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OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA i MOSTOWA 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Januszkowicach”, opracowany na 

zlecenie inwestora tj. Gminy Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, przez jednostkę 

projektową, którą jest firma Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy. 

 

1.1. Podstawa opracowania 

1.1.1. Podstawy formalno-prawne 

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i jednostką projektową, 

-  mapa do celów projektowych sporządzona przez geodetę uprawnionego Jacka Majkutewicza,  

- „Dokumentacja z badań podłoża gruntowego dla oceny geotechnicznych warunków przebudowy drogi oraz 

przepustu drogowego w Januszkowicach ul. Młyńska gm. Zdzieszowice”, opracowana przez firmę Zakład Usług 

Geologicznych „GRUNT”, ul. Grunwaldzka 3a, 45-054 Opole,   

- normy państwowe i branżowe, 

- aktualne akty prawne, 

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta. 

 

1.1.2. Techniczne podstawy opracowania 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 „Prawo budowlane” (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 ze zm.), 

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

technicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity – obwieszczenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r., poz. 124), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, 

poz. 735 z późn. zm.), 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., nr 0, poz. 463), 

- „WT-1 2014 – Kruszywa. Wymagania techniczne”, 

- „WT-2 2014 – część 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”,  

- „WT-4 2010 – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne”, 

- „WT-5 2010 – Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania techniczne”.  
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Młyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności (droga 

wojewódzka nr 423) do skrzyżowania z ulicą Lesiańską, w miejscowości Januszkowice, gmina Zdzieszowice, powiat 

krapkowicki, województwo opolskie. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. Opis istniejącego zagospodarowania 

 Ulica Młyńska stanowi ciąg komunikacyjny łączący ulicę Wolności (drogę wojewódzką nr 423) z ulicą 

Lesiańską (droga gminna). Droga zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. W sąsiedztwie drogi zlokalizowana 

jest zabudowa mieszkalno-gospodarcza i tereny zielone. W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy indywidualne do 

przyległych posesji, zjazdy na drogi boczne oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 423, ulicą Lesiańską i ulicą 

Lompy. 

Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzuje się następującymi parametrami techniczno-użytkowymi: 

 Kategoria drogi – gminna, 

 Klasa techniczna drogi – L,  

 Szerokość jezdni  bitumicznej – od 4,00 m do 4,80 m, 

 Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. 

 Woda opadowa i roztopowa zebrana z powierzchni jezdni odprowadzana jest poprzez zadarnione pobocza 

na teren przyległy.   

 Wykonane w nawierzchni otwory badawcze wykazały, że składa się ona z następujących warstw 

konstrukcyjnych:  

- beton asfaltowy o grubości od 3 cm do 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości od 5 cm do 25 cm, 

- podłoże gruntowe zakwalifikowane do grupy nośności  G1 . 

 Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: 

- podziemna sieć teletechniczna, 

- napowietrzna sieć teletechniczna, 

- podziemna sieć energetyczna niskiego napięcia, 

- podziemna sieć energetyczna wysokiego napięcia, 

- napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia, 

- napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia, 

- podziemna sieć wodociągowa, 

- podziemna sieć sanitarna, 

- podziemna sieć gazowa. 

Konstrukcję istniejącego przepustu w km 0+195,20 stanowi część przelotowa o długości L=9,86 m 

wykonana z dwóch, żelbetowych rur prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej Ø90 cm każda, ułożonych 
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w rozstawie osiowym wynoszącym 0,95 m. Od strony wlotu przepust posiada ścianę czołową, żelbetową o grubości 

0,35 m i szerokości 2,80 m zwieńczoną balustradą z kształtowników stalowych, rurowych o wysokości h=1,17 m. Od 

strony wylotu żelbetowa ściana czołowa posiada obustronne skrzydła o grubości 0,30 m, na których ułożono płyty 

żelbetowe w ilości 4 szt., zachodzące na pobocze ulicy Młyńskiej. Zabezpieczenie dla ruchu pieszego od strony 

wylotu stanowi balustrada z kształtowników stalowych, rurowych o wysokości h=1,12 m. Ze względu na znaczną 

różnicę wysokości terenu wylot przepustu posiada kaskadę z płyt betonowych, złożoną z trzech stopni o szerokości 

