
     

 

 

Zamierzenie 
budowlane 

Przebudowa  odcinka drogi powiatowej  nr 1807 Strze lce 
Opolskie - Krasiejów  od km 16 + 543,00  do km 17 +  101,00  

oraz przebudowa   mostów   w  km 16 + 675,00   
i w  km 16 + 850,00  w m. Krasiejów 

 

Obiekt 
Droga  powiatow a  nr 1807 St rzelce Opolskie - Krasiejów  od 

km 16 + 543,00  do km 17 + 101,00  w m. Krasiejów  
 

 

Adres obiektu 

Województwo opolskie, powiat opolski, gmina Ozimek,  
Działki nr 256/169, 260/170, 263/173, 399/89, 494/8 9, 898/38, 402/107, 401/107, 
446/152, 766/151, 762/148, 428/107, 959/147, 1000/148, 786/174, obr ęb 
ewidencyjny 0079-Krasiejów 

 

 

Nazwa 
opracowania 

Projekt Budowlany 
Spis zawartości: 
Tom I - Projekt zagospodarowania terenu 
Tom IIa- Projekt architektoniczno - budowlany –branża drogowa 
Tom IIb1- Projekt architektoniczno - budowlany –branża mostowa 
Most żelbetowy płytowo-belkowy w ciągu drogi powiatowej nr 1807 
Strzelce Opolskie – Krasiejów w km w km 16 + 675,00  (kilometraż po 
aktualizacji kilometrażu 16+751,00) w m. Krasiejów 
Tom IIb2- Projekt architektoniczno - budowlany –branża mostowa 
Most żelbetowy sklepiony w ciągu drogi powiatowej nr 1807 Strzelce 
Opolskie – Krasiejów w km 16 + 850,00  (kilometraż po aktualizacji 
kilometrażu 16+926,09)  w m. Krasiejów 
Tom IIb3- Projekt architektoniczno - budowlany –branża mostowa 
Kładka pieszo-rowerowa w km 16+926,09 w m. Krasiejów 
Tom IIb4- Projekt architektoniczno - budowlany –branża mostowa 
Mur oporowy z prefabrykatów betonowych od km 16+967,35 do km 
17+042,7 DP1807 w miejscowości Krasiejów 
Tom IIc- Projekt architektoniczno-budowlany –kanalizacja deszczowa 
Tom IId- Projekt architektoniczno-budowlany –branża teletechniczna 
Tom III- Dokumentacja geotechniczna 
 

 

Nazwa i adres 
Inwestora  

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  
ul. Strzelców Bytomskich 7  
45-084 Opole 

 

 

Nazwa i adres 
jednostki 
projektowania 
 

ProtechniCon ProtechniCon ProtechniCon ProtechniCon     

Konstrukcje In żynierskie 
Os. Akademickie 4/45 
31 – 866 Kraków  

Egzemplarz nr: 
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Projekt Budowlany  
Lp Imię i nazwisko Funkcja Specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

1 mgr inż. Maciej 
Żuchowicz Projektant Mosty MAP/0084/ 

POOM/04 05.2012 
 

 

2 mgr inż. Tomasz 
Grysiak Sprawdzający Mosty MAP/0085/ 

POOM/06 05.2012 
 

 

3 
mgr inż. Jarosław  

Dziech 
Projektant Drogi 

SLK/2382/ 

POOD/08 
05.2012 

 

4 
mgr inż. Jacek  

Gawron 
Sprawdzający Drogi 

SLK/3353/ 

PWOD/10 
05.2012 

 

5 
mgr inż. Tomasz  

Jelonek 
Projektant Instalacyjna 97/2001 05.2012 

 

6 
mgr inż. Wojciech  

Jelonek 
Sprawdzający Inż. Sanitarna 906/74/Kr 05.2012 

 

7 
Adam  

Byrdziak 
Projektant 

Telekomunikac

yjna 
T-1/04/94 05.2012 

 

 

Kraków 2012 
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Zakres robót budowlanych obj ętych wnioskiem pt. 
 

Przebudowa  odcinka drogi powiatowej  nr 1807 Strze lce Opolskie - Krasiejów  od km 
16 + 543,00  do km 17 + 101,00  oraz przebudowa   m ostów   w  km 16 + 675,00   

i w  km 16 + 850,00  w m. Krasiejów 
 

• Rozbiórce istniejącej nawierzchni drogowej,  szer. 5,20m: od km 16+614.50 do km 16+743.20; od km 

16+758,78 do km 16,894.95; od km 16+957,25 do km 17+110,22 DP nr 1807, nawierzchnia bitumiczna, 

• Budowa nawierzchni drogowej  dostosowanej do kategorii ruchu KR3 o szer. 6,50m: od km 16+614.50 do 

km 16+743.20; od km 16+758,78 do km 16,894.95; od km 16+957,25 do km 17+110,22 DP nr 1807, 

nawierzchnia bitumiczna, 

• Budowa dwustronnych poboczy o szer. 1,00m; od km 16+646,24 do km 16+740,30; od km  16+763,20 

do km 16+894,95 DP 1807 

• Budowa lewostronnego pobocza o szer.1,00m: od km 16+614,50 do km 16+642,73, od km 16+958,81 do 

km 17+036,35 DP 1807, 

• Budowa prawostronnego pobocza o szer.1,00m od  km 17+042,73 do km 17+110,22 DP 1807 

• Budowa prawostronnego chodnika,  szer. 1,50m o nawierzchni z kostki betonowej od km 16+614,50 do 

km 16+638,33 DP 1807 

• Przebudowa skrzyżowania w km 16+641,12 DP nr 1807 wg oddzielnego opracowania, 

• Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego w km 16+643,62 DP 1807; konstrukcja nawierzchni z kostki 

betonowej, 

• Przebudowa skrzyżowania z drogą publiczną w km 16+967,14 DP nr 1807; z nawierzchni bitumicznej 

(dowiązanie do projektu przebudowy ul . Rzecznej wg. opracowania firmy BOTSWEI),   

• Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów w km 17+039,60 DP 1807, 

• Przebudowa zjazdu indywidualnego w km 17+065,89 DP 1807; konstrukcja z nawierzchni z kostki 

betonowej, 

• Przebudowa zjazdu indywidualnego w km 17+070,23 DP 1807; konstrukcja z nawierzchni z kostki 

betonowej,  

• Przebudowa zjazdu indywidualnego w km 17+093,63 DP 1807; konstrukcja z nawierzchni z kostki 

brukowej,  

• Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 1807 ( kanalizacja deszczowa  PVC φ 160mm o łącznej 

długości 43,10m : wyl7-w7 l=10,20m km 16+649,83, wyl6-w6 l=8,90m km 16+690,22, D5.2-w5 l=1,50m 

km 16+765,86, wyl4-w4 l=9,20m km 16+813,93, wyl3-w3 l= 10,30m km 16+845,70, kd3-w2 l=1,50m km 

17+074,25, 1-w1 l=1,50m km 17+109,82; kanalizacja deszczowa PVC φ 200mm o łącznej długości 

68,70m :  wyl8÷D8.1.÷D8.2÷M8.2 l=15,00m km 16+736,57-16+743,19, D8.1.÷M8.1 l=6,80m km 

16+736,57-16+743,19, wyl5÷D5.1.÷D5.2 l=7,50m km 16+765,86, D5.2÷M5.2 l=7,20m km 16+758,77 - 

16+765,86, D5.1÷M5.1 l=7,00m km 16+758,77 - 16+765,86, 16+758,77 - 16+765,86, wyl2÷D2.1÷M3 

l=11,00m km 16+889.21-16+894,96, D2.1÷M4 l=6,50m km 16+899.21-16+894,96,  wyl1÷D1.1÷M1 

l=6,20m km 16+957,62 – 16+958,69,  D1.1÷M2 l=1,50m  km 16+957,62 – 16+958,69; studzienki 

ściekowe Ø 0,50m wraz z wpustami: w7 – km 16+649,83, w6 – km 16+690,22, w5 – km 16+765.86, w4 – 

16+813.93, w3 – 16+845,70, w2 – 17+074,25, w1 – 17+109.82; wyloty skarpowe betonowe 

(prefabrykowane ze ściekiem korytkowym): wyl7 – km 16+655,52, wyl6 – km 16+690.22, wyl8 - km 
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16+736,57, wyl5 - km 16+765,86, wyl4 – km 16+813,93, wyl3 -  km 16+845,70, wyl2 - km 16+889.21; 

studzienki kanalizacji deszczowej – D8.1 i D8.2 – km 16+ 736,57, D5.1 i D5.2 – km 16+765,86, 

D2.1- km 16+889,21, D1.1 - 16+958,69) 

• Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej od km 16+588,43 do km 17+019,37 ( rozbiórka sieci 

teletechnicznej: sieć  teletechniczna od km 16+588,43 do km 17+019,37, rozbiórka słupów sieci 

teletechnicznej: słup s8 w km 16+961,54, słup s7 w km 16+897,11, słup s6 w km 16+857,89, słup s5 w 

km 16+799,65, słup s4 w km 16+740,18, słup s3 w km 16+677,58, słup s2 16+642,53; budowa sieci 

teletechnicznej  od km 16+588,43 do km 17+019,37 DP 1807 : budowa słupów sieci teletechnicznej: słup 

s1 w km 16+588,43, słup s9 w km 16+961,10; budowa studni kablowej SKR-1: st1 w km 16+963,23; 

budowa od słupa s1 do słupa s9 w ułożonym odcinku rurociągu kablowego odcinka kabla typu 

