
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

1. Rozporządzenie  MTiGM  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. 
zm.),

2. Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,o drogach publicznych” (t.j. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 
2007 r. z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych” (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z 2003 r. z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 07.07.1994 - ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z późn. zm.),
5. „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania techniczne”,
6. Ustawa z dnia 16.04. 2004 r o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881
7. Mapa jednostkowa w skali l:500,
8. Inwentaryzacja urządzeń wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 1703 O 

Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w m. Kępa. Rozbudowa będzie polegała 

na:  budowie chodnika oraz ciągu pieszo  -  rowerowego,  wykonaniu nowej  konstrukcji 

jezdni wraz z poszerzeniem i zmianą trasy drogi, przebudowie zjazdów, budowie kładki 

dla pieszych,  remoncie mostu,  budowie kanalizacji  deszczowej,  przebudowie urządzeń 

infrastruktury niedrogowej w miejscowości Kępa gmina Łubniany.

3. Opis stanu istniejącego.
Ul. Opolska i ul. Luboszycka posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni 5,30 – 

6,00  m,  jezdnia  ograniczona  jest  częściowo  gruntowym  poboczem  a  częściowo 

krawężnikiem. Droga posiada liczne nierówności w przekroju podłużnym i poprzecznym. 

Ulice  posiadają  oświetlenie  uliczne  i  szczątkowe  odwodnienie  do  rowów  i  kratek 

ściekowych.  Z  kratek  ściekowych  ścieki  opadowe  i  roztopowe  odprowadzane  są  na 

przyległy  teren  poza  koronę  drogi  powiatowej  (po  stronie  prawej).  Wody  opadowe  z 

terenów przyległych (posesje prywatne) odprowadzane są podobnie jak z pasa drogowego 

bezpośrednio  do  kratek  ściekowych  lub  poza  koronę  drogi.  Rowy są  bezodpływowe i 

zamulone. W ciągu drogi znajduje się łukowy most na rzece Swornica.

Na przedmiotowym odcinku występuje infrastruktura techniczna:

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sieć energetyczna,

- sieć teletechniczna,

- gazociąg.



4. Opis stanu projektowanego.
Na przedmiotowym  odcinku  ul.  Opolskiej  i  ul.  Luboszyckiej  projektuje  się  jezdnię  o 

nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 6,00 – 6,40 m. Jezdnia na całej długości 

projektowanego  odcinka  ograniczona  będzie  krawężnikiem  betonowym  15×30×100 

wyniesionym  10  cm  powyżej  projektowanej  nawierzchni  jezdni  asfaltowej  na  ławie 

betonowej z oporem (szczegół „A i C”). Wzdłuż krawężnika projektuje się ściek (wg rys. 

nr 1) o szerokości 20 cm z kostki granitowej 8/9 cm. Połączenie ścieku z jezdnią asfaltową 

należy wykonać za pośrednictwem jednego rzędu kostki granitowej 8/9 cm wykonanej na 

równi  z  asfaltem,  kostkę  granitową  należy  wykonać  wraz  z  krawężnikiem  na  ławie 

betonowej  (szczegół  „C i  D”).  Spoiny  ścieku  należy  uzupełnić  mieszanką  cementowo 

piaskową w stosunku 1:4.  Projektuje się  ciąg pieszo -  rowerowy o szerokości  2,50 m. 

Ciągu  pieszo  -  rowerowy  należy  wykonać  z  kostki  betonowej  bezfazowej gr.  6  cm 

natomiast projektowany chodnik należy wykonać z kostki betonowej fazowanej gr. 6 cm. 