1,10 do 1,90 m i wysokości od 0,35 m do 0,60 m. Od strony wlotu skarpy cieku są zadarnione i posiadają częściowe 

umocnienie z prefabrykowanych płyt żelbetowych (ażurowych). Od strony wylotu przy kaskadzie, umocnienie cieku 

stanowią prefabrykowane elementy żelbetowe typu „L”, fragmenty zniszczonej ścianki oporowej oraz płyty 

drogowe, ułożone przy ścianie budynku. W przekroju poprzecznym przepust posiada jezdnię bitumiczna 

o szerokości 3,90 m oraz obustronne pobocza (pobocze od strony wlotu o szerokości 1,50 m jest zadarniowane, 

pobocze od strony wylotu jest umocnione ułożonymi płytami żelbetowymi).      

Ze względu na zły stan techniczny zarówno części przelotowej (m.in. brak wymaganej wysokości naziomu), 

umocnień wokół przepustu, kaskady od strony wylotu a także nienormatywne elementy konstrukcyjne przepustu, 

w obecnym stanie technicznym dalsza eksploatacja może doprowadzić do jego awaryjnego zamknięcia, stąd 

zachodzi konieczność jego rozebrania i wybudowania całkowicie nowej konstrukcji. 

  

3.2. Opis projektowanych zmian 

Projektowana inwestycja zakłada wykonanie następującego zakresu robót: 

1) Roboty rozbiórkowe: 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni ulicy Młyńskiej, 

- rozbiórka istniejących nawierzchni dróg bocznych w obrębie skrzyżowań z ulicą Młyńską, 

- rozbiórka wyspy kanalizującej, 

- rozbiórka parkingu z płyt betonowych, 

- rozbiórka nawierzchni zjazdów, 

- rozbiórka istniejącego przepustu w km 0+195,20, 

- demontaż istniejącego oznakowania pionowego, 

2) Roboty drogowe: 

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 

- budowa poboczy umocnionych, 

- przebudowa istniejących zjazdów, 

- budowa nowych zjazdów, 

- budowa chodnika,  

- budowa nowego przepustu w km 0+195,20, 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, 

3) Roboty branżowe: 

- budowa kanalizacji deszczowej, 
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- przebudowa kolidujących, podziemnych sieci elektroenergetycznych, 

- przebudowa kolidujących, naziemnych sieci elektroenergetycznych, 

- przebudowa kolidującej, podziemnej sieci teletechnicznej, 

- przebudowa kolidującej, naziemnej sieci teletechnicznej, 

- budowa oświetlenia ulicznego, 

- przebudowa sieci gazowej, 

- przebudowa sieci wodociągowej. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Projektowana inwestycja zakłada wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: 

1) Wykonanie nowej nawierzchni o szerokości 5,00 m, 

2) Wykonanie poboczy umocnionych o szerokości 0,75 m, 

3) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub kamiennej, zjazdy o szerokości od 

3,00 m do 5,00 m, 

4) Wykonanie chodnika  o szerokości 2,00 m, 

 

Zakres robót przewidziany do wykonania zmienia nieznacznie istniejące zagospodarowanie terenu oraz 

zachowuje dotychczasową dostępność do terenu objętego opracowaniem. Projektowana inwestycja nie zmienia 

dotychczasowego układu komunikacyjnego i dostępności do położonych obok dróg. 

Kategoria ulicy Młyńskiej oraz jej klasa techniczna nie ulegają zmianie. 

Teren przyległy do drogi zostanie po zakończeniu inwestycji uporządkowany.  

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Powierzchnie projektowanych elementów zagospodarowania: 

1) Nawierzchnia bitumiczna – ok. 1900 m2, 

2) Chodnik – ok. 738 m2, 

3) Pobocze umocnione – ok. 150 m2, 

4) Opaska – ok. 142 m2, 

5) Zjazdy indywidualne – ok. 240 m2, 

6) Zjazdy publiczne – ok. 82 m2, 

7) Zieleń  – ok. 380 m2. 

6. DANE INFORMUJĄCE CZY DZIAŁKA LUB TEREN NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SĄ 
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Zgodnie z informacją otrzymaną od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo znak 

ZA.5152.106.2016.GM z dnia 01.06.2016r.) na terenie planowanej inwestycji nie są zlokalizowane obiekty 

budowlane wpisane do rejestru zabytków, objęte ochroną na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego, stanowiska archeologiczne oraz formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004r., Nr 92, poz. 880 ze zm.).  „W przypadku odkrycia podczas prowadzenia 

robót przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty 

mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz 

niezwłocznie zawiadomić o tym Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu lub burmistrza (art. 