XzTKMXpw 10x4x0,6 o długości 428m od km 16+588,13 do km 16+961,10; budowa od złącza ZP2-1 do 

złącza ZP2-2 w ułożonym odcinku rurociągu kablowego odcinka kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,6 o 

długości 419m od km 16+624,24 do km 17+019,37),  

• Budowa muru oporowego z prefabrykatów żelbetonowych o długości l = 85,11m od km 16+967,35 do km 

17+042,78 DP1807, 

• Budowa barieroporęczy na murze oporowym od km 16+967,35 do km 17+042,78 DP 1807 

• Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż DP 1807 o szerokości 3,00m o nawierzchni z kostki betonowej 

od km 16+645,73 do km 16+894,51, od km 16+957,67 do km 16+964,45 oraz od km 16+967,69 do km 

17+110,22, 

• Przebudowa mostu w km 16 + 850,00  (kilometraż po aktualizacji kilometrażu 16+926,09) DP 1807 

w km 33,968 rzeki Mała Panew polegająca na rozbiórce gzymsów i wyposażenia obiektu, długość 

całkowita obiektu 62,29m, szerokość całkowita obiektu 8,50m, i budowie gzymsów, budowie 

wyposażenia obiektu, budowie wpustów, 

• Budowa kładki pieszo-rowerowej w km 16+926,09 DP 1807 w km 33,968 rzeki Mała Panew, długość 

całkowita obiektu 63,16m, szerokość całkowita obiektu 3,50m,  

• Przebudowa mostu nad polderem zalewowym w km w km 16 + 675,00  (kilometraż po aktualizacji 

kilometrażu 16+751,00) DP 1807 polegająca na rozbiórce istniejącego dwu przęsłowego mostu o 

konstrukcji nośnej z obetonowanych dźwigarów stalowych i budowie nowego dwuprzęsłowego obiektu  

żelbetowego, długość całkowita obiektu 21,50m, szerokość całkowita obiektu 8,20m 

• Budowa nawierzchni na obiektach mostowych z kostki granitowej: od km 16+743.20 do km 16+758,78 

oraz od km 16,894.95; do km 16+957,25 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczam że, 

projekt budowlany: 
 

Przebudowa  odcinka drogi powiatowej  nr 1807 Strze lce Opolskie - Krasiejów  od km 
16 + 543,00  do km 17 + 101,00  oraz przebudowa   m ostów   w  km 16 + 675,00   

i w  km 16 + 850,00  w m. Krasiejów  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Zespół autorski  
Lp Imię i nazwisko Funkcja Specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

1 mgr inż. Maciej 
Żuchowicz 

Projektant Mosty MAP/0084/ 
POOM/04 

05.2012 

 

 

2 mgr inż. Tomasz 
Grysiak Sprawdzający Mosty MAP/0085/ 

POOM/06 05.2012 

 

 

3 
mgr inż. Jarosław  

Dziech 
Projektant Drogi 

SLK/2382/ 

POOD/08 
05.2012 

 

4 
mgr inż. Jacek  

Gawron 
Sprawdzający Drogi 

SLK/3353/ 

PWOD/10 
05.2012 

 

5 
mgr inż. Tomasz  

Jelonek 
Projektant Instalacyjna 97/2001 05.2012 

 

6 
mgr inż. Wojciech  

Jelonek 
Sprawdzający Inż. Sanitarna 906/74/Kr 05.2012 

 

7 
Adam  

Byrdziak 
Projektant 

Telekomunikac

yjna 
T-1/04/94 05.2012 

 



     

 

 

Zamierzenie 
budowlane 

 

Przebudowa  odcinka drogi powiatowej  nr 1807 Strze lce 
Opolskie - Krasiejów  od km 16 + 543,00  do km 17 +  101,00  

oraz przebudowa   mostów   w  km 16 + 675,00   
i w  km 16 + 850,00  w m. Krasiejów 

 
 

Obiekt Droga powiatowa  nr 1807 Strzelce Opolskie - Krasiejów  od km 
16 + 543,00  do km 17 + 101,00  w m. Krasiejów  

 

 

Adres obiektu 

Województwo opolskie, powiat opolski, gmina Ozimek,  
Działki nr 256/169, 260/170, 263/173, 399/89, 494/8 9, 898/38, 402/107, 401/107, 
446/152, 766/151, 762/148, 428/107, 959/147, 1000/148, 786/174, obr ęb 
ewidencyjny 0079-Krasiejów 

 

 

Nazwa 
opracowania 

 

Tom I - Projekt zagospodarowania terenu 
 

 

 

Nazwa i adres 
Inwestora  

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  
ul. Strzelców Bytomskich 7  
45-084 Opole  
 

 

 

Nazwa i adres 
jednostki 
projektowania 
 

ProtechniCon ProtechniCon ProtechniCon ProtechniCon     

Konstrukcje In żynierskie 
Os. Akademickie 4/45 
31 – 866 Kraków  

Egzemplarz nr: 

 

 

Projekt Zagospodarowania Terenu  
Lp Imię i nazwisko Funkcja Specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

1 mgr inż. Maciej 
Żuchowicz Projektant Mosty MAP/0084/ 

POOM/04 05.2012 

 

 

2 mgr inż. Tomasz 
Grysiak Sprawdzający Mosty MAP/0085/ 

POOM/06 05.2012 

 

 

3 
mgr inż. Jarosław  

Dziech 
Projektant Drogi 

SLK/2382/ 

POOD/08 
05.2012 
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4 
mgr inż. Jacek  

Gawron 
Sprawdzający Drogi 

SLK/3353/ 

PWOD/10 
05.2012 

 

5 
mgr inż. Tomasz  

Jelonek 
Projektant Instalacyjna 97/2001 05.2012 

 

6 
mgr inż. Wojciech  

Jelonek 
Sprawdzający Inż. Sanitarna 906/74/Kr 05.2012 

 

7 
Adam  

Byrdziak 
Projektant 

Telekomunikac

yjna 
T-1/04/94 05.2012 

 

 

Kraków 2012 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczam że, 

projekt zagospodarowania terenu: 
 

Przebudowa  odcinka drogi powiatowej  nr 1807 Strze lce Opolskie - Krasiejów  od km 
16 + 543,00  do km 17 + 101,00  oraz przebudowa   m ostów   w  km 16 + 675,00   

i w  km 16 + 850,00  w m. Krasiejów  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

Zespół autorski  
Lp Imię i nazwisko Funkcja Specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

1 mgr inż. Maciej 
Żuchowicz Projektant Mosty MAP/0084/ 

POOM/04 05.2012 

 

 

2 mgr inż. Tomasz 
Grysiak Sprawdzający Mosty 

MAP/0085/ 
POOM/06 05.2012 

 

 

3 
mgr inż. Jarosław  

Dziech 
Projektant Drogi 

SLK/2382/ 

POOD/08 
05.2012 

 

4 
mgr inż. Jacek  

Gawron 
Sprawdzający Drogi 

SLK/3353/ 

PWOD/10 
05.2012 

 

5 
mgr inż. Tomasz  

Jelonek 
Projektant Instalacyjna 97/2001 05.2012 

 

6 
mgr inż. Wojciech  

Jelonek 
Sprawdzający Inż. Sanitarna 906/74/Kr 05.2012 

 

7 
Adam  

Byrdziak 
Projektant 

Telekomunikac

yjna 
T-1/04/94 05.2012 
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• Pismo z dnia DIG-I.8022.368.2011 z dnia 2011.12.07 

• Biuro Obsługi Technicznej „SEWI’’ z dnia 2011.09.28 

• Pismo znak KM.7121.2.51.2012.MW z dnia 2012.05.04 

• Pismo znak TOTSSCU/AD.71791-215/2011 z dnia 2011.12.21 

• Pismo znak TOTSSCU/AD.81066-215/2012 z dnia 2012.04.18 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania 

pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 Strzel ce Opolskie – Krasiejów od km 

16+543.00 do km 17+101.00  oraz przebudowa mostów w  km 16+750.00 i w km 16+850.00 w m. 

Krasiejowie” (w ramach opracowania dokonano aktualizacji kilometrażu)  zlokalizowanego na terenie 

województwa opolskiego, powiat opolski, gmina Ozimek, którego Inwestorem jest  Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu  ul. Strzelców Bytomskich 7 45-084 Opole. 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na podstawie umowy zawartej przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu  ul. Strzelców Bytomskich 7 45-084 Opole z firmą PortechniCon Maciej Żuchowicz 

Konstrukcje inżynierskie os. Akademickie 4/45 31-866 Kraków. 