Pomiędzy ul. Opolską i ul. Luboszycką projektuje się ciąg pieszo – rowerowo – jezdny z 

kostki  betonowej  bezfazowej gr.  8  cm  i  szerokości  2,00  –  4,50  m  ograniczony 

krawężnikiem  betonowym  najazdowym  (szczegół  „E”).  Chodnik  oraz  ciąg  pieszo  – 

rowerowy od pasa zieleni ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8×20×100 na ławie 

betonowej (szczegół „B”). Zjazdy projektuje się z kostki betonowej gr. 8 cm. Połączenie 

zjazdu z jezdnią należy wykonać za pośrednictwem krawężnika najazdowego 15×22×100 

na ławie betonowej odpowiednio z ściekiem lub bez (wg rys nr 1) wyniesionego na 3 cm 

powyżej  projektowanej  nawierzchni  jezdni  asfaltowej  (szczegół  „D i  E”).  Na  granicy 

działki pasa drogowego zjazd należy ograniczyć odpowiednio wg rys. nr 1 krawężnikiem 

betonowym 15×30×100 ułożonym na płask (szczegół „F”) lub ściekiem z kostki betonowej 

(szczegół  „I”)  lokalizacja  ścieku  wg  rys.  nr  1.  Po  lewej  i  prawej  stronie  zjazdu  poza 

chodnikiem należy wykonać krawężnik betonowy 15×30×100 (szczegół „G”) ułożony na 

równi  z  nawierzchnią  zjazdu.  Na  przejściu  dla  pieszych  należy  wykonać  krawężnik 

najazdowy  15×22×100  wyniesiony  o  2  cm  powyżej  poziomu  jezdni  (szczegół  H). 

Nawierzchnię  zatoki  autobusowej  należy  wykonać  z  kostki  granitowej  pozyskanej  z 

rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni. Należy wybrać kostki regularne z w miarę gładką 

powierzchnią  o  wymiarach  zbliżonych  do  kostki  16×18,  spoiny  wypełnić  zaprawą 

cementowo – piaskową w stosunku 1:4.

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta  pod nową konstrukcję jezdni, ciągu 

pieszo – rowerowego, ciągu pieszo – rowerowo – jezdnego, chodnika, zatoki autobusowej 

i  zjazdów.  Pozostałą  z  rozbiórki  kostkę  granitową  należy  składować  w  Obwodzie 

Drogowym nr 2, ul. Opolska 55 w Kotorzu Małym. Po wykonaniu koryta podłoże należy 

dogęścić  mechanicznie.  Podbudowy tłuczniowe  należy  dogęścić  do  uzyskania  modułu 



pierwotnego min. E1 = 120 MPa i modułu wtórnego min. E2 = 140 MPa, gdzie E2 : E1 ≤ 

2,2. Przed przystąpieniem do robót wykonania stabilizacji  wykonawca winien wykonać 

receptę  roboczą  i  określić  potrzebną  ilość  cementu  do  uzyskania  wytrzymałości 

odpowiednio Rm=2,5 MPa i Rm=1,5 MPa. Na odcinku od km 0 + 250 do km 0 + 410 

należy wymienić 60 cm istniejącego gruntu na grunt budowlany dobrze zagęszczalny np. 

pospółka.  Roboty  ziemne  wykonywać  mechanicznie  a  w  miejscach  występowania 

istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie.

5. Charakterystyka inwestycji.
Kategoria ruchu – KR 3.

Klasa drogi – Z – zbiorcza

Spadek poprzeczny jezdni – 2 %.
Szerokość chodników – 2,0 i 2,5 m.
Szerokość ciągu pieszo – rowerowo – jezdnego – 2,0 – 4,5 m.
Spadek poprzeczny chodników – 2 %.
Spadek poprzeczny poboczy – 6 %.

6. Konstrukcja nawierzchni
jezdni:

−w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,

−w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,

−podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm,

−podbudowa z kruszywa bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm – gr. 8 cm,

−podbudowa z kruszywa bazaltowego lub granitowego 0/63 mm – gr. 12 cm,

−w - wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm.

zjazdów / ciągu pieszo – rowerowo - jezdnego
−kostka betonowa – gr. 8 cm,

−podsypka bazaltowa 0 – 3 mm – gr. 3 cm,

−podbudowa z kruszywa bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm – gr. 15 cm,

−podbudowa z kruszywa bazaltowego lub granitowego 0/63 mm – gr. 15 cm,

−w - wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm.