32 ust. 1 pkt 1 ,2,3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nade zabytkami, Dz.U. 2003r.,nr 162, poz. 1568 ze zm.)”. 

Na terenie działek objętych inwestycją nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004r., Nr 92, poz. 880 ze zm.).  

7. DANE OKREŚLAJACE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO   

 Zgodnie z informacją otrzymaną od Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach (pismo znak 

GLI.5120.147a.2016.Za z dnia 15.11.2016r.) rejon planowanej inwestycji położony jest poza terenem górniczym.    

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI  

 Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem kwalifikującym przedsięwzięcia tj. rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 71) planowana inwestycja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące 

zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie wymaga uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach i co za tym idzie nie wymaga przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko.     

Realizacja inwestycji w znaczący sposób wpływa na polepszenie warunków ochrony środowiska. Poprawa 

stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego co 

ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszy natężenie hałasu komunikacyjnego. 

Funkcjonowanie drogi będzie się wiązało z powstaniem wód opadowych i roztopowych, które 

odprowadzane będą do wpustów ulicznych i do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe ujęte w system 

kanalizacji deszczowej przed odprowadzeniem do środowiska zostaną podczyszczone w osadniku.        

9. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Roboty będą realizowane w obrębie istniejących sieci, stanowiących uzbrojenie terenu. W trakcie 

prowadzenie robót niezbędne będzie każdorazowe kontrolowanie położenia tych sieci względem projektowanych 

obiektów i wykonywanie próbnych przekopów kontrolnych w celu określenia właściwego przebiegu tych urządzeń. 

10. W PRZYPADKU BUDYNKÓW – POWIERZCHNIĘ ZABUDOWY, OKREŚLONEJ ZGODNIE Z ZASADAMI PODANYMI 
W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZĄCEJ OKREŚLANIA I OBLICZANIA WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH 
I KUBATUROWYCH 

 Nie dotyczy. 
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11. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany co 

wynika z projektowanego zakresu inwestycji i opracowanego „Projektu zagospodarowania terenu”. 

12. INFORMACJA O ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Zgodnie z informacją zawartą w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(podjętego uchwałą nr XXXI/208/96/400/98 rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 1996r.) inwestycja 

będzie zrealizowana na terenie działki nr 761, 771/1, 768/7 oznaczonej jako 166Kl (ulice lokalne).  W związku 

z planowaną inwestycją konieczne będzie podział działek sąsiednich. Podział ten nastąpi na podstawie art. 11b ust 

1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2031), w związku z tym nie obowiązuje zgodność inwestycji z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

13. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie dokumentacji z badań podłoża gruntowego. 

 Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych przedstawia się następująco: 

1) Konstrukcja nawierzchni drogi: 

-   warstwa Ia – bezpośrednia nawierzchnia asfaltowa o grubości 3 – 5 cm. 

- warstwa Ib – podbudowa nawierzchni drogi w formie zagęszczonego nasypu budowlanego tłuczniowego 

o grubości warstwy od 5 do 25 cm.  Pod nasypem tłuczniowym występują lokalnie nasyp budowlany z pokruszonej 

cegły o grubości warstwy 12 cm oraz nasyp tłuczniowo-żużlowo-mineralny o grubości warstwy równej 11 cm. 

2)  Nasyp drogowy: 

- warstwa Ic – nasyp budowlany mineralny (piaszczysty oraz piaszczysto-żwirowy w przedziale głębokości 

0,19 – 1,0 m poniżej poziomu jezdni. Stopień zagęszczenia nasypu mieści się w przedziale ID = 0,43 - 0,60 (Is 

= 0,927 – 0,960). 

3) Nasypy niebudowlane: 

- warstwa Id – nasypy niebudowlane gliniasto-mineralne, mineralne i gliniaste – namułowe rozpoznane do 

głębokości 2,2m poniżej poziomu terenu. Grunty są plastyczne i średniozagęszczone. 

