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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 

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

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

północny-zachód od Opola.  

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

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

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

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

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

odprowadzone do projektowanej lub istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

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

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

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

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2015r., 

poz. 2031) i zakończona będzie decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. 

ZRID). 

2. Podstawa opracowania 

2.1. UMOWA 

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

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

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

dokumentacji przetargowej dla opracowania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O 

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

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

2.2. MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA 

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

16/2016.  

 Materiały archiwalne (karty przeglądów, dokumentacje archiw.). 

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

z naniesionym istniejącym uzbrojeniem nad- i podziemnym. 

 Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000.  

 Wykaz właścicieli i władających gruntami w strefie projektowanej inwestycji.  

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

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

 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją wyników podłoża dla zadania 

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

wykonana przez firmę GeoSoilTest, 

 Projekt Geotechniczny opracowany przez Grzegorza Sierkę, styczeń 2017 

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

Zamawiającego. 

2.3. USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, PRZEPISY, LITERATURA 

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

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

późn. zm.), 

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

późn. zm.), 

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

zm. 

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

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

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

 Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002r.,  

 Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z uwzględnieniem załączników nr 1–4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach,  

 Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku 

 Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 1314 z dnia 23 grudnia 2003 roku 

2.4. OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

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

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

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

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

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

Zieloną.  

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

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

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

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

jezdnia posiada liczne uszkodzenia w postaci spękań oraz ubytków.  

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

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

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

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

0+670,71  do 1+554,72 chodnik nie występuje, zjazdy na posesje posiadają zróżnicowane 
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nawierzchnie: kostka betonowa, kostka kamienna, kruszywo łamane, ziemne. Zjazdy są w 

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

 

Na trasie drogi zlokalizowane są następujące obiekty inżynierskie: 

 km 1+141,70 most na rzece Brynica,  

 km 1+307,20 przepust na rzece Fiszerka 

 

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

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

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

Młyńską oraz Nową Młyńską zlokalizowane są dwie studnie strażackie. 

 

Odbiorniki wód deszczowych i roztopowych:  

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

deszczowej z zachodniego pasa ruchu w teren niezagospodarowany i oraz do 

istniejących odcinków rowów przydrożnych 

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

do istniejących odcinków rowów przydrożnych, odbiornikiem jest rzeka Brynica 

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

do istniejących odcinków rowów przydrożnych, odbiornikiem jest rzeka Fiszerka 

 

2.5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

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

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

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

Właściciele działek objętych opracowaniem: 

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

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

Opolskich 27, 45-005 Opole. 

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

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

Działki nie są przeznaczone do wykupu. 

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

Popielów 

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

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

rzecz Powiatu Opolskiego. 

2.6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA  

Poniżej zawarto podstawowe informacje dotyczące korytarza przebudowywanej drogi 

powiatowej zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego utworzonego 

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

Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006r. 
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Droga powiatowa nr 1154 O w miejscowości Stare Siołkowice oznaczona jest w załączniku 

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

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

zbiorczej. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbole KDZ2 ustala się: 

 ustala się utrzymanie dotychczasowego i realizację planowanego przeznaczenia z 

dopuszczeniem remontu i budowy obiektów budowlanych oraz urządzeń związanych 

z gospodarką drogową i obsługą ruchu. 

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

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

szerokość pasa drogowego; wystrój ulicy dostosować do wymogów konserwatorskich 

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

i rekreacyjnej wraz  z obiektami zabytkowymi; zapewnić wysokie walory kompozycji 

nawierzchni terenu z atrakcyjnie skomponowanym wzorem, zapewnić wysokie walory 

naziemnych obiektów i urządzeń. 

2.7. OCHRONA ZABYTKÓW  

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

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

podlegają 4 obiekty rejestrowe, 3 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków i 

57 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Dane na temat spisu zabytków 

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

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

2016 r. 

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

rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1154 O. 