Projekt niniejszy składa się z następujących części: 

Tom I - Projekt zagospodarowania terenu 
Tom IIa- Projekt architektoniczno - budowlany –bran ża drogowa 
Tom IIb1- Projekt architektoniczno - budowlany –bra nża mostowa 
Most żelbetowy płytowo-belkowy w ci ągu drogi powiatowej nr 1807 Strzelce 
Opolskie – Krasiejów w km w km 16 + 675,00  (kilome traż po aktualizacji 
kilometra żu 16+751,00) w m. Krasiejów 
Tom IIb2- Projekt architektoniczno - budowlany –bra nża mostowa 
Most żelbetowy sklepiony w ci ągu drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie – 
Krasiejów w km 16 + 850,00  (kilometra ż po aktualizacji kilometra żu 16+926,09)  w 
m. Krasiejów 
Tom IIb3- Projekt architektoniczno - budowlany –bra nża mostowa 
Kładka pieszo-rowerowa w km 16+926,09 w m. Krasiejó w 
Tom IIb4- Projekt architektoniczno - budowlany –bra nża mostowa 
Mur oporowy z prefabrykatów betonowych od km 16+967 ,35 do km 17+042,7 
DP1807 w miejscowo ści Krasiejów 
Tom IIc- Projekt architektoniczno-budowlany –kanali zacja deszczowa 
Tom IId- Projekt architektoniczno-budowlany –bran ża teletechniczna 
Tom III- Dokumentacja geotechniczna 
Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz.414) z późniejszymi zmianami. 

1.3. Materiały wyj ściowe. 

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu  dotyczący zadania Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543.00 do km 16+850.00  oraz przebudowa 

mostów w km 16+750.00 i w km 16+850.00 w m. Krasiejowie”  został opracowany w oparciu o: 

− umowa z Zamawiającym. 
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− mapy do celów projektowych wykonaną przez firmę BUG-K Krzysztof Krzyszkowski  

ul. Ozimska 71/6 45-368 Opole, 

− dokumentacja geologiczno inżynierska wykonana przez Firmę „GEO” Katarzyna Schneider  

ul. Płowiecka 29/2 44-121 Gliwice 

− opinie instytucji, 

− wnioski zawarte w raporcie z konsultacji społecznych. 

 

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy. 

− Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999r.) 

− Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 1998r w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 

839 z dnia 24 września 1998r.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach. 

− Ustawa „Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001.) 

− PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obciążenia. 

− PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

− PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

− PN-83/B-03010 - Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

− PN-EN 12063 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

− PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

− PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

− WT-2 Mieszanki mineralo-asfaltowe, Wymagania techniczne 2010. 

Niniejszy projekt wykonany jest z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą inżynierską.  

1.5. Cel opracowania 

Projekt Budowlany wraz z kompletem uzgodnień, stanowi materiał niezbędny do uzyskania 

decyzji ZRID. 

1.6. Opis zamierzenia budowlanego 

Zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem polega na wykonaniu przebudowy drogi 

powiatowej nr 1807 w celu dostosowaniu jej do ruchu kategorii KR3;  budowy wzdłuż drogi ścieżki pieszo-

rowerowej o szer. 3,00m;   przebudowie mostu nad rzeką Mała Panew w km 19+926.09 DP1807,której 
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efektem będzie utrzymanie dotychczasowej nośności klasy „C” wg PN-85/S-10030; przebudowie mostu w 

km 16+751,00 DP1807 której efektem będzie uzyskanie obiektu o nośności klasy „B” wg PN-85/S-10030   

oraz budowy nowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew w km 19+926,09 DP1807. 

 

Roboty w szczególności polegają na: 

• Rozbiórce istniejącej nawierzchni drogowej,  szer. 5,20m: od km 16+614.50 do km 16+743.20; od 

km 16+758,78 do km 16,894.95; od km 16+957,25 do km 17+110,22 DP nr 1807, nawierzchnia 

bitumiczna, 

• Budowa nawierzchni drogowej  dostosowanej do kategorii ruchu KR3 o szer. 6,50m: od km 

16+614.50 do km 16+743.20; od km 16+758,78 do km 16,894.95; od km 16+957,25 do km 

17+110,22 DP nr 1807, nawierzchnia bitumiczna, 

• Budowa dwustronnych poboczy o szer. 1,00m; od km 16+646,24 do km 16+740,30; od km  

16+763,20 do km 16+894,95 DP 1807 

• Budowa lewostronnego pobocza o szer.1,00m: od km 16+614,50 do km 16+642,73, od km 

16+958,81 do km 17+036,35 DP 1807, 

• Budowa prawostronnego pobocza o szer.1,00m od  km 17+042,73 do km 17+110,22 DP 1807 

• Budowa prawostronnego chodnika,  szer. 1,50m o nawierzchni z kostki betonowej od km 

16+614,50 do km 16+638,33 DP 1807 

• Przebudowa skrzyżowania w km 16+641,12 DP nr 1807 wg oddzielnego opracowania, 

• Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego w km 16+643,62 DP 1807; konstrukcja nawierzchni 

z kostki betonowej, 

• Przebudowa skrzyżowania z drogą publiczną w km 16+967,14 DP nr 1807; z nawierzchni 

bitumicznej (dowiązanie do projektu przebudowy ul . Rzecznej wg. opracowania firmy 

BOTSWEI),   

• Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów w km 17+039,60 DP 1807, 

• Przebudowa zjazdu indywidualnego w km 17+065,89 DP 1807; konstrukcja z nawierzchni z 

kostki betonowej, 

• Przebudowa zjazdu indywidualnego w km 17+070,23 DP 1807; konstrukcja z nawierzchni z 

kostki betonowej,  

• Przebudowa zjazdu indywidualnego w km 17+093,63 DP 1807; konstrukcja z nawierzchni z 

kostki brukowej,  

• Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 1807 ( kanalizacja deszczowa  PVC φ 160mm o 

łącznej długości 43,10m : wyl7-w7 l=10,20m km 16+649,83, wyl6-w6 l=8,90m km 16+690,22, 

D5.2-w5 l=1,50m km 16+765,86, wyl4-w4 l=9,20m km 16+813,93, wyl3-w3 l= 10,30m km 

16+845,70, kd3-w2 l=1,50m km 17+074,25, 1-w1 l=1,50m km 17+109,82; kanalizacja deszczowa 

PVC φ 200mm o łącznej długości 68,70m :  wyl8÷D8.1.÷D8.2÷M8.2 l=15,00m km 16+736,57-

16+743,19, D8.1.÷M8.1 l=6,80m km 16+736,57-16+743,19, wyl5÷D5.1.÷D5.2 l=7,50m km 

16+765,86, D5.2÷M5.2 l=7,20m km 16+758,77 - 16+765,86, D5.1÷M5.1 l=7,00m km 16+758,77 - 

16+765,86, 16+758,77 - 16+765,86, wyl2÷D2.1÷M3 l=11,00m km 16+889.21-16+894,96, 

D2.1÷M4 l=6,50m km 16+899.21-16+894,96,  wyl1÷D1.1÷M1 l=6,20m km 16+957,62 – 

16+958,69,  D1.1÷M2 l=1,50m  km 16+957,62 – 16+958,69; studzienki ściekowe Ø 0,50m wraz z 
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wpustami: w7 – km 16+649,83, w6 – km 16+690,22, w5 – km 16+765.86, w4 – 16+813.93, w3 – 

16+845,70, w2 – 17+074,25, w1 – 17+109.82; wyloty skarpowe betonowe (prefabrykowane ze 

ściekiem korytkowym): wyl7 – km 16+655,52, wyl6 – km 16+690.22, wyl8 - km 16+736,57, wyl5 - 

km 16+765,86, wyl4 – km 16+813,93, wyl3 -  km 16+845,70, wyl2 - km 16+889.21; studzienki 

kanalizacji deszczowej – D8.1 i D8.2 – km 16+ 736,57, D5.1 i D5.2 – km 16+765,86, D2.1- km 

16+889,21, D1.1 - 16+958,69) 

• Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej od km 16+588,43 do km 17+019,37 ( rozbiórka sieci 

teletechnicznej: sieć  teletechniczna od km 16+588,43 do km 17+019,37, rozbiórka słupów sieci 

teletechnicznej: słup s8 w km 16+961,54, słup s7 w km 16+897,11, słup s6 w km 16+857,89, słup 

s5 w km 16+799,65, słup s4 w km 16+740,18, słup s3 w km 16+677,58, słup s2 16+642,53; 

budowa sieci teletechnicznej  od km 16+588,43 do km 17+019,37 DP 1807 : budowa słupów 

sieci teletechnicznej: słup s1 w km 16+588,43, słup s9 w km 16+961,10; budowa studni kablowej 

SKR-1: st1 w km 16+963,23; budowa od słupa s1 do słupa s9 w ułożonym odcinku rurociągu 

kablowego odcinka kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,6 o długości 428m od km 16+588,13 do km 

16+961,10; budowa od złącza ZP2-1 do złącza ZP2-2 w ułożonym odcinku rurociągu kablowego 

odcinka kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,6 o długości 419m od km 16+624,24 do km 17+019,37),  

• Budowa muru oporowego z prefabrykatów betonowych o długości l = 85,11m od km 16+967,35 

do km 17+042,78 DP1807, 

• Budowa barieroporęczy na murze oporowym od km 16+967,35 do km 17+042,78 DP 1807 

• Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż DP 1807 o szerokości 3,00m o nawierzchni z kostki 

betonowej od km 16+645,73 do km 16+894,51, od km 16+957,67 do km 16+964,45 oraz od km 

16+967,69 do km 17+110,22, 

• Przebudowa mostu w km 16+926,09 DP 1807 w km 33,968 rzeki Mała Panew polegająca na 

rozbiórce gzymsów i wyposażenia obiektu, długość całkowita obiektu 62,29m, szerokość 

całkowita obiektu 8,50m,  

• Budowa kładki pieszo-rowerowej w km 16+926,09 DP 1807 w km 33,968 rzeki Mała Panew, 

długość całkowita obiektu 63,16m, szerokość całkowita obiektu 3,50m  

• Przebudowa mostu nad polderem zalewowym w km 16+751,00 DP 1807 polegająca na rozbiórce 

istniejącego dwu przęsłowego mostu o konstrukcji nośnej z obetonowanych dźwigarów stalowych 

i budowie nowego dwuprzęsłowego obiektu  żelbetowego, długość całkowita obiektu 21,50m, 

szerokość całkowita obiektu 8,20m 

• Budowa nawierzchni na obiektach mostowych z kostki granitowej: od km 16+743.20 do km 

16+758,78 oraz od km 16,894.95; do km 16+957,25 
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2. PODSTAWOWE  DANE TECHNICZNE STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

2.1. Opis stanu istniej ącego. 

2.1.1. Droga powiatowa nr 1807 

Droga powiatowa posiada jezdnie o szerokości 5.2 o dwóch pasach. Nawierzchnia drogi 
powiatowej – bitumiczna  w dobrym stanie nieliczne  spękania podłużne  i poprzeczne. Pobocze wzdłuż 
przedmiotowej drogi  stanowi utwardzony pas o szerokości 0-1.1m.  

