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CZĘŚĆ OPISOWA  
 

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1508 O 
Niemodlin –Lewin Brzeski od km 6+392 do km 7+392w m . 

Magnuszowice.  
 

na działkach nr: 134/2, 200, 96, 78, ,84, 88/2, 90,  k.m. 1  
obr ęb 0011 Magnuszowice,  
Gmina Niemodlin. 
 
Spis treści:  
1. Podstawa  zakres i przedmiot opracowania.  
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian. 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urządzenia budowlane związane 

z obiektem układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoŜarowym 
zapotrzebowaniem      wody, ukształtowanie terenu i zieleń 
3.1. Opis planu sytuacyjnego. 
3.2. Ukształtowanie wysokościowe drogi. 
3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi. 
3.4. Konstrukcja krawęŜników. 
3.5. Konstrukcja chodników 
3.6. Odwodnienie jezdni. 
3.7. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekom. 
3.8. Tereny zieleni 
3.9. Kanalizacja deszczowa 
3.10. Urządzenia podczyszczające 
3.11. Przebudowa przepustów 
3.12. Roboty ziemne. 
3.13. Zagospodarowanie odpadów. 
3.14. Wytyczne realizacji robót.  
3.15. Trasowanie elementów rozwiązań. 
3.16. Roboty rozbiórkowe 

4. Zestawienie powierzchni jezdni i chodników.  
5. Dane informacyjne czy teren na którym jest projektowany obiekt budowlany jest 

wpisany do  rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

6. Dane określającą wpływ eksploatacji górniczej na terenie zamierzenia 
budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego.  

7. Informacja dotycząca wpływu inwestycji na środowisko 
8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji i charakteru obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych.  
9. Zabezpieczenie prac 
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1.PODSTAWA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Podstawę opracowania stanowią: 

-    Zlecenie inwestora  Zarząd Dróg Powiatowych  w Opolu 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa  
- Uzgodnienie zakresu robót ZDP w Opolu 
- Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych  GDDP W-wa 2001r. 
- Wytyczne projektowania dróg  
- Mapa ewidencji gruntów i wykaz właścicieli  
- Ustawa – prawo budowlane z 7 lipca 1994r . 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 

1999r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie . 

 
ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakres robót obejmuje wzmocnienie drogi szer.  6m, zaprojektowanie ciągu 
pieszego  wzdłuŜ drogi  szerokości 2 m  z  odwodnieniem, budowa odcinków 
kanalizacji deszczowej, wzmocnienie  nawierzchni jezdni na całej szerokości oraz  
przebudowę przepustów. Przebudowę drogi powiatowej 1508O na odcinku  
przebiegającym przez m. Magnuszowice chodnika lewego, Gmina Niemodlin  
projektuje się na odcinku od km 6+392 do km 7+9-392  ok. 1000 mb 
Przedsięwzięcie drogowe  zlokalizowane jest w ciągu istniejącej drogi powiatowej  nr 
1508 O i polega na: 
• przebudowie wzdłuŜ drogi  około 1000 m odcinka istniejącej jezdni i 

jednostronnego chodnika,  
• budowie kanalizacji deszczowej wiąŜącej się z przykryciem istniejącego rowu 

lewego i rowu prawego  odwadniających drogę,  
• likwidację przepustów  
• zmianie przekroju drogowego jezdni. 
• Wykonaniu odbudowy rowów odwadniających i  odprowadzających wodę z 

kanalizacji do rowu zbiorczego 
Obszar objęty inwestycją ok.15000m2. 

 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 
nr 134/2, 200, 96, 78,,84,88/2,90, k.m. 1 obręb 0011 Magnuszowice Gmina 
Niemodlin 
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OMÓWIENIEM  
    PRZEWIDYWANYCH ZMIAN. 
 
