRAC  

Instalacje obce 

Istniejące instalacje, które kolidują z projektowaną przebudową, należy zabezpieczyć 

na czas prowadzenia robót przez ujęcie w rury osłonowe PEHD dwudzielne o średnicy 

d=110mm lub przełożyć (wg opracowania branżowego).  

Przebieg istniejących instalacji obcych pokazano na planie sytuacyjnym. 

Cieki 

W celu uniknięcia ograniczeń realizacyjnych związanych z poziomem wód 

gruntowych obiekty należy realizować w porze suchej, przy ich obniżonym poziomie. W 

przeciwnym wypadku należy przewidzieć ochronę wykopu np. ścianką szczelną z dyli 

drewnianych lub z grodzic stalowych o długości dostosowanej do sytuacji.  

Ściany szczelne 

Dla potrzeb ochrony wykopu fundamentowego przed napływem wód gruntowych 

dopuszcza się zastosowanie ścian szczelnych z brusów stalowych np. typu GU 16-400 / GU 

18-400. Typ przekroju ściany (profil brusa), wysokość ściany (długość brusa) oraz poziom 

wbicia ściany szczelnej powinien zostać określony w dokumentacji technologicznej 

sporządzonej przez Wykonawcę Robót i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Utrzymanie ciągłości ruchu 

Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy Robót należy uwzględnienie w przedmiarze 

robót (kosztorysie ofertowym) sporządzenia projektów uzupełniających i kosztów 

wynikających z ich realizacji. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy sporządzenie m. in. 

projektów technologicznych (z uwzględnieniem doboru określonych typów żurawi dźwigów 

hydraulicznych na podwoziu samochodowym dla potrzeb montażu i demontażu), w tym 

projektów zabezpieczenia miejsca robót, projektów warsztatowych, projektów rusztowań, 

deskowań i urządzeń technologicznych, w tym ścian szczelnych, projektów i badań próbnego 

obciążenia (dla obiektów, które wymagają próbnego obciążenia zgodnie z wymogami 

procedury odbiorowej), uzupełniających badań materiałowych,  kontrolnych odwiertów 
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geologicznych,  w tym oceny poziomu występowania wody gruntowej w chwili rozpoczęcia 

inwestycji, projektów branżowo związanych, w tym projektów organizacji ruchu zastępczego 

oraz projektów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z BHP.   

Przewiduje się realizację obiektów w jednej fazie, po opracowaniu i wdrożeniu przez 

Wykonawcę robót projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas robót, 

uwzględniającego całkowite zamknięcie drogi.  

1.10. UWAGA OGÓLNA  

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. W planie należy uwzględnić wszystkie rodzaje robót stwarzających wysokie 

ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności wymienione w §6 

punkt 1 a, b, f, g, h, i, j, k, n; punkt 4 c, d; punkt 7; punkt 10 – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (D. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 

1.11. INFORMACJE O ROZWIĄZANIACH CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO 

 place budowy, ich zaplecza oraz drogi techniczne będą zorganizowane w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego 

powierzchni. Po zakończeniu prac tereny te przywrócone zostaną do stanu 

poprzedniego i poddane rekultywacji. 

 w zasięgu strefy korzeniowej nie będą składowane materiały budowlane. 

 prace ziemne i budowlane prowadzone w pobliżu cieków wodnych prowadzone z 

uwzględnieniem rozwiązań zabezpieczających cieki i zbiorniki wodne przed 

zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z prac 

budowlanych.  

 przewiduje się następujące sposoby zabezpieczenia cieków i zbiorników: 

o zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń i zasypaniem 

przez przeprowadzenie cieku kolektorem technologicznym np. z rur PEHD, 

o wprowadzenie zakazu manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu cieków, 

 podczas prac rozbiórkowych w pobliżu cieków wodnych nie będą stosowane 

herbicydy. 

 roboty ziemne podczas prac rozbiórkowych poprzedzone zostaną usunięciem 

warstwy ziemi próchniczej oraz zgromadzeniem jej poza obszarem robót ziemnych. 

Jednocześnie zapewni się możliwość jej ponownego wykorzystania do odtworzenia 

warstwy urodzajnej na etapie budowy lub do innych celów. 

 odpady porozbiórkowe magazynowane będą w miejscu zabezpieczonym przed 

dostępem osób nieupoważnionych, na folii o grubości >0,2mm do czasu odbioru w 

celu unieszkodliwienia. Powierzchnie pod odpady będą utwardzone i utrzymywane w 

porządku i czystości, tak aby uniemożliwić przedostawania się zanieczyszczeń do 

gruntu.  

 ograniczenie hałasu na etapie prac rozbiórkowych nastąpi poprzez właściwą 

organizację czasu pracy i wykorzystywanie sprawnego sprzętu o możliwie 

najmniejszym poziomie mocy akustycznej. Prace wykonywane będą w porze 

dziennej. 

1.12. UWAGI KOŃCOWE 
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 dopuszczalna jest zmiana zaproponowanych w przedmiotowej dokumentacji 

materiałów pod warunkiem ich równorzędności z projektowanymi, posiadania 

Aprobaty Technicznej IBDiM oraz zgody Jednostki Projektowej i Zamawiającego. 

 przed przystąpieniem do robót Wykonawca Robót winien opracować, na podstawie 

dołączonej do Projektu Architektoniczno-Budowlanego w Części Ogólnej Informacji 

BIOZ, plan BIOZ dla każdego rodzaju robót. 

 szczegółowy przebieg instalacji obcych należy ustalić w trakcie przekazania placu 

budowy, w tym metodą ręcznego przekopu. Roboty ziemne w strefie ułożenia 

instalacji obcych należy prowadzić ręcznie. Projektant nie ponosi odpowiedzialności 

materialnej za uszkodzenie instalacji obcych i za wynikające z powyższego 

uszkodzenia konsekwencje. 

 materiały niebezpieczne (np. bitumy, itp.) przewidziane do utylizacji przez firmę 

zewnętrzną, posiadającą pozwolenie na utylizację przedmiotowych materiałów. 

