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1.Przedmiot  opracowania 
Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budowa  chodnika wraz ze �cie�k� pieszo-rowerow� od 
przejazdu kolejowego w miejscowo�ci Dobra do istniej�cego chodnika zlokalizowanego przy mo�cie na rzece 
Osłoboga” – droga powiatowa nr 1811 o Kórnica – Dobra” na odcinku o długo�ci  1011,34 mb. 
  
2.  Podstawa  opracowania            
     Projekt opracowano na podstawie: 
2.1 Umowa.  
2.2 Mapa sytuacyjna aktualna  do celów projektowych. 
2.3  Wizja lokalna w terenie dokonana przez autora – ogl�dziny i pomiary z natury. 
2.4  Wytyczne techniczne WT-2 nawierzchnie asfaltowe z 25.04.2013 
2.5  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie  
       Ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporz�dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w  
       sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie  
       Dziennik Ustaw  nr 43 z 14 maja 1999 r. 

                          2.6  „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja   
                                 Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

 2.7  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych tom. I Budownictwo    
        Ogólne. 
2.8  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych tom. II Instalacje   
       sanitarne i przemysłowe. 

                          2.9   Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie  
                                  Bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

2.10  DIN4034 - cz. 1 i 2 - Studzienki z prefabrykatów betonowych i �elbetowych. Elementy studzienek    
         kanalizacyjnych i drena�owych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
2.11  Ustawa  z  dnia  07.07.1994 r Prawo Budowlane Dz.U. nr 243 p. 1623 z 2010r. 
 
3.  Opis  stanu istniej
cego 

      Droga powiatowa 1811 O Kórnica – Dobra na podmiotowym odcinku od km 3+348,30 do km  
      4+359,64 przebiega od  miejscowo�� Komorniki do miejscowo�ci Dobra, w województwie  
      opolskim, powiecie krapkowickim i gminie Strzeleczki obr�b Łowkowice. 

         Gmina poło�ona jest na Nizinie �l�skiej, w południowej cz��ci województwa opolskiego. 
         Droga powiatowa 1811 O administrowana jest przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.  
         Droga posiada przekrój w miejscowo�ci Komorniki półuliczny, dalej drogowy, nawierzchni�  
         bitumiczn� o przekroju daszkowym o zmiennych szeroko�ciach. 
         W miejscowo�ci Komorniki droga posiada po prawej stronie chodnik o nawierzchni z kostki   
         brukowej betonowych  o szeroko�ci 1,50 m a poza chodnikiem zjazdy indywidualne o  
         nawierzchni gruntowej i z kostki brukowej. Droga posiada pobocza gruntowe.  
         Odwodnienie nawierzchni drogi poza terenem zabudowanym powierzchniowe na tereny zielone, w  
         terenie zabudowanym kierowane jest do istniej�cych rowów.  
         Realizacja przedsi�wzi�cia obejmowa� b�dzie obszar stanowi�cy pas drogowy drogi publicznej  
         kategorii powiatowej.            
         W trakcie przeprowadzania kartowania fizjograficznego terenu obj�tego przedsi�wzi�ciem nie  
         stwierdzono wyst�powania w jego obr�bie jakiegokolwiek okazu zieleni wysokiej podlegaj�cego  
         szczególnej ochronie prawnej. 
         Trasy istniej�cego uzbrojenia zlokalizowane s� na mapach sytuacyjno - wysoko�ciowych w  
         skali1:500, na których opracowany został projekt.  
    
 4. Lokalizacja i stan prawny inwestycji 
         Administracyjnie obszar obj�ty zakresem opracowania poło�ony jest cz��ciowo na terenie  
         miejscowo�ci Komorniki i pomi�dzy miejscowo�ciami Komorniki a Dobr� gmina Strzeleczki, w  
         powiecie krapkowickim, w południowej cz��ci województwa opolskiego.  
         Realizacj� przedmiotowej inwestycji przewiduje si� na działkach nr 956 b�d�cej własno�ci� Powiatu  
           Krapkowickiego oraz 914 b�d�cej własno�ci� Gminy Strzeleczki, do której  Inwestor - Powiat Krapkowicki,                     
         ul. Kili�skiego 1, 47-303 Krapkowice - posiadaj�c  Umow� U�yczenia  powy�szej działki, posiada  
         wymagany ustaw� z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z  
         pó�n. zm.) tytuł prawny do dysponowania nieruchomo�ci� na celu budowlane. 
 