Droga powiatowa 1508 O  na projektowanym odcinku przebiega na terenie 
zabudowanym. 
Na odcinku tym  brak jest, w chwili obecnej, chodnika i ścieŜki rowerowej. Droga, 
przy której zlokalizowany ma być chodnik, jest  drogą powiatową prowadzącą ruch 
regionalny o średnim natęŜeniu. 
Parametry drogi  

- jezdnia szer. 6 m  
- obustronne pobocza ziemne 
- obustronne zamulone rowy 
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Teren uzbrojony jest w sieci: 
• istniejącą kanalizację deszczową przy skrzyŜowaniu z drogami 

powiatowymi na początkowym odcinku drogi  
• wodociąg  
• linia energetyczna - napowietrzna 
• linia telekomunikacyjna - napowietrzna  

 
W projekcie przewiduje się wykonanie nawierzchni chodnika i przykrycie istniejącego 
płytkiego, częściowo  niedroŜnego, lewego rowu przydroŜnego  oraz odwodnienie 
powierzchniowe jezdni  do projektowanej i przebudowywanej kanalizacji deszczowej 
poprzez nowo projektowane kratki ściekowe.  
 
Zgodnie z zaleceniem ZDP w Opolu przewiduje się wzmocnienie nawierzchni  jezdni 
poprzez wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy 
wyrównawczej i niezbędnej podbudowy dla uzyskania projektowanych rzędnych i 
wytrzymałości dla ruchu oraz połoŜenie w-wy wiąŜącej i ścieralnej z betonu 
asfaltowego ze wzmocnieniem nawierzchni siatką z włókien szklanych i węglowych 
pod warstwą ścieralną . 
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM URZ ĄDZENIA  
    BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SIECI  
    UZBROJENIA TERENU Z PRZECIWPOśAROWYM ZAPOTRZEBOWANIEM  
    WODY UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELE Ń.  
 
W projekcie przyjęto następujące parametry techniczne drogi powiatowej nr  1508 O, 
jako kontynuację parametrów sąsiedniego odcinka; 

- klasa Z- zbiorcza  
- prędkość projektowa w terenie zabudowanym 50 km/h 
- prędkość miarodajna 60 km/h 
 
- przekrój poprzeczny 1x2  
- szerokość pasa ruchu  3,0 m  
- szerokość ciągu  pieszego  2,0m  
- szerokość pobocza utwardzonego frezowiną 1,25m wraz ze ściekiem prawym  

 
3.1  OPIS PLANU SYTUACYJNEGO.  
 
Projektuje się chodnik lewy szerokości 2 m, od skrzyŜowania z drogą powiatową 
1507 O w kierunku Graczy, do końca odcinka projektowanej przebudowy. 
 
Chodnik zlokalizowany jest  na terenie o małym spadku i znajduje się bezpośrednio 
przy jezdni.  
 
3.2 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKO ŚCIOWE DROGI. 
 
Projektuje się niweletę chodnika w nawiązaniu do istniejących wjazdów i wejść do 
budynków oraz do projektowanej, wzmocnionej niwelety drogi i krawędzi jezdni.  
Teren ukształtowano w sposób zapewniający odpływ wód opadowych  do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. 
W miejscach wjazdów krawęŜnik naleŜy obniŜyć do 3 cm od krawędzi jezdni.  
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3.3  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI  
 
3.3.1  BADANIE PODŁO śA GRUNTOWEGO 
 
Na etapie projektu  wykonano badania podłoŜa gruntowego i warstw nawierzchni. 
Nawierzchnię zaprojektowano w oparciu o przeprowadzone rozpoznanie w terenie. 
Projektowany chodnik zaprojektowano w oparciu o tab.6 „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Ustalono grupę nośności 
podłoŜa nawierzchni w zaleŜności od warunków wodnych jako grunty W DOBRYCH 
WARUNKACH WODNYCH grupy nośności podłoŜa – „G1”. 
 
3.3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI  
 
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto w oparciu o „Obliczenie konstrukcji 
nawierzchni i badania nawierzchni i gruntów”. 
PodłoŜe gruntowe G1, warunki gruntowo – wodne średnio- korzystne. Woda 
gruntowa nie  występuje do 1,5  m w pasie jezdni, jednak w czasie silnych deszczów 
i powodzi poziom wody gruntowej podnosi się i w celu jego obniŜenia w pasie 
drogowym zaprojektowano sączki podłuŜne wzdłuŜ linii krawęŜników po obu 
stronach jezdni . 
 
PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI I WZMOCNIE Ń: 
 
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJ ĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI 
 
4-cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12.8mm 
Siatka sztywna z włókien szklanych i węglowych na całej szer. jezdni 
6 cm    warstwa wiąŜąca  z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 
6-13 cm   warstwa  górna podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 
 
Istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna na gr. 6-13cm 
Istniejąca podbudowa tłuczniowa                 gr. 15-34 cm  
UWAGA w przypadku stwierdzenia po sfrezowaniu pozostałości warstw asfaltu 
lanego naleŜy warstwy te bezwzględnie usunąć, a grubość konstrukcji uzupełnić 
betonem asfaltowym jako w-wa  wyrównawczą.  
 
KONSTRUKCJA WYMIENIANEJ NAWIERZCHNI JEZDNI 
Odcinek  przekopów i poszerze ń  
 
4-cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12.8wg PN –S- 
6 cm    warstwa wiąŜąca  z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 
Siatka sztywna z włókien szklanych i węglowych  
6 +5cm warstwa górna podbudowy z betonu asfaltowego   

-w-wa podbudowy  z kruszywa 
stabilizacja kruszywa spoiwem hydraulicznym    2,5 MPa                 20cm   
warstwa odsączająca z piasku                                20 cm 
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NA WJAZDACH  
 
� Warstwa nawierzchni -kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem -piaskowej 

2cm 
� Podsypka z klińca lub niesortu kamiennego gr. 5cm  
� warstwy podbudowy:  

15 cm - kruszywo bazaltowe-tłuczeń niesortowany 0 ÷ 63,5 mm  
15 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego  

 
Nawierzchnię naleŜy wykonać na odpowiednio przygotowanym, wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłoŜu gruntowym. Warstwę odsączającą z piasku 
średnioziarnistego grubości 15 cm naleŜy wykonać z zagęszczeniem wg. BN-
84/6174-04 z piasku spełniającego warunek uziarnienia podłoŜa i warstwy 
odsączającej d15 > 5 d85.  
 
Podbudowę wykonać z kruszywa bazaltowego-tłucznia niesortowanego o wymiarach  
0 ÷ 63,5 mm o ciągłym uziarnieniu. Podbudowę z kruszywa niesortowanego naleŜy 
wykonać wg warunków technicznych podanych w PN-84/S-96023.  
Pod wjazdami na umacnianym prawym rowie naleŜy wykonać przepusty z rur Ø 500 
Ŝelbetowych wg rzędnych wskazanych na przekroju podłuŜnym drogi dowiązując się 
do dna umocnionego półkręgami betonowymi i rzędnych istniejących przepustów. 
 
3.4 KONSTRUKCJA KRAW ĘśNIKÓW  
 
Zaprojektowano krawęŜniki betonowe 15/30/100 cm ułoŜone na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B-15).  
KrawęŜniki naleŜy ułoŜyć na wysokości + 10  cm od krawędzi  jezdni  Minimalne 
wyokrąglenia krawęŜników zastosowano o R = 2,0 ÷R = 4,0 m, oraz R = 4,0 m ÷ 
R=6,0 m. 
Na wjazdach krawęŜniki naleŜy obniŜyć do 3cm od poziomu krawędzi jezdni. 
 
3.5 KONSTRUKCJA CHODNIKÓW  
 
Zaprojektowano chodniki  wzdłuŜ drogi w oparciu o rozwiązania typowe  
Konstrukcję nawierzchni chodników wzdłuŜ jezdni zaprojektowano: 
� Warstwa ścieralna z kostki betonowej 20 × 10 × 6 cm z wypełnieniem spoin 

piaskiem na podsypce piaskowej grubości 2 cm.  
� warstwy podbudowy:  

- 5+8 cm  -  kruszywo bazaltowe podsypka z niesortu lub  z kińca 0 ÷ 12,5 mm 
wg BN  
- 10cm  - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 
 

3.6 ODWODNIENIE JEZDNI  
 
Odwodnienie powierzchniowe jezdni zaprojektowano przez odpowiednie 
ukształtowanie drogi z wytworzeniem ścieków wzdłuŜ krawęŜników do  
projektowanych kratek ściekowych. Wpusty znajdują się w linii ścieków, odbierają 
wody powierzchniowe i odprowadzają je do nowo-zaprojektowanych studni 
kanalizacji deszczowej  kd. 400 lub kd.300  projektowanej w miejscu rowu. 
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W miejscach małych spadków podłuŜnych zaprojektowano wykonanie ścieku 
przykrawęŜnikowego z kostki kamiennej szer. 30 cm  z obniŜeniem niwelety ścieku 
do 4cm zgodnie z rysunkiem przekroju podłuŜnego i rysunkiem przekroju 
konstrukcyjnego. 