Demontowane konstrukcje stalowe są przekazywane Inwestorowi, zgodnie z 

ustaleniami pomiędzy Wykonawcą Robót a Inwestorem. Pozostałe materiały np. gruz 

betonowy, ceglany, kamienny itp. zostaną zmagazynowane przez Wykonawcę Robót 

i wykorzystane we własnym zakresie. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 
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2. Obiekty inżynierskie  

2.1. MOST NAD RZEKĄ BRYNICĄ  

Opis stanu istniejącego 

Lokalizacja 

 w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w 

miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz, 

 obiekt zlokalizowany nad rzeką Brynica w km 7+830 – kilometraż rzeki (Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w Brzegu). 

Dane drogowe 

 droga na prostej w łuku pionowym wypukłym, 

 nawierzchnia bitumiczna, 

 szerokość jezdni       5,16m, 

 spadek poprzeczny       ok. 2%, 

 rzędna niwelety jezdni w osi mostu    147,150m npm, 

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

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

Opis przeszkody 

 rzeka Brynica, 

 w rejonie przeprawy nieuregulowana, brzegi nieumocnione, 

 brzeg prawobrzeżny, w rejonie podpory mostu, rozmyty, odsłaniający fundament, 

 szerokość koryta      ok. 5,3m. 

Opis konstrukcji 

 obiekt równoległy do osi drogi, 

 jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa, 

 żelbetowa, monolityczna, 

 schemat statyczny - łuk rozporowy, dwuprzegubowy, 

 przyczółki masywne, żelbetowe, monolityczne, 

 skrzydła żelbetowe, monolityczne, równoległe. 

 balustrady stalowe (spawane), ceglane, betonowe, 

 rok budowy – 1926r., 

 brak informacji na temat posadowienia obiektu. 

Parametry geometryczne 

 długość (wraz ze skrzydłami)   L=17,90m, 

 rozpiętość teoretyczna    Lt=10,46m, 

 światło poziome     L0=11,44m, 

 szerokość mostu     B=7,76m, 

 grubość przęsła sklepionego    g=0,52÷0,675m, 

 rzędna spodu przęsła (mierzona w kluczu)  146,185m npm, 

 Rzędna przepływu miarodajnego   ZWWQ0,5% = 144,600m npm. 

Ocena stanu technicznego 

 opis i ocenę stanu technicznego istniejącej konstrukcji mostu zawarto w opracowaniu 

0[01.2]. 
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Opis stanu projektowanego 

Dane ogólne 

 zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, popartymi raportem z przeglądu 

specjalnego obiektu mostowego projektuje się remont istniejącego most (bez zmiany 

światła pionowego i poziomego), 

 lokata obiektu pozostaje bez zmian tj. km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O, 

 droga powiatowa nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka, 

 funkcja obiektu pozostanie bez zmian – most drogowy nad rzeką Brynica. 

Parametry geometryczne konstrukcji 

 długość (wraz ze skrzydłami)   L=17,90m, 

 rozpiętość teoretyczna    Lt=10,46m, 

 światło poziome     L0=11,44m, 

 szerokość mostu     B=7,76m, 

 grubość przęsła sklepionego    g=0,52÷0,675m, 

 rzędna spodu przęsła (mierzona w kluczu)  146,185m npm, 

 Rzędna przepływu miarodajnego   ZWWQ0,5% = 144,600m npm. 

Nośność 

 nośność zgodna z punktem [01.5]. 

Branże i projekty związane 

Geodezja 

 dane i nadzór geodezyjny zgodnie z punktem [01.8]. 

Geologia 

 nie dotyczy. 

Drogi – układ drogowy 

 zgodnie z punktem [01.5].– dla obiektu mostowego nie przewiduje się chodnika dla 

pieszych (brak w stanie istniejącym). 

Drogi – odwodnienie układu drogowego 

 zrzut wody powierzchniowej do wpustów drogowych – wg opracowania branżowego. 

Dendrologia 

 brak kolizji. 

Szczegóły rozwiązań projektowych 

Konstrukcja 

 szczegółowy zakres prac remontowych konstrukcji mostu wyspecyfikowano na 

rysunku Rysunek zestawczy remontu mostu w km 7+895 (nad rzeką Brynicą), 

 w ramach projektu remontu na obiekcie zostaną przeprowadzone następujące prace: 

o demontaż istniejących elementów wyposażenia mostu takich jak: balustrada 

stalowa (przeznaczona do oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego 

oraz powtórnego wbudowania), betonowo - ceglane balustrady na skrzydłach 

mostu, betonowe kapy chodnikowe, 

o odsłonięcie istniejącego przęsła łukowego mostu w celu odtworzenia izolacji, 

projektowana izolacja - jedna warstwa papy zgrzewalnej,  

o rozbiórka i odtworzenie ścian czołowych (żelbetowych) w niezmienionej formie 

(łącznie ze wspornikami, na których opierały się betonowe kapy chodnikowe), 

o wykonanie strefy przejściowej przed i za obiektem, 
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o odtworzenie elementów wyposażenia takich jak kapy chodnikowe oraz 

balustrady na skrzydłach jako elementy żelbetowe, 

o wykonanie nowej jezdni na obiekcie (całkowita szerokość jezdni wyniesie 

6,0m wraz z opaskami), 

o umocnienie stożków i skarp nasypów kostką granitową 18/20cm na 

podbudowie cementowo - piaskowej, 

o wykonanie schodów skarpowych, służbowych szer. 80 cm wraz z 

balustradami wg KDM.  

 zastosowane materiały zgodnie z punktem [01.6]. 