   5. Urz
dzenia obce                                                                                                                                                              
         W pasie drogowym drogi powiatowej 1811 O  obj�tym projektem, posadowiona  s� 
         kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie� wodoci�gowa, napowietrzna  linia   
         energetyczna niskiego napi�cia, kablowa linia niskiego napi�cia 
   
   6. Warunki gruntowo wodne 

        W oparciu o zastosowane rozwi�zania projektowe projektowany obiekt budowlany zalicza   
        si� do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumieniu 7 Rozporz�dzenia Ministra Spraw   



        Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 wrze�nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych    
        warunków  posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z 8  pa�dziernika 1998 r.). 

           Warunki gruntowo-wodne w rejonie przedsi�wzi�cia zostały rozpoznane w ramach         
           wykonanych bada� geologicznych. 
 
7. Rozwi
zania projektowe – cz��� kanalizacyjna 

  7,1  Zagospodarowanie terenu 
Zgodnie z umow� i ustaleniami z jednostk� projektowania Zakład Usługowo – Projektowy „ROAD - BUD” 
Andrzej J�czmienny projektuje si�: 

         - zarurowanie istniej�cego rowu przydro�nego, wł�czenie istniej�cego przepustu drogowego   do 
projektowanego kanału i wykonanie wylotu wód opadowych do istniej�cego rowu na działce nr 
914,długo�� kanału DN800/300 Lc=259,5 m 
- zabudow� wpustów ulicznych i odprowadzenie wód opadowych do projektowanych studni chłonnych na 
odcinku drogi , gdzie brak jest mo�liwo�ci wprowadzenia ich do rowu czy kanalizacji deszczowej 

7.2 Urz
dzenia budowlane 
Na kanalizacji deszczowej zabudowane b�d� wpusty deszczowe uliczne z osadnikami �rednicy 0,5 m       i 
studnie kanalizacyjne z kr�gów betonowych �rednicy 1,0 m. Wylot kanału deszczowego DN 800 do  
istniej�cego rowu na działce nr 914, z którego wody spływaj� w kierunku zlewni rzeki Osobłogi. Do 
projektowanej kanalizacji deszczowej wł�cza si� odpływ z przepustu drogowego DN 600 mm. Studnie 
chłonne dla wpustów ulicznych nie maj�cych poł�czenia z projektowanym kanałem deszczowym. Studnie 
chłonne lokalizowane b�d� w terenie zielonym, poza pasem chodnika i �cie�ki, lub w pasie chodnika i 
�cie�ki.. 
  

 7.3 Sieci uzbrojenia terenu 
� Kanał deszczowy DN 800 mm z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN8 - 49,8m 
� Kanał deszczowy DN 300 z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN8 - 210,0m 
� Wylot kanału DN 800 do istniej�cego rowu otwartego, konstrukcja typowa betonowa -1 szt 
� Klapa zwrotna PEHD, monta� do rury DN800  - 1 szt 
� Rura �elbetowa DN 600 (podł�czenie istn. przepustu do studni D2) -  2,5m 
� Przył�cza wpustów deszczowych, DN200 z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN8 -  60,3m 
� Studnie kanalizacyjne z kr�gów betonowych d=1,2 m, ł�czonych na uszczelk� gumow�.  

Elementy studni wykonane z betonu min. B40, właz klasy C250 (D1, D2) -  2 szt 
� Studnie kanalizacyjne z kr�gów betonowych d=1,2 m, ł�czonych na uszczelk� gumow�.  
� Elementy studni wykonane z betonu min. B40, właz klasy C250 (D3 – D5) - 3 szt 
� Studnie chłonne z kr�gów betonowych d=1,2 m - 12 szt 
� Wpusty drogowe betonowe d=0,5m z osadnikiem h=0,5m i krat� �eliwn� płask� kl D400 -17 szt 

 
7.4 Ukształtowanie i zazielenienie terenu 

 Teren zró�nicowany wysoko�ciowo. Przygotowanie terenu pod budow� uj�te w dokumentacji bran�y    
drogowej.    