W licznych zagłębieniach pobocza   tworzą się rozlewiska, co szczególnie w okresie wiosny i 
jesieni stanowi poważne utrudnienie dla korzystających z ulicy pieszych. 

Droga na przedmiotowym odcinku posiada bitumiczną jezdnię szerokości 5,20 m  z obustronnymi 
poboczami o szerokości 2*1,10 m. Szerokość korony drogi wynosi 7,40 m. Nie występują tu chodniki co 
zagraża bezpieczeństwu ruchu pieszego. W poboczu ziemnym występuje zadrzewienie. W stanie 
istniejącym woda opadowa za pomocą spadków poprzecznych drogi odprowadzana jest na istniejące 
pobocza gruntowe. 

2.1.2. Most nad polderem zalewowym w km 16+750,00 ( kilometra ż po aktualizacji 16+751,00)  

DP 1807 

Istniejący most znajduje się  w terenie zabudowanym w miejscowości Krasiejów. Jest to 

dwuprzęsłowy obiekt wolnopodparty w układzie wielodźwigarowym. Przęsła mają konstrukcję belkową w 

formie 7 dźwigarów w rozstawie 0,60 m z obetonowanych profili stalowych. Pomost ma konstrukcję 

kolebkową z betonu niezbrojonego. Sklepienia opierają się na dźwigarach podłużnych, które w związku z 

tym spięte są systemem betonowych (zbrojonych) żeber poprzecznych w rozstawie 0,70 m. Przęsła 

oparte są bezpośrednio  na korpusach podpór. Przyczółki i filar są konstrukcjami masywnymi z betonu 

niezbrojonego. Nawierzchnia na obiekcie wykonana jest z kostki kamiennej. Powierzchnia podpór 

wykończona   jest oblicówka kamienną. Stożki nasypowe oraz nasyp drogowy  w bezpośredniej bliskości 

obiektu są nieumocnione.  Obiekt figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Obecnie obiekt nie spełnia 

aktualnych wymogów przepisów dotyczących zasad projektowania obiektów inżynierskich, zarówno 

nośności obiektu, jak i szerokości użytkowych jezdni i chodników. W stanie istniejącym obiekt jest 

wsparty stalowymi podporami. 

Ustrój nośny stanowi 7 dźwigarów w rozstawie 0,60m z obetonowanych profili stalowych. Po wykonanej 

inwentaryzacji obiektu stwierdzono liczne ubytki i spękania betonu w belkach, odsłaniających profile 

stalowe. Ponadto migrująca woda z nieszczelnej izolacji powoduje korozję i wykwity solne na ustroju 

niosącym. Brak urządzeń dylatacyjnych powoduje spękania nawierzchni, a także niebezpieczne 

przemieszczenia ustroju nośnego na podporach, czego wynikiem są wykruszenia i spękania kamiennych 

cokołów. Z uwagi na duże przemieszczenie pionowe filara mogące świadczyć o utracie nośności podłoża 

pod fundamentem lub jego braku w odniesieniu do obecnych obciążeń taborem samochodowym, a także 

stopień komplikacji naprawy tego typu uszkodzenia, obiekt kwalifikuje się do całkowitej rozbiórki. 

Podstawowe parametry geometryczne obiektu 

Istniejący przekrój poprzeczny na moście składa się z następujących elementów: 

− chodnik z balustradą   = 1,15 m 

− pobocza i pasy ruchu  = 5,20 m 

− chodnik z balustradą  = 1,15 m 
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Razem szeroko ść                = 7,50 m  

Długo ść i rozpi ętość obiektu 

− Rozpiętość teoretyczna  Lt = 2x7,0m=14m 

− Długość całkowita obiektu LO = 21,6 m 

Kąt skosu obiektu 

Obiekt przebiega w planie na prostej. Kąt skrzyżowania pomiędzy osią drogi a osią podpór wynosi 90˚. 

2.1.3. Most w  km 16+850 (kilometra ż po aktualizacji 16+926.09) DP 1807 w km 33,968 rze ki Mała 

Panew 

Istniejący most znajduje się  w terenie zabudowanym w miejscowości Krasiejów. Jest to 

dwuprzęsłowy obiekt sklepiony żelbetowy. Most zlokalizowany w ciągu ul. Sporackiej usytuowany jest 

nad  rzeką Mała Panew. Most jest masywną konstrukcją sklepioną o dwóch symetrycznych przęsłach. 

Pomost składa się z dwóch czołowych ścian oporowych zwieńczonych płytami chodnikowymi, tworzącymi 

wraz ze sklepieniem koryto wypełnione zasypką. Sklepienia oparte są na  podporach bez widocznych 

elementów przegubowych. Rozpiętości przęseł w osiach podparcia wynoszą 24m przy wyniosłości 

f/l=0,13. Obiekt posiada masywne podpory betonowe obłożone okładziną kamienną.  

W stanie istniejącym w rejonie projektowanej przebudowy mostu znajdują się następujące 

urządzenia obce: sieć teletechniczna.   Teren pod mostem stanowi woda płynąca rzeki mała Panew. 

Koryto rzeki jest umocnione jedynie w obszarze filara nurtowego. Teren pokryty jest trawą, krzewami i 

drzewami.  

Żelbetowe sklepienia są konstrukcją masywną, mało wrażliwą na dynamiczne obciążenia. Największe 

szkody wywołuje oddziaływanie wody od lat przedostające się w nadłucze i przenikające przez 

konstrukcję sklepienia. Efektem przecieków jest stałe zawilgocenie konstrukcji nośnej, niewielkie ubytki 

betonu oraz wyługiwanie betonu, które koncentruje się głównie przy strefach bocznych konstrukcji oraz w 

miejscu oparcia sklepienia na podporach. Na konstrukcji sklepienia zauważalne są także mikrorysy 

powstałe wskutek technologii betonowania lub działania wody.     

Podstawowe parametry geometryczne obiektu 

Istniejący przekrój poprzeczny na moście składa się z następujących elementów: 

− chodnik z balustradą   = 1,15 m 

− pobocza i pasy ruchu  = 5,20 m 

− chodnik z balustradą  = 1,15 m 

Razem szeroko ść                = 7,50 m  

Długo ść i rozpi ętość obiektu 

− Rozpiętość teoretyczna  Lt = 2x24m=48m 

− Długość całkowita obiektu LO = 63,75m 

Kąt skosu obiektu 

Obiekt przebiega w planie na prostej. Kąt skrzyżowania pomiędzy osią drogi a osią rzeki Mała Panew 

wynosi 90˚. 
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2.1.4. Urządzenia obce. 

W stanie istniejącym  na terenie objętym niniejszym zamierzeniem budowlanym znajdują się następujące 

urządzenia obce: sieć teletechniczna.    

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU. 

3.1. Opis stanu projektowanego 

3.1.1. Droga powiatowa nr 1807 

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę Drogi Powiatowej nr 1807  na dojazdach do obiektu 

mostowego na odcinku od  skrzyżowania z ul. Pustki do km 17+110.22. Droga Powiatowa  zostanie 

przystosowana do ruchu kategorii KR3. Szerokość jezdni drogi powiatowej  wyniesie 6.5m. Dwa pasy 

ruchu po 3.25m każdy. 

Z uwagi na charakter drogi  niweleta projektowana pozostanie bez znaczących zmian w stosunku do 

stanu istniejącego.  

W ramach zadania przeprowadzona została ocena aktualnego stanu technicznego istniejącego pasa 

drogowego (odwierty geotechniczne). Ze względu na przystosowanie drogi powiatowej kategorii ruchu 

KR3  zaprojektowano całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni drogi. Droga powiatowa  posiadać 

będzie szerokość 6.5m z dwustronnymi poboczami o szerokości 1m. 

Wzdłuż drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową  o szerokości 3m. 