Kratki usytuowane zostaną przy krawęŜniku w strefie zabudowy, jak na Rys. 
nr 1. Kanalizację wyposaŜono w osadniki znajdujące się przy ujściu wody opadowej 
do rowu melioracyjnego zgodnie z operatem wodno prawnym. 

 
WzdłuŜ kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonanie drenaŜu (sączków), 
odwadniającego pas drogowy; z rur perforowanych z tworzyw sztucznych Ø 100mm 
po obu stronach jezdni które odprowadzają wodę do studzienek wpustów ulicznych. 
Na wjazdach zaprojektowano odwodnienia liniowe typu ACO odprowadzane do 
kanalizacji deszczowej. 
 
3.7 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI  TELEKOM I 
ENERGETYCZNYCH  
 
Kolizyjne kable telekomunikacji zabezpieczy ć rurami typu arot  dwudzielnymi 
średnicy 110mm, kabel energetyczny rur ą PS 160. 
Z uwagi na kolizje chodnika z lini ą napowietrzn ą telekomunikacyjn ą projektuje 
się przestawienie cz ęściowe linii poza obr ęb chodnika  zgodnie z rysunkiem nr 
1  Projekt zagospodarowania terenu . 
 
3.8 TERENY ZIELENI  
 
Pas wolny  między chodnikiem a granicą działki drogowej przewidziano do 
zagospodarowania przez obsianie trawą i posadzenie zieleni niskiej. Roboty w 
okolicach drzew wykonywać ręcznie by nie naruszyć systemu korzeniowego drzewa. 
 
Na usuwane drzewa z korony drogi przy posesji nr 52  Zarząd Dróg 
Powiatowych w Opolu uzyskał zezwolenie decyzj ą RSN.6131.103.2011 z dnia 
26 marca 2012 r. Decyzja umo Ŝliwia dokonanie wyci ęcia drzewa do dnia 
31.12.2013 r.  
 
Drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją, a nie podlegające decyzji administracyjnej 
usunąć zgodnie z zapisami operatu dendrologicznego. 
 
3.9 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
Zaprojektowano kanalizację deszczową w oparciu o operat wodno prawny i warunki 
techniczne,  wolnospławną o minimalnym nachyleniu i= 0,02% z rur  PVC-U średnicy 
400mm  300 mm. Kanalizację usytuowano wzdłuŜ jezdni w chodniku lub poboczu 
drogi . 
Kratki ściekowe wykonać jako typowe, z elementów Ŝelbetowych i Ŝeliwnych,  
posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. 
Odprowadzenie wody z kratek z osadnikiem do kanalizacji zaprojektowano poprzez 
studnie rewizyjne betonowe średnicy 125cm, z pokrywami Ŝeliwnymi.  
 
Kanalizacj ę deszczow ą, studnie i osadniki usytuowano poza pasem jezdni. 
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W części wjazdów zaprojektowano odwodnienie do kanalizacji deszczowej  poprzez 
urządzenia odwadniające liniowe np. typu ACO 200. 
W projekcie zagospodarowania wskazano równie Ŝ miejsca usytuowania  
wlotów z rowu prawego do kanalizacji deszczowej. 
 
Do kanalizacji deszczowej i liniowego odwodnienia –  włączyć naleŜy wszystkie 
napotkane elementy odwodnienia –drenarki itp. od st rony lewej jezdni . 
 
3.10 URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE  
 

Na kaŜdym wylocie kanalizacji deszczowej, zgodnie z operatem i 
pozwoleniem wodno prawnym, usytuowano urządzenia do podczyszczania wody 
opadowej i roztopowej z kanalizacji deszczowej. 
 
3.10.1 Wlot do kanalizacji deszczowej Ø 400 nr 1 km  6+399 
Dla kanalizacji deszczowej kd. 400 podłączono z początkowego odcinka drogi  
projektowanej studnię Ø 1250 S1, a za jej  pośrednictwem wodę z wlotu z rowu 
prawostronnego drogi z kierunku Graczy.  
 