 
 8.   Cz��� architektoniczno-budowlana  
 8.1. Charakterystyka przedsi�wzi�cia  
       Budowa chodnika i �cie�ki pieszo-rowerowej wzdłu� drogi powiatowej nr 1811 O, na odcinku od    
       przejazdu kolejowego w Dobrej do skrzy�owania z drog� gminn� – działka nr 924 w Komornikach    
       wymaga odwodnienia terenu i zabudowania istniej�cego rowu przydro�nego. Zabudowa istniej�cego   
       rowu pozwala na wykonanie nad projektowanym kanałem deszczowym chodnika i �cie�ki pieszo- 
       rowerowej.  
 
 8.2. Zapotrzebowanie mediów  
        Nie dotyczy 
 
 8.3  Geotechniczne warunki posadowienia  
        Zgodnie z Rozporz
dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej    
        Dz.U.2012. 463 z dnia 27.04.2012 r w sprawie  ustalania geotechnicznych warunków     
        posadowienia obiektów budowlanych wykopy pod projektowan
 kanalizacj� deszczow
 zalicza    
        si� do kategorii geotechnicznej II [§4 pkt.2 lit.c]. Warunki gruntowe w zale	no�ci od stopnia ich  
        skomplikowania – proste.  
        W wykonanej przez mgr in�. Ewa Marzec z Opola dokumentacji geotechnicznej podane s� warunki 

dotycz�ce podło�a badanego terenu. Profil podło�a został rozpoznany do gł�boko�ci 4,0 m ppt w obr�bie 
planowanej budowy chodnika i �cie�ki pieszo – rowerowej . 

        - „Warunki gruntowo – wodne spełniaj� wymagania Prawa Wodnego do odprowadzenia �cieków do gruntu 
oraz rozporz�dzenie Ministra �rodowiska w sprawie warunków, jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu 



�cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego  z 
dnia 24 lipca 2006 D.U.137 pozycja 984. 

        Wyniki inwentaryzacji podło�a dla �cie�ki  rowerowej od m. Dobra do m. Kórnica w zał�czeniu. 
 
8.4.  Wpływ eksploatacji górniczej  
        Na opisywanym terenie przewidzianym pod budow� chodnika i �cie�ki pieszo – rowerowej wraz z  
        odwodnieniem drogi powiatowej nr 1811 O eksploatacja górnicza nie wyst�puje 
 