Tabela 1 Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków w gminie Popielów 

L.p. Miejscowość Obiekt Adres 

1 
Stare 

Siołkowice 

most drogowy na rzece Brynica 

w ciągu drogi powiatowej Stare 

Siołkowice – Nowe Siołkowice 

Współrzędne geograficzne: 

N: 5049’6,27” 

E: 1746’8,65” 

ul. Klapacz, dz. nr 188/2 

2 
Stare 

Siołkowice 

most drogowy na rowie 

melioracyjnym  

Współrzędne geograficzne: 

N: 5049’11,56” 

E: 1746’7,82” 

ul. Klapacz, dz. nr 68 
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3. Warunki gruntowo-wodne 

Opinia geotechniczna wraz dokumentacją wyników badań podłoża została wykonana,  przez 

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

styczeń 2017. 

Zakres prac obejmował: 

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

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

 makroskopowy opis przewiercanych gruntów, 

 pobór 8 reprezentatywnych próbek gruntów niespoistych do badań laboratoryjnych, 

 wykonanie 8 analiz granulometrycznych gruntów niespoistych, 

 wykonanie 6 sondowań dynamicznych DPL w celu określenia stopnia zagęszczenia 

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

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

 wykonanie 4 badań płytą dynamiczną dla ustalenia parametrów odkształceniowych 

podłoża 

W wyniku prac dokumentacyjnych w podłożu projektowanej inwestycji do głębokości 
rozpoznania, tj. 10 m p.p.t. stwierdzono występowanie gruntów o mało zróżnicowanej 
genezie. Grunty te zalegają w poziomym układzie warstw. Zwierciadło wód gruntowych 
występuje w formie swobodnego zwierciadła na głębokości 1,1–2,2 m p.p.t., poniżej 
prawdopodobnego poziomu posadowienia konstrukcji projektowanej drogi. W związku z 
powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów  
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463), warunki gruntowe należy 
określić jako proste.  
 
Warunki gruntowe podłoża na badanym odcinku drogi o długości 1500 m są dość 
jednorodne. Bezpośrednio przy powierzchni terenu stwierdzono, w zależności od lokalizacji 
miejsca wykonywania otworu badawczego, cienką warstwę gleby, niewielkiej miąższości 10– 
40 cm warstwę gruntów antropogenicznych (z reguły o charakterze nasypu budowlanego, 
uformowany z piasku ze żwirem lub kamieniami, a lokalnie o charakterze nasypu 
niebudowlanego, zawierający dodatkowo gruz i fragmenty gleby) lub warstwę konstrukcyjną 
istniejącej drogi. 
 
Poniżej dominuje kompleks aluwialnych osadów rzecznych w przewadze uformowanych z 
piasków średnich ze żwirem, z kamieniami lub bez domieszek. Podrzędnie stwierdzono 
obecność pospółek i piasków drobnych. Grunty te występują w stanie średniozagęszczonym 
i lokalnie w stanie zagęszczonym. Kompleks ten zalega do maksymalnej głębokości 
rozpoznania podłoża, tj. do 10 m p.p.t. W obrębie dominującego kompleksu piaszczystego, w 
otworze 4 w postaci cienkiej warstwy na głębokości 0,5-0,8 m p.p.t. zidentyfikowano 
wystąpienie twardoplastycznej gliny piaszczystej warstwowanej piaskiem średnim. 
 
We wszystkich otworach wykonanych do głębokości większej niż 1 m p.p.t. stwierdzono 
występowanie wód gruntowych w obrębie dominującego kompleksu piaszczystego. 
Zwierciadło ma charakter swobodny i kształtuje się na głębokościach 1,1–2,2 m p.p.t. Biorąc 
pod uwagę morfologię terenu i jednorodną budowę podłoża należy uznać iż warstwa 
wodonośna jest ciągła na całym obszarze projektowanej inwestycji. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. CZĘŚĆ DROGOWA 

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

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

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

dwupasmowej dwukierunkowej do klasy technicznej Z, oraz dostosowanie konstrukcji 

nawierzchni do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu KR2. Całkowita szerokość 

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

Podparciem jezdni  z obu stron będą krawężniki. 

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

korektą wynikającą z projektowanej geometrii drogi oraz istniejącego i projektowanego 

zagospodarowania. Droga w planie składa się z odcinków prostych, połączonych łukami 

kołowymi o wartości od 160 m do 1000 m. 

