
Opis techniczny 
do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej nr 1507 O 
Magnuszowice - Grodków na odcinku w km 0+750,00÷0+950,80 w m. Magnuszowice              
w zakresie budowy zjazdów i stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych 

 
 
1. Podstawa i zakres opracowania 
1.1 Podstawa opracowania: 

-      Zlecenie Inwestora – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007r. w sprawie 

wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów 
w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonanych podczas 
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 188 
poz. 1345 z dnia 15.10.2007r.) 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - GDDP Warszawa 2001r. 
- Wytyczne projektowania dróg WPD-2 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

(Dz. U. Nr 430 z dnia 14.05.1999r.) w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

- WT-1, WT-2 i WT-3. 
 
1.2 Zakres opracowania 

   Zakresem opracowania objęto odcinek drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice-
Grodków w km 0+750,00÷0+950,80. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Droga powiatowa nr 1507 O na przedmiotowym odcinku posiada przekrój drogowy o 
następujących parametrach technicznych: 

- klasa drogi Z 
- szerokość jezdni – 6,0m 
- obustronne pobocza gruntowe szer. 1,0 ÷ 1,5m 
- szerokość w liniach rozgraniczenia 18,0m 
- stan nawierzchni jezdni - dobry  

Odwodnienie powierzchni jezdni odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów 
drogowych. 
Teren sąsiadujący z planowaną inwestycją stanowi teren niezabudowany. 
 
W pasie drogi oraz jej sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie: 

- napowietrzna linia telefoniczna 
- kable energetyczne  
- sieć wodociągowa. 

 
3. Dane co do wielkości potrzebnego terenu 

Teren objęty inwestycją obejmuje działki w obrębie Magnuszowice arkusz mapy 1 dz. nr. 
173/12, 173/13 i 173/4 oraz z arkusza mapy 2 działka nr 185. 
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4. Zatoka postojowa 
W projekcie przewidziano budowę stanowiska dla ważenia pojazdów ciężarowych. 

Przyjęto następujące parametry zatoki: 
 - jezdnia szerokości 5,00÷7,00m 
 - obustronne pobocze gruntowe 1,50m. 
 
5. Stanowisko do ważenia pojazdów 

Obliczenia statyczne przeprowadzono w oparciu o obowiązujące Polskie Normy.  
Przyjęto obciążenie 15.0 ton = 150 kN – nacisku na oś pojazdu. 
Zaprojektowane stanowisko do ważenia pojazdów ma wymiary: 

- długość 16,5 m, 
- szerokość 3,5 m, 

W środku długości stanowiska znajduje się miejsce do ustawiania wag. Ma ono wymiary 
3,5 x 0,53 m. Krawędzie płyty betonowej w miejscu przeznaczonym do ustawienia wagi 
obudowane jest kątownikami 100x50x8 mm, do kątowników na dnie obudowy przyspawane 
są dodatkowo 2 płaskowniki pł.530x8x1000 symetrycznie. 
Nawierzchnia miejsca do ważenia pojazdów wykonana z płyty z betonu modyfikowanego 
włóknami polipropylenowymi klasy B 35. Zbrojenie betonu zaprojektowano z prętów 
stalowych (stal 34GS) żebrowanych średnicy 10 mm. Płyta betonowa wykonana jest na 
uprzednio przygotowanej podbudowie, którą stanowi: 
- warstwa chudego betonu 8 MPa gr. 8 cm, 
- warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm 
- warstwa z piasku średnioziarnistego o WP>35 gr. 20cm. 
Zaprojektowano również pręty rozdzielcze ze stali gładkiej St3S. 
Otulinę przyjęto o grubości 5 cm. 
Dylatację nawierzchni betonowej należy wykonać przy użyciu mas zalewowych – masy 
asfaltowe z dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych. 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Pochylenie powierzchni jezdni w strefie ważenia względem poziomu nie powinno 
przekraczać 1% w kierunku ruchu pojazdów oraz 2% w kierunku prostopadłym do kierunku 
ruchu pojazdów. Powierzchnia jezdni poza strefą ważenia może być pochylona względem 
płaszczyzny strefy ważenia maksymalnie 0,5%. 
 
6. Konstrukcja nawierzchni jezdni zatoki 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni jezdni zatoki do ważenia pojazdów: 
  4,00cm – warstwa ścieralna z SMA 11S  
  6,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W 
10,00cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5mm 
38,00cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷63mm 
20,00cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35. 

 
7. Profil podłu żny 

Profil podłużny jezdni zatoki zaprojektowano o spadku podłużnym i=0,3%. 
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8. Przekroje poprzeczne 
Przekroje poprzeczne jezdni zaprojektowano o spadku jednostronnym i=2%.  
Płytę w strefie ważenia pojazdów zaprojektowano o spadku poprzecznym i=1% oraz o 

spadku podłużnym i=0,3%. 
 

9. Zieleń 
W projekcie przewidziano wykonanie zieleni niskiej na skarpach i przeciwskarpach 

poprzez usypanie warstwy humusu grubości 10cm a następnie obsianie trawą i zawałowanie. 
 

10. Odwodnienie 
Odwodnienie powierzchni jezdni oraz stanowiska do ważenia pojazdów przewidziano 

powierzchniowo do istniejących pasów zieleni.  
 

11. Zjazdy  
W projekcie przewidziano budowę dwóch zjazdów na działkę nr 173/13. 
Parametry zjazdów: 
 - szerokość 6,00m 
 - obustronne pobocza gruntowe 0,75m. 
Przyjęto następującą konstrukcję zjazdów: 
 - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S  - gr. 5cm 
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 22W – grubość zmienna. 
 

12. Przepusty pod zjazdami 
W projekcie przewidziano budowę przepustów pod zjazdami z rur PE ze skośnymi 

ściankami ∅40cm z obrukowaniem wlotu i wylotu kostką granitową 10/10cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. 

 
13. Trasowanie drogi 

Trasowanie należy wykonać w oparciu o podane na planie zagospodarowania terenu 
współrzędne załamań. 

 
14. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy obejmuje budowę zatoki do ważenia pojazdów o powierzchni ogólnej 
3890m2 , w tym: 

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego     1194m2 
- powierzchnia miejsca do ważenia pojazdów z betonu cementowego      58m2 
- powierzchnia zjazdów na pola           82m2 
- pobocza            556m2. 
- zieleń          2800m2. 
 

15. Dane informujące, czy dany teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
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16. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 
Inwestycja nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej. 
 

17. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
Powyższa inwestycja nie spowoduje: 

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
- pogorszenia stanu środowiska 
- pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych 
- wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla 

terenów sąsiednich. 
 

18. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów w trakcie realizacji inwestycji 
Podczas wykonywania robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci: 

a) beton cementowy [17.03.02] z rozbiórki istniejących obiektów w ilości 110m3 

b) beton asfaltowy [17.03.02] z rozbiórki istniejącej nawierzchni w ilości 30m3 

c) tłuczeń [17.01.81] z podbudowy konstrukcji jezdni w ilości 150m3 
d) masy ziemne [17.05.04] pochodzące z wykonania koryta ilości 1450m3 . 
 

Powyższe materiały zostaną wywiezione na składowisko odpadów komunalnych. 
 

19. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki i charakteru budowlanego lub robót 
budowlanych 
Integralną częścią projektu drogowego są projekty: 

- branży telekomunikacyjnej 
- zieleni. 

 

 

Opracował: 

       mgr inż. Kazimierz Kurowski  


