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Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 1522 O  w granicach istniejącego pasa 

drogowego w m. Goszczowice obejmująca w swoim zakresie głównie wykonanie jednostronnego chodnika. 
Lokalizacja zadania obejmuje dwa odcinki drogi powiatowej w miejscowości Goszczowice.
Łącza długość przebudowy drogi wynosi 688mb w tym (odcinek A-B L=346m ; odcinek C-D L=342mb). 

Odcinek A-B (odcinek od Straży Pożarnej do działki nr 202/1 pos. nr 49a - tory kolejowe)

Droga objęta opracowaniem  zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Tułowice. 
Jest to droga powiatowa klasy L.  Początek opracowania  km 0+000.00 rozpoczyna się od istniejącego chodnika 
(obręb remizy strażackiej )- koniec opracowania zlokalizowany jest na granicy z PKP przed przejazdem kolejowym. 
Szerokość jezdni istniejącej bitumicznej 5.0m (docelowo 5.50m) Jezdnia w  km 0+010 do km 0+025.00 chwili 
obecnej ze względu na brak skrajni spowodowanej istniejącym budynkiem odcinkowo zwęża się do 4,0m.  
Odwodnienie drogi na przebudowywanym odcinku drogi odbywa się powierzchniowo na teren pasa drogowego. 
Stan istniejącej nawierzchni drogi powiatowej określa się jako zły (konieczna gruntowna wymiana pakietu warstw 
bitumicznych.) W miejscu planowanego chodnika występuje pobocze utwardzone kruszywem łamanym. Na odcinku 
posesji nr 45 działka nr 250/1 istniejące ogrodzenie zlokalizowane jest w pasie drogowym. Ogrodzenie w związku 
z budową chodnika należy przebudować poza teren działki drogowej.  

Odcinek C-D (od cmentarza do drogi gminnej nr 104141 O)

Początek opracowania  km 0+000.00 rozpoczyna się w obrębie cmentarza koniec opracowania zlokalizowany przy  
posesji nr 12 obręb skrzyżowania z drogą gminna 104141 O. W miejscu planowanego chodnika po nieparzystej 
stronie posesji występuje pobocze gruntowe. Wody opadowe z jezdni odprowadzone są w sposób powierzchniowy na  
teren pasa drogowego. W obrębie skrzyżowania z drogą gminną występuje istn. odwodnienie wgłębne w postaci 
wpustów drogowych i sieci kanalizacji deszczowej. Szerokość jezdni istniejącej 5.0m. Stan nawierzchni określa się 
jako zły. Krawędź drogi posiada znaczne ubytki oraz spękania. 

STAN PROJEKTOWANY 

Koncepcja rozwiązania projektowego 
Podstawowe parametry techniczne

 - długość odcinka drogi   A-B                                                                    346m
 - długość odcinka drogi   C-D                                                                    342m
 - obciążenie nawierzchni                                                                       115 kN/oś
 - klasa techniczna drogi                                   - L
 - prędkość projektowa      - 50km/h
 - szerokość jezdni
 - 5.50 (dotyczy odcinka A-B) (lokalne zwężenie do 3.50m)
 - 5.00(dotyczy odcinka C-D)
 - spadki poprzeczne jezdni                         - istn. zalecane 2,0% 
 - spadki poprzeczne poboczy       - 6,0%
 -  rodzaj nawierzchni jezdni                                                             - beton asfaltowy 
 - rodzaj nawierzchni chodnika                                                         - kostka betonowa gr.8cm

            - rodzaj nawierzchni zjazdów                                                           - kostka betonowa gr.8cm
 - szerokość poboczy                                                                             - 0.75m
- rodzaj nawierzchni poboczy                                                          - kruszywo łamane

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

  Projekt zakłada wykonanie jezdni o szerokości ( 5.50m – odcinek A-B) (5.0m – odcinek C-D)