Projektowana rozbudowa charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi drogi: 

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

 klasa techniczna drogi Z 

 kategoria ruchu KR 2, 

 jezdnia o spadku daszkowym 2 %, 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 

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

 dojścia do furtek, 

 zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej szerokości dostosowanej do 

szerokości bram (nie więcej niż szerokość jezdni), 

 skrzyżowania z drogami poprzecznymi – parametry dostosowane do warunków 

lokalnych  

 place zlokalizowane wzdłuż jezdni 

 opaska z destruktu asfaltowego 

 remont mostu na rzece Brynica 

 budowa kładki dla pieszych na rzece Brynica 

 rozbudowa przepustu na rzece Fiszerka 

 likwidacja rowów przydrożnych wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej 

 przebudowa lub rozbiórka istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanym 

zagospodarowaniem 

4.1.1. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Rozbudowa ulicy przewiduje zastosowanie obowiązujących parametrów klasy technicznej Z 

oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR 2. Szerokość 

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

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

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



 

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

PROJEKT WYKONAWCZY 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka 

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

 

dostosowane do istniejącej sieci ulic oraz istniejącego zagospodarowania. Zaprojektowano 

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

W ramach rozbudowy zaprojektowano rozbiórkę o złym stanie technicznym: istniejącej 

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

przystankowej. Szczegóły przedstawiono na rysunkach Projektu Zagospodarowania Terenu. 

4.1.2. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

Rozwiązania wysokościowe ulicy zaprojektowano w dowiązaniu do elementów istniejącego 

zagospodarowania terenu. Projektowana niweleta składa się z  odcinków o jednostajnym 

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

oraz wypukłe). Dla zapewnienia poprawnego odwodnienia drogi zaprojektowano dwustronne 

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

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

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

krawężnika na wysokość 12 cm. Na zjazdach zaprojektowano obniżenie krawężnika do 4 

cm, natomiast na przejściach dla pieszych zaprojektowano obniżenie krawężnika do 

wysokości 2 cm.  

4.1.3. ODWODNIENIE DROGI 

Odwodnienie drogi zostało zaprojektowane w oparciu o założone spadki poprzeczne 

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

i placów  zostaną sprowadzone do rozmieszczonych wzdłuż krawędzi jezdni wpustów 

drogowych do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Szczegółowe 

rozwiązanie zawarte zostały w oddzielnym rozdziale opracowania, stanowiącego integralną 

część projektu. 

4.1.4. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy usunąć zadrzewienia i zdjąć warstwę 

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

należy wbudować w potrzebne nasypy, a w przypadku jego braku należy dowieźć z dokopu. 

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

4.1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

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

względu na lokalnie zaleganie w przewidywanym poziomie posadowienia konstrukcji 

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

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

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

pozostałym odcinku, w celu ujednolicenia warstwy piasków o zróżnicowanym stopniu 

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

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

  jezdni zaprojektowano 15 cm warstwę gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2<4,0 MPa GR. 15 cm.  
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 zjazdów, placów zaprojektowano warstwę mieszanki stabilizowanej spoiwem 

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

 chodników zaprojektowano 10 cm warstwę mieszanki stabilizowanej spoiwem 

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

4.1.6. PRZEKROJE TYPOWE 

Dla przedmiotowego zadania rozbudowana ulica charakteryzuje się przekrojem ulicznym. Na 

początkowym zakresie opracowania wg kilometrażu projektu od km 0+000 do km 0+670,71 

po wschodniej stronie jezdni usytuowany jest chodni o szerokości około 2,0 m o nawierzchni 

z kostki betonowej, w ciągu istniejącego chodnika wykonane są również zjazdy na posesje o 

nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnie są w dobrym stanie technicznym. Na 

pozostałym zakresie opracowania, od 0+670,71  do 1+554,72 zaprojektowano jednostronny 

chodnik oraz przebudowę zjazdów. W miejscach różnicy wysokości pomiędzy krawędzią 

pobocza lub chodnika zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5. 

