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 SPIS  ZAWARTOŚCI: 
 
 
 1. Część opisowa 
 2. Odpisy uzgodnień: 
 
                - Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Opolu 
                   Nr GK.7442-1009/2010 z dn. 01.12.2010 r. wraz z załącznikiem graficznym, 
       - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Nr ZDW-WD-pu-4031/161/2010  
                   z dn. 08.12.2010 r., 
     - Zarząd Województwa Opolskiego Nr DIG.I.5410-454/10 z dn. 15.12.2010 r. 
 
 
 3. Mapa ewidencji gruntów i budynków - szt. 1     
 4. Wypis uproszczony z rejestru gruntów i budynków - szt. 3    
  

 
 
 
 

                                                   WYKAZ  RYSUNKÓW:      
 
 
 1. Plan orientacyjny 
 2. Plan sytuacyjny                rys. 1 
 3. Profil podłużny             rys. 2  
 4. Przekroje konstrukcyjne               rys. 3  
            5. Plan zbiorczy uzbrojenia            rys. 4                                                    
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CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

projektu remontu drogi wewnętrznej - działki Nr 959/143, 961/142, 1090/143, 1092/143, 
1167/134 w m. Dobrzeń Mały, gm. Dobrzeń Wielki  

 
 
1. Rodzaj i zakres robót budowlanych 
 
      Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 
- umowa z Zamawiającym, 
- mapa syt.-wys. w skali 1:500, 
- opis warunków geotechnicznych, 
- uzgodnienia branżowe, 
- obowiązujące normy i normatywy techniczne. 
 
      Przedmiotem projektu jest remont drogi wewnętrznej, obejmującej działki Nr 959/143, 
961/142, 1090/143, 1092/143, 1167/134 w m. Dobrzeń Mały, gm. Dobrzeń Wielki.  
      Przedsięwzięcie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni drogowej z betonu asfaltowego, 
stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej typu Pol-bruk oraz utwardzeniu wjaz-
dów na posesje. 
       Przedmiotowa droga włącza się do ul. Opolskiej, stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej  
Nr 454 Opole - Namysłów. 
      W zakres przebudowy ulicy wchodzi ponadto odprowadzanie wód deszczowych za pomo-
cą wpustów deszczowych z osadnikami do studni chłonnych oraz rozbudowa oświetlenia 
ulicznego. 
 
    Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje następujące działki: 
    (karta mapy nr 1 - obręb Dobrzeń Mały): 
     - działka Nr 1535/59 - Województwo Opolskie – właściciel, 45-082 Opole,  
                         ul. Piastowska 14, 
    (karta mapy nr 3 - obręb Dobrzeń Mały): 
     - działki Nr 959/143, 1090/143, 1167/134 – Gmina Dobrzeń Wielki – właściciel,  
     - działka Nr 961/142 – Wolny Aleksandra, Wolny Anna, Wolny Janusz, Wolny Kamil, 
                          zam. Dobrzeń Mały, ul. Opolska 138 – współwłaściciele, 
     - działka Nr 1092/143 – Szleger Beata, zam. Dobrzeń Mały, ul. Żeromskiego 4 –  
                          właściciel. 
 
 2.1 Opis stanu istniejącego 
  
       Zakres robót drogowych związanych z niniejszym zadaniem mieści się w większości 
w granicach istniejącego pasa drogowego, jednak remont drogi wymaga uregulowania spraw 
własnościowych poprzez częściowy wykup dwóch prywatnych działek budowlanych.  
     Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu pozostaje bez zmian, tzn. będzie pełnić 
funkcję komunikacyjną z przeznaczeniem dla ruchu samochodów, rowerów i pieszych.  
     Przedmiotowa droga wewnętrzna posiada nawierzchnię tłuczniową szer. ok. 3,0 m, bądź 
gruntową wzmocnioną częściowo materiałem kamiennym.    
     Szerokość istniejącego pasa drogowego mieści się w granicach od 4,0 – 4,5 m.   
 
     Zabudowę obrzeżną ww. drogi stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z zabu-
dowaniami gospodarczymi, oddzielone od pasa drogowego ogrodzeniami o zróżnicowanej 
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konstrukcji. 
     W istniejącym pasie drogowym nie występują drzewa ani krzewy.  
     W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się całkowite zachowanie 
oraz pielęgnację szaty roślinnej znajdującej się w najbliższym otoczeniu przedmiotowej drogi.   
Ziemia humusowa zostanie zdjęta przed przystąpieniem do robót drogowych i ponownie 
wbudowana na skarpach nasypu.   
     Istniejące uzbrojenie terenu stanowi: 
- kanalizacja sanitarna, 
- sieć wodociągowa, 
- oświetlenie uliczne, 
- sieć energetyczna napowietrzna n/n, 
- sieć teletechniczna napowietrzna i kablowa. 
      Wszystkie urządzenia na sieciach wod.-kan. i teletechnicznej należy poddać regulacji 
pionowej. 
 
2.2 Warunki gruntowo-wodne 
 
     Podłoże budowlane, pod warstwą nasypów niekontrolowanych o miąższości 1,9 m 
złożonych z tłucznia, grysu, piasku, żwiru, otoczaków oraz gleby, stanowią grunty rodzime 
 w postaci piasków średnioziarnistych.   
     Wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości 2,5 m. 
 