3.10.2 Wylot W1 kanalizacji deszczowej Ø 300  i Ø 4 00 km 6+630.02 
 
Do wylotu kanalizacji deszczowej kd 300 i kd 400 znajdującego się pod drogą 
podłączono z początkowego  odcinka drogi  projektowanej  wpusty uliczne i wloty z 
rowu prawostronnego oraz sączków podłuŜnych  
 
Schematy umieszczenia urządzeń przy wylocie W1 pokazano na rysunku Rys. 1.  
Przy wylocie kanalizacji deszczowej ze studni połączeniowej Ŝelbetowej S11 do 
wylotu kanalizacji W1 kd. 400 zastosowano osadnik  szlamowy OS11 o pojemności 
całkowitej 5000l. Zbiornik ten winien być zbiornikiem Ŝelbetowym zabezpieczonym 
od wewnątrz Ŝywicami epoksydowymi. Osadnik naleŜy zaopatrzyć w pokrywę typu 
cięŜkiego  z włazem Ŝeliwnym kl. C250kN. WyposaŜenie wewnętrzne stanowi 
aparatura ze stali nierdzewnej. Będzie on pełnił funkcję: zatrzymywania piasku oraz 
części zawiesin o grubszej frakcji. 
 
 
3.10.3 Wylot W2 kanalizacji deszczowej Ø 300  km 6+ 605,7 
 
Kanalizację deszczową kd. 300 ze środkowego odcinka drogi projektowanej 
doprowadzonej z obu kierunków drogi do wylotu podłączono do studni S16 i przez 
osadnik OS17 do odtwarzanego rowu przez prywatną posesję. Rów  prowadzi wody 
do rowu zbiorczego. Długość odtwarzanego rowu wynosi ok. 150 m. 
Rów ten umocniony będzie półkręgami betonowymi Ø 400mm. 
Schematy umieszczenia urządzeń przy wylocie W2 pokazano na rysunku Rys.1. 
 
Zastosowano przed wylotem przy przepuście osadnik szlamowy  o pojemności 
całkowitej 5000l. Zbiornik ten winien być zbiornikiem Ŝelbetowym zabezpieczonym 
od wewnątrz Ŝywicami epoksydowymi. Osadnik naleŜy zaopatrzyć w pokrywę typu 
cięŜkiego  z włazem Ŝeliwnym kl. C250kN. WyposaŜenie wewnętrzne stanowi 
aparatura ze stali nierdzewnej. Będzie on pełnił funkcję: zatrzymywania piasku oraz 
części zawiesin o grubszej frakcji. 
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3.10.4 Wylot W3 kanalizacji deszczowej do rowu praw ostronnego drogi 
gminnej  
 
Dla odcinka od km 7+100 do końca projektowanego odcinka drogi zaprojektowano 
kanalizację deszczową Ø300, a wody z wpustów ulicznych odprowadzane będą 
poprzez kanalizację do rowu prawostronnego drogi gminnej, który będzie 
oczyszczony i udroŜniony, a dno rowu naleŜy wykonać z półkręgów betonowych z 
umocnieniem skarp na wysokość do 1m, a następnie wody odprowadzane są do 
rowu melioracyjnego. Wylot W3 znajduje się w km 7+271,48 
Schematy umieszczenia urządzeń przy wylocie W3 pokazano  na rysunku Rys.1. 
 
Zastosowano między studnią S26 a  wylotem osadnik  szlamowy OS 27 o 
pojemności całkowitej 5000l zbiornik ten winien być zbiornikiem Ŝelbetowym 
zabezpieczonym od wewnątrz Ŝywicami epoksydowymi. Osadnik naleŜy zaopatrzyć 
w pokrywę typu cięŜkiego  z włazem Ŝeliwnym kl. C250kN. WyposaŜenie 
wewnętrzne stanowi aparatura ze stali nierdzewnej. Będzie on pełnił funkcję: 
zatrzymywania piasku oraz części zawiesin o grubszej frakcji. 
 
