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CZĘŚĆ OPISOWA  
PROJEKTU BUDOWLANO-EYKONAWCZEGO 

 
„Przebudowy i odwodnienia skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin -

Lewin Brzeski , 1507 O Magnuszowice -Grodków i 1509 O Magnuszowice –
Magnuszowiczki” 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie inwestora 
- mapa aktualizowana 1:500 
- warunki i uzgodnienia szczegółowe 
 
Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę w obrębie skrzyżowania dróg  
powiatowych 1508 O, 1507 O i 1509 O w Magnuszowicach  wraz z odwodnieniem i budową 
rowu przydrożnego i przełożeniem sieci wodociągowej. 
 
Inwestycja pn. „Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O 
Niemodlin -Lewin Brzeski , 1507 O Magnuszowice -Grodków i 1509 O Magnuszowice –
Magnuszowiczki”  
polega na: 

• przebudowie drogi powiatowej nr 1507 O od km 0+000 do km 0+044,5 
• przebudowie drogi powiatowej nr 1508 O od km 6+351 do km 6+414 
• przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1509 O od km 1+ 485,8 do km 

1+776 (kilometraż lokalny od 0+000 do km 290,2) 
 
całość inwestycji obejmie działki: 
Gmina  160907 _5 Niemodlin  
obręb 0011 Magnuszowice arkusz ewid. 1 
 
Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas drogi powiatowej : 
nr 95/3 (95/6), 96, 97/2, 134/4, 200 
 
Działki znajduj ące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale 
stanowiące teren niezbędny dla realizowanych obiektów : 
nr dz. 95/2, 95/3 (95/5),97/1, 245, 246, 247. 
 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM  

PROJEKTOWANYCH ZMIAN. 
 

2.1. Projektowane drogi 
 
Droga powiatowa 1509 O na projektowanym odcinku, jest  drogą powiatową  publiczną o 
szerokości jezdni ok. 5,0 m. Rowy przydrożne wzdłuż przedmiotowego odcinka  są zasypane. 
Projektowana droga łączy się z drogą powiatową  nr 1508 O i 1507 O skrzyżowaniem w 
poziomie. W chwili obecnej brak jest przy nich chodników o nawierzchni trwałej, a 
odwodnienie jest niedrożne i wyprowadzone w kierunku prywatnych posesji. 
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Teren uzbrojony jest w sieci tylko w obrębie skrzyżowań. W drodze powiatowej 1509 O 
znajduje się:  
– sieć telekomunikacyjna  
– linia energetyczna  
– sieć wodociągowa  
– oświetlenie drogowe 
 
W projekcie przewiduje się wykonanie jezdni  szerokości 6,25 m w obrębie skrzyżowania  dla 
dróg 1508 O i 1507 O, z chodnikiem  szerokości 2m, a dla drogi 1509 O Magnuszowice 
Magnuszowiczki planuje się wykonanie jezdni szerokości 5,5m  z obustronnymi poboczami 
szerokości od 1,25 do 0,75m. 
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM URZ ĄDZENIA 

BUDOWLANE ZWI ĄZANE Z OBIEKTEM UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SIECI 
UZBROJENIA TERENU, UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELE Ń.  

 
3.1. OPIS PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  

 
Projektowana droga powiatowa zlokalizowana jest na terenie gminy Niemodlin w m. 
Magnuszowice. Połączona  jest skrzyżowaniem zwykłym w poziomie z drogami 
powiatowymi  nr 1508 O Niemodlin Lewin Brzeski , 1507 O Magnuszowice 
Grodków. Jest drogą regionalną prowadzącą ruch o nieograniczonej nośności oraz 
obsługująco przyległe  posesje i działki. 
 
Projekt  będzie realizowany w trybie ustawy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  
 
Zaprojektowano skrzyżowanie z drogą powiatową  dowiązując się i koordynując kształt 
skrzyżowania do istniejącej jezdni z wydzieleniem chodnika . 
 