Poza w/w głównymi pracami remontowymi na obiekcie przewidziano szereg 

drobnych robót poprawiających estetykę obiektu oraz zwiększających jego trwałość takich 

jak m.in. oczyszczenie powierzchni betonowych, naprawy miejscowe, wykonanie 

zabezpieczenia powierzchniowego, wykonanie iniekcji siłowych z żywic epoksydowych, 

wzmacniających konstrukcję łuku żelbetowego oraz skrzydeł, przystosowanie istniejącej 

balustrady do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z odtworzeniem zabezpieczenia 

antykorozyjnego, uporządkowanie i zabezpieczenie strefy prawobrzeżnej koryta cieku pod 

obiektem, poprzez wykonanie narzutu z kamienia łamanego, klinującego o Φmin = 20cm. 

Hydroizolacja 

 powierzchnia betonu przygotowana zgodnie z punktem [01.7]. 

 hydroizolacja górnej powierzchni istniejącej konstrukcji łukowej oraz nowo wykonanej 

konstrukcji łukowej (nadłucza) – papa termozgrzewalna o grubości 5,0mm zgodnie z 

punktem [01.7]. 

Odwodnienie 

 spływ powierzchniowy do systemu odwodnienia drogowego. 

Zabezpieczenie powierzchniowe 

 zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonu, powłoka bezbarwna – zgodnie z 

punktem [01.7]. 

Zabezpieczenie antykorozyjne  

 zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji balustrad– zgodnie z [01.7]. 

Kolorystyka obiektu 

 elementy betonowe – powłoka bezbarwna (istniejący kolor betonu), 

 elementy stalowe (balustrady) – RAL 7016. 

Roboty wykończeniowe 

 realizacja robót wykończeniowych zgodnie z punktem [01.7]. 

Uwarunkowania realizacji 

Urządzenia obce i ich zabezpieczenie 

 w strefie prac znajdują się 2 kable telekomunikacyjne tD, 

 zabezpieczenie instalacji obcych zgodnie z punktem [01.9]. 

Ochrona wykopu 

 ochrona wykopu ścianami szczelnymi zgodnie z punktem [01.9]. 

Cieki 

 zgodnie z punktem [01.9]. 

Utrzymanie ciągłości ruchu 

 zgodnie z  punktem [01.9]. 

Wyciąg z obliczeń statycznych 
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 założenia, przebieg i wyniki przeprowadzonych obliczeń statyczno – 

wytrzymałościowych przedstawiono w załącznikach:  

o Załącznik nr 1 „Badania materiałowe",  

o Załącznik nr 2 „Obliczenia statyczne”,  

o Załącznik nr 3 „Wymiarowanie podstawowych elementów konstrukcyjnych”. 

2.2. KŁADKA DLA PIESZYCH NAD RZEKĄ BRYNICĄ  

Opis stanu istniejącego 

Lokalizacja 

 kładka dla pieszych w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 

Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz jest obiektem nowo 

projektowanym, 

 obiekt zlokalizowany nad rzeką Brynica w km 7+837 – kilometraż rzeki (Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w Brzegu). 

Opis przeszkody 

 rzeka Brynica, 

 w rejonie przeprawy nieuregulowana, brzegi nieumocnione, 

 szerokość koryta      ok. 4,8m. 

Opis stanu projektowanego 

Dane ogólne 

 zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, projektuje się budowę nowej kładki dla 

pieszych, 

 lokata obiektu – w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 

Biedaszka, 

 funkcja  – przeprowadzenie ciągu pieszych (przyszłościowo pieszo-rowerowego) nad 

rzeką Brynica. 

Opis konstrukcji 

 obiekt równoległy do osi drogi, 

 jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa z zespolonym pomostem z ruchem górą, 

 konstrukcja łuku stalowa, skrzynkowa, 

 pomost w postaci stalowych dźwigarów walcowanych zespolonych z żelbetową, 

monolityczną płytą, 

 przyczółki i skrzydła żelbetowe, monolityczne, 

 posadowienie bezpośrednie w osłonie ścian szczelnych, 

 balustrady stalowe (spawane), wykonane na wzór balustrad zamontowanych na 

moście drogowym w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 

Biedaszka (obiekt równoległy do nowo projektowanej kładki, zlokalizowany od strony 

dolnej wody), 

 obiekt zlokalizowano w układzie współrzędnych (tabela punktów charakterystycznych 

obiektu została zamieszczona na rys. "Nowo projektowana kładka dla pieszych", 

 zastosowane materiały zgodnie z punktem [1.6]. 

Parametry geometryczne konstrukcji 

 długość (wraz ze skrzydłami)     L=22,60m, 

 rozpiętość teoretyczna pomostu    Lt=13,00m, 

 rozpiętość teoretyczna łuku     Lt=11,30m, 
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 szerokość całkowita      B=2,880m, 

 światło poziome      L0=11,76m, 

 rzędna spodu przęsła (mierzona w kluczu)   146,380m npm, 

 Rzędna przepływu miarodajnego    ZWWQ0,5% = 144,60m npm. 

Nośność 

 nośność zgodna z punktem [1.5]. 

Branże i projekty związane 

Geodezja 

 dane i nadzór geodezyjny zgodnie z punktem [1.8.8]. 

Geologia 

 zakres badań – 2 otwory badawcze o głębokości 10,0m ppt oraz 1 sondowanie 

dynamiczne sondą DPL w bezpośredniej bliskości otworu nr 7, do głębokości 10,0m 

ppt, 

 nawiercony poziom zwierciadła wody gruntowej w otworach badawczych – 2,2m ppt, 

 warunki gruntowe – proste, 

 obiekt inżynieryjny – druga kategoria geotechniczna, 

 słupki geologiczne zamieszczono na rys.  Rysunek zestawczy. Kładka dla pieszych w 

km 7+895 (nad rzeką Brynicą). 

 badania  

Drogi – układ drogowy 

 zgodnie z punktem [1.5] 

Drogi – odwodnienie układu drogowego 

 zrzut wody powierzchniowej na skarpy przed i za obiektem. 

Dendrologia 

 brak kolizji. 

