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OPIS TECHNICZNY 
 

 Do projektu budowlanego „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O                    
w m. Tarnów Opolski, ul. Dworcowa i Klimasa.  
 
1. Podstawa opracowania 
 

- mapa w sklali 1:1000, 
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
- 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. Nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy porjektu budowlanego,  

- Wytyczne do projektowania GDDP z 1992r.  
 
2. Stan istniejący i zakres opracowania 
 
 Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego na remont chodnika               
w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w miejscowości Tarnów Opolski. Odcinek 
objęty remontem to odcinek prawej strony ulicy Klimasa od wjazdu na posesję nr 1 do skrzyżowania          
z ulicą Dworcową i dalej odcinek prawej strony ul. Dworcowej od skrzyżowania z ulicą Klimasa               
do apteki przy ul. Dworcowej. Łączna długość remontowanego odcinka chodnika wynosi 260 m.  
 Istniejący chodnik i zjazdy na przyległy teren sklepów są w bardzo złym stanie technicznym. 
Szerokość chodnika wynosi 2,5m, wykonany jest z płytek i obrzeży betonowych obecnie mocno 
skorodowanych i popękanych, w całości nadających się do wymiany. Istniejący chodnik jest mocno 
zaniżony w stosunku do jezdni i przyległych placów przed sklepami, co powoduje, że podczas dużych 
opadów tworzą się na nim duże rozlewiska wody. Zjazdy na przyległy teren są również w złym stanie 
technicznym, wykonane jako bitumiczne o nie normatywnych kształtach i szerokości. 
 Remont chodnika i zjazdów polegał będzie na wykonaniu nowych nawierzchni z polbruku                
i asfaltobetonu na podbudowie z piasku i tłucznia. Wykonaniu normatywnych spadków i szerokości 
zapewniających odpływ wód opadowych i roztopnych z remontowanego chodnika i zjazdów.  
 
3. Zakres opracowania 
 

- roboty pomiarowe 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne 
- ułożenie krawężników 
- ułożenie obrzeży 
- ułożenie kostki betonowej na podbudowie 
- ułożenie warstwy asfaltobetonu 

 
4. Przekroje normalne 
 

• Przekrój konstrukcyjny chodnika: 
- 6,0 cm – kostka betonowa 
- 4,0 cm – miał bazaltowy 
- 10,0 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm 
- 10,0 cm – warstwa odsączająca 

 

• Przekrój konstrukcyjny zjazdu: 
- 5,0 cm – nawierzchnia bitumiczna (warstwa ścieralna) 
- 20,0 cm – podbudowa tłuczniowa (uzupełniająca) 
- 10,0 cm – warstwa odsączająca 

 
5. Profil podłużny 
 
 Profil podłużny remontowanego odcinka chodnika pozostaje bez zmian. 
 
 
 



 
 
6. Odwodnienie i uwagi końcowe 
 
 Odwodnienie nawierzchni remontowanego chodnika odbywać się będzie w kierunku pasa 
zieleni i dalej do krawędzi jezdni gdzie zlokalizowana jest istniejąca kanalizacja deszczowa. 
Odwodnienie ze zjazdów również w kierunku istniejącej krawędzi jezdni. 
 Wszelkie roboty w pobliżu urządzeń obcych w obrębie pasa drogowego należy prowadzić            
z uzgodnieniem i pod nadzorem instytucji sprawującej nadzór nad danym urządzeniem. W przypadku 
stwierdzenie występowania urządzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, należy 
bezwzględnie przerwać roboty i powiadomić właściwą instytucję a dalsze prace kontynuować                 
w sposób przedstawiony wyżej.  
 
7. Spis rysunków 
 
Rys. nr 1 – Plan sytuacyjny 
Rys. nr 2 – Przekroje konstrukcyjny chodnika 
 
 
 