Przekrój  normalny  zakłada  zachowanie  istniejących  spadków poprzecznych  lokalnie  skorygowanych  (zalecany  

spadek  poprzeczny  2%).  Na  odcinku  przebudowanej  drogi  zaprojektowano  ułożenie  nowego  pakietu  warstw  

bitumicznych po wcześniejszym frezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość średnią  

ok 5cm. Dodatkowo po stronie budowy chodnika zaprojektowano poszarzenie jezdni (do 5,50 (poszerzenie od 0 do  

0.5m  na  odcinku  A-B)  natomiast  na  odcinku  C-D na  szerokości  ok  0.50m  założono  remont  głęboki  naprawę  

uszkodzonej  krawędzi  jezdni.  Po  wykonaniu  powyższych  prac  należy  wykonać nową warstwę  wyrównawczą  z  

betonu asfaltowego AC16W gr.5cm oraz w-wę ścieralną  z betonu asfaltowego AC11 S gr.5cm (ułożone na całej  

szerokości jezdni)



  Konstrukcja poszerzenia 

 - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11s  gr.5cm ułożona na całej szerokości jezdni + poszerzenie 
 - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 w gr.5cm  (dotyczy całej szerokości jezdni + poszerzenie)  
- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16 w gr.5cm  (dotyczy tylko poszerzenia) 
 - siatka do robót bitumicznych z polipropylenu o sztywnych węzłach o wytrzymałośi na rozciąganie 30 N/m               
na styku nowej nawierzchni z projektowaną - szer.1.0m      
 - podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.20cm (dotyczy poszerzenia)
 - w-wa mrozoodporna ze stabilizacji pospółka-cement o Rm=5Mpa gr.20cm dowiezionej (dotyczy poszerzenia)

Rozbiórki i wyburzenia

Przewiduje się rozbiórkę istniejącej  elementów kolidujących z zadaniem, tj istniejącej nawierzchni zjazdów , 
elementów betonowych. Wzdłuż działki nr 250/1 należy dokonać przesunięcia istniejącego  ogrodzenia,  które 
koliduje z zadaniem. Nowe ogrodzenie należy wykonać poza działka drogową. Elementy betonowe ogrodzenia 
należy rozebrać. Gruz powstały z rozbiórek należy odwieźć  na odpowiednie miejsce składowania w celu utylizacji. 

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne chodników , zjazdów , 
poszerzenia drogi. Roboty ziemne prowadzić do głębokości zgodnej dokumentacją projektową i projektowaną 
niweletą .Wzdłuż projektowanego chodnika biegnie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa oraz linia 
telekomunikacyjna. Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Krawężniki i obrzeża

Na odcinku przebudowanej drogi zaprojektowano ograniczenie  jezdni od strony chodnika krawężnikiem 
betonowym . Zaprojektowano krawężnik betonowy 15x30x100 który należy wynieść w stosunku do poziomu 
nawierzchni jezdni +12cm. Na zjazdach należy zastosować krawężnik bet najazdowy 15x22x100 który należy 
wynieść w stosunku do jezdni +3cm. W miejscach wbudowania wtopionego krawężnika należy wykonać opornik bet.  
12x25x100. Krawężniki/ oporniki należy wbudować na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

Chodniki 

Wzdłuż odcinka drogi  zgodnie z planem zaprojektowano jednostrony chodnik  o szerokości 2,0m (lokalnie szer.do 
granicy działki drogowej bądź ogrodzeń istn). Chodnik należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm na podsypce z 
miału kamiennego, podbudowie z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.15cm oraz w-wie odsączalnej z pospółki 
gr.10cm. Chodnik od strony posesji należy ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100 (w miejscach niezbędnych) 
wtopionym wbudowanym na ławie betonowej. Spadek chodnika 2%  (spadek zgodnie z planem).Część istn. 
nawierzchni utwardzonych przylegających do przebudowanego chodnika należy przełożyć i wyregulować 
wysokościowo. 