Szczegóły rozwiązań projektowych 

Konstrukcja 

 przęsła kładek o konstrukcji stalowej, skrzynkowej, spawanej (łuk) oraz zespolonej 

stal–beton (pomost) , 

 oparcie kładki na ławach podłożyskowych wykształconych w projektowanych 

konstrukcjach przyczółkach, 

 konstrukcja usytuowana równolegle do osi drogi, 

 zastosowane materiały zgodnie z punktem [1.6]. 

Hydroizolacja 

 powierzchnia betonu przygotowana zgodnie z punktem [1.7], 

 hydroizolacja płyty pomostowej kładki – żywica epoksydowo-poliuretanowa o 

grubości 4,0mm zgodnie z punktem [1.7.]. 

Odwodnienie 

 spływ powierzchniowy na teren przyległy. 

Zabezpieczenie powierzchniowe 

 zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonu, powłoka bezbarwna – zgodnie z 

punktem [1.7], 

Zabezpieczenie antykorozyjne  

 zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji balustrad – zgodnie z [1.70]. 

Kolorystyka obiektu 
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 elementy betonowe – powłoka bezbarwna (istniejący kolor betonu), 

 elementy stalowe (konstrukcja nośna) – kolor szary (kolor naturalnego betonu), 

 elementy stalowe (balustrady) – RAL 7016. 

Roboty wykończeniowe 

 realizacja robót wykończeniowych zgodnie z punktem [1.70]. 

Uwarunkowania realizacji 

Urządzenia obce i ich zabezpieczenie 

 w strefie prac znajdują się 2 kable telekomunikacyjne tD, 

 zabezpieczenie instalacji obcych zgodnie z punktem [1.90]. 

Ochrona wykopu 

 zabezpieczenie fundamentów przyczółków oraz ochrona wykopu ścianami 

szczelnymi zgodnie z punktem [1.90]. 

Cieki 

 zgodnie z punktem [0.]. 

Utrzymanie ciągłości ruchu 

 zgodnie z  punktem [0]. 

Wyciąg z obliczeń statycznych 

Układ konstrukcyjny obiektu. Schemat statyczny. Model obliczeniowy 

 konstrukcja nośna łuku - skrzynka stalowa, spawana, 

 konstrukcja nośna pomostu, płytowa, zespolona stalowo – betonowa, 

 przyczółki masywne, żelbetowe, posadowione bezpośrednio w osłonie z grodzic 

stalowych, 

 schemat statyczny: 

o pomost : płyta ciągła, pięcioprzęsłowa, oparta przegubowo za pomocą 

słupków na dźwigarze łukowym – Lt1 = 13,00m (2x 2,00m + 3x 3,00m), 

o łuk: dźwigar dwuprzegubowy, rozporowy - Lt2 = 11,30m, 

o model obliczeniowy: płaski (e2,p1). 

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji. Obciążenia 

 obciążenie obiektu wyznaczono zgodnie z PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. 

Obciążenia,  

 przyjęto następujące obciążenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu: 

o konstrukcja nośna: ciężar własny pomostu i dźwigara łukowego, ciężar 

nawierzchni i wyposażenia, obciążenie eksploatacyjne (podstawowe) tłumem 

pieszych - obciążenie powierzchniowe qt, obciążenie eksploatacyjne 

(wyjątkowe) pojazdem samochodowym – pojazd S (klasa obciążenia E), 

o podpora: reakcja z przęsła, ciężar własny, parcie czynne gruntu zasypowego, 

 przyjęto następujące wielkości obciążeń charakterystycznych: 

o ciężar betonu:    25,0 kN/m3 

o ciężar stali:    78,5 kN/m3 

o ciężar nawierzchni i wyposażenia, materiały niekonstrukcyjne: 

o izolacja:    14,0 kN/m3 

o gruntu zasypowy, zagęszczony:  18,5 kN/m3 

 obciążenia ruchome :  

o tłum pieszych – podstawowe:  qt = 4,0 kN/m2, 

o pojazd S – wyjątkowe:   P1 = 50 kN, P2 =100 kN,. 
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Podstawowe wielkości statyczne i wymiarowanie 

Podstawowe wyniki obliczeń statycznych konstrukcji nośnej obiektu zestawiono 

tabelarycznie poniżej. W tabeli 1 zestawiono ekstremalne wartości sił wewnętrznych w 

przekrojach charakterystycznych płyty pomostowej, w tabeli 2 ekstremalne wartości sił 

wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych dźwigara łukowego, w tabeli 3 i 4 wyniki 

obliczeń maksymalnych reakcji podporowych na łożyskach odpowiednio w części płytowej i 

łukowej, w tabeli 5 wyniki obliczeń maksymalnych sił obliczeniowych działających na 

fundamenty podpór. 

 

Tab. 1. Ekstremalne wartości sił wewnętrznych w przekrojach dźwigara głównego 

części belkowej. 

Przekrój 

Moment Siła poprzeczna 

charakteryst. obliczeniowa charakteryst. obliczeniowa 

[kNm] [kNm] [kN] [kN] 

podpora P1 — — 56,43 84,96 

1/5 L1 34,86 53,02 33,82 48,60 

podpora P2 25,25 42,72 3,75 4,26 

2/5 L2 50,79 77,99 28,62 42,72 

podpora P3 -24,89 -38,78 26,39 34,90 

1/2 L3 37,08 54,92 33,81 48,81 

 

Tab. 2. Ekstremalne wartości sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych 

dźwigara łukowego. 

Eleme

nt 
Przekrój 

Moment Siła poprzeczna Siła osiowa 

charakt. oblicz. charakt. oblicz. charakt. oblicz. 

[kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

Łuk 

wezgłowie — — 5,79 8,43 210,09 284,20 

słupek nr1
 

20,26 29,60 18,60 30,86 184,10 263,26 

1/3 Lt -12,20 -18,12 6,16 8,83 174,88 226,25 

słupek nr2 16,15 22,53 19,56 26,81 187,89 254,27 

klucz 2,18 2,75 4,61 6,35 184,40 248,99 

Słupek — — — — — 50,76 70,06 

 

 

 



 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                     str. 98 

PROJEKT BUDOWLANY 

"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” 

 

 

Tab. 3. Zestawienie reakcji podporowych dla części płytowej (na 1 łożysko). 