Zaprojektowano także odwodnienie w formie kanalizacji deszczowej/ wpustów deszczowych   

odprowadzająca  wodę opadową do istn. rowu przydrożnego. Na początku opracowania zaprojektowano 

rów do prawidłowego odwodnienia jezdni oraz ściezki pieszo-rowerowej. Nowy rów zostanie podłączony 

do nowo budowanego rowu wzdłuż ul. Pustki (odrębne opracowanie projektowe) 

Projekt przewiduje również przebudowę/zabezpieczenie urządzeń podziemnych (instalacje sieciowe) na 

odcinkach kolizji z projektowaną drogą – odrębny tom opracowania. 

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się korektę oznakowania poziomego i pionowego. 

Okres realizacji całej inwestycji szacuje się na kila miesięcy. Prace prowadzone będą etapowo zgodnie z 

przyjętym harmonogramem robót. Do realizacji planowanego przedsięwzięcia wykorzystany zostanie 

typowy sprzęt budowlano-drogowy (piły i frezarki do asfaltu, ciężarówki dowożące materiały, rozściełacze 

asfaltu, walce itp.). 

PARAMETRY TECHNICZNE PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA 

Droga Powiatowa  

• Klasa techniczna: Z     

• Ulica: jedno -jezdniowa, dwukierunkowa  

• Prędkość projektowa: Vp = 40-50 km/h    

• Szer. jezdni: 6.5m   

• Szer. pasów ruchu: 3,25m (nawierzchnia bitumiczna) 

• Ilość pasów ruchu : jeden  w ka żdym kierunku  

• Ścieżka pieszo-rowerowa:  szer. 3m. 

• Kategoria obciążenia ruchem: KR 3 
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• Odwodnienie: realizowane przez: proj. odwodnienie kanalizacja deszczowa, rów  

Zaprojektowane rozwi ązanie nawierzchni 

Ze względu na podniesienie kategorii drogi na ruch KR3, oraz brak możliwości podniesienia niwelety 

drogi – liczne zjazdy, skrzyżowania, obiekty mostowe zaprojektowano nową konstrukcje drogi: 
 

DP 

• 4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 

• 6cm – warstwa wiążąca z AC 16 W  

• 8 cm – podbudowa zasadnicza z AC 16P 

• 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, 

• Zagęszczona istniejąca podbudowa. 

 

DP (poszerzenie pasa drogowego poza nasyp) od km 16 +774.30 do km 16+894.91  

• 4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 

• 6cm – warstwa wiążąca z AC 16 W  

• 8 cm – podbudowa zasadnicza z AC 16P 

• 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, 

• 30 cm – warstwa mrozoochronna kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, 

Pod podbudową pomocniczą  konieczne jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia E2>=120 MPa. 

 

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej 

• 8 cm – betonowa kostka brukowa koloru szarego 

• 3cm – podsypka cementowo - piaskowa 

• 15cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabiliz. mech.  

• 10 cm wymiana podłoża na kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 

• Zagęszczone istniejące podłoże G1 

 

Na zagęszczonej warstwie z kruszywa naturalnego konieczne jest osiągnięcie wtórnego modułu 

odkształcenia E2>=80 MPa.  (chodnik). 

 

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach 

 

• 8 cm – betonowa kostka brukowa koloru czerwonego 

• 3cm – podsypka cementowo - piaskowa 

• 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabiliz. mech.  

• 10 cm wymiana podłoża na kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 

• Zagęszczone istniejące podłoże G1 
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Na zagęszczonej warstwie z kruszywa naturalnego konieczne jest osiągnięcie wtórnego modułu 

odkształcenia E2>=80 MPa.  (chodnik). 

UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE 

Nie planuje się zasadniczych zmian w przebiegu sytuacyjnym  drogi powiatowej, jednak ze względów 

bezpieczeństwa i zachowania warunków technicznych ślad drogi powiatowej wychodzi poza jej zakres 

(od km 16+774.30 do km 16+891.68) – ostry łuk przy wjeździe na obiekt mostowy.   W opracowaniu 

uwzględniono rozwiązania projektowe przebudowy skrzyżowania z ul. Pustki – firmy BOTSEWI. 

Powyższe opracowanie zostało ograniczone w kwesti skrzyżowania z ul. Pustki  do zabudowy 

krawężnika drogowego na wyłukowaniach. Całe skrzyżowanie stanowi odrębne opracowanie wykonane  

przez firmę BOTSEWI. 

 

3.1.2. Most nad polderem zalewowym w km 16+675 (kil ometra ż po aktualizacji 16+751,00)        

DP 1807 

Most projektuje się jako ciągłą konstrukcję żelbetową, dwuprzęsłową. Ustrój nośny projektuje się jako 

płytowo-belkowy o zmiennej wysokości płyty (17-22cm).Belki nośne projektuje się o przekroju 

trapezowym i wysokościach 45cm i 50cm z betonu klasy C30/37. Spadki poprzeczne na obiekcie będą 

wyprofilowane przez beton profilujący układany na izolacji. Woda opadowa będzie odprowadzana za 

pomocą systemu wpustów i sączków poprzez kolektory zbiorcze do studzienek kanalizacyjnych, a 

następnie do przydrożnych rowów. Balustrady projektuje się w formie istniejącej, podniesione do 

wysokości 110 cm. Nawierzchnię projektuje się z istniejącej kostki kamiennej ułożonej na podsypce 

cementowo-piaskowej. Ustrój niosący będzie oparty na podporach za pomocą 12 łożysk elastomerowych. 

Podpory będą posadowione bezpośrednio. Ponadto pod podporą od strony Ozimka przewiduje się 

wymianę gruntu na głębokość 1m na piasek średni o Is.min=0.98.  

Przekrój poprzeczny na obiekcie. 

Przekrój na obiekcie zostanie dostosowany do projektowanego przekroju poprzecznego drogi. 

Projektowany przekrój normalny drogi na obiekcie składa się z następujących elementów: 

− Balustrada z gzymsem   = 0,35 m 

− bezpiecznik = 0,50m 

− jezdnia  = 6,50 m 

− bezpiecznik = 0,50 m 

− balustrada z gzymsem  = 0,35 m 

Razem szeroko ść                = 8,20 m  

− Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (daszkowy) 

− Spadek poprzeczny bezpiecznika  4,0% 

Trasa drogowa w rejonie obiektu przebiega w planie na prostej.   

Długo ść i rozpi ętość obiektu. 

− Długość całkowita ustroju niosącego  LC = 15,50m 
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− Rozpiętość ustroju niosącego (w osiach)                                                    Lt = 2x7,55m 

− Długość całkowita obiektu  LO = 24,40m 

− Światło poziome obiektu   2x5,55m 

Kąt skosu obiektu. 

Obiekt przebiega w planie na prostej a kąt skosu pomiędzy osią  poprzeczną obiektu a drogi wynosi 90o . 

 

3.1.3. Most w  km 16+850 (kilometra ż po aktualizacji 16+926.09)DP 1807 w km 33,968 rzek i Mała 

Panew 

Zadaniem przebudowy będzie przystosowanie drogi do ruchu pojazdów o masie do 30 t (klasa C zgodnie    

z PN-85/S-10030) oraz poszerzenie jezdni do 6,50 m. Obiekt jest obiektem dwuprzęsłowym o konstrukcji 

żelbetowej sklepionej.  Obiekt znajduje się w Wykazie Zabytków – Gminnej Ewidencji Zabytków, dlatego 

konieczne jest zachowanie istniejącej formy architektonicznej. Dostosowanie szerokości jezdni do 

obowiązujących przepisów jest możliwe dzięki zastosowaniu płyty odciążającej o szerokości 8,20m. Na 

obiekcie zostaną zamontowane obustronne balustrady zachowujące obecną formę architektoniczną lecz 

dostoswane do obowiązujących przepisów czyli podwyższone do wysokości 1,10m. Nawierzchnia jezdni 

zostanie odtworzona z elementów pochodzących z rozbiórki. Teren pod obiektem należy uporządkować a 

filar umocnić kamieniem łamanym na zaprawie betonowej (materiał ma być zgodny z istniejącym na 

filarze obiektu). 

Przekrój poprzeczny na obiekcie. 

Przekrój na obiekcie zostanie dostosowany do projektowanego przekrój poprzecznego drogi. 

Projektowany przekrój normalny drogi na obiekcie składa się z następujących elementów: 

− Balustrada z gzymsem   = 0,35 m 

− bezpiecznik = 0,50m 

− jezdnia  = 6,50 m 

− bezpiecznik = 0,50 m 

− balustrada z gzymsem  = 0,35 m 

Razem szeroko ść                = 8,20 m  

− Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (daszkowy) 

− Spadek poprzeczny bezpiecznika  4,0% 

Trasa drogowa w rejonie obiektu przebiega w planie na prostej.   

Długo ść i rozpi ętość obiektu. 

− Długość całkowita ustroju niosącego  LC = 62.29m 

− Długość całkowita obiektu LO = 2x24,00m 

− Światło obiektu   2x23,00m 

Kąt skosu obiektu. 

Obiekt przebiega w planie na prostej a kąt skosu pomiędzy osią obiektu a osią rzeki Mała Panew wynosi 

90o. 
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3.1.4. Kładka pieszo-rowerowa w km 16+926,09 DP 180 7 w km 33,968 rzeki Mała Panew 

Projektowana kładka ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzać ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1807 nad rzeką Mała Panew. Projektuje się kładkę jedno przęsłową o konstrukcji 

wstęgowej.  

Niweleta kładki jest wzniesiona w najniższym punkcie ponad zwierciadło wody wysokiej w rzece na 

wysokość 1,33m. 