- warstwa Id1  - wilgotny nasyp niebudowlany piaszczysty przewarstwiony namułem i gliną pylastą 

z domieszką pojedynczych okruchów cegły, występujący do głębokości 2,7 – 4,1 m ppt. Nasyp jest średnio 

zagęszczony o ID – 0,50(Is = 0,940) 

4) Grunty rodzime: 

- warstwa IIa – wilgotne i nawodnione piaski drobne na głębokości 2,7 – 4,1 m ppt. Grunty są średnio 

zagęszczone o ID = 0,62, 

- warstwa IIb – wilgotne i nawodnione piaski średnie i grube. Grunty średnio zagęszczone o ID = 0,50, 

- warstwa II c – wilgotne piaski średnie i grube. Grunty są zagęszczone o ID = 0,70. 
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 W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrębie terenu badań stwierdzono występowanie wód 

gruntowych, o zwierciadle swobodnym, w gruntach przepuszczalnych na głębokości 4,1 – 4,2 m ppt.  

 Na podstawie opinii geotechnicznej uwzględniając rodzaj obiektu oraz warunki gruntowo-wodne 

projektowaną inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.  

 

14. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – CZEŚĆ DROGOWA 

Przebudowa ulicy Młyńskiej ma na celu poprawę jej stanu technicznego oraz dostosowanie jej 

parametrów do wymagań technicznych jakie musi spełniać droga klasy L oraz obiekty inżynierskie zlokalizowane 

w jej obrębie.   

 
14.1. Rozwiązania projektowe 

 Parametry techniczne zastosowano w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)” , „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załącznik nr 1-4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.” oraz „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity – obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r., poz. 1422). Są one następujące: 

 lokalizacja drogi: teren zabudowany, 

 kategoria drogi – gminna, 

 klasa techniczna – L, 

 prędkość projektowa Vp=30 km/h, 

 kategoria ruchu: KR2, 

 obciążenie ruchem – 115 kN/oś, 

 jezdnia o dwóch pasach ruchu – szerokość 2,50 + 2,50 = 5,00 m, 

 chodnik prawostronny o szerokości – 2,00 m, 

 pobocza umocnione o szerokości – 0,75 m, 

 zjazdy do posesji i terenu przyległego  o szerokości – od 3,00 m do 5,00 m,    

 spadki podłużne niwelety – od 0,22% do 6,02%, 

 spadki poprzeczne na jezdni – przekrój daszkowy 2%, spadek jednostronny – 2%, 

 spadki poprzeczne na chodniku – od 1% do 3%, 
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14.2. Projektowany przebieg trasy w planie 

Projektowany przebieg drogi w planie nie ulega zmianie i w związku z tym nie zmienia dotychczasowego 

stanu zagospodarowania terenu przyległego. Trasa drogi przebiega krzywoliniowo na trzech odcinkach: odcinek od 

km 0+022,98 do km 0+031,88 (załamanie trasy o kącie zwrotu 40o wyokrąglone łukiem poziomym o promieniu 

R=50 m), od km 0+080,55 do km 0+175,59 (załamanie trasy o kącie zwrotu 10o wyokrąglone łukiem poziomym 

o promieniu R=135 m), oraz od km 0+201,16 do km 0+221,09 (załamanie trasy o kącie zwrotu 19o wyokrąglone 

łukiem poziomym o promieniu R=60 m), a na pozostałych odcinkach stanowi odcinek prosty. Długość 

przedmiotowego odcinka wynosi L=379,57 m. 

   

14.3. Rozwiązania wysokościowe 

 Przebieg wysokościowy niwelety dopasowano do wysokości istniejących skrzyżowań i zjazdów, oraz 

punktów stałych, którymi są rzędne istniejącej nawierzchni na początku i końcu opracowania. Położenie 

wysokościowe niwelety dopasowano w ten sposób, aby zapewnić wymagane, minimalne wartości spadków 

podłużnych, gwarantujących sprawne odwodnienie nawierzchni.   

  

14.4. Roboty ziemne 

 Wykonanie inwestycji wymaga wykonania robót ziemnych polegających na: 

 zdjęciu humusu na istniejących skarpach rowów, 

 wykonaniu koryta dla projektowanej nawierzchni,  

 wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych przepustów.  

 Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót przy uwzględnieniu konieczności ich wykonywania w odpowiedniej kolejności. 

 Przed rozpoczęciem robót ziemnych w miejscach prowadzenia robót należy bezwzględnie wykonać ręczne 

przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzeń stanowiących infrastrukturę uzbrojenia terenu. 