Konstrukcja nawierzchni chodników-
-warstwa ścieralna z  kostki betonowej prostokątnej koloru szarego grubości 8 cm                                                       
-podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm
-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego  mechanicznie – 15cm 
- w-wa odsączająca z pospółki gr.10cm

Zjazdy

Na odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano utwardzenie zjazdów indywidualnych. Zjazdy należy wykonać z  
kostki betonowej gr.8cm ułożonej na warstwie miału kamiennego gr.3cm oraz podbudowie kamienia łamanego  0-
31.5mm gr.25cm. Na wjazdach od strony drogi należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 który należy wynieść  
w stosunku do nawierzchni jezdni +3 cm. Połączenie nawierzchni  zjazdów z proj. drogą  należy wykonać poprzez 
zastosowanie normatywnych skosów 1:1. Skosy oraz obrzeża zjazdów poza chodnikiem należy ograniczyć obrzeżem 
bet.8x30x100 wbudowanym na ławie bet. C12/15. Nawierzchnię zjazdów z nawierzchnią istniejącą należy 
wyprofilować w taki sposób by nie powstał próg architektoniczny uskok obu nawierzchni. Spadek poprzeczny  
dostosować do bramy wjazdowej oraz nawierzchni istniejącej. Od strony działki prywatnej -  posesji 
zaprojektowano na wjazdach  obrzeże betonowe 8x30x100 wtopione. W przypadku wjazdów istniejących – 
utwardzonych należy dowiązać się do istn. nawierzchni utwardzonej w taki sposób aby nie powstał uskok 
poprzeczny obu materiałów. Wjazdy istniejące które posiadają nawierzchnię utwardzona kostka betonową bądź 
kostką kamienną należy rozebrać. Materiał z rozbiórki wjazdów istniejących dla właściciela posesji. Wymianę 
nawierzchni istn. wjazdów należy uzgodnić z inspektorem nadzoru oraz inwestorem zadania. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów składać się będzie:
-warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej  prostokątnej kolrou grafitowego grubości 8 cm,
-podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm, 



-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie – 25cm

Miejsca postojowe obręb cmentarza
Zaprojektowano miejsca postojowe wzdłuż cmentarza o wymiarach 2.50x6.0m. Miejsca postojowe należy 
ograniczyć od strony jezdni drogi powiatowej opornikiem bet 12x25x100 wtopionym do poziomu nawierzchni drogi.  
Od strony cmentarza zaprojektowano prefabrykowany element  korytkowy płytki przejazdowy 35x25x8 głębokość 
3cm ułożony na ławie betonowej C12/15. Miejsca postojowe wykonać należy o nawierzchni z kostki betonowej 
gr.8cm na podbudowie z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.20cm ułożonego na w-wie ulepszonego podłoża ze 
stabilizacji pospółka – cement dowiezionej z wytwórni  o Rm=5MPa. gr.20cm

Konstrukcja miejsc postojowych
 nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm  koloru czerwonego 
  podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm
   podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.20cm
   w-wa ulepszonego podłoża z stabilizacji pospółka – cement o Rm=5MPa  gr.20cm

Przebudowa wyspy – obręb drogi gminnej nr 104141 O
W związku z planowanym przejściem dla pieszych w obrębie posesji nr 12 (działka nr 217) zaprojektowano 
przebudowę istniejącej wyspy dzielącej na skrzyżowaniu z drogą gminną. Zaprojektowano wyspę o wymiarach 
zewnętrznych 6.0x3.30m ograniczonej krawężnikiem betonowym 15x22x100 wyniesionym, +3cm . Nawierzchnię 
wyspy należy wykonać z kostki kostki granitowej łupanej 7X9cm (kolor szary) Spoinowanie kostki  za pomocą  
szybkowiążącej zaprawy (fudze) mineralnej  o minimalnych parametrach zaprawy typu ,,FLOWPOINT'' 