  Podpora 

Reakcja pionowa Reakcja pozioma 

charakteryst. obliczeniowa charakteryst. obliczeniowa 

[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] 

P1 56,43 84,96 — — 

P2 56,43 84,96 45,00 67,50 

 

Tab. 4. Zestawienie reakcji podporowych dla części łukowej (na 1 łożysko). 

  Podpora 

Reakcja pionowa Reakcja pozioma 

charakteryst. obliczeniowa charakteryst. obliczeniowa 

[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] 

P1 95,74 122,99 189,22 256,24 

 
P2 95,74 122,99 189,22 256,24 

 

Tab. 5. Zestawienie sił obliczeniowych działających na fundamenty. 

  Podpora 
Siła pionowa Pmax Siła pozioma HX_max Moment MY_max 

[kN] [kN] [kNm] 

P1 1846,0 

 

250,4 93,4 

 

 
P2 1846,0 182,9 84,0 

  

 

2.3. PRZEPUST NA RZECE FISZERKA 

Opis stanu istniejącego 

Lokalizacja 

 km 1+307 projektowanej przebudowy drogi powiatowej – ul. Klapacz, rawie w całości 
zlokalizowany jest na działce nr 68, którą oznaczono na mapie ewidencyjnej jako 
woda 

 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. 

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). 
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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.  

 Obiekt 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. 

 brak informacji na temat posadowienia obiektu. 
Warunki geotechniczne: 

 zgodnie z opinią geotechniczną 
 

Opis stanu projektowanego 

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 z zagęszczeniem pod projektowanymi ścianami czołowymi, 

 Budowie nowych ścian czołowych,  

 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; 
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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,  

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. 60 m. Przy tych 

długościach możliwe było nawiązania się projektowanym spadkiem dna 0,1% do istniejącego 

terenu za i przed przepustem. 

Obliczenia stateczności ścian czołowych przepustu: 

 do obliczeń założono konstrukcję ściany czołowej jako ścianę bez otworu przepustu 

 wymiary przyjęto zgodnie z tabela poniżej; 
Wysokość ściany H [m] 3.39 

Szerokość ściany B [m] 1.90 

Długość ściany L [m] 7.20 

Grubość górna ściany B5 [m] 0.30 

Grubość dolna ściany B2 [m] 0.30 

Minimalna głębokość posadowienia Dmin [m] 1.80 

Odsadzka lewa B1 [m] 0.50 

Odsadzka prawa B3 [m] 1.10 

Minimalna grubość odsadzki lewej A2 [m] 0.30 

Minimalna grubość odsadzki prawej A3 [m] 0.30 

Maksymalna grubość podstawy A4 [m] 0.30 

Kąt delta [°] 0.00 

 warunki gruntowe zgodnie z opinią geotechniczną zestawiono w tabeli: 
Warstw

a 
Nazwa gruntu Miąższość ρ(n) ϕu

(n) Cu
(n) M(n) M0

(n) 

  [m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa] 

1 
Piasek gruby, 

piasek średni 
0.36 1.90 33.50 0.00 120875.17 108787.78 

2 
Piasek drobny, 

piasek pylasty 
0.83 1.90 32.00 0.00 135713.66 108570.87 

3 Żwir, pospółka 0.10 2.00 39.83 0.00 193709.98 193709.98 

4 Żwir, pospółka 1.00 2.00 39.80 0.00 192767.48 192767.48 

5 
Piasek gruby, 

piasek średni 
1.00 2.00 33.56 0.00 122715.42 110444.01 

6 Żwir, pospółka 0.30 2.05 40.99 0.00 231974.11 231974.11 

7 
Piasek gruby, 

piasek średni 
5.50 2.00 33.93 0.00 135516.69 121965.20 
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 parametry zasypki 

Nazwa gruntu  Piasek gruby, piasek średni 
(n) [t/m3] 2.05 

ϕu
(n) [°] 35.00 

Cu
(n) [kPa] 0.00 

 

Obciążenia 

Nr Rodzaj Wartość Xpocz [m] Xkon [m] ymin ymax 

1 
Obciążenie liniowe pionowe 

[kN/m] 
100.00 4.85 - 0.90 1.20 

2 
Naziom góra (od bariery 

betonowej) [kN/m2] 
10.00 - - 0.90 1.20 

3 
Obciążenie osiowe pionowe 

[kN] 
1.00 - - 0.90 1.20 

 

Parcie zasypki 

 Wypadkowe parcie zasypki na ścianę oporową wynosi 58.32 kN/m 
Sprawdzenie stanu granicznego nośności gruntu 

 Nośność gruntu bezpośrednio pod płytą fundamentową: 
Warunek spełniony G = 138.83 kN ≤ m*Qnf = 0.9 * 460.02 = 414.02 kN.  

 Nośność na stropie warstwy 7: 
  Warunek spełniony. G = 143.21 kN ≤ m*Qnf = 0.9 * 184.73 = 166.26 kN. 

Naprężenia pod płytą fundamentową 

 Naprężenia w narożach płyty fundamentowej. 

   Wartość q1 = 0.0 kN/m2 ( teoretyczna wartość odpowiadająca q1 = -64.05 kN/m2 ) 

   Wartość q2 = 194.31 kN/m2 

   Zasięg odrywania zgodny z normą. C = 0.47 m ≤ 0.25xB = 0.47 m 

Stateczność fundamentu 

 Stateczność na obrót: 

Stateczność OK. Mor = 73.37 kNm/m ≤ mo*Mur = 0.80 * 118.79 = 95.03 kNm/m 

 Stateczność na przesuw 

Przesuw na styku fundamentu i gruntu 

  Obliczenie stateczności z uwzględnieniem kąta tarcia wewnętrznego gruntu pod 

   podstawą fundamentu. 