8.5.  Opis zaprojektowanego rozwi
zania 
8.5.1 Zarurowanie istniej
cego rowu przydro	nego 
         W miejsce istniej�cego rowu przydro�nego zaprojektowano kanał deszczowy o �rednicy DN 800/300     
        mm. Do projektowanego kanału wł�czony b�dzie odpływ z istniej�cego przepustu drogowego DN 600.     
        Odpływ z kanału DN 800 w postaci wylotu wykonany b�dzie w istniej�cym rowie otwartym na działce nr   
        914.  
        Kanały deszczowe DN 800/300 i odpływy z wpustów ulicznych wykona� z rur strukturalnych    
        (dwuwarstwowych) z polietylenu (DN 800 i 300) i polipropylenu (DN200). Rury kielichowe, ł�czone za   
        pomoc� uszczelki gumowej z EPDM zgodnej z norm� PN-EN 681, o sztywno�ci obwodowej min. SN8,   
        wykonane zgodnie z norm� PN – EN 13476, typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub równowa�ne,   
        warstwa zewn�trzna rury w kolorze czarnym.  
        Studnie na kanale deszczowym wykona� z kr�gów betonowych �rednicy 1,2 m (D1 i D2) i 1,0 m (D3 –    
        D5), ł�czonych na uszczelk� gumow�. Elementy studni wykonane z betonu min. B40. Dno studni –    
        monolityczny odlew z gotow� kinet� z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelno�ci W12,   
        nasi�kliwo�ci 	4% i mrozoodporno�ci F-150 ł�czony z kr�gami za pomoc� uszczelki. Kineta    
        dostosowana do �rednicy kanałów dopływowego i odpływowego oraz k�ta ich wł�czenia, z     
        wbudowanymi kró�cami. Przej�cia szczelne wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w   
        kr�gach na etapie prefabrykacji. Stopnie złazowe – wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane   
        podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego. Stosowa� stopnie  
        dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm. Studnie zako�czone konusem (zw��k�) – prefabrykat  
        betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45. 
        Zwie�czenia studni - włazy �eliwne klasy C250 z wypełnieniem betonowym, z szerokim pier�cieniem   
        �eliwnym, wykonane zgodnie z norm� PN- EN 124:2000 (lokalizacja studni w chodniku �cie�ce pieszo-  
        rowerowej). 
        Do regulacji wysoko�ci osadzenia włazów kanalizacyjnych stosowa� betonowe pier�cienie dystansowe    
        w trzech wysoko�ciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy min. C35/45.  
        Studnie posadowi� na fundamencie betonowym klasy B-10 o grubo�ci h=10 cm. Przed   
        rozpocz�ciem monta	u z wszystkich elementów nale	y usun
� zabrudzenia powstałe w czasie   
        transportu i rozładunku. Zasypywanie wykopu studni wykonywa� warstwami (max 15 cm) z  
        zag�szczaniem symetrycznie z ka	dej strony studzienki. Zasypk� studni wykonywa� materiałem  
        o parametrach takich, jak okre�lono dla kanałów.  
        Rz�dne studni lokalizowanych w terenach zielonych  wynie�� o ok. 0,1m ponad teren i wykona� opaski   
        betonowe wokół włazu o wymiarach 1,5m x 1,5m gr. 0,1m  
        Wpusty deszczowe uliczne  
        Studnie wpustów deszczowych wykona� z betonowych elementów prefabrykowanych (min. B40).    
        Doboru elementów nale�y dokona� w sposób zapewniaj�cy uzyskanie odpowiedniej wysoko�ci wpustu  
        (dno odpływu na gł�boko�ci 1,5 i 1,6 m pod terenem) oraz odpowiedniego, co najmniej 0,5 m osadnika  
        (przestrze� mi�dzy �lizgiem rury, a dnem wpustu). �rednica wewn�trzna wpustu 500 mm.  Na  
        studzienkach zabudowa� kraty �ciekowe �eliwne (wg. PN-EN 124:2000), bez  kołnierza od strony  
        kraw��nika, z ryglowan� uchyln� krat� na zawiasach,  klasy D400. Krata wpustu płaska, ryglowana  
        �rub� M12 ze stali kwasoodpornej. 
        Odpływy z wpustów wykona� z rur DN200 strukturalnych dwuwarstwowych kielichowych, , ł�czonych za  
        pomoc� uszczelek gumowych z EPDM (PN-EN 681) o sztywno�ci obwodowej nominalnej SN 8 kN/m2.  
 
8.5.2 Wylot do istniej
cego rowu (działka nr 914) 
        Odpływ z kanału DN800 zaprojektowano do istniej�cego rowu. Rów długo�ci ponad 1km, b�d�cy w    
        zlewni rzeki Osobłogi odprowadza wody opadowe i roztopowe do ziemi. Wylot do rowu w postaci                                          

zabudowanego gotowego prefabrykatu szczegóły posadowienia wg. rys nr 5K.  Na wylocie, do rury 
zabudowa� klap� zwrotn� PEHD, która zabezpieczy przed cofaniem si� wody przy nawalnych i 
intensywnych deszczach. 

        Skarpy rowu po ich uprzednim oczyszczeniu umocnione b�d� na długo�ci 5m brukowcem osadzonym na 
betonie B-10 a dno równie� oczyszczone wyło�one b�dzie płytami Yumbo 1000x750x12,5 mm, osadzonymi 
w betonie B-10, grubo�ci 10cm.  