Odwodnienie
Odcinek A-B
Woda opadowa z powierzchni  chodników odprowadzana będzie  na zielony teren pasa drogowego gdzie nastąpi jej  
infiltracja w podłoże gruntowe. Projekt zakłada wykonanie wpustu deszczowego w km 0+237.00 z rusztem klasy  
D400  w  celu  odwodnienia  jedni.  Wpust   należy  wyprowadzić  za  pomocą  przykanalika  fi  200  w  kierunku  
przeciwległej  skarpy. Wylot  przykanalika obrukować należy kostką kamienną 7x9cm na podbudowie betonowej.  
Dodatkowo na wjazdach od strony posesji zaprojektowano odwodnienie liniowe mające na celu zapobiegnięciu  
napływowi wód opadowych na posesję prywatne.  Odwodnienie liniowe wykonać  jako obustronnie otwarte.
 Spadek w kierunku  terenu zielonego pasa drogowego.
ODCINEK C-D
Wody opadowe z jezdni drogi powiatowej będą odprowadzone w sposób powierzchniowy na teren pasa drogowego  
w kierunku istn. rowu drogowego. W obrębie skrzyżowania z drogą km w km 0+308 zaprojektowano wykonanie  
dodatkowego  wpustu  deszczowego  fi  500  z  rusztem żeliwnym klasy  D400,  który  należy  przyłączyć  za  pomocą  
przykanalik PP fi 200 do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. 

Docelowe oznakowanie
Odcinek A-B
W ramach chodnika zaprojektowano przejście dla pieszych szer.4.0m z oznakowaniem pionowym D6. Projektowane 
przejście zostanie oświetlone zestawem dwóch lamp. W miejscu braku skrajni drogi zaprojektowano jezdnię o 
szerokości 3.50m ograniczonej od strony przeszkody krawężnikiem bet wyniesionym +3cm. Pozostała część pobocza  
do granicy działki zostanie wykonana o nawierzchni z kostki kamiennej. Przed planowanym zawężeniem należy 
ustawić znaki D-5 z drugiej strony znaki B-31. 
ODCINEK C-D
W ramach zadania zaprojektowano trzy przejścia dla pieszych z oznakowaniem pionowym D6. Przejścia dla 
pieszych oświetlone zostaną z słupów istniejących i projektowanych.  
Projekt oznakowania docelowego stanowi odrębne opracowanie

Postanowienia końcowe.     
Przed rozpoczęciem właściwych robót drogowych należy przebudować istniejąca sieć teletechniczną zgodnie z 
projektem branżowym oraz wykonać sieć energetyczną doprowadzającą prąd do lamp oświetleniowych także na 
podstawie Projektu branżowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w w/w  SST.
Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.  
Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót.  Wszelkie zmiany 
(dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ 
na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru.   

 PROJEKTOWALI  :  mgr  inż. Tomasz Sokulski    , mgr inż. Grzegorz Kaczmarek   mgr inż. Paweł Sylwestrzak     
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1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykończeniowe.

      1.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
          -  rejon pasa drogowego,
1) tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,
1.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.
We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istnieją zagrożenia spowodowane prowadzeniem robót w 
pobliżu użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia 
sprawności wzroku i słuchu.
1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym  muszę być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z 
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez 
odpowiedni organ.
Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy oświetlić światłem o 
natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało użytkowników drogi.

1) Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych

· Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych
Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy go zapoznać z 
istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić 
przez pracownika w karcie szkolenia.
· Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami
Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:
6. -Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
7. -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
8. -Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
9. -Maski ochronne przy robotach pylących,
10. -Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,
11. -Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.
· Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.
Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót lub 
wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.
1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach zgodnie z 
instrukcję producenta.

  1.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych.
12. -teren robót należy odpowiednio oznakować,
13. -zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,
1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  i innych urządzeń 
technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.                         
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