W pasie drogowym zlokalizowano sieci:  
- w ciągu jezdni  na poczatkowym odcinku  sieć kanalizacji deszczowej, 
- wzdłuż ciągu rowu przy drodze nr 1509 O, w pasie zieleni -sieć wodociągową -kolorem 
niebieskim- przełożenie sieci  
 
Odprowadzenie kanalizacji deszczowej z projektowanego odcinka do nowo projektowanego 
rowu lewostronnego i do istniejącego rowu i  przepustu  Ø 600. 
Oświetlenie drogowe pozostawia się bez zmian. 
 

3.2. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKO ŚCIOWE DROGI. 
 
W projekcie zagospodarowania terenu podano rzędne projektowane studni kanalizacyjnych 
oraz przedstawiono ukształtowanie na przekroju konstrukcyjnym drogi. 
Teren ukształtowano w sposób zapewniający odpływ wód opadowych do kanalizacji 
deszczowej i na pobocza. Wody opadowe nie są odprowadzane na działki sąsiednie. 
Skrzyżowanie z drogą powiatową  przewidziano do przebudowy.  
Rzędne niwelety i urządzeń odwadniających drogi zostaną pokazane na przekroju podłużnym 
wykonanym w skali 1:50/500 w projekcie budowlanym.  
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI I ZJAZDÓW 
 

3.2.1. BADANIE PODŁO ŻA GRUNTOWEGO 
Wykonano badania podłoża gruntowego i warstw nawierzchni. Nawierzchnię zaprojektowano 
w oparciu o przeprowadzone rozpoznanie w terenie. 
Drogę zaprojektowano w oparciu o tab.6 „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych”.  
na głębokości 0,4- 1,6 mppt zalegają piaski średnioziarniste, poniżej stwierdzono gliny 
piaszczyste. Podłoże jest nawodnione. Poziom lustra wody o zwierciadle swobodnym 
stwierdzono na głębokości 1,6 mppt. . W okresach wzmożonych opadów oraz w okresach 
wezbrania wód rzeki Ścinawy poziom lustra wody zdecydowanie się podwyższa z 
możliwością lokalnych podtopień. 
Ustalono grupę nośności podłoża nawierzchni w zależności od warunków wodnych jako 
grunty W DOBRYCH WARUNKACH WODNYCH grupy nośności podłoża – „G1”. 
Kategoria geotechniczna obiektu I, proste warunki gruntowo- wodne. 
 

3.2.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI  
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto w oparciu o rozwiązania typowe - katalog GDDKiA 
z 2014r 
Przyjęto dla jezdni ruch KR3 z możliwością ruchu pojazdów o obciążeniu 100kN/oś.  
 
Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano : 
górne warstwy nawierzchni typ A2 dla KR4 
� Warstwa ścieralna z  BA 11S  grubości 4 cm.  
� Siatka sztywna szklano- węglowa  
� W-wa  wiążąca  z AC 16Wgr 6cm  
� warstwy podbudowy:  
� 6-13 cm      -     podbudowa zasadnicza z AC 16W 
� Istniejąca naw asfaltwa sfrezowana na gr 6-13 cm  
� Istn podbudowa tłuczniowa  

 
3.3. Poszerzenie jezdni  

 
� Warstwa ścieralna z  BA 11S  grubości 4 cm.  
� Siatka sztywna szklano- węglowa 
� W-wa  wiążąca  z AC 16Wgr 6cm  
� warstwy podbudowy:  
� 6+5 cm      -     podbudowa zasadnicza z AC 16W 
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab spoiwem hydr. Gr 20 cm  
� Warstwa odsączająca z piasku  gr 20 cm  

 
Siatka szklano węglowa sztywna z posypką z pasku kwarcowego. Wytrzymałość na 
rozciąganie wszerz  200 kN/m, wzdłuż 100 kN/m. 
Uwaga, w miejscach przewarstwień gruntu gdzie pojawiają się grunty wysadzinowe należy 
zastosować  wymianę gruntu na głębokość ok. 1 m.  
Nawierzchnię jezdni i skrzyżowań należy ukształtować w oparciu o przekroje podłużne, 
konstrukcyjne i rzędne nawierzchni podane na rys. przekroju podłużnego, a w obrębie 
skrzyżowań o plany warstwicowe. 
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3.4. KONSTRUKCJA KRAW ĘŻNIKÓW  

 
Zaprojektowano krawężniki betonowe 20/30 cm ułożone na ławie betonowej z oporem z 
betonu C12/15  
Krawężniki należy ułożyć jako zatopione lub wyniesione na wysokości +_ 10 cm od krawędzi  
jezdni. 
 