   Stateczność OK. Qtr = 58.32 kN/m ≤ m*Qtf2 = 0.90 * 77.76 = 69.98 kN/m 

 Na stropie warstwy 7 :  

   Stateczność OK. Qtr = 58.32 kN/m ≤ m*Qtf = 0.90 * 65.42 = 58.87 kN/m 

Osiadanie fundamentu 

 Osiadania pierwotne = 0.0009 cm 

 Osiadania wtórne = 0.0000 cm 

 Osiadania całkowite = 0.0009 cm 

 Przechyłka = 0.001189 rad 

 Stosunek różnicy osiadań ściany jest dopuszczalny i wynosi 0.0012 ≤ 0.006 

 Warunek naprężeniowy 0.3 * σzp = 0.3 * 90.81kN/m2 = 27.24 kN/m2 ≥ σzd = 19.10 

kN/m2 

 Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 3.70 m. 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

(sporządzona na podstawie Rozporządzenia MI z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia – D.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 

 

Inwestor:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
ul. Książąt Opolskich 27 
45-005 Opole 

 

Projekt:   "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” 

 

 

 
Informację 

opracował 
Imię i nazwisko Adres Data  Podpis 

Główny Projektant Maciej Brzeziński 
ul. Karkonoska 10, 

53-015 Wrocław 

Czerwiec 

2017 
 

 

  

Adres: woj. opolskie, 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  – ulica Klapacz 
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SPIS TREŚCI 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

 
 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Projektowany zakres robót budowlanych obejmuje: 

rozbudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w 

miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00 wraz z 

niezbędną, towarzyszącą infrastrukturą. 

W ramach rozbudowy drogi wykonywane będą prace polegające na: 

 Rozbudowie drogi: rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi z wykonaniem nowej 

nawierzchni, budowa jednostronnego chodnika, budowa placów 

 Budową i przebudową kanalizacji deszczowej 

 Przebudową kanalizacji sanitarnej 

 Przebudową i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej: linii napowietrznej oraz 

kabli ziemnych SN 

 Przebudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej 

 Przebudowa lub rozbiórka istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanym 

zagospodarowaniem 

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem 3 obiekty inżynierskie, w tym:  

 most drogowy w km 7+895 (nad rzeką Brynica), 

 kładkę dla pieszych w km 7+895 (nad rzeką Brynica), 

 przepust drogowy (nad rzeką Fiszerka). 

 

Rozbudowa drogi realizowana będzie w etapach, podzielonych tak aby 

minimalizować uciążliwość placu budowy oraz zapewnić wysoki poziom zabezpieczenia 

terenu placu budowy. 

Obiekty inżynierskie realizowane będą każda w jednej fazie. Dojazd będzie 

zapewniony drogami objazdowymi uwzględnionymi w projekcie organizacji ruchu 

drogowego, tymczasowego.  
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na obszarze objętym inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty budowlane: 

 droga  powiatowa nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka, 

 infrastruktura drogowa, 

 most na rzece Brynica 

 przepust na rzece Fiszerka 

 podziemne i nadziemne sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne w strefie 

drogi,: 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. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Jako prace szczególnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy), które wystąpią przy realizacji przedmiotowej inwestycji są: 

 prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, 

 prace na wysokości. 

Oprócz tego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres robót 

budowlanych: 

 których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

 przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

 robót budowlanych prowadzonych w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 

lub czynnych linii komunikacyjnych, 

Poniżej zestawiono elementy zagospodarowania, które w czasie budowy mogą 

powodować ww. zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 roboty prowadzone bezpośrednio przy istniejącym uzbrojeniu terenu,  

 prowadzenie robót w pasie drogowym przy istniejącym ruchu kołowym i pieszym, 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia 

W trosce o ochronę życia i zdrowia pracowników oraz osób trzecich przy realizacji 

inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad BHP 

zawartych w ustawach, rozporządzeniach i normach. 

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym projektowanej Inwestycji i nadzoru robót 

budowlanych, jest ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 

2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami). 

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest 
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zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Ze względu na specyfikę robót budowlanych zgodnie z art. 21a ust.2 Prawa 

budowlanego oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, wymienia się rodzaje robót budowlanych stwarzające wysoki stopień 

zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 

A.)Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemi lub upadku z wysokości: 

 wykonywanie wykopów pod drogę, sieć kanalizacyjną i teletechniczną, stwarzające 

zagrożenie przysypania ziemią i upadek z wysokości 

 prowadzenie robót na obiektach mostowych 

 rozładunek i składowanie materiałów 

 zagrożenie przy praca budowlanych prowadzonych przy obszarach zamieszkanych tj. 

występowanie osób trzecich przy budowie 

 zagrożenie przy pracach prowadzonych sprzętem mechanicznym z wysięgnikami, 

m.in. w pobliżu napowietrznych i podziemnych linii średniego i niskiego napięcia 

 

B.)Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych  roboty, których masa przekracza 1,0t (prace przy wykonywaniu obiektów 

żelbetowych, montażu studzienek, elementów prefabrykowanych). 