 

4.1.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

KONSTRUKCJA  – NAWIERZCHNIA JEZDNI KR-2 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S    grubości 4 cm  

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    grubości 8 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszkanki niezwiązanej  

z kruszywem C90/3        grubości 20 cm 

 warstwa mrozoochronna: warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem  

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

  SUMA: 47 cm 

 

KONSTRUKCJA  – NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW  

 kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Holland koloru szarego grubości 8cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:3     grubości 3 cm 

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

 warstwa wzmacniająca: mieszanka stabilizowana spoiwem  

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

SUMA 36 cm 

 

KONSTRUKCJA  – NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH 

 kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Holland koloru czerwonego grubości 8cm 
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 podsypka cementowo – piaskowa 1:3     grubości 3 cm 

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

 warstwa wzmacniająca: mieszanka stabilizowana spoiwem  

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

SUMA 41 cm 

KONSTRUKCJA  – NAWIERZCHNIA PLACÓW Z KOSTKI BETONOWEJ   

 kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Holland koloru szarego grubości 8cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:3     grubości 3 cm 

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

 warstwa wzmacniająca: mieszanka stabilizowana spoiwem  

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

SUMA 41 cm 

 

 

KONSTRUKCJA  – NAWIERZCHNIA PLACÓW Z PŁYT AŻUROWYCH   

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

otwory wypełnione żwirem,        

 podsypka cementowo – piaskowa 1:3     grubości 3 cm 

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

 geowłóknina separacyjna        

SUMA 43 cm 

UTWARDZENIE 

 destrukt asfaltowy        grubości 10 cm 

SUMA 10 

TRAWNIKI / SKARPY 

 ziemia urodzajna obsiana mieszanką traw wieloletnich    grubości 15 cm 

SUMA 15 

Sprawdzenie warunku mrozoochronności: 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni jezdni, ze względu na mrozoodporność dla 

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

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

 

Warunek mrozoochronności jest spełniony. 
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4.1.8. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

Zaprojektowano roboty uzupełniające polegające na: 

 rozbiórce ogrodzeń kolidujących z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego wraz z 

ich wykonaniem w nowej lokalizacji, 

 remont nadziemnej części studni strażackich polegający na oczyszczeniu powierzchni 

zewnętrznych oraz pomalowaniu odpowiednimi środkami zabezpieczającymi, 

 przebudowa wysokościowa istniejącego chodnika i zjazdów na posesje w celu 

dostosowania do projektowanego ukształtowania nowej nawierzchni drogi, 

 przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu wg części branżowych 
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5. Docelowa organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu 

5.1. OGÓLNY OPIS ZMIAN W ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU. 

Projekt stałej organizacji ruchu dla inwestycji  przewiduje wykonanie oznakowania 

poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego odcinka należy wykonać zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, 

poz. 1393, z uwzględnieniem załączników nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 

23 grudnia 2003, Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 1314 z dnia 23 grudnia 2003 

roku oraz na podstawie załączonych rysunków planu sytuacyjnego. 

 

Zaprojektowano zmiany w organizacji ruchu docelowego polegające na: 

 wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego na całym projektowanym odcinku drogi 

 przestawieniu istniejącego oznakowania pionowego kolidującego z projektowanym 

zagospodarowaniem drogowym 

 

5.2. OZNAKOWANIE PIONOWE 

Oznakowanie pionowe 

Nazwa Stan Wielkość Szt. 

D-41 Projektowane Średnie 4 

D-1 Projektowane Średnie 2 

D-1 Projektowane Mini 4 

D-46 Projektowane Średnie 5 

D-47 Projektowane Średnie 5 

C-11 Projektowane Średnie 1 

D-6 Projektowane Średnie 4 

A-7 Projektowane Średnie 2 

        
Nazwa Stan Wielkość Szt. 

A-7 Do przeniesienia Średnie 1 

A-17 Do przeniesienia Średnie 2 

D-6 Do przeniesienia Średnie 1 

T-27 Do przeniesienia Średnie 1 

D-1 Do przeniesienia Średnie 2 

D-40 Do przeniesienia Średnie 1 
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Nazwa Stan Wielkość Szt. 