Minimalne wyokrąglenia krawężników zastosowano o R = 6m  
Na wjazdach krawężniki należy ułożyć na wysokości do 2 cm od poziomu jezdni stosując 
krawężniki przejazdowe. 
 
Krawężniki boczne na wjazdach ułożyć jako wyniesione. 

 
3.5. KONSTRUKCJA POBOCZY 

 
Pobocza, wykonać z destruktu asfaltowego lub mieszanki mineralnej nie związanej tłucznia 
(niesort kamienny) gr 15 cm. 
 

3.6. KONSTRUKCJA CHODNIKA  
 

� Kostka betonowa szara fazowana gr 6 cm 
� Podsypka cementowo piaskowa 3 cm  
� Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0-31 gr 5+8 cm  
� w-wa odsączająca gr 10 cm z piasku  
� 20cm -Warstwa ulepszonego podłoża  

 
Uwaga,  przed przejściem dla pieszych na całej szerokości przejścia 4m  zastosować trzy 
rzędy kostki integracyjnej gr. 6 cm, pas szer 60 cm. 
Chodnik wzdłuż rowu przy drodze nr 1508 O wykonać na ściance oporowej z elementów 
typu L.  

 
3.7. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I PUBLICZNYCH 

 
� kostka brukowa bet. 10x10x8           8 cm 
� podsypka piaskowa       2 cm 
� Kruszywo bazaltowe 0-12,5 mm 5 cm 
� Kruszywo bazaltowe niesort. 0-63,5  15 cm 
� warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  2,5 MPa 15 cm  (Typ 11) z 

dowozu 
 

3.8. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW TŁUCZNIOWYCH  
� Nawierzchnia z tłucznia kamiennego   5+15 cm  
� Piasek       15 cm 
� warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  2,5 MPa 15 cm  (Typ 11) z 

dowozu 
 
3.9. ODWODNIENIE JEZDNI 

 
Odwodnienie powierzchniowe jezdni zaprojektowano, przez odpowiednie ukształtowanie 

poprzeczne i podłużne drogi, wykonanie i przebudowę kanalizacji deszczowej wykorzystując 
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wpusty uliczne. Wody opadowe przez studnie sprowadza się do kanalizacji deszczowej  Ø400 
i dalej  do istniejących  i projektowanych rowów przydrożnych.  

  
Zaprojektowano sączki podłużne w osłonie z PP  po lewej i prawej  stronie  jezdni w pobliżu 
krawężnika, które podłączone będą do wpustów ulicznych lub studni rewizyjnych. 
Średnica sączków w otulinie z PP Ø 100 mm, sączki ułożyć dodatkowo w otulinie 10cm 
żwiru lub kruszywa o uziarnieniu 8-15mm .  
Saczki podłączone są do wpustów ulicznych  lub studni kanalizacji deszczowej  w osłonie z 
rury o średnicy 110 i długości 25 cm wg szczegółu na rysunku wpustu ulicznego. 
 

3.10. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
Projektowana jest kanalizacja deszczowao Ø 400, na odcinkach przebudowywanej  drogi 
powiatowej  odprowadzająca wody opadowe do  rowu przydrożnego lewego drogi 1509 O 
Magnuszowice - Magnuszowiczki. 
Wykopy po ułożeniu sieci  zasypywać warstwami max. 20 cm z zagęszczeniem  do 
wskażnika 0,98 gruntem do nasypów z dowozu.  
 