3. Sposób wykonania robót budowlanych 
 
    Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje remont drogi wewnętrznej, której podstawową działkę 
stanowi dz. Nr 959/143 w m. Dobrzeń Mały. 
     Przedmiotowa droga włącza się do ul. Opolskiej, stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej 
Nr 454 Opole - Namysłów. 
     W zakres zadania wchodzi ponadto wykonanie sześciu stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych wykonanych z kostki brukowej betonowej typu Pol-bruk, usytuowanych 
pod kątem 90° o głębokości 5,0 m i szer. 2,5 m.       
      Projektowana jezdnia drogowa będzie posiadała nawierzchnię z betonu asfaltowego 
o szer. 3,5 m z jednostronnym ściekiem ulicznym, wykonanym z kostki brukowej betonowej.        
     Wjazdy na posesje zostaną wykonane z kruszywa łamanego.  
     Droga będzie posiadała spadek podłużny 0,4 - 4,0 %, zapewniający prawidłowe odwodnie-
nie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni przyjęto - 2,0 %. 
  
3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogowej  
 
      Nawierzchnię jezdni drogowej zaprojektowano dla ruchu kategorii KR1 w oparciu  
 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" - IBDiM, Warszawa 
1997 r.  
      Nawierzchnię jezdni przewidziano o następującej konstrukcji: 
  -   4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-EN 13108:2006,  
                  zeszyt IBDiM nr 63/02, 
  -   4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-EN 13108:2006,  
                  zeszyt IBDiM nr 63/02, 
  - 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  
                 o w

noś 
≥ 80 % i zagęszczeniu I

s
 ≥ 1,0  wg PN-S-06102:1997, 

  - 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996,  
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               - wskaźnik zagęszczenia gruntu Is ≥ 1,0. 
           
3.2 Konstrukcja stanowisk postojowych  
  
      Nawierzchnię stanowisk postojowych przewidziano o następującej konstrukcji: 
  -   8 cm - warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk  klasy min. „35” -  
                 szara z liniami wyznaczającymi stanowiska koloru np. czarnego, 
  -   5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  
  - 25 cm - podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 
                 o w

noś  
≥ 80 % i zagęszczeniu I

s
 ≥ 1,0 wg PN-S-06102:1997, 

  - 15 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996. 
 
3.3 Konstrukcja nawierzchni wjazdów na posesje     
 
      Nawierzchnię wjazdów na posesje zaprojektowano z następujących materiałów: 
  - 15 cm - nawierzchnia - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie  
                 (CBR

 
≥ 40 %) wg PN-S-06102:1997,  

  - 10 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996. 
 
3.4 Krawężniki i obrzeża 
 
   Jezdnię drogową ograniczono krawężnikami betonowymi najazdowymi o wym. 15 x 22 cm, 
wystającymi na wys. 3 cm od krawędzi jezdni (bez ścieku) i 6 cm od dna ścieku. Stanowiska 
postojowe ograniczono krawężnikami betonowymi ulicznymi o wym. 15 x 30 cm, wystający-
mi na wys. 10 cm od krawędzi jezdni.          
      Stanowiska postojowe od drogi manewrowej parkingu należy oddzielić obrzeżami betono-
wymi o wym. 30 x 8 cm.  
      Krawężniki, ścieki i obrzeża należy ustawić na ławach z oporem z betonu kl. B15.  
 
3.5 Odwodnienie pasa drogowego 
 
      Odprowadzanie wód deszczowych będzie odbywało się poprzez wpusty deszczowe 
z osadnikami i studnie chłonne do gruntu poprzez wsiąkanie.  
 
3.6 Rozbudowa oświetlenia ulicznego  
 
      W zakres przedsięwzięcia wchodzi rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego, 
polegająca na uzupełnieniu brakującej oprawy oświetleniowej. 
  
3.7 Organizacja ruchu 
 
      Remont drogi wiąże się ze zmianą organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej w zakre- 
sie znaków pionowych.       
3.8 Roboty ziemne  
 
      Roboty ziemne dla dróg obliczono sposobem analitycznym. Należy wykonywać je przy 
pomocy sprzętu mechanicznego (75 % robót korytowych), pozostałe roboty ziemne winny 
być wykonywane sposobem ręcznym ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne i cokoły 
ogrodzeniowe. 
      Roboty ziemne w pobliżu sieci energetycznych, teletechnicznych i wod.-kan. należy pro-
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wadzić pod fachowym nadzorem technicznym. 

     Sumaryczna ilość wykopów z koryta drogowego wynosi 216 m
3
.  

     Ilość nasypów związanych z budową stanowisk postojowych wynosi 70 m
3
. 

     Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:98.  
 
3.9 Trasowanie 
 
      Trasowanie projektowanej osi drogi i poszczególnych elementów nawierzchni jezdni 
drogowej, stanowisk postojowych i wjazdów na posesje należy wykonać na podstawie 
wymia-rowania podanego w części graficznej projektu wykonawczego, tj. na planie 
sytuacyjnym 
i przekrojach konstrukcyjnych.   
 
4. Powierzchnia zagospodarowania terenu 
 
     - długość drogi                           83 m 

     - powierzchnia jezdni                                        319 m
2 
 

     - powierzchnia stanowisk postojowych                                           98 m
2 
 

    - powierzchnia wjazdów na posesje                                       43 m
2 
 

     - powierzchnia w granicach terenu objętego projektem             550 m
2
 

  
5. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania   
     obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
 
    Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) zgodnie z art. 21a ust.2 pkt 4 tej ustawy - dla robót budowla- 
nych prowadzonych w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, kierownik budowy jest 
obowiązany, przed rozpoczęciem budowy, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.         
 

 

       Opracował: 
 
               Antoni Plamitzer  
 
 
 