 

Przewidywane zagrożenia w czasie wykonywania robót: 

 Z uwagi na prace w głębokich wykopach o ścianach pionowych, szalowanych  i nie 

szalowanych, może wystąpić zagrożenie zasypania gruntem jak również możliwość 

upadku z wysokości, 

 Prace przy wycince drzew stwarzają zagrożenie przygniecenia drzewem, lub ciężkimi 

obrażeniami na skutek zranienia narzędziami używanymi do wycinki 

 Możliwość znalezienia niewypałów przy prowadzeniu prac ziemnych lub innych 

przedmiotów ciężkich do zidentyfikowania; w tych przypadkach prace należy 

przerwać, zabezpieczyć odpowiednio miejsce i niezwłocznie powiadomić władze 

administracyjne oraz policję, 

 Prace związane z realizacją obiektów inżynierskich w rejonie istniejących cieków 

wodnych, stwarzające ryzyko utonięcia pracowników  

 Prace związane z montażem słupów energetycznych 

 Prace związane z demontażem słupów energetycznych  

 

Zagrożeniami klimatycznymi podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych: 

 uderzenie pioruna, 

 silne wiatry mogące przemieszczać drzewa, urządzenia i materiały, 

 

 

 



 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                     str. 106 

PROJEKT BUDOWLANY 

"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” 

 

Zagrożeniami technologicznymi podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych na 

terenie objętym robotami mogą być zagrożenia związane z: 

 z pracą w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni przy zachowaniu ruchu kołowego. 

 z pracą z ciężkim sprzętem budowlanym (koparki, samochody ciężarowe itp.) 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy należy określić plan szkoleń 

BHP, szczególnie zasad prowadzenia szkoleń pracowników zatrudnionych przy robotach 

niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmować zapoznanie się z wszystkimi 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót na terenie dróg publicznych. 

Ponadto zaleca się: 

a)  Prowadzenie codziennego krótkiego instruktażu pracowników przed rozpoczęciem 

pracy (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktażu – za podpisem 

pracowników). 

b)  Przed przystąpieniem do realizacji robót, należy przeprowadzić każdorazowo 

instruktaż obejmujący: 

 określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 

 określenie konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, 

 określenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby, 

 określenie zasad transportu i składowania materiałów zgodnie z instrukcją 

producenta, 

 określenie warunków pracy w strefie dróg kołowych (ulic miejskich). 

c) Przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

 stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

 przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

 prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia, 

 prowadzonych w pobliżu czynnych dróg kołowych (ulic miejskich). 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przepisami BHP. 

Poniżej jednostka projektowa podaje tylko podstawowe środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu. 

Podczas wystąpienia zagrożeń klimatycznych takich jak uderzenie pioruna w celu 

zapobiegania niebezpieczeństwu dla życia i zdrowia pracowników należy stosować 

następujące środki techniczne i organizacyjne: 
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 W czasie burzy należy bezwzględnie przerwać wszelkie prace budowlano-

montażowe w terenie otwartym. Wcześniej należy zabezpieczyć urządzenia i 

konstrukcje, które mogą zostać uszkodzone. 

 Należy bezwzględnie przerwać prowadzenie wszystkich robót na terenie otwartym 

przy prędkości wiatru powyżej 20 m/s. 

 

Podczas wykonywania robót związanych z budową obiektów budowlanych, należy 

stosować się do ogólnych zasad BHP a w szczególności należy stosować następujące 

środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania niebezpieczeństwu dla życia i zdrowia 

pracowników: 

 przygotować odpowiednie zaplecze budowy, wyposażone w środki pierwszej pomocy 

medycznej oraz środki łączności, pozwalające w razie potrzeby na wezwanie karetki 

pogotowia lub straży pożarnej 

 wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed 

zagrożeniami np. kaski, obuwie, kamizelki o barwach ochronnych 

 składowanie ciężkich materiałów i elementów zgodnie z instrukcjami producentów i 

przepisami BHP w miejscach, uniemożliwiających dostęp osób niezatrudnionych (np. 

wydzielone i strzeżone zaplecze budowy) 

 dla ochrony zdrowia mieszkańców konieczne jest właściwe przygotowanie placu 

budowy m.in. poprzez: wygrodzenie terenu prac, właściwe oznakowanie placu 

budowy przez ustawienie tablic ostrzegawczych o głębokich wykopach, oświetlenie 

barierek, wytyczenie przejść dla mieszkańców w celu umożliwienia dojść do posesji 

 w celu zabezpieczenia transportu wewnętrznego wyznaczenie stref ruchu poza strefą 

niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie 

 należy stosować wyłącznie narzędzia oraz maszyny, które są w stanie sprawnym, są 

bezpieczne i mają stosowne dopuszczenia 

 każdy pracownik musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, dotyczy to zwłaszcza 

spawaczy, operatorów maszyn lub urządzeń elektroenergetycznych i montażystów 

konstrukcji stalowych 

 każdy pracownik musi odbyć szkolenie stanowiskowe, potwierdzone podpisem 

pracownika 

 niedopuszczalne jest aby osoba nadzorująca roboty pozostawiała pracowników bez 

nadzoru 

 kierownictwo budowy i osoby nadzorujące poszczególne odcinki prac powinny 

posiada uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowanych robót oraz być członkami 

odpowiednich izb zawodowych (np. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) 

 w razie potrzeby wykonywania prac w rejonie jezdni z zachowanym ruchem kołowym, 

należy stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót, wyposażyć 

pracowników w odpowiednie elementy ubioru, zapewniające ich dobrą widoczność na 

drodze 

 wszelkie elementy infrastruktury naziemnej, będące w bliskiej sąsiedztwie 

planowanych prac należy zabezpieczyć przez m.in. podwieszanie.  

 prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci, 

 przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywać ściany pochylone 

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, przy wykopach głębszych 
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stosować zabezpieczenia ścian wykopu (szalunki, wypraski, zabezpieczenia 

systemowe) 

 ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

 zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały sygnał 

dźwiękowy, 

 ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzętu, 

 wykonanie dróg, wyjść, przejść dla pieszych,  

 zapewnienie składowisk materiałów i wyrobów, 

 zapewnienie łączności telefonicznej (radiowej). 