Przekrój normalny  na doj ściach do kładki. 

Droga powiatowa nr 1807 wzdłuż kładki ma przekrój jednojezdniowy z obustronnymi poboczami o 

całkowitej szerokości 6,5m+2x1m=8,5m 

Ciąg pieszo-rowerowy na dojściach do kładki ma szerokość 3,0m. 

 

3.1.5. Mur oporowy od km 16+967,35 do km 17+042,78 DP1807 

Zadaniem budowy muru oporowego jest zapewnienie wykonania ścieżki pieszo rowerowej zlokalizowanej 

wzdłuż drogi powiatowej. Mur oporowy projektuje się wykonać jako konstrukcję żelbetową 

prefabrykowaną. Zwieńczenie muru stanowi żelbetowy monolityczny gzyms. Zabezpieczenie pojazdów i 

użytkowników ścieżki pieszo rowerowej stanowić będzie barieroporęcz o wysokości 1,20m, zlokalizowana 

na krawędzi muru. Szerokość ścieżki pieszo rowerowej wynosi 3,00m.  

Przekrój normalny  na drodze 

Projektowany przekrój normalny ścieżki pieszo rowerowej wynosi 3,00m. 

Spadek poprzeczny ścieżki   2,0 % (jednostronny) 

Niweleta muru. 

Niweleta muru dostosowana jest do niwelety drogi. W planie geometria dostosowana jest do przebiegu 

drogi powiatowej jak i również ul. Rzecznej.   

 

3.1.6. Urządzenia obce. 

3.1.6.1. Kanalizacja deszczowa 

Przedmiotem opracowania w branży – kanalizacja deszczowa jest podanie rozwiązań 

technicznych budowy kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia nawierzchni 

przebudowywanej drogowej powiatowej wraz z przejęciem i odprowadzeniem wód z 

przebudowywanych mostów. 

 

 Zakres opracowania: 

 

Przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC φ160 mm 

● wyl7÷w7       L= 10,20 m 

● wyl6÷w6       L= 8,90 m 
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● D5.2÷w5       L= 1,50 m 

● wyl4÷w4       L= 9,20 m 

● wyl3÷w3       L= 10,30 m 

● kd3÷w2       L= 1,50 m 

● 1÷w1        L= 1,50 m 

    RAZEM    L=43,10 m 

 

Przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC φ200 mm 

● wyl8÷D8.1.÷D8.2÷M8.2     L= 15,00 m 

● D8.1.÷M8.1       L= 6,80 m 

● wyl5÷D5.1.÷D5.2      L= 7,50 m 

● D5.2÷M5.2       L= 7,20 m 

● D5.1÷M5.1       L= 7,00 m 

● wyl2÷D2.1÷M3      L= 11,00 m 

● D2.1÷M4       L= 6,50 m 

● wyl1÷D1.1÷M1      L= 6,20 m 

● D1.1÷M2       L= 1,50 m 

    RAZEM    L=68,70 m 

 

 

 - studzienki kanalizacji deszczowej – Ø 1,2 m    -6 szt.  

 - studzienki ściekowe Ø 0,50m wraz z wpustami (w1÷w7)  -7 szt.  

 - wyloty skarpowe betonowe - prefabrykowane 

      ze ściekiem korytkowym (wyl2÷wyl8) - 7 szt. 

  

 

W ramach projektu drogi zaprojektowano odwodnienie w formie kanalizacji deszczowej/wpustów 

deszczowych. Woda opadowa będzie odprowadzana przykanalikami i wprowadzana do rowu 

przydrożnego projektowanymi wylotami oraz do projektowanego kanału φ600 mm.  

Projekt przewiduje również przebudowę/zabezpieczenie urządzeń podziemnych (instalacje sieciowe) 

na odcinkach kolizji z projektowaną drogą – odrębny tom opracowania. 

Budowa kanalizacji deszczowej jest realizowana w ramach przebudowy Drogi Powiatowej nr 

1807. 

 Jej celem jest odwodnienie nawierzchni projektowanego odcinka drogi.  

Budowa kanalizacji deszczowej/przykanalików nie wprowadza technicznych zmian w istniejącej 

infrastrukturze podziemnej ani w ukształtowaniu wysokościowym terenu oraz jego zagospodarowaniu. 

Nie wpływa na charakter układu drogowego. Nie powoduje także konieczności wycinki drzew i krzewów, 

ani wyburzeń jakichkolwiek obiektów.  
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 Wody opadowe z powierzchni drogi zbierane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi na jezdni. Wody opadowe zostaną sprowadzone spadkami poprzecznymi do 

krawężnika a następnie spadkami podłużnymi do wpustów żeliwnych. 

Projekt kanalizacji wraz z wpustami drogowymi został dostosowany do projektowanego układu 

drogowego zarówno pod względem lokalizacji wpustów i studni jak i pod względem wysokościowym. 

Projektowana kanalizacja deszczowa składa się ze studzienek wodościekowych z wpustami typu 

ciężkiego oraz przykanalików i wylotów do przydrożnego rowu. Studzienki wodościekowe są elementem 

odwodnienia pasa drogowego. 

Lokalizacja projektowanych elementów kanalizacji deszczowej tj. studni, wpustów, przykanalików 

i wylotów została pokazana na planie zagospodarowania terenu. 

W zakres planowanej inwestycji wchodzi również projekt rowu do prawidłowego odwodnienia 

jezdni oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Nowy rów zostanie podłączony do nowo budowanego rowu wzdłuż 

ul. Pustki. Projekt rowu objęty jest odrębnym opracowaniem projektowym. 

 Trasy przykanalików zostały poprowadzone możliwie najkrótszą drogą pomiędzy wpustem 

ulicznym a wylotem do rowu (lub wylotem do projektowanej kanalizacji). 

 Część wód opadowych z projektowanego odcinka drogi będzie odprowadzana do rowu 

przydrożnego, a część do kanału φ600.   

 

 Do projektowanego rowu przydrożnego zostaną odprowadzone wody opadowe z odcinka drogi 

pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Pustki a mostem na rzece Mała Panew, oraz z połowy powierzchni 

tego mostu.  

 

Wyl2÷D2.1÷M3    φ200 mm L=11,00 m 

D2.1÷M4     φ200 mm L=6,50 m 

Wyl3÷w3     φ160 mm L=10,30 m 

Wyl4÷w4     φ160 mm L=9,20 m 

Wyl5÷D5.1÷D5.2   φ200 mm L=7,50 m 

D5.2÷w5     φ160 mm L=1,50 m 

D5.2÷M5.2    φ200 mm L=7,20 m 

D5.1÷M5.1    φ200 mm L=7,00 m 

Wyl6÷w6     φ160 mm L=8,90 m 

Wyl7÷w7     φ160 mm L=10,20 m 

Wyl8÷D8.1÷D8.2÷M8.2   φ200 mm L=15,00 m 

D8.1÷M8.1    φ200 mm L=6,80 m 
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 Do projektowanego kanału φ600 mm odprowadzone zostaną wody opadowe z dwóch 

zaprojektowanych wpustów: wpust W1 i wpust W2 oraz poprzez studnie D1.1 z odwodnienia połowy 

powierzchni mostu. 

 Odcinki przykanalików podłączone do kanału φ600 mm: 

  

Wpust W1 ÷ 1    φ160 mm L=1,5 m 

Wpust W2 ÷ kd3    φ160 mm L=1,5 m 

M1 ÷ studnia D1.1 ÷ wyl1  φ200 mm L=6,20 m 

M2 ÷ studnia D1.1    φ200 mm L=1,5 m 

 

 Wszystkie przewody kanalizacyjne zostały zaprojektowane z rur kanalizacyjnych, kielichowych 

łączonych na uszczelkę PVC SN 12 SDR 34 – rury lite (jednorodne, niespienione). W średnicach : 

φ160 i φ200 mm. 

 Uzbrojenie kanalizacji będą stanowić studzienki rewizyjne φ 120 cm.  

 Projektuje się studzienki betonowe, okrągłe z elementów prefabrykowanych łączonych na 

uszczelkę gumową: 

− części dolnej, 

− kręgów 

 Przy przejściach rur PVC przez betonowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne 

tulejowe mocowane z zastosowaniem betonu hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07.   

 Przykrycie studzienki będzie stanowić żelbetowa płyta pokrywowa z otworem na właz φ600mm, 

oparta na płycie odciążającej.  

 Ukształtowanie przekroju poprzecznego, oraz sposób ułożenia płyty zapewnia przenoszenie 

obciążenia od ruchu drogowego na podłoże z pominięciem studni.  

 Wyposażenie studzienek stanowią włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym φ 600 klasy D400 

oraz klamry żeliwne powleczone tworzywem sztucznym. 

 Studzienki oznaczone jako D1.1 oraz kd3, z uwagi na znaczne różnice wysokości pomiędzy 

wlotem a wylotem, zaprojektowano dodatkowo wyposażyć w kaskadę wewnętrzną DN 150/200 firmy 

PREDL (lub równoważną). 

 Włączenia do kanału φ600 mm wykonać przy pomocy kształtek połączeniowych typowych lub np. 

firmy FUNKE. 

 

Studzienki wodościekowe. 

 Studzienki wodościekowe stanowią elementy odwodnienia jezdni.  
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Projektuje się studzienki wodościekowe betonowe φ 50 cm z elementów żelbetowych, prefabrykowanych 

typu Kaprin lub równorzędnych z osadnikiem o głębokości 80 cm. 