3.11. WODOCIĄG 
 
Przeprojektowana jest przebudowa wodociągu wzdłuż drogi 1509 O. Wodociąg Ø160 z rur 
PE  zostanie włączony do istniejącego w pobliżu stacji transformatorowej  rurociągu Ø 160. 
Na początkowym odcinku nowej trasy zostanie usytuowany w poboczu drogi, a następnie za 
rowem drogowym i włączony ponownie do istniejącego wodociągu na dalszym odcinku za 
przepustem drogowym.  
Projektowana jest przebudowa przyłącza i hydrantu naziemnego.  
Wykopy po ułożeniu sieci zasypywać warstwami max 20 cm z zagęszczeniem  do wskażnika 
0.98 gruntem do nasypów z dowozu.  
 

3.12. TERENY ZIELENI  
 
Pas między granicą a poboczem przewidziano do zagospodarowania przez humusowanie i 
obsianie trawą, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.  
Część drzewostanu i krzewów należy usunąć z pasa drogowego. Nie projektuje się 
nasadzeń zamiennych.   
 
Planowane jest usunięcie 6 drzew:  

• 5 olch czarnych o obwodach pni 60, 70, 57, 70, i 70  
• 1 topoli o obwodzie pnia 340 cm mierzonym na poziomie 130 cm ppt.  

 
3.13. ROBOTY ZIEMNE  

 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania robót korytowych i nasypowych  wraz z 
rozbiórkowymi istniejącej nawierzchni fragmentu drogi powiatowej  oraz wykopów pod 
projektowane uzbrojenie terenu w sieci. 
Nadmiar wykopów przewidziano do wywiezienia na wysypisko. Przy wykonaniu robót 
ziemnych należy zwrócić uwagę  na istniejące i projektowane uzbrojenie. 
W tym celu należy wykonać przekopy kontrolne z uwagi na głębokość robót korytowych. 
W rejonie uzbrojonym roboty należy wykonać ręcznie. Roboty ziemne należy prowadzić pod 
nadzorem użytkowników sieci. 
Nadmiar ziemi przewidziano do wywozu na miejsce wskazane przez gminę lub wysypisko. 
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W przypadku stwierdzenia występowania gruntów nieprzepuszczalnych  po wykorytowaniu 
należy dokonać wymiany gruntu na głębokość przemarzania. 
 

3.14. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT  
 
Roboty drogowe należy realizować po wykonaniu wszystkich sieci, sączków, drenów i 
zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kablowego rurami osłonowymi dwudzielnymi typu 
AROT.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykopów i nasypów należy usunąc drzewa i 
krzewy, pozostałości karpin  i odhumusować teren. Humus złożyć na placu budowy do 
wykorzystania na końcowym etapie budowy, odsłonięty grunt rodzimy zagęścić 
mechanicznie. W miejscach wskazanych w obniżeniu ułożyć rury drenarskie pod nasypem . 
 

3.15. TRASOWANIE ELEMENTÓW ROZWI ĄZANIA.  
Wyznaczenie elementów drogi należy wykonać w oparciu o wymiary podane na rysunkach. 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANI A 

 
Długość odcinka dróg                                                      44,5+63+290,2 m=397,7 mb 
 
Teren niezbędny + pas projektowanej drogi                       5328,3+2732,7=8061 m2 
 
Droga powiatowa 1509 O i skrzyżowanie 

• jezdnia 2117,6m2 
• chodniki 164,4 m2 
• pobocza 564,3 m2 
• zjazdy z kostki betonowej indywidualne 132,3 m2 
• zjazdy tłuczniowe 25 m2 

razem powierzchnie utwardzone drogi gminnej: 3003,6m2 
 

zieleń urządzona i rowy 5057,4 m2 

 
5. ZABEZPIECZENIE PRAC  
 
Wszelkie prace wykonać wg zasad przestrzegania przepisów BHP ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na urządzenia obce i prace przy istniejącym ruchu samochodowym. 
Kierowanie ruchem może się odbywać tylko przez osoby przeszkolone . 
Prace na drodze wykonywać tylko po wykonaniu odpowiedniego oznakowania robót. 
 

  Opracował:  
                                          mgr inż. P. Rybczyński 
 
 
 