3.11 PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW- rozbiórka  
 
Przepusty 1,3 i 4 są w złym stanie technicznym. Prowadziły wody z rowu lewego do 
prawego a następnie do rowów odprowadzających- melioracyjnych. 
Z uwagi na przebudowę drogi wykonanie odwodnienia za pomocą wpustów 
ulicznych sączków podłuŜnych i kanalizacji deszczowej przepusty te przestaną 
pełnić swoją funkcję. 
Przepusty: nr 1 km 6+403, nr 3 w km 6+621,24 i nr 4 w km 7+009,81 przewidziano w 
związku z tym do rozbiórki, a ich rolę przejmą przykanaliki i kanalizacja deszczowa. 
Przepust nr 2 w km 6+468,1 oczyścić i podłączyć do kd. 
 
3.11.1 Przebudowa przepustu nr 1 km 6+403 
 
Przepust nr 1 km 6+403 
Istniejący  przepust rurowy  fragment kanalizacji deszczowej  
posiada   konstrukcję  betonową  : 

- światło  poziome 40 cm 
- światło pionowe 40 cm  , 

- długość  rozbieranego fragmentu  przepustu   -  27,0m  
- kąt skosu -  87,00 ° 
- szerokość jezdni 7,0m 
Przepust wymaga rozbiórki. Wody, które prowadzi zostaną skierowane do 
kanalizacji deszczowej Ø400mm. 
 
Wloty i wyloty przepustów znajduj ą w cało ści w obr ębie pasa drogowego  na 
działce inwestora  
 
Rzędne wlotu 151.73  
Rzędne wylotu 151.67 
Spadek przewodu kd  na tym odcinku 0,24% 
Długość odcinka zastępującego przepust  25m   
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Kd wykonana z rur Ŝelbetowych Ø 400  mm 
 
3.11.2 Przebudowa przepustu nr 3 km 6+621,24 
 
Dane ogólne przepustu.   
Przepust jest w złym stanie technicznym. Prowadził wody z rowu lewego do 
prawego a następnie do rowów odprowadzających. 
Z uwagi na przebudowę drogi, wykonanie odwodnienia za pomocą wpustów 
ulicznych sączków podłuŜnych i kanalizacji deszczowej, przepust ten przestanie 
pełnić swoją funkcję. 
 
Stan istniej ący.   
 
Przepust nr 3 km 6+621,24 
Istniejący przepust posiada konstrukcję Ŝelbetową : 

- światło  poziome - 40 cm 
- światło pionowe - 40cm , 

- długość - 9,0m  
- kąt skosu - 88,00 ° 
- szerokość jezdni 6,0m 
Przepust wymaga rozbiórki. Wody które prowadzi zostaną skierowane do kanalizacji 
deszczowej Ø 400mm za pomocą studni S9 i S10 
 
Wloty i wyloty przepustów znajduj ą w cało ści w obr ębie pasa drogowego  na 
działce inwestora  
 
Rzędne wlotu: 151.30  
Rzędne wylotu: 151.24 
Spadek przewodu kanalizacji deszczowej na tym odcinku  0,8% 
 
3.11.3Przebudowa przepustu nr 4 km 7+009,84 
 
Dane ogólne przepustu.   
Przepust jest w złym stanie technicznym. Prowadził wody z rowu lewego do 
prawego a następnie do rowów odprowadzających. 
Z uwagi na przebudowę drogi, wykonanie odwodnienia za pomocą wpustów 
ulicznych sączków podłuŜnych i kanalizacji deszczowej, przepust ten przestanie 
pełnić swoją funkcję. 
 
Przepust nr 4 km 7+009,84 
Istniejący   przepust   posiada   konstrukcję  Ŝelbetową : 

- światło  poziome - cm 
- światło pionowe - 60cm , 

- długość   -  10,0m  
- kąt skosu -  89,00 ° 
- szerokość jezdni 6,0m 
Przepust wymaga rozbiórki. Wody które prowadzi zostaną skierowane do kanalizacji 
deszczowej Ø 300mm za pomocą studni S20a i S20. 
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Wloty i wyloty przepustu znajduj ą w cało ści w obr ębie pasa drogowego  na 
działce inwestora  
 
Rzędne wlotu 150.81  
Rzędne wylotu 150,86 
Spadek przewodu kanalizacji deszczowej na tym odcinku  0,8% 
Długość odcinka zastępującego przepust - 7.5m   
Kd wykonana z rur PVC-U Ø 300 i400 mm 
 
3.11.4 Przepusty pod wjazdami  
Przewiduje się wykonanie wyburzenia ścianek czołowych wlotów przepustu, 
demontaŜ istniejącej konstrukcji przepustów i wykonanie nowej konstrukcji z rur  
Ŝelbetowych Ø500. 
 