 
 
 
 



8.5.3 Studnie chłonne  
Na długo�ci 684m drogi powiatowej i projektowanego chodnika i �cie�ki pieszo-rowerowej nie ma   
zabudowanej kanalizacji deszczowej i nie wyst�puj� rowy przydro�ne. Wody opadowe spływaj� na pobocza 
drogi – ul. Prudnickiej, odbiornikiem jest ziemia. W celu odwodnienia połowy nawierzchni drogi i powierzchni 
chodnika i �cie�ki zabudowane b�dzie 12-�cie wpustów ulicznych, których odpływy wł�czone b�d� do 12-tu 
studni chłonnych. Studnie chłonne wykona� z kr�gów betonowych d=1,2 m. Zako�czenie konusem d=1,2/ 
0,6m. �ciany studni w dolnej cz��ci perforowane, (dwa kr�gi) wykona� otwory o �rednicy ok. 30 mm. W 
studni zasypa� filtr odwrotny (�wir i pospółka) o uziarnieniu 
φ50 -100, φ30 – 50, φ 10 – 30 mm. Wlot odpływu z wpustu do studni zako�czy� trójnikiem. Szczegóły 
wykonania studni chłonnej na rys. nr 6K.   
W wykonanej dokumentacji geotechnicznej pkt. 3.3 niniejszego opracowania stwierdzono, �e istniej�ce 
warunki gruntowo – wodne spełniaj� wymagania Prawa Wodnego do odprowadzenia �cieków do gruntu 
oraz rozporz�dzenie Ministra �rodowiska  
w sprawie warunków, jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego  z dnia 24 lipca 2006 D.U.137 pozycja 984. 
Studnie chłonne wykonane b�d� z kr�gów betonowych �rednicy  1,2 m. 
 

9.     Zabezpieczenie wykopów 
         Roboty nale�y realizowa� zgodnie z wytycznymi WTWO-H-4 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –   
        ITB (Zarz�dzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 1966r. )  oraz  zapisami polskiej normy PN-B-06050: 1999   
           Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Odcinki wykonywane w wykopie otwartym wykonywa� o    
        �cianach pionowych, �ciany wykopów  umocni� grodzicami stalowymi. Minimalna szeroko�� dna  
        wykopów powinna umo�liwia� wykonanie poł�czenia rur i zag�szczenie gruntu po bokach przewodu.  
        Wykopy wykonywa� sprz�tem mechanicznym. W obr�bie skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem  
        podziemnym wykopy wykonywa� r�cznie. Przy wykonywaniu wykopów otwartych dla przewodów  
        wodoci�gowych i kanalizacyjnych obowi�zuje norma PN-B-10736-1999.                                                                            
 
10.   Wytyczne odwodnienia wykopów na czas budowy  
        Nie przewiduje si� odwadniania wykopów. Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonana    
        została dokumentacja geotechniczna. W wykonanych czterech punktach rozpoznania geologicznego    
        nie stwierdzono wyst�powania wody gruntowej. 
 
11.   Wykonanie zasypki wykopów  
        Kanał deszczowy DN800/300 układa� na podsypce grubo�ci 30/15 cm, dla �rednicy DN 200    
        podsypka grubo�ci 10 cm, z materiału nie zawieraj
cego kamieni (piasek). Obsypk�, podobnie   
        jak podsypk� wykona� z materiału nie zawieraj
cego kamieni. U	yty materiał i sposób zasypania  
        przewodu nie powinien spowodowa� uszkodzenia uło	onego przewodu. Konieczne jest   
        całkowite wypełnienie wykopu w strefie rury, przy czym szczególn
 uwag� nale	y zwróci� na to,   
        by w „pachwinach” pod rurami nie wyst�powały puste przestrzenie. Zasypka kanału składa si� z  
       dwóch warstw: 

- Warstwy ochronnej przewodu o wysoko�ci 0,50 m ponad wierzch rury 
- Warstwy do powierzchni terenu zielonego, w pasie drogowym do górnej warstwy podbudowy. 