chodnika / ciągu pieszo - rowerowego:
−kostka betonowa – gr. 6 cm,

−podsypka bazaltowa 0 – 3 mm – gr. 3 cm,

−podbudowa z kruszywa bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm – gr. 15 cm,

−w - wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.



zatoki autobusowej:
−kostka granitowa 16×18 – gr. 16 cm,

−podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 0-3 mm – gr. 3 – 5 cm,

−w-wa betonu C16/20(B-20) gr. 20 cm

−w - wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

Podbudowę wykonać i zagęścić warstwami zgodnie z istniejącymi przepisami i normami.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące 
wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzysty-
wanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem.
Zapotrzebowania i  jakość wody oraz ilości,  jakości i sposobu odprowadzania ście-
ków.
Woda  opadowa  i  roztopowa  odprowadzana  będzie  powierzchniowo  do  projektowanej 

kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania).

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i pylnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i rozprzestrzeniania się.

Nie dotyczy

Rodzaju i wytwarzania odpadów.

Nie dotyczy

Emisja hałasu oraz wibracji,  a także promieniowania w szczególności jonizującego 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów 

tych czynników i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Rozbudowa drogi nie pogorszy emisji hałasu.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan,  powierzchnię  ziemi w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Istniejące  drzewa  przewiduje  się  do  wycinki  (wg  „Inwentaryzacji  szaty  roślinnej  i 

gospodarki istniejącego drzewostanu.”). Teren zieleni obsiać trawą wg rys. nr 1.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają i eli-

minują  wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze,  zdrowie ludzi  i  inne 

obiekty budowlane.

8. Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest 
projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru 
zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obiekt mostowy wg uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu.

9. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy.



10. Zieleń.
Teren zieleni obsiać trawą (wg rys. nr 1). Istniejące drzewa przewiduje się do wycinki 

(wg „Inwentaryzacji szaty roślinnej i gospodarki istniejącego drzewostanu.”)

11. Urządzenia i obiekty obce.
Przewiduje  się  regulację  wysokościową  istniejących  urządzeń  obcych  do  rzędnych 

projektowanej  nawierzchni.  Na istniejącą  sieć  teletechniczną  i  gazociąg  należy założyć 

rury osłonowe ( wg rys. nr 1). Przebudowa sieci energetycznej teletechnicznej, sanitarnej i 

gazociągu, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kładki dla pieszych oraz remont mostu 

wg projektów branżowych.

12. Odwodnienie.
Woda  deszczowa  i  roztopowa  odprowadzona  będzie  do  projektowanej  kanalizacji 

deszczowej  (wg projektu branżowego) za pomocą projektowanych wpustów ulicznych, 

krawężnikowo – jezdniowych i krawężnikowych klasy D400. Na zjazdach projektuje się 

wpusty uliczne 300×500 klasy D400  Woda z kanalizacji deszczowej odprowadzana będzie 

do projektowanej kanalizacji deszczowej.

13. Informacje dodatkowe.
Do  budowy  należy  użyć  materiały  posiadające  stosowne  aprobaty  techniczne  oraz 

świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  drogowym  i  sanitarnym 

(zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwiązania pokazano na rysunkach szczegółowych.

Integralną częścią opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

14. Organizacja ruchu.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania projektu organizacji ruchu na czas robót.

Projekt stałej organizacji ruchu – wg odrębnego opracowania.

15. Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczęciem robót należy:

−zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia,

−przeprowadzić  kontrolę  terenu  celem  wyznaczenia  ewentualnych  kolizji  z 

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

−zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej 

celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robót,

−wytyczyć  oraz  w  sposób  trwały  i  widoczny  oznakować  w  terenie  lokalizację 

projektowanych obiektów. Prace te powinny zostać wykonane przez służby geodezyjne.

−teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakować,



−powiadomić właścicieli  istniejącego uzbrojenia terenu i  właścicieli  działek o terminie 

rozpoczęcia robót,

−oznakować teren prac w pasie drogowym.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 
sztuką budowlaną.
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