A-7 Do likwidacji Średnie 2 

A-6c Do likwidacji Średnie 2 

D-1 Do likwidacji Średnie 2 

A-4 Do likwidacji Średnie 2 

A-3 Do likwidacji Średnie 1 

A-6b Do likwidacji Średnie 1 

        
 

5.3. OZNAKOWANIE POZIOME 

Zaprojektowano oznakowanie poziome:  

Oznakowanie poziome 

Nazwa Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-1b 742.4490 29.69 

P-4 515.1102 123.64 

P-1e 244.9408 29.39 

P-7a 170.1402 20.41 

P-14 17.9975 6.77 

P-10 18.1279 35.96 

   suma 245.8600 

 

5.4. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

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

Fiszerka zaprojektowano bariery ochronne stalowe U-14A, łączna długość L=140m. Na 

odcinkach przejściowych bariera schodzi w grunt. Na przepuście mocowanie barier należy 

wykonać wg PW TOM 2 BRANŻA MELIORACYJNA, INSTALACYJNA SANITARNA 

Bariera stalowa U-14a 

Obiekt 
Poziom 

powstrzymy-
wania 

Długość 
całkowita 

[m] 

Długość 
odcinków 

przejściowych 
[m] 

słupki 
wbijane 

[szt] 

słupki 
przykręcane 

do stopy 
fundamento

wej [szt] 

Zakończenie 
czołowe barier 

ochronnych 
łącznik czołowy 

Taśma 
stalowa od 

strony 
chodnika 

[m] 

Most rz. 
Brynica 

N2 25 1x4 15 
 

2  

Most rz. 
Brynica 

N2 25 1x4 15 
 

2  

Most rz. 
Brynica 

N2 25 1x4 15 
 

2 25 

Most rz. 
Brynica 

N2 16 1x4 10 
 

2 16 

Przepust rz. 
Fiszerka 

N2 27 2x4 18 2 2 27 

Przepust rz. 
Fiszerka 

N2 22 2x2 16 2 2  
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5.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ZNAKÓW 

Oznakowanie robót należy wykonać na podstawie niniejszego projektu.  

Tarcze znaków - profilowane, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 1,5-2 mm. 

Lico znaków  - wykonać z folii odblaskowej II generacji pokrytej farbą sitodrukową. 

Wielkość znaków:  droga powiatowa – średnie (S), droga gminna –  małe (M). Zgodnie z 

uwagą zawartą w zatwierdzeniu dokumentacji, znaki D-1 na początku i końcu opracowania 

należy zastosować wielkości średniej (S) a dla skrzyżowań w środku opracowania tablice 

znaków D-1 o zmniejszonej do 400 mm długości boku wielkości mini (MI). 

Znaki umieszczać w odległości 0,5 do 2,0 m od krawędzi jezdni. Znaki umieszczać na 

wysokości min. 2,0 m, a w przypadku umieszczania znaków na chodniku na wysokości min. 

2,2 m. 

Należy stosować obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju średnicy podpory. 

Słupek prosty lub profilowany z wysięgnikiem, ocynkowany o śr. 60 mm. 

Projektowane oznakowanie poziome wykonać w technologii grubowarstwowej 

chemoutwardzalnej. 

 

5.6. UZASADNIENIE WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Konieczność wprowadzenia organizacji ruchu wynika z przebudowy i budowy  

ul. Klapacz.  

 

5.7. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: rok 2017/2018.  

 

6. Usunięcie drzew i krzewów. 

Zaprojektowano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem rozbudowy pasa drogowego. Nie projektuje się nowych nasadzeń. 
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II. OPINIE, UZGODNIENIA 

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

uzgodnienia rozwiązań projektowych. 

2. Pismo ZDP Opole nr ZDP.DT.2226-14.8.1/16-17 z dnia 16.02.2017r. w sprawie 

uzgodnienia rozwiązań projektowych. 

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

w sprawie uzgodnienia geometrii drogi. 

4. Pismo Wójta Gminy Popielów nr ITR.7226.2.1.2017.MM z dnia 16.03.2017r. 

w sprawie wydania opinii dla inwestycji. 

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

w sprawie wydania opinii dla inwestycji. 

6. Zatwierdzenie Starosty Opolskiego nr KM.7121.2.71.2017.MW z dn. 25.08.2017r. 
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

1. Plan orientacyjny (skala 1:10 000) 

2.1   Organizacja ruchu docelowego (skala 1:500) 

2.2   Organizacja ruchu docelowego (skala 1:500) 

2.3   Organizacja ruchu docelowego (skala 1:500) 

 