        Materiałem zasypki w obr�bie strefy ochronnej powinien by� grunt nie skalisty bez grud i kamieni,   
        mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty. Materiał zasypki nale�y starannie zag��ci� po obu  
        stronach rury. Grubo�� warstwy zag�szczanej nie powinna przekracza� 10 cm. Zasypanie wykopu przy   
        zarurowaniu rowu, powy�ej rury, uj�te w dokumentacji bran�y drogowej. 
        Zasypanie wykopów przy układaniu odpływów z wpustów ulicznych i ich monta�u oraz studni chłonnych    
        wykonywa� warstwami o grubo�ci max. 25 cm z zag�szczeniem do osi�gni�cia wska�nika Is≥0,98.     
        Zasypk� kanału nale�y wykona� gruntem odpowiadaj�cym warunkom gruntu lu�nego. Do zag�szczania  
        obsypki zaleca si� stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). U�ywanie  
        wibratora bezpo�rednio nad rur� jest nie dopuszczalne, wibratora mo�na dopiero wtedy, gdy nad rur�  
        uło�ono warstw� gruntu o grubo�ci co najmniej 0,30 m.  
        Wykonanie podbudowy w pasie drogowym i chodniku ze �cie�k� uj�te w cz��ci dokumentacji bran�y   
        drogowej 
 
12.   Zabezpieczenie kabli energetycznych. 
        Istniej�ce kable energetyczne NN, krzy�uj�ce si� z projektowanym  kanałem deszczowym    
        zabezpieczy�  rurami dwudzielnymi AROT A120 PS. Obowi�zuj�ca norma przy pracach z istniej�cymi  
        liniami elektroenergetycznymi- N SEP-E-004. Prace prowadzi� pod nadzorem pracownika TAURON   
        Rejonu Dystrybucji przy wył�czonym zasilaniu.  
 
 



13.   Rozwi
zania projektowe – cz��� drogowa                                                                                           
13.1. Roboty przygotowawcze 
        - roboty pomiarowe, 
        - wykarczowanie pni z zasypaniem karczowiska, 
        - wykonanie robót rozbiórkowych. 
 
13.2 Roboty ziemne i regulacyjne 
        - wykonanie koryt pod ławy �ciekowe kraw��nikowe 
        - wykonanie koryt pod �cie�k� rowerowo – piesz� i zjazdy. 
        - regulacja zasuw wodoci�gowych, 
        - regulacja wysoko�ciowa studni kanalizacji sanitarnej, 
13.3 Roboty kraw�	nikowe  
        - wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku pod ławy �ciekowe i kraw��nikowe grubo�ci 10 cm, 
        - wykonanie ław betonowych pod �ciek i kraw��niki 15x22 i 10x25 z oporem, 
 - ustawienie kraw��ników betonowych  15x22, 10x25, 
 - wykonanie �cieków przy kraw��nikowych dwu rz�dowych z kostki brukowej betonowej szarej   
   grubo�ci 8 cm. 
 - ustawienie obrze�y chodnikowych 8x30. 
.  
13.4 Roboty nawierzchniowe jezdnia 
        - skropienie pasa jezdni o szeroko�ci 1,0 m po sfrezowaniu  emulsj� asfaltow� w ilo�ci 1,5 kg/m2, 
        - zało�enie na poł�czeniu z istniej�c� warstw� �cieraln� ta�m bitumicznych  
        - wykonanie warstwy �cieralnej z AC 11 S 11 o grubo�ci 5 cm. 
 
13.5.Budowa �cie	ki rowerowo - pieszej   
        - wykonanie warstw odcinaj�cych z piasku pod chodnik grubo�ci 10 cm, 
        - wykonanie podbudów tłuczniowych pod �cie�k� rowerowo – piesz� z grubo�ci 10 cm z tłucznia    
        0-31,5 mm  
        - wykonanie nawierzchni �cie�ki rowerowej z kostki brukowej betonowej czerwonej grubo�ci 8 cm na     
        podsypce cementowo – piaskowej i ci�gu pieszego z kostki brukowej betonowej szarej grubo�ci    
        8cm na podsypce z cementowo – piaskowej. 
        - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo�ci 8 cm na  
        podsypce cementowo – piaskowej, 
 
13.6.Zjazdy  
        - wykonanie warstw odcinaj�cych z piasku pod z grubo�ci 10 cm, 
        - wykonanie podbudów pod nawierzchni� zjazdów z tłucznia kamiennego 0-63 grubo�ci 20 cm, 
        - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej czarnej grubo�ci 8 cm na podsypce cementowo -     
        piaskowej. 
 