 Studzienka wodościekowa składa się z podstawy z osadnikiem, kręgów żelbetowych φ 50 cm 

oraz kręgu przyłączeniowego dostosowanego do osadzenia rur φ 160 PVC SN12.  

  Wyposażenie studzienek stanowią wpusty uliczne żeliwne klasy D400 wg PN-57-H-

74081 osadzone na pierścieniach odciążających. 

 Przykanaliki kanalizacyjne projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PCV-U φ 

160 o ścianach litych (nie spienionych) i sztywności obwodowej SN 12 kN/m2. 

 Przykanaliki należy układać ze spadkiem min i = 2%. 

 

Wyloty do rowu. 

 Wyloty do rowu zaprojektowano jako typowe skarpowe betonowe prefabrykowane wyloty ze 

ściekiem korytkowym (muldą odprowadzającą wodę). 

 Wyloty zostaną zabudowane na skarpie rowu. Okolice wylotu (tj. dno i skarpy rowu) należy 

umocnić. Z uwagi na to, że rów będzie dopiero realizowany, metodę umocnienie pozostawia się w gestii 

Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. Sposób umocnienia musi zostać 

również dostosowany do zrealizowanego rowu. 

 Głębokość ułożenia kanalizacji została podyktowana usytuowaniem projektowanego kanału i 

projektowanego rowukanału-odbiornika oraz profilem podłużnym drogi. Głębokości te wahają się od ok. 

0,8 m do 2,05 i 3,56 przy włączeniach do projektowanego kanału φ600 mm. 

 Spadki przykanalików wynikają z głębokości ich posadowienia i wynoszą w większości 2,0%. 

 W miejscach skrzy żowań i zbli żeń z istniej ącym uzbrojeniem roboty ziemne i monta żowe 

musz ą być prowadzone r ęcznie, zgodnie z wymaganiami i pod ścisłym nadzorem u żytkownika 

danego uzbrojenia.  Istniej ące uzbrojenie powinno by ć dokładnie zlokalizowane i odsłoni ęte przed 

wykonaniem wykopu i przykanalików. 

 Przy skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji z kablami teletechnicznymi i energetycznymi 

należy je zabezpieczyć za pomocą rur dwudzielnych AROT typ A PS φ 160 o długości minimum 2,5 m. 

 Prace ziemne prowadzone będą w terenie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym gdzie nie 

wyklucza się istnienia nie wykazanych na planach urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do 

inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

 O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu, 

urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru robót. 

 Oddziaływanie na środowisko naturalne planowanej inwestycji występuje głównie w trakcie 

budowy z powodu pracy sprzętu transportowego i mechanicznego. 

 Eksploatacja przykanalików kanalizacji opadowej nie będzie ujemnie oddziaływać na środowisko. 

Ujęcie wód opadowych w system kanalizacji deszczowej zapewni ich podczyszczenie.   
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3.1.6.2. Sieć teletechniczna 

Przedmiotem opracowania w branży – sieć teletechniczna jest podanie rozwiązań technicznych 

przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej. Z uwagi na przebieg istniejącej linii nadziemnej 

oraz w celu umożliwienia bezkolizyjnej przebudowy należy:  

− przebudować istniejący słup telefoniczny pojedynczy uszczudlony oznaczony jako s1 na 

słup bliźniaczy uszczudlony z odciągiem, 

− wbudować słup telefoniczny bliźniaczy uszczudlony oznaczony jako s9, 

− w rejonie skrzyżowania ul. Sporackiej i Rzecznej wybudować studnię kablową typu SKR-

1 oznaczoną jako st1, 

− wybudować odcinki rurociągu kablowego , 

− od słupa s1 do słupa s9 w ułożonym odcinku rurociągu kablowego wybudować odcinek 

kabla typu XzTKMXpw 10x74x0,6 o długości 428m, 

− istniejący odcinek kabla nadziemnego pomiędzy słupami nr s8 i s10 przejąć na 

wybudowany słup nr s9 

− od złącza ZP-2/1 do złącza ZP-2/2 w ułożonym odcinku rurociągu kablowego 

wybudować odcinek kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,6 o długości 419m,  

− przejście pod ul. Pustki i rzeczną wykonać metodą poziomego wiercenia 

− przejście rzeki Mała Panew wykonać w wbudowanym kanale kablowym na kładce 

− wszystkie złącza na kablach rozdzielczych wykonać bezprzerwowo jako równoległe 

− wyłączyć istniejące kable z równoległości, 

− po dokonaniu przełączenia kabli należy wykonać pomiary wszystkich 

przebudowywanych kabli oraz „przedzwonić” istniejących abonentów 

− po wybudowaniu nowych odcinków sieci należy zlikwidować istniejące, kolidujące z 

przebudową odcinki sieci telefonicznej. 

Przebudowę odcinka sieci telefonicznej należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

zakładowych TP-S.A. oraz wymaganiami wynikającymi z uzgodnień. 

3.1.7. Inwentaryzacja zieleni 

Konieczna będzie wycinka drzew kolidujących z projektowaną inwestycją. Rozmieszczenie drzew 

przeznaczonych do wycinki zostało naniesione na rysunek przedstawiający zagospodarowanie terenu a 

poniżej zamieszczone zostało tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. 

L.p.  NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

OBWÓD PNIA     

NA WYS. 

130 cm 

WYS.  

[m] 

           

ŚREDNICA 

KORONY                

[m]/ POW. 

KRZEWU [m²] 

2 Tilia cordata Lipa drobnolistna 184 18 10 

3 Tilia cordata Lipa drobnolistna 155 16 9 



Projekt zagospodarowania terenu     

28 

ProtechniConProtechniConProtechniConProtechniCon 

L.p.  NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

OBWÓD PNIA     

NA WYS. 

130 cm 

WYS.  

[m] 

           

ŚREDNICA 

KORONY                

[m]/ POW. 

KRZEWU [m²] 

4 Tilia cordata Lipa drobnolistna 196 18 10 

5 Robinia pseudoacacia Robinia biała 24 6 3 

6 Tilia cordata Lipa drobnolistna 230 18 8 

7 Tilia cordata Lipa drobnolistna 197 20 12 

8 Tilia cordata Lipa drobnolistna 232 20 14 

9 Tilia cordata Lipa drobnolistna 170 20 8 

10 Tilia cordata Lipa drobnolistna 244 18 14 

11 Tilia cordata Lipa drobnolistna 157 18 10 

12 Tilia cordata Lipa drobnolistna 229 20 12 

13 Tilia cordata Lipa drobnolistna 173 18 8 

14 Tilia cordata Lipa drobnolistna 152 18 8 

15 Tilia cordata Lipa drobnolistna 107 15 6 

18 Tilia cordata Lipa drobnolistna 168 20 8 

20 Alnus glutinosa Olsza czarna 139 21 6 

21 Tilia cordata Lipa drobnolistna 237 20 10 

22 Tilia cordata Lipa drobnolistna 193 18 9 

23 Tilia cordata Lipa drobnolistna 207 18 6 

24 Tilia cordata Lipa drobnolistna 206 20 8 

25 Tilia cordata Lipa drobnolistna 196 20 10 

26 Tilia cordata Lipa drobnolistna 168 20 8 

27 Robinia pseudoacacia Robinia biała 275 20 14 

28 Tilia cordata Lipa drobnolistna 183 18 12 

29 Robinia pseudoacacia Robinia biała - odrosty 

pniowe w formie 

krzewiastej 

- 1 1m² 

30 Robinia pseudoacacia Robinia biała - odrosty 

pniowe w formie 

krzewiastej 

- 2 2m² 

31 Acer platanoides Klon zwyczajny - 

odrosty pniowe w 

formie krzewiastej 

- 0,8 1m² 

37 Robinia pseudoacacia 

Ulmus laevis 

Robinia biała, wiąz 

szypułkowy- odrosty 

pniowe w formie 

- 0,8-1,5 4m² 
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L.p.  NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

OBWÓD PNIA     

NA WYS. 

130 cm 

WYS.  

[m] 

           

ŚREDNICA 

KORONY                

[m]/ POW. 

KRZEWU [m²] 

krzewiastej 

38 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy- 

odrosty pniowe w 

formie krzewiastej 

- 1 1,5m² 

39 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy- 

odrosty pniowe w 

formie krzewiastej 

- 1 2,5m² 

43 Alnus glutinosa Olsza czarna 130 21 6 

44 Alnus glutinosa Olsza czarna 131 21 6 

45 Alnus glutinosa Olsza czarna- 

egzemplarz 

zamierający 

101 21 3 

46 Salix alba Wierzba biała- 

połamana, zamierająca 

114 10 7 

55 Robinia pseudoacacia Robinia biała- 

samosiew w formie 

krzewiastej        w 

wieku poniżej 10 lat 

 

- 3 3m² 

56 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej; w wieku poniżej 10 lat 

- 4 10m²  

57 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej; w wieku poniżej 10 lat 

- 4 16m² 

58 Tilia cordata Lipa drobnolistna 187 20 15 

59 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej; w wieku poniżej 10 lat 

- 3 6m² 

60 Robinia pseudoacacia Robinia biała 46 7 5 

61 Robinia pseudoacacia Robinia biała 34 7 3 

62 Tilia cordata Lipa drobnolistna 161 20 13 

63 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej; w wieku poniżej 10 lat 

- 4 15m² 

64 Robinia pseudoacacia Robinia biała- 

samosiew w formie 

krzewiastej      w wieku 

- 4 4m² 
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L.p.  NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

OBWÓD PNIA     

NA WYS. 