 Do wykonania nasypów zastosować należy grunt spełniający wymagania zawarte w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Roboty należy prowadzić etapami w sposób umożliwiający uzyskanie 

właściwego zagęszczenia gruntu.   

  

14.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

 Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

1) Nawierzchnia ulicy Młyńskiej i dróg bocznych: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S  – gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – gr. 8 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) –  gr. 20 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej C5/6 – gr. 15 cm,  

łączna grubość: 47 cm, 
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2)  Nawierzchnia chodnika i opaski: 

- kostka brukowa, betonowa – gr. 6 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – gr. 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) – gr. 15 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej C1,5/2 – 10 cm, 

łączna grubość: 34 cm, 

3)  Nawierzchnia zjazdów: 

- kostka brukowa, betonowa – gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – gr. 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) – gr. 20 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznych C5/6 – gr. 20 cm. 

łączna grubość: 51 cm. 

 

14.6. Odwodnienie drogi 

 Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo (spływ wody opadowej i roztopowej do ścieków 

przykrawężnikowych) i poprzez odwodnienie wgłębne (projektowana kanalizacja deszczowa).  

 Woda opadowa i roztopowa zebrana do projektowanej kanalizacji deszczowej, zostanie zebrana poprzez 

projektowane wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Młyńskiej. Kanalizację 

deszczową wykonać należy zgodnie z projektem branżowym, stanowiącym część składową dokumentacji 

projektowej.  

 Ścieki przykrawężnikowe wykonać należy z kostki kamiennej, granitowej gr. 9 cm, układanej na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3-5 cm. 

 

14.7. Chodniki 

 Projektowana nawierzchnia chodnika została opisana w pkt. 14.5. Obramowanie chodnika wykonać należy 

następująco: 

- z obrzeży betonowych o przekroju 8x30 cm ułożonych na ławie z betonu B10 (C8/10) z oporem gr. 10 cm 

i podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm,  

- z krawężników betonowych o przekroju 15x22 cm (od strony jezdni) ułożonych na ławie z betonu B10 (C8/10) 

z oporem gr. 23 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm.  

 Krawężniki stanowiące obramowanie chodnika przy zjazdach oraz przy przejściu dla pieszych należy 

wykonać jako obniżone. 

 

14.8. Projektowane zjazdy 

 W ciągu projektowanej przebudowy drogi zaprojektowano zjazdy na tereny przyległe oraz do przyległych 

posesji. Konstrukcję nawierzchni zjazdów należy wykonać zgodnie z punktem 14.5.  
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14.9. Przejścia dla pieszych 

 W obrębie ulicy Wolności (droga wojewódzka nr 423) zaprojektowano dwa przejścia dla pieszych i związku 

z tym należy w tych miejscach rozebrać istniejące krawężniki betonowe im ułożyć w ich miejscu nowe o przekroju 

15x22 cm, ułożone jako obniżone tj. wystające ponad poziom nawierzchni bitumicznej 2 cm. 

 

14.10. Pobocza 

 Pobocza w obrębię nawierzchni ulicy Młyńskiej oraz nawierzchni zjazdów należy wykonać z kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm.  

 

14.11. Oznakowanie i organizacja ruchu 

 Docelowe oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać zgodnie z „Projektem stałej organizacji ruchu”, 

stanowiącym część składową dokumentacji projektowej. 

 Oznakowanie tymczasowe na etapie realizacji inwestycji zostanie wykonane w oparciu o „Projekt czasowej 

organizacji ruchu”, opracowany przez Wykonawcę robót i zatwierdzony przez  właściwy organ.  

 

15.  PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – BRANŻA MOSTOWA 

15.1. Parametry techniczno-użytkowe przepustu  

Przebudowywany przepust charakteryzuje się następującymi parametrami techniczno-użytkowymi: 

a) w zakresie geometrii obiektu: 

 część przelotowa z elementów prefabrykowanych o szerokości w świetle 2,00 m i wysokości 

h=1,10 m, 

 długość całkowita części przelotowej przepustu – 8,58 m, 

 szerokość całkowita – 8,80 m, 

 spadek poprzeczny na jezdni – obustronny, daszkowy 2%, 

 spadek poprzeczny na chodnikach – 3%,4%, 

 kąt skrzyżowania osi przepustu z osią drogi – 90º, 

b) w zakresie geometrii ulicy : 

 szerokość jezdni na przepuście – 2,50 x 2 = 5,00 m, 

 szerokość chodnika – 2,00 m, 

 szerokość obiektu w świetle bariero-poręczy – 7,50 m, 

 rzędna nawierzchni w osi drogi nad przepustem 170,95 m.n.p.m, 

c) w zakresie przekraczanego cieku wodnego: 

 spadek podłużny dna – 1,10%, 

 projektowana rzędna dna cieku – wlot 169,72, wylot 169,62 m.n.p.m., 
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15.2. Roboty rozbiórkowe 