Zasypka.  
Zasypkę za ściankami wykonać z gruntu przepuszczalnego o grubości ziaren  nie 
przekraczających  Ø32mm. Zagęszczać naleŜy ręcznie  równomiernie z obydwu 
stron przepustu, warstwami grubości 20cm.   Wskaźnik zagęszczenia gruntu – 0.95 
na całej wysokości zasypki (pod poboczem ). 
 
Izolacje. 
Izolacje wszystkich powierzchni betonowych zasypanych gruntem (niewidocznych) 
wykonać poprzez dwukrotne smarowanie lepikiem . 
 
Roboty towarzysz ące 
Po wykonaniu kanalizacji oraz ukształtowaniu rowów na wlocie i wylocie dokonać 
umocnienia dna tłuczniem na odc. 1 m, i skarp na wlocie i wylocie kostką kamienną 
do wys. 20 cm powyŜej górnej krawędzi rury. 
 
3.12  ROBOTY ZIEMNE 
 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania robót korytowych na poszerzeniu drogi 
wraz z rozbiórkowymi istniejących wjazdów  i starych przepustów. Nadmiar wykopów 
przewidziano do wywiezienia na wysypisko lub miejsce wskazane przez inwestora. 
Zasypanie kanalizacji deszczowej wykonać piaskiem. Przy wykonywaniu robót 
ziemnych naleŜy zwrócić uwagę na istniejące i projektowane uzbrojenie i 
kanalizację. W tym celu naleŜy wykonać przekopy kontrolne z uwagi na głębokość 
robót korytowych W rejonie uzbrojonym roboty naleŜy wykonać ręcznie. Roboty 
ziemne naleŜy prowadzić pod nadzorem uŜytkowników sieci. 
 
3.13 ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW 
 
W wyniku prowadzonych prac pozyskane materiały z rozbiórki jezdni i z wykopów 
przeznacza się do ponownego wbudowania w nasyp i korpus drogi, a nadmiar  
gruntu z wykopu  proponuje się wywieźć w miejsce składowania gruntu wskazane 
przez inwestora. Materiały pozyskane z rozbiórki nawierzchni: frezowina z betonu 
asfaltowego i kruszywo z podbudów zaprojektowano do wbudowania w pobocze 
projektowanej drogi, a nadmiar do przewiezienia na teren otaczarni  celem 
wykorzystania ponownego  na innych budowach dróg. 
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3.14  WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT  
 
Roboty drogowe naleŜy realizować po wykonaniu wycinki drzew, uzbrojenia terenu 
w kanalizację deszczową i przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenia 
istniejącego uzbrojenia, a takŜe po przestawieniu słupów sieci teletechnicznej . 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać studnie połączeniowe, następnie 
kanalizację; zaczynając od  osadników . Następnie naleŜy wykonać sączki ściek, 
krawęŜniki, poszerzenie i chodnik. Ostatnim etapem robót jest frezowanie i 
wzmocnienie nawierzchni drogi. 
 
3.15 TRASOWANIE ELEMENTÓW ROZWIĄZANIA.  
 
Wyznaczenie elementów drogi naleŜy wykonać w oparciu o wymiary podane w 
projekcie zagospodarowania terenu. w skali 1:500/ rys. nr 1 i. 
 
3.16 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
Realizowane tylko w zakresie niezbędnym związanym z wymianą nawierzchni jezdni 
i chodników oraz wjazdów .  
 
4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW I KO LORYSTYKA 
 
- długość chodnika 1000mb 
- powierzchnia wzmocnienia  drogi ok.6000 m2  
- Powierzchnia wjazdów 966  m2 
- powierzchnia  chodnika 2000 m2 

- długość kanalizacji deszczowej          Ø 400  mb 239,2 mb 
                                                              Ø 300  mb 591,6 mb 
 
5. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN NA KTÓRYM JEST PROJE KTOWANY  
   OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTK ÓW ORAZ  
   CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE Ń MIEJSCOWEGO    
   PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.  
 