 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi, 

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

 przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 

w rejonie linii energetycznych należy uzgodnić bezpieczne warunki jej użytkowania, 

 roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji 

oraz urządzeń elektrycznych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż rusztowań powinny być wykonane 

zgodnie z instrukcją producenta lub zatwierdzonym projektantem indywidualnym, 

 osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 

podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia, 

 odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

odbioru technicznego. 

 osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wys. co najmniej 1m 

od poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości i 

wyposażone w sprzęt indywidualny. 

 w czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niebezpieczne należy ogrodzić  

i umieścić napisy ostrzegawcze, 

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robót, 

 prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębokich 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie, 

 wykopy o ścianach pionowych bez umocnień i bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

 wykop bez umocnień, o głębokości większej od 2m, można wykonywać, jeżeli 

pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska, 

 niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodne z 

przeznaczeniem. 

 urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane 

dokumenty, 

 montaż elementów wielkowymiarowych jest zabroniony przy prędkości wiatru 

powyżej 10m/s lub przy złej widoczności. 
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IV. OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE 

 
1. Decyzja Wójta Gminy Popielów nr ITR.6220.4.2016.MM z dnia 30.12.2016r.  w 

sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

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 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.  o 

uzgodnienie dokumentacji projektowej.  

6. Umowa użyczenia pomiędzy Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Opolu a Powiatem Opolskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 

01.03.2017r. 

7. Umowa użyczenia pomiędzy Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Opolu a Powiatem Opolskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 

20.03.2017r. 

8. Pismo ZDP Opole nr ZDP.DT.2226-14.4.1/16 z dnia 21.12.2016r. w sprawie 

uzgodnienia rozwiązań projektowych. 

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

uzgodnienia rozwiązań projektowych. 

10. Pismo Multiplay z dnia 04.04.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego 

w zakresie przełożenia linii światłowodowych wraz z istniejącym osprzętem. 

11. Pismo Orange Polska S.A. nr 14883/TODDKA/P/2017/AD z dnia 16.03.2017r. 

w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej. 

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

projektu w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. 

13. Pismo Tauron nr TD/OOP/OME1/2017-04-21/0000001 z dnia 19.04.2017r. w sprawie 

uzgodnienia projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. 

14. Pismo Starostwo Powiatowe w Opolu nr KM.7121.2.23.2017.MW z dnia 11.04.2017r. 

w sprawie uzgodnienia geometrii drogi. 

15. Pismo Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nr GLI.5120.37.2017.Za 

L.dz.7419/03/2017 z dnia 06.03.2017r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji. 
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16. Pismo Wójta Gminy Popielów nr ITR.7226.2.1.2017.MM z dnia 16.03.2017r. w 

sprawie wydania opinii dla inwestycji. 

17. Pismo Wójta Gminy Popielów nr ITR.7226.2.1.2017.MM.2 z dnia 12.04.2017r. w 

sprawie wydania opinii dla inwestycji. 

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

21.03.2017r. w sprawie wydania opinii. 

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

13.06.2017 
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V. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

CZĘŚĆ I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Plan orientacyjny (skala 1:10 000) 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.1. Projekt zagospodarowania terenu arkusz nr 1 (skala 1:500) 

2.2. Projekt zagospodarowania terenu arkusz nr 2 (skala 1:500) 

2.3. Projekt zagospodarowania terenu arkusz nr 3 (skala 1:500) 

3. CZĘŚĆ DROGOWA 

3.1. Plan sytuacyjny  

3.1.1. Plan sytuacyjny km 0+000 ÷ 0+550 (skala 1:500) 

3.1.2. Plan sytuacyjny km 0+550 ÷1+150 (skala 1:500) 

3.1.3. Plan sytuacyjny km 1+150 ÷ 1+554,72 (skala 1:500) 

3.2. Profil podłużny drogi 

3.2.1. Profil podłużny drogi km 0+000÷ 0+800 (skala 1:50/500) 

3.2.2. Profil podłużny drogi km 0+800÷ 1+554.72  (skala 1:50/500) 

3.3. Przekroje typowe (skala 1:50) 

4. CZĘŚĆ MELIORACYJNA I INSTALACYJNA 

4.1. Plan sytuacyjny  

4.1.1. Plan sytuacyjny – likwidacja rowów i przepustów - Arkusz 1 (skala 1:500) 

4.1.2. Plan sytuacyjny – likwidacja rowów i przepustów - Arkusz 2 (skala 1:500) 

4.1.3. Plan sytuacyjny – likwidacja rowów i przepustów - Arkusz 3 (skala 1:500) 

4.2. Profil podłużny kanalizacji  

4.2.1. Profil podłużny kanalizacji deszczowej KD 1 (skala 1:100/500) 

4.2.2. Profil podłużny kanalizacji deszczowej KD 2 (skala 1:100/500) 

4.2.3. Profil podłużny kanalizacji deszczowej KD 4 – KD 8 (skala 1:100/500) 

4.2.4. Profil podłużny kanalizacji deszczowej KD 9 (skala 1:100/500) 

4.2.5. Profil podłużny kanalizacji deszczowej KD 10 (skala 1:100/500) 

4.2.6. Profil podłużny kanalizacji deszczowej KD 11 – KD 12 (skala 1:100/500) 

4.3. Studnia kanalizacyjna typowa (skala 1:25) 

4.4. Wpust deszczowy typowy (skala 1:25) 

4.5. Profil podłużny rzeki Brynica (skala 1:100/500) 

4.6. Profil podłużny rzeki Fiszerka (skala 1:100/500) 
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CZĘŚĆ II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. MOST NAD RZEKĄ BRYNICĄ 

1.1. Inwentaryzacja mostu nad rzeką Brynicą (skala 1:100/50) 

1.2. Plan sytuacyjny, istniejące uzbrojenie terenu. Most. (skala 1:250) 

1.3. Rysunek zestawczy. Remont mostu nad rzeką Brynicą (skala 1:50/100) 

2. KŁADKA NAD RZEKĄ BRYNICĄ 

2.1. Plan sytuacyjny, istniejące uzbrojenie terenu. Kładka. (skala 1:250) 

2.2. Rysunek zestawczy. Kładka dla pieszych nad rzeką Brynicą. (skala 1:100/50/25) 

3. PRZEPUST NA RZECE FISZERKA 

3.1. Przepust na rzece Fiszerka (skala 1:25, 1:50, 1:500) 