Przebudowa przepustu wymaga rozebrania istniejącej części przelotowej wraz z obustronnymi ścianami 

czołowymi i balustradami oraz fragmentami zniszczonych ścian oporowych oraz elementów kaskady (w tym 

umocnień cieku z elementów prefabrykowanych typu „L”. Rozbiórce podlega również istniejąca nawierzchnia 

bitumiczna oraz płyty drogowe na poboczu ulicy od strony wylotu przepustu. 

Wykonanie rozbiórki kaskady od strony wylotu wraz z umocnieniami skarp cieku wymaga wykonania 

odpowiedniego zabezpieczenia wykopów od strony budynku nr 9 zarówno na czas wykonania robót ziemnych jak 

również na czas wykonania nowoprojektowanej niecki wypadowej wraz kaskadą. 

 

15.3. Konstrukcja przepustu 

Część przelotową przepustu zaprojektowano z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wymiarach 

wewnętrznych 2,00x1,10 m, które wykonać należy z betonu B50 zbrojonego stalą BSt500S zgodnie z danymi 

zawartymi na rysunkach projektowych. Na górnych powierzchniach zewnętrznych elementów prefabrykowanych 

(zlokalizowanych od strony wlotu i wylotu) zamontować należy dodatkowo dolne blachy kotew talerzowych. 

Elementy prefabrykowane wykonać należy w zakładzie prefabrykacji i transportować na miejsce wbudowania po 

osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości. Posadowienie dla części przelotowej stanowi żelbetowa ława 

fundamentowa z betonu B30 o grubości 0,40 m, szerokości s=3,20 m i długości L=8,60m pod którą wykonać należy 

warstwę wyrównawczą z betonu B10 gr. 10 cm. Krawędzie ławy fundamentowej od strony wlotu i wylotu mają 

wykształtowane dodatkowe fundamenty dla ścian czołowych o szerokości s=0,65 oraz obniżone posadowienie, 

które od strony wlotu stanowi dodatkowo oparcie dla projektowanej niecki wypadowej wraz z  kaskadą.  

W celu odpowiedniego zamocowania części przelotowej przepustu na ławach fundamentowych zarówno 

w elementach prefabrykowanych i na górnych powierzchniach ław zaprojektowano otwory o średnicy Ø80 mm 

i głębokości h=0,20 m, które wypełnić należy zaprawą niskoskurczową, w której osadzić należy również dyble 

z prętów o średnicy Ø40 mm i długości L=0,35 m. 

Od strony wlotu i wylotu zaprojektowano ściany czołowe z betonu B30 zbrojonego stalą BSt500S  

posadowione na ławie żelbetowej stanowiącej przedłużenie ławy fundamentowej części przelotowej, skierowane 

równolegle do osi ulicy. Długość ścian wynosi L=1,25 m, a wysokość od h=1,66 m przy kapie chodnikowej od strony 

wlotu i 1,70 m przy kapie chodnikowej od strony wylotu. Dodatkowo, ze względu na bliskość zabudowy, 

zaprojektowano przy budynku nr 9 ścianę oporową stanowiącą przedłużenie ściany czołowej, zlokalizowaną 

względem niego pod kątem 900.   

Na skrajnych elementach prefabrykowanych części przelotowej zaprojektowano kapy chodnikowe 

z betonu B30 zbrojonego stalą BSt500S o grubości od 27 do 35 cm. Zamocowanie kap stanowią kotwy talerzowe, 

których górne blachy zamocować należy do blach dolnych odsadzonych  wcześniej w elementach 

prefabrykowanych części przelotowej. Przed zabetonowaniem kap pamiętać należy o konieczności zamontowania 

kotew stalowych stanowiących zamocowanie dla bariero-poręczy. Od strony jezdni kapy ograniczone są 

krawężnikami kamiennymi o przekroju 20x20 cm, które ustawić należy na podlewce z zaprawy niskoskurczowej 
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oraz ławie z betonu B10 z oporem. Pod kapami chodnikowymi na odcinkach wychodzących poza część przelotową 

wykonać należy warstwę wyrównawczą (podbudowę) z betonu B10 gr. 15 cm.  

 

15.4. Niecka wypadowa od strony wylotu 

Ze względu na ukształtowanie wysokościowe dna cieku od strony wylotu oraz warunki hydrologiczne 

zaprojektowano nieckę wypadową z kaskadą złożoną z dwóch stopni. Nieckę wykonać należy z betonu B30 

zbrojonego  stalą BSt500S. Na styku betonu niecki z betonem ławy fundamentowej przepustu wykonać należy 

przekładkę dylatacyjną z papy termozgrzewalnej gr. min 0,5 cm, a szczelinę w górnej części styku wypełnić masą 

trwale plastyczną. W celu lepszego uszczelnienia styku na połączeniu zamontować należy również elastomerową 

taśmę uszczelniającą, którą zamontować należy w trakcie montażu zbrojenia. Ze względu na kształt niecki należy 

przewidzieć odpowiednie etapowanie robót związanych z montażem zbrojenia i betonowania jej poszczególnych 

części. 

 

15.5. Izolacje 

Wszystkie części odziemne ławy fundamentowej, skrzydeł, ścian czołowych oraz niecki wypadowej 

zabezpieczyć należy poprzez wykonanie podwójnej, powłokowej izolacji bitumicznej na zimno. Elementy 

prefabrykowane części przelotowej zabezpieczyć należy poprzez wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej. 

Izolację z papy wykonać należy również na styku elementów prefabrykowanych ze skrzydłami i ścianami 

czołowymi. 

 

15.6. Zasypka przepustu 

Zasypkę przepustu wykonać należy z gruntu niespoistego, niewysadzinowego, gwarantującego uzyskanie 

odpowiedniego zagęszczenia (wskaźnik IS≥1,0). Zagęszczanie gruntu prowadzić warstwami o odpowiednio 

dobranej grubości.  

 

15.7. Nawierzchnie 

Na kapach chodnikowych wykonać należy warstwę izolacyjno-ochronną na bazie kationowej emulsji 

bitumicznej modyfikowanej polimerami o grubości min. 5 mm. 

Na przepuście zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S – 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W mm -  gr. od 7 do 8 cm. 

Na dojazdach do przepustu wykonać należy nową nawierzchnię o konstrukcji zgodnej z punktem 14.5. 

 

15.8. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu 

Powierzchnie betonowe kap chodnikowych, ścian czołowych, niecki wypadowej i elementów 

prefabrykowanych części przelotowej stykające się z powietrzem zabezpieczyć należy poprzez wykonanie barwnej, 

sztywnej powłoki ochronnej po uprzednim przygotowaniu powierzchni.   
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15.9. Bariery ochronne 

Bariery ochronne typu H2, W2 zamontować na kapach chodnikowych na wcześniej osadzonych kotwach 

lub za pomocą kotew rozporowych. Przestrzeń pomiędzy blachą dolną słupka bariery, a betonem kapy wypełnić 

zaprawą niskoskurczową. Na dojazdach do przepustu zamontować bariery będące przedłużeniem barier na 

przepuście.  

  

15.10. Elementy zabezpieczające 

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego w obrębie przepustu zaprojektowano balustrady z kształtowników 

stalowych, rurowych o średnicy Ø51 mm, zlokalizowane na murze oporowym od strony wylotu przepustu oraz 

ścianie pionowej niecki wypadowej. Słupki pionowe balustrad z zamocowanymi blachami o wymiarach 150x150x10 

mm z wykonanymi otworami Ø12 mm zamocować należy do powierzchni betonowych za pomocą kotew 

rozporowych M10x100x20. Wszystkie elementy stalowe balustrad podlegają zabezpieczeniu antykorozyjnemu 

poprzez cynkowanie ogniowe i wykonanie powłoki malarskiej. 