Obiekt nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. – brak planu 
 
6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TERENIE  
   ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJ ĄCEGO SIĘ W GRANICACH  
   TERENU GÓRNICZEGO.  
 
Obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na terenie górniczym.  
 
7. INFORMACJA DOTYCZACA WPŁYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
 

7.1  zapotrzebowanie i jakości wody  oraz ilości, jakości  i sposób odprowadzenia 
ścieków 

 
Na etapie budowy i eksploatacji obiektu nie przewiduje się wykorzystywania wody i 
innych surowców, materiałów, paliw, energii elektrycznej. 
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Ścieki z wód opadowych zebrane z powierzchni utwardzonych w ilości ok. 4 200m3 
rocznie, są odprowadzane do systemu oczyszczającego składającego się z 
osadników i ewentualnie w drugim etapie separatorów i po oczyszczeniu 
odprowadzane przepustem do rowu melioracyjnego. 
 

7.2 emisja zanieczyszczeń gazowych , w tym zapachów, pyłowych i płynnych , z 
podaniem ich rodzajów, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

 
Na etapie budowy i eksploatacji obiektu nie przewiduje się zmiany dotychczasowej 
emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów. 
W czasie eksploatacji nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych. 
 

7.3 rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 
 
Na etapie rozbiórki nawierzchni i wykopów masy ziemne przeznaczyć do 
ponownego wbudowania w obiekt. 
 
Materiały pozyskane z rozbiórki nawierzchni: frezowina betonu asfaltowego i 
kruszywo z podbudów ( ok. 660 m3) zaprojektowano do wbudowania w pobocze 
projektowanej drogi lub na wjazdy, a nadmiar do przewiezienia na teren otaczarni, 
celem ponownego wykorzystania na innych budowach dróg. 
 
Zagospodarowanie odpadów separatorów i osadników 
Zawiesina ogólna do 8500 kg/ rok 
Węglowodory ropopochodne 210 kg/rok 
Zagospodarowanie odpadów z urządzeń podczyszczających , wykonane zostanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi przez wyspecjalizowaną firmę 
posiadającą stosowne zezwolenia 
 

7.4 emisja hałasów i wibracji, a takŜe promieniowania , w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

 
W czasie eksploatacji nie przewiduje się zwiększenia oddziaływania na środowisko 

hałasem, wibracjami, promieniowaniem.  

W czasie budowy moŜliwa jest krótkotrwała emisja hałasu (do 80-90 dB), 
spowodowana przez urządzenia budowlane i transportowe; uciąŜliwa dla 
mieszkańców w godzinach 8-16 . 
Brak zagroŜeń toksycznością poŜarem i wybuchem. 
 

7.5 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 
tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 
W ramach planowanej rozbudowy istnieje konieczność usunięcia kolidujących z 
inwestycją drzew- zgodnie z załączonym projektem gospodarki drzewostanem.  
Obiekt, przez zastosowanie urządzeń podczyszczających, przyczyni się do 
zwiększenia czystości gleby, wód powierzchniowych i podziemnych 
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8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ĄCE ZE SPECYFIKACJI I CHARAKTERU  
   OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.  
 
Wykonanie chodnika i innych prac zaproponowanych w projekcie nie spowoduje 
zwiększenia emisji spalin i zwiększenia hałasu na przebudowywanej ulicy. 

KrawęŜnik betonowy  w miejscach  zjazdów  i przejść dla pieszych obniŜa się  
do wysokości od 3cm  nad krawędź jezdni  by umoŜliwić swobodny zjazd z jezdni, a 
jednocześnie, by uniemoŜliwić wpływanie wody sprzed krawęŜnika na posesje.  
 
9. ZABEZPIECZENIE PRAC  

 
Wszelkie prace wykonać wg zasad przestrzegania przepisów BHP  ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenia obce i prace przy istniejącym ruchu 
samochodowym Kierowanie ruchem moŜe się odbywać tylko przez osoby 
przeszkolone. 
Prace na drodze wykonywać tylko po wykonaniu odpowiedniego oznakowania robót. 

 
 

   
                  mgr in Ŝ. Piotr Rybczy ński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