130 cm 

WYS.  

[m] 

           

ŚREDNICA 

KORONY                

[m]/ POW. 

KRZEWU [m²] 

poniżej 10 lat 

65 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej; w wieku poniżej 10 lat 

- 4 12m² 

66 Robinia pseudoacacia Robinia biała 55 8 5 

67 Robinia pseudoacacia Robinia biała- 

samosiew w formie 

krzewiastej      w wieku 

poniżej 10 lat 

- 2 1,5m² 

68 Robinia pseudoacacia Robinia biała 53 8 4 

69 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej 

- 4 5m² 

70 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej 

- 4 3m² 

71 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej 

- 5 340m² 

72 Robinia pseudoacacia Robinia biała 55 8 4 

73 Robinia pseudoacacia Robinia biała 44 9 4 

74 Tilia cordata Lipa drobnolistna 203 20 10 

75 Tilia cordata Lipa drobnolistna 168 19 8 

76 Robinia pseudoacacia Robinia biała 39 8 4 

77 Robinia pseudoacacia Robinia biała 46 8 4 

78 Robinia pseudoacacia Robinia biała 38+45 8 6 

79 Robinia pseudoacacia Robinia biała 37 9 3 

80 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej 

- 4 5m² 

81 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej 

- 2 3m² 

82 Robinia pseudoacacia Robinia biała 43 8 3 

83 Robinia pseudoacacia Robinia biała- 

samosiew w formie 

krzewiastej      w wieku 

poniżej 10 lat 

- 1,5 0,5m² 

84 Robinia pseudoacacia Robinia biała- 

samosiew w formie 

- 2 1m² 
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L.p.  NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

OBWÓD PNIA     

NA WYS. 

130 cm 

WYS.  

[m] 

           

ŚREDNICA 

KORONY                

[m]/ POW. 

KRZEWU [m²] 

krzewiastej       w wieku 

poniżej 10 lat 

85 Robinia pseudoacacia Robinia biała 

 

45 9 6 

86 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej 

- 4-5 118m²  

87 Tilia cordata Lipa drobnolistna 177 20 10 

88 Tilia cordata Lipa drobnolistna 181 20 10 

89 Tilia cordata Lipa drobnolistna 327 20 10 

90 Robinia pseudoacacia Robinia biała 64 9 6 

91 Robinia pseudoacacia Robinia biała 42 8 3 

92 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej 

- 4 8m²  

93 Robinia pseudoacacia Robinia biała 64 9 6 

94 Robinia pseudoacacia Robinia biała 44 8 4 

95 Grupa samosiewów robinii białej w formie 

krzewiastej 

- 3 12m² 

96 Tilia cordata Lipa drobnolistna 188 20 10 

97 Tilia cordata Lipa drobnolistna 223 20 10 

98 Tilia cordata Lipa drobnolistna 222 20 12 

99 Robinia pseudoacacia Robinia biała- 

samosiew w formie 

krzewiastej      w wieku 

poniżej 10 lat 

- 1,5 2m² 

 

4. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

Powierzchnia całkowita zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym: 1,08ha. 

Powierzchnia stałego zajęcia terenu: 1,07ha. 

Powierzchnia jezdni: 0,32ha ( w tym 0,2669 ha jezdnia o nawierzchni bitumicznej; 0,0507 ha jezdnia o 

nawierzchni z kostki granitowej). 

Powierzchnia poboczy: 0,061ha 

Powierzchnia chodnika: 0,0033ha 

Powierzchnia ścieżki pieszo rowerowej: 0,13 ha 
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Powierzchnia  mostu w  km 16+850 (kilometraż po aktualizacji16+926.09) DP 1807w km 33,968 rzeki 

Mała Panew – 0,053ha 

Powierzchnia kładki pieszo-rowerowej w km 16+926,09 DP 1807 w km33,968 rzeki Mała Panew – 

0,022ha 

Powierzchnia mostu nad polderem zalewowym w km 16+675 (kilometraż po aktualizacji 16+751,00)       

DP 1807- 0,020ha 

5. OCHRONA DÓBR KULTURY 

 

Teren objęty zamierzeniem budowlanym nie znajduje się na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską.  

Most w km 16+926,09 DP 1807 oraz most w km 16+751,00 DP 1807 figurują w wykazie 

zabytków gminy Ozimek dlatego konieczne jest zachowanie ich dotychczasowej formy architektonicznej. 

6. WARUNKI GÓRNICZE 

 

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

7. KOLIZJA Z ISTNIEJ ĄCYMI SIECIAMI UZBROJENIA 

 

Przed przystąpieniem do  budowy obiektu należy dokonać przebudowy sieci teletechnicznej  

zawartym w Tomie II części D. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji urządzeń 

obcych w celu ustalenia czy nie zachodzi konieczność przebudowy innych sieci uzbrojenia terenu nie 

ujętych w niniejszym opracowaniu. 

 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 

Realizacja przedmiotowej inwestycji zmienia dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu. 

Poszerzenie pasa drogowego podyktowane jest budową ścieżki pieszo-rowerowej. 

Ponadto projektowane zamierzenie budowlane swoim zakresem robót: 

1. nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 
2. nie powoduje pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 
3. nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych; 

 

9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU 

 

Bezpieczeństwo użytkowania obiektów zapewnione jest przez zastosowanie balustrad na obiektach 

oraz wykonanie barieroporęczy na murze oporowym. 
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10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie obszarów chronionych ze względu na walory 

przyrodnicze lub wysokiej wartości użytki rolne. 

 

Prace budowlane nie znajdują się na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie oddziaływają negatywnie 

na obszar Natura 2000 . 

 

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakończeniu wznoszenia obiektu.  

 

11. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

 

Nie dotyczy 

12. INFORMACJA O ZAGRO ŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

 

W wyniku realizacji analizowanej inwestycji nastąpi polepszenie klimatu akustycznego na terenach 

przyległych do przedmiotowej trasy. Wymiana starej nawierzchni na nową pozwoli ograniczyć hałas 

powstający na styku kół samochodów i jezdni o około 2 dB . 

W fazie eksploatacji nie przewiduje się wzrostu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, ponad 

dotychczasowy poziom. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy płynności ruchu a stan sanitarny 

powietrza ulegnie poprawie. 

Ze względu na lokalny charakter inwestycji jak i na jej dużą odległość od granicy państwa 

oddziaływania transgraniczne nie będzie występowało. 

Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie 

odbywać się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze 

zm.). Wszystkie wytwarzane odpady będą ewidencjonowane przez ich wytwórców (firmę wykonującą 

roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy świadczące usługi - na etapie eksploatacji).   

Powstające w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte oleje, akumulatory, części 

maszyn należy składować w kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna).  

Najlepszym sposobem utylizacji odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Ze względu na 

możliwe ich zanieczyszczenie metalami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi (pochodzącymi ze 

spływów z powierzchni drogi), powstały kompost nie powinien być używany w celach rolniczych. 

13. UWAGI KOŃCOWE 

 

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z przepisami techniczno 

budowlanymi oraz uwzględnia wszelkie uwagi i warunki z uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zmienia sposobu dotychczasowego  zagospodarowania terenu. 
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 Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) odpady, które 

powstaną w trakcie robót budowlanych nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego, gdyż 

Wykonawca zapewni właściwy sposób utylizacji i składowania odpadów powstałych podczas 

prowadzenia robót. 

 

 

Opracował : 

mgr inż. Maciej Żuchowicz 

 

 

Kraków, maj 2012r. 



Projekt zagospodarowania terenu     

35 

ProtechniConProtechniConProtechniConProtechniCon 

II. RYSUNKI 

  

Rys .1     Orientacja 

Rys. 2.1    Projekt  zagospodarowania  terenu cz.1 

Rys. 2.2    Projekt  zagospodarowania  terenu cz.2 
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III. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 

• Uprawnienia projektanta branży mostowej – Maciej Żuchowicz 

• Zaświadczenie projektanta branży mostowej – Maciej Żuchowicz 

• Uprawnienia sprawdzającego branży mostowej – Tomasz Grysiak 

• Zaświadczenie sprawdzającego branży mostowej – Tomasz Grysiak 

• Uprawnienia projektanta branży drogowej – Jacek Gawron 

• Zaświadczenie projektanta branży drogowej – Jacek Gawron 

• Uprawnienia sprawdzającego branży drogowej– Jarosław Dziech 

• Zaświadczenie sprawdzającego branży drogowej– Jarosław Dziech 

• Uprawnienia projektanta branży instalacyjnej– Tomasz Jelonek 

• Zaświadczenie projektanta branży instalacyjnej – Tomasz Jelonek 

• Uprawnienia sprawdzającego branży instalacyjnej– Wojciech Jelonek 

• Zaświadczenie sprawdzającego branży instalacyjnej – Wojciech Jelonek 

• Uprawnienia projektanta branży teletechnicznej– Adam Byrdziak 

• Zaświadczenie projektanta branży teletechnicznej – Adam Byrdziak 
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