 

15.11. Krawężniki kamienne 

Bezpośrednio przy kapach chodnikowych zaprojektowano krawężniki kamienne o przekroju 20x20 cm, 

które ustawić należy na hydroizoalcji z papy termozgrzewalnej na warstwie zaprawy niskoskurczowej o gr. od 2,5 

do 6 cm. Na dojazdach do przepustu krawężniki kamienne ułożyć należy na ławie z betonu B10. Styki poprzeczne 

krawężników oraz styk a kapą chodnikową wypełnić należy masą trwale plastyczną.  

 

15.12. Roboty ziemne 

Przebudowa przepustu wymaga wykonania robót związanych z wykonaniem wykopów dla posadowienia 

części przelotowej oraz wymiany gruntu w poziomie posadowienia. Ze względu na lokalizację przepustu w 

bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy (budynek nr 9) przed rozpoczęciem robót niezbędne jest wykonanie próbnych 

przekopów i odpowiednie zabezpieczenie krawędzi budynku na czas prowadzenia robót związanych z przebudową 

przepustu. 

W celu właściwego odwodnienia wykopów zaleca się, aby wykonawca w porozumieniu z zarządcą cieku 

(Gmina Zdzieszowice) dokonał jego czasowego wyłączenia poprzez zamknięcie zastawki zlokalizowanej przy rzece 

Padół. 

 

15.13. Umocnienia skarp i dna rowów 

Zaprojektowano następujące umocnienie skarp i dna cieku: 

- umocnienie skarp i dna cieku od strony wlotu – okładzina kamienna spoinowana gr. 15 cm, na warstwie betonu 

B15 gr. 15 cm i podkładzie z geowłókniny – od km 0+550,85 do km 0+555,85 – długość L=5,00 m (od strony cieku 

umocnienie zakończone gurtem betonowym o szerokości 0,35 m), 

- umocnienie  dna cieku na długości części przelotowej przepustu – okładzina kamienna gr. 10 cm na warstwie 

betonu B15 gr. od 12 do 22 cm – od km 0+542,27 do km 0+550,85  - długość L=8,58 m, 
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- umocnienie skarp i dna cieku w postaci niecki wypadowej – od km 0+530,27 do km 0+542,27 o długości L=12,00 

m. 

 

15.14. Projektowany wylot z kanalizacji deszczowej 

W celu zapewnienia właściwego odwodnienia odcinka drogi gminnej – ulicy Młyńskiej w przekroju 

ulicznym zaprojektowano odwodnienie wgłębne w postaci kanalizacji deszczowej z rur o średnicy i Ø400 mm.  

Projektowana kanalizacja składa się ze studzienek kanalizacyjnych, włazowych połączonych kolektorami 

i przykanalików łączących je z wpustami deszczowymi. Wylot z kanalizacji zlokalizowany jest w ścianie pionowej 

niecki wypadowej przepustu kanału młynówka i będzie odprowadzał wodę opadową i roztopową do odbiornika – 

kanału młynówka rzeki Padół. Wylot zlokalizowany jest w km 0+535,00. 

Wylot wykonany zostanie z rury kanalizacyjnej osadzonej w betonie ściany niecki wypadowej. Dodatkowo 

do ściany niecki zostanie zamontowana klapa przeciwcofkowa.  

 

16. ROBOTY BRANŻOWE 

 Rozbudowa drogi wymaga wykonania następujących robót branżowych: 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

- przebudowa kolidujących, podziemnych sieci elektroenergetycznych, 

- przebudowa kolidujących, napowietrznych sieci elektroenergetycznych, 

- przebudowa kolidującej, podziemnej sieci teletechnicznej, 

- przebudowa kolidującej, napowietrznej sieci teletechnicznej, 

- przebudowa oświetlenia ulicznego, 

- przebudowa sieci gazowej, 

- przebudowa sieci wodociągowej. 

 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi, stanowiącymi część składową 

dokumentacji projektowej oraz przy zachowaniu wymagań podanych w warunkach technicznych wydanych przez 

właścicieli poszczególnych urządzeń technicznych.    

   

14. UWAGI KOŃCOWE 

- wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, dopuszczające je 

do zastosowania, 

- wszelkie istotne zmiany projektowe wynikające z nieprzewidzianych okoliczności należy   uzgodnić 

z Projektantem, 

-  przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy w celu zlokalizowania ewentualnych urządzeń 

technicznych stanowiących infrastrukturę techniczną. 

 

 

………………………………………….. 