13.7.Roboty wyko�czeniowe 
        - ustawienie znaków pionowych, 
 
14.   Główne parametry geometryczne  
Cz��ci kanalizacyjnej 

  -   kanał deszczowy DN 800 mm z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN8 - 49,8m 
  -   kanał deszczowy DN 300 z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN8 - 210,0m 
  -   wylot kanału DN 800 do istniej�cego rowu otwartego, konstrukcja typowa betonowa -1 szt 
  -   klapa zwrotna PEHD, monta� do rury DN800  - 1 szt 
  -   rura �elbetowa DN 600 (podł�czenie istn. przepustu do studni D2) -  2,5m 
  -   przył�cza wpustów deszczowych, DN200 z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN8 -  60,3m 
  -   studnie kanalizacyjne z kr�gów betonowych d=1,2 m, ł�czonych na uszczelk� gumow�.  

         -   elementy studni wykonane z betonu min. B40, właz klasy C250 (D1, D2) -  2 szt 
  -   studnie kanalizacyjne z kr�gów betonowych d=1,2 m, ł�czonych na uszczelk� gumow�.  
  -   elementy studni wykonane z betonu min. B40, właz klasy C250 (D3 – D5) - 3 szt 
  -   studnie chłonne z kr�gów betonowych d=1,2 m - 12 szt 
  -   wpusty drogowe betonowe d=0,5m z osadnikiem h=0,5m i krat� �eliwn� płask� kl D400 -17 szt 

 
Cz��ci drogowej 
       -     parametry budowanej �cie�ki rowerowo - pieszej: 
              -      długo�� - 1011,34 m. 
              -      szeroko�ci �cie�ki rowerowej z kostki -1,40 m, 
              -      powierzchnia  �cie�ki rowerowej z kostki -1084,40 m2, 
              -      szeroko�ci ci�gu pieszego z kostki -1,00 m, 
              -      powierzchnia  ci�gu pieszego z kostki -800,35 m2, 
              -      powierzchnia zjazdów – 957,50 m2  



              -      ustawienie kraw��ników 15x22 wibro-prasowanych na ławie betonowej z oporem – 1065,00 m, 
              -      ustawienie kraw��ników 10x25 wibro-prasowanych na ławie betonowej z oporem – 311,00 m, 
              -      ustawienie obrze�y chodnikowych 8x30 – 800,50 m,  
              -      �ciek przykraw��nikowy dwu rz�dowy z kostki brukowej betonowej szarej grubo�ci 8 cm na ławie  
                     betonowej – 1065,00 m,                                                                                                                                              
              -      skropienie nawierzchni po sfrezowaniu emulsj� asfaltow� w ilo�ci0,3 kg/m2 – 1065,00 m2, 
              -      wykonanie warstwy �cieralnej z AC 11 S warstw� grubo�ci 5 cm – 1065,00 m2, 
 
     15.  Dane charakterystyczne wpływu budowy na �rodowisko 

 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na   
 �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod wzgl�dem:  
 projektowana przebudowa kanalizacji, �cie�ki rowerowo - pieszej przy u�yciu takich  
 materiałów jak  piasek, tłucze�, cement, beton, kostki brukowe betonowe, kraw��niki  
 betonowe , prefabrykaty  betonowe, emulsja asfaltowa, beton asfaltowy, elementy kanalizacji     
 z PCV  s� zgodne z  Polskimi Normami posiadaj� atesty dopuszczaj�ce je do u�ycia w   
 budownictwie drogowym i  s� oboj�tne dla �rodowiska, nie pogