
Pracownia Projektowa PROKOM Opole 
 

 

 
Projekt techniczno-wykonawczy 

 1 

SPIS TREŚCI 

                                                                                
SPIS TREŚCI ..................................................................................................................................... 1 
OPIS TECHNICZNY ........................................................................................................................... 2 
DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO ............................................................................... 2 
1. Wstęp ............................................................................................................................................................ 2 
1.1 Temat .................................................................................................................................................................. 2 
1.2 Podstawa opracowania ....................................................................................................................................... 2 
1.4 Zakres opracowania ............................................................................................................................................ 3 
1.5 Cel opracowania .................................................................................................................................................. 3 
2. Ocena stanu istniejącego ............................................................................................................................... 3 
2.1 Układ drogowy .................................................................................................................................................... 3 
2.2 Istniejące uzbrojenie............................................................................................................................................ 4 
2.3 Rozbiórki .............................................................................................................................................................. 4 
3. Rozwiązania konstrukcyjne............................................................................................................................ 4 
4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska ......................................................................................................... 5 
5. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujące wzdłuż 
trasy obiektu ..................................................................................................................................................... 6 
5.1 Układ komunikacyjny .......................................................................................................................................... 6 
5.2 Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1756 O: ........................................................................................... 8 
5.3 Krawężniki ........................................................................................................................................................... 8 
5.4 Obrzeża ............................................................................................................................................................... 9 
5.5 Przejścia dla pieszych .......................................................................................................................................... 9 
5.6 Odwodnienie ....................................................................................................................................................... 9 
5.7 Dren francuski ..................................................................................................................................................... 9 
5.8 Ściek .................................................................................................................................................................... 9 
5.9  Przepusty pod drogą ........................................................................................................................................... 9 
5.10 Kanał technologiczny....................................................................................................................................... 10 
5.11 Pobocza ........................................................................................................................................................... 10 
5.12  Zieleń .............................................................................................................................................................. 10 

   ZAŁĄCZNIKI………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..11 
 
 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 
1. MAPA POGLĄDOWA      skala 1:25000  rys. nr 0 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   skala 1:500  rys. nr 1.1÷1.3 

3. PROFILE PODŁUŻNE      skala 1:100/1000  rys. nr 2.1÷2.2 

4. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY     skala 1:50  rys. nr 3 

5. ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA TERENU   skala 1:500  rys. nr 4.1÷4.3 

6. PRZEJAZD KOLEJOWY Z PREFABRYKATÓW TYPU „MIROSŁAW” skala 1:20/50  rys. nr 5 

7. SZCZEGÓŁ ZJAZDU NA POSESJĘ     skala 1:50  rys. nr 6 

8. PRZEKROJE POPRZECZNE      skala 1:100  rys. nr 7.1÷7.7 

 

 

 

 



Pracownia Projektowa PROKOM Opole 
 

 

 
Projekt techniczno-wykonawczy 

 2 

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO 

 

1. Wstęp 

1.1 Temat 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś od 

skrzyżowania z DW 429 km państwowy 2+852,00 (km lokalny 0+000,00) do końca przebiegu 

(przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej km 

państwowy 4+850,45 (km lokalny 1+998,45) w miejscowości Polska Nowa Wieś” 

 

1.2 Podstawa opracowania 

 Inwestor – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 

 Mapa do celów projektowych  

 Ocena wizualna istniejącego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś – uchwała nr 

X.51.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 czerwca 2019 r.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) 

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

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.            

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 

1376) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2311 z późniejszymi zmianami) 

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

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z 2021 

r. poz. 784, 1228) 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – załącznik do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - GDDP Warszawa 2001 r. 

 Wytyczne projektowania dróg WPD-2 

 WT-1 – IBDiM 2014, WT-2 – IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009. 
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1.4 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska 

– Polska Nowa Wieś o długości 1998,45 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 429 w km 

2+852,00 (0+000,00) do końca opracowania wraz rozbudową drogi gminnej wewnętrznej do 

bramy głównej jednostki wojskowej w km 4+850,45 (1+998,45). 

 

1.5 Cel opracowania 

Celem opracowania jest dostosowanie geometrii i nośności drogi do przejazdu pojazdów 

Wojskowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. 

 

2. Ocena stanu istniejącego  

2.1 Układ drogowy 

Droga powiatowa nr 1756 O znajduje się w granicach administracyjnych województwa 

opolskiego – powiat opolski – gmina Komprachcice – Polska Nowa Wieś. 

W ciągu drogi zlokalizowane są dwa przepusty Ø600 w km 0+355 i w km 0+991. Obecnie 

droga powiatowa nr 1756 O jest drogą publiczną klasy „L”, po rozbudowie droga zostanie 

przekwalifikowana do klasy „Z”, a odcinek drogi wewnętrznej Gminy Komprachcice zostanie 

zaliczony do kategorii drogi publicznej jako droga powiatowa klasy „Z”. 

W stanie istniejącym droga na odcinku od 0+000 do km 0+161 posiada przekrój półuliczny 

o jezdni asfaltobetonowej o szerokości 5,50m i chodnika szerokości 2,00m. Od km 0+161 do 

końca projektowanego opracowania w km 1+998,45 posiada przekrój drogowy. Szerokość 

jezdni odcinka drogi powiatowej wynosi od 4,70m do 5,00m a drogi wewnętrznej od 4,25 do 

4,80m.  

Teren przyległy do drogi stanowią zabudowa jednorodzinna, pola, łąki i lasy.  

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do przyległych rowów drogowych i 

kanalizacji deszczowej. 

Droga powiatowa nr 1756 O krzyżuje się z drogami gminnymi, wewnętrznymi oraz z 

bocznicą kolejową w km 1+764,70. 

Droga wojewódzka nr 429 – ul. Lipowa w m. Polska Nowa Wieś posiada przekrój uliczny 

o następujących parametrach: 

 jezdnia o zmiennej szerokości 6,00m, 

 obustronne chodniki szerokości 2,20÷4,30m. 

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Teren przyległy stanowi zabudowa jednorodzinna.  

W kilometrze 1+764,70 droga krzyżuje się z bocznicą kolejową linii kolejową nr  287 Opole 

Zachód - Nysa.  

Szerokość jezdni na przejeździe kolejowym wynosi 7,50m. Nawierzchnia jezdni wykonana 

jest z prefabrykatów betonowych typu „MIROSŁAW”. 
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2.2 Istniejące uzbrojenie 

W pasie drogi i jego sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie: 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja sanitarna, 

 kanalizacja deszczowa, 

 sieci telekomunikacyjne, słupy telekomunikacyjne, 

 kable energetyczne, 

 napowietrzna linia energetyczna NN, 

 kabel WN 15kV, 

 oświetlenie uliczne, 

 sieć gazowa. 

 

2.3 Rozbiórki 

W zakresie prac rozbiórkowych przewidziano: 

 rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni, chodników, części parkingu i zjazdów,  

 rozbiórkę istniejącego przejazdu kolejowego, 

 przestawienie pomnika, betonowych donic, koszów na śmieci, tablicy „Serdecznie 
witamy w Polskiej Nowej Wsi”, 

 rozbiórkę ogrodzeń, 

 wycinkę kolidujących drzew i krzewów. 

 

3. Rozwiązania konstrukcyjne 

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjęto na podstawie katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDKiA załącznik do Zarządzenia Nr 31 z 16.06.2014r.): 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni – kategoria ruchu KR-3 

  4,00cm – warstwa ścieralna z SMA 11S  

  6,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  

10,00cm – górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 

20,00cm – dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 

C 90/3 

18,00cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o klasie 

wytrzymałości C 1,5/2,0 

40,00cm – warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR≥20% 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika  

  8,00cm – betonowa kostka brukowa fazowana 10x20cm, koloru szarego 

  3,00cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

20,00cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 

15,00cm – warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR≥20% 
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Konstrukcja nawierzchni zabruku 

14,00cm – kostka granitowa 14x14cm spoinowana zaprawą cementową- piaskową 1:4 

  5,00cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

30,00cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 

20,00cm – warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR≥20% 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na posesję 

  8,00cm – betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru grafitowego 

  5,00cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

20,00cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 

20,00cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o klasie 

wytrzymałości C 1,5/2,0 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na pola 

10,00cm – nawierzchnia z destruktu asfaltowego 

30,00cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 

20,00cm – warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR≥20% 

 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki 

15,00cm – nawierzchnia z destruktu asfaltowego 

 

Konstrukcja nawierzchni pobocza  

10,00cm – warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 C 90/3 

15,00cm – podbudowa z destruktu asfaltowego 

 

4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Nawierzchnię badanego odcinka drogi powiatowej Nr 1756 O w Polskiej Nowej Wsi gm. 

Komprachcice na odcinku od km 0+000 do 2+006 stanowi warstwa betonu asfaltowego o 

grubości 0,03 – 0,12 m, w otworach  6, 7 i 9 na 0,03 m warstwa betonu smołowego. W otworze 

nr 8 pod nawierzchnią bitumiczna znajduje się płyta drogowa betonowa. 

Podbudowa nawierzchni wykonana jest z tłucznia bazaltowego i granitowego o grubości 

0,10 – 0,20 m p.p.t., na nasypie z gruntów mineralnych – piasków średnioziarnistych oraz 

innych, sięgających do głębokości 0,40 – 0,70 m p.p.t. W poboczach nasypy sięgają do 

głębokości 0,40 – 0,80 m p.p.t. Nasypy warstwy te charakteryzują się zróżnicowaną 

wysadzinowością w zależności od zawartości budujących je gruntów. Szczegółowy opis 

wysadzinowości znajduje się w kartach dokumentacyjnych otworów. 

Podłoże rodzime pasa drogowego stanowią na całym badanym odcinku wzajemnie 

przewarstwiające się osady gliniaste, mało wysadzinowe i bardzo wysadzinowe grup nośności 

G3 i G4, w stanie plastycznym (warstwa IIIa) i twardoplastycznym (warstwa IIa IIa i i IIIb) oraz 

piaszczysto-żwirowe, niewysadzinowe grupy nośności G1, średnio zagęszczone (warstwy IIIc, 
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IIId i IIIe). Utwory piaszczyste podścielone są twardoplastycznymi iłami (warstwa IIIf). Grunty 

rodzime stanowią nośne podłoże budowlane. 

Poziom przemarzania dla miejscowości Polska Nowa Wieś wynosi Hz = 1,0m. 

Warunki gruntowo-wodne na obadanym odcinku drogi należy przyjąć jako proste. 

Warstwy zalegają płasko, stanowią nośne podłoże budowlane. Brak niekorzystnych 

procesów i zjawisk geologicznych. 

Warunki wodne w dla projektowania konstrukcji podbudowy nawierzchni wg stanu z 

okresu badań należą do dobrych w rejonie braku występowania poziomu wody gruntowej do 

głębokości rozpoznania, przeciętnych w obszarze poziomu zwierciadła wody na głębokościach 

1,0 – 2,0m p.p.t. oraz złych w rejonie występowanie zwierciadła powyżej 1,0 m p.p.t. Przy 

okresowym wzniosie zwierciadła wody warunki złe obejmować mogą większy obszar. 

Wg „Katalogu...” konstrukcja nawierzchni podatnych i półsztywnych powinna być 

wykonana na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1. Podłoże zaszeregowane do innej 

grupy powinno być doprowadzone do grupy G1 przez wymianę, wzmocnienie geosyntetykami 

lub stabilizację z zastosowaniem warstwy odsączającej. 

Wg KNR 2-01 występujące w podłożu grunty należą do II – III kategorii urabialności. 

 

5. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 

występujące wzdłuż trasy obiektu 

 

5.1 Układ komunikacyjny 

Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej zaprojektowano w śladzie istniejącego pasa 

drogi z niewielką odchyłką na końcowym odcinku. 

Łączna długość rozbudowywanej drogi powiatowej oraz gminnej wewnętrznej wynosi 

1998,45m. 

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1756 O oraz drogi gminnej zgodnie 

z Zarządzeniem Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. 

uwzględnia parametry techniczne dla dróg wojskowych tj. jezdnia szerokości 7,00m oraz 

promienie na prawoskrętach minimum R=25,00m. 

Wlot drogi powiatowej do skrzyżowania z drogi wojewódzkiej 429 zaprojektowano jako 

skanalizowany z wyspą dzielącą przeciwne pasy ruchu w kształcie małej kropli. Promienie 

skrętne na wylocie i wlocie do skrzyżowania zaprojektowano o promieniu R=25,00, na wlocie do 

skrzyżowania pas ruchu zawężono do R=12,00m, pozostałą powierzchnię przeznaczoną dla 

pojazdów wojskowych, zabrukowano kostką granitową 14x14cm. 

Na odcinku od km 0+258,00 do km 0+676,40 po stronie prawej zaprojektowano 

krawężnik betonowy obniżony do 2,00cm ponieważ zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod zabudowę domów 

jednorodzinnych. 

Z uwagi na brak możliwości określenia miejsc zjazdów do poszczególnych docelowych 

posesji krawężnik obniżono na całej długości do 2,00cm nad krawędzią jezdni. 
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Projekt obejmuje przebudowę istniejących i budowę nowych rowów drogowych które 

wymagają zajęcia części działek sąsiadujących. Przejęcie części działek sąsiadujących 

ograniczono do niezbędnego minimum. Powierzchnię za przeciwskarpą rowu przyjęto 

szerokości 1,00m w celu umożliwienia konserwacji rowów. Wyjątek stanowi projektowany 

odcinek przebudowywanego rowu po stronie prawej od km 0+965,00 do km 1+757,70 gdzie 

powierzchnię terenu za przeciwskarpą przyjęto min. 3,00m. Powierzchnia ta przeznaczona jest 

pod budowę kanału technologicznego oraz pod inne media. 

Na wysokości docelowych domów jednorodzinnych po stronie prawej od km 0+258,00 do 

km 0+670,00 zarezerwowano pas szerokości 2,50m od krawędzi jezdni pod ewentualny przyszły 

chodnik i media zasilające domy jednorodzinne. 

Na długości projektowanego chodnika lewostronnego od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 429 do km 0+917,50 z uwagi na brak terenu oraz na występujące uzbrojenie dla 

odwodnienia powierzchni jezdni chodnika i zjazdów zaprojektowano kanalizację deszczową. 

W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019r. Dz. U. 2019r. poz. 1815 nałożony został 

obowiązek budowy kanału technologicznego również na drogach powiatowych i gminnych 

publicznych dlatego też projekt rozbudowy drogi powiatowej obejmuje budowę kanału 

technologicznego na całej długości.   

Na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1756 O z drogą gminą – dojazdowa m.in. do 

Jednostki Wojskowej, zaprojektowano łuk poziomy o promieniu R=60 m oraz łuk o promieniu 

R=15,00m. Powierzchnię między łukami przewidziano do zabrukowania.  

Na rozbudowywanej drodze powiatowej zaprojektowano następujące przekroje: 

 przekrój uliczny od początku opracowania (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 

429) km 0+003,50 (2+852) do km 0+676,40 oraz od km 1+777,65 do km 1+998,45, 

 przekrój półuliczny od km 0+676,40 do km 0+921,60, 

 przekrój drogowy od km 0+965,50 do km 1+757,50.  

W projekcie przewidziano poszerzenie istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego na 

skrzyżowaniu z bocznicą linii kolejowej nr 287 Opole Zachód - Nysa do parametrów 

odpowiadających szerokości projektowanej jezdni drogi powiatowej nr 1756 O wynoszącej 

7,00m. 

Istniejący przejazd wykonany jest z płyt betonowych i wynosi 10,00m.  

W projekcie przewidziano poszerzenie drogi powiatowej nr 1756 O do 43,00m (25 płyt 

betonowych) mierząc wzdłuż torów. Poszerzenie wynika ze zwiększenia promienia prawoskętu 

do R=60,00cm w kierunku jednostki wojskowej dla pojazdów wojskowych. 

Poszerzenie nawierzchni przejazdu zaprojektowanego z prefabrykatów typu 

„MIROSŁAW”.  

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 budowę nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników, 

 rozbudowę przejazdu kolejowo-drogowego bocznicy do Jednostki Wojskowej w 

ciągu drogi powiatowej nr 1756 O w km lokalny 1+764,70 
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 budowę chodnika lewostronnego szerokości 2,00m od km 0+000 do km 0+921,60, 

 budowę chodnika prawostronnego szerokości 2,00m od km 0+000 do km 0+248,00, 

 budowę obustronnych poboczy szerokości 1,00m, 

 budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 

 budowę kanału technologicznego, 

 budowę doświetlenia przejść dla pieszych, 

 przebudowę oświetlenia ulicznego, 

 budowę kanalizacji deszczowej, 

 budowę i przebudowę rowów przydrożnych, 

 przebudowę przepustu pod drogą PD1 Ø800mm w km 0+967,30, 

 przebudowę przepustu pod drogą Ø600 w km 0+352,70, 

 budowę drenu francuskiego w miejscu zasypywanych rowów, 

 budowę ścieku korytkowego „trójkątnego”, 

 regulację wysokościową studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworów 

sieci wodociągowej i gazowej, 

 przebudowę kolidującego uzbrojenia, 

 budowę tymczasowych ogrodzeń, 

 wycinkę drzew kolidujących z planowaną rozbudową drogi. 

 

5.2 Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1756 O: 

 klasa drogi „Z” zbiorcza 

 obciążenie 115kN/oś 

 prędkość projektowa 50km/h 

 kategoria ruchu – KR 3 

 szerokość jezdni 7,00m (2x3,50m) 

 szerokość chodnika 2,00m  

 szerokość pobocza 1,00m 
 

5.3 Krawężniki 

Zaprojektowano krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm, a na wysokości 

zjazdów i przejść dla pieszych o wymiarach 15x22x100cm.  

Krawężniki należy obniżyć:  

 do 2,00cm nad krawędzią jezdni na wysokości przejść dla pieszych oraz na odcinku 

od km 0+258,00 do km 0+676,40 po stronie prawej drogi powiatowej (teren 

przeznaczony pod zabudowę domów jednorodzinnych), 

 do 4,00cm nad krawędzią jezdni na wysokości zjazdów (za wyjątkiem odcinka na 

wysokości działki, 

 do 10,00cm nad krawędzią jezdni na pozostałych odcinkach. 

Krawężniki należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z 

oporem z betonu C16/20. 
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5.4 Obrzeża 

W projekcie przewidziano budowę obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
 

5.5 Przejścia dla pieszych 

Przy przejściach dla pieszych zaprojektowano pola uwagi z kostki betonowej z wypustkami 

koloru żółtego. Szerokość pasa wynosi 40cm. Odległość od krawędzi jezdni – 50cm.  

 

5.6 Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchni jezdni i chodników odbywać się będzie powierzchniowo 

poprzez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz do 

projektowanych i przebudowywanych rowów drogowych. 

 

5.7 Dren francuski 

W projekcie przewidziano budowę drenu francuskiego w miejscu likwidowanych rowów. 

Dren należy wykonać z rurki drenarskiej karbowanej Ø110mm. 

Odprowadzenie wody z drenu przewidziano do projektowanych wpustów ulicznych 

poprzez trójnik rurami z PCV Ø100. Na rurze PE przed wlotem do wpustu ulicznego 

zaprojektowano klapę zwrotną. 

 

5.8 Ściek 

W projekcie przewidziano budowę ścieku drogowego „korytkowego” wg. KPED 01.37 

w kilometrze od 0+266,00 do km 0+672,60 po stronie prawej. 

 

5.9  Przepusty pod drogą 

W projekcie przewidziano budowę nowych przepustów pod drogą powiatową nr 1756 O z 

rur żelbetowych Ø800 w km 0+967,30 ze ściankami czołowymi żelbetowymi i Ø600 w km 

0+352,70 ze skosem na wlocie obrukowane kostką granitową 10/10cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10,00cm. Na wylocie przepustu drogowego Ø600 należy 

wykonać studnię rewizyjną Ø1500 z osadnikiem. 

Przepusty pod drogą zaprojektowano na klasie obciążenia zgodnie z wojskową klasyfikacją 

obciążenia obiektów mostowych zwaną klasą MLC. Droga klasy „Z”, kl I 150/100 dla pojazdów 

kołowych i dla pojazdów gąsienicowych 120/80. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2019 poz. 1642 §151b) dla 

zaprojektowanej drogi klasy Z i klasy obciążenia 1 dla projektowanego przepustu obciążenie 

ruchowe nie przekracza więcej niż 5% związku z tym nie jest wymagane obliczenie obciążenia. 

Związku z budową nowego przepustu w km 0+967,30 istniejący przepust w km 0+961,20 

przewidziano do likwidacji. 
 

 



Pracownia Projektowa PROKOM Opole 
 

 

 
Projekt techniczno-wykonawczy 

 10 

5.10 Kanał technologiczny 

W projekcie przewidziano budowę kanału technologicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 
1756 O oraz drogi gminnej do bramy Wojska.  

Studnie rewizyjne należy wykonać w poziomie nawierzchni chodników i poboczy 
gruntowych. 

 
5.11 Pobocza  

Pobocza wzdłuż drogi wojewódzkiej zaprojektowano szerokości 1,25m o spadku 

jednostronnym i=6% w kierunku rowu, a na zjazdach szerokości 0,75m o nawierzchni 

utwardzonej z kruszywa łamanego 0/31,5. 
 

5.12  Zieleń 

W projekcie przewidziano budowę terenów zielonych poprzez ułożenie warstwy humusu 

grubości 10,00cm a następnie obsianiu trawą i zawałowaniu. 

 

 

 Opracował: 

 mgr inż. Kazimierz Kurowski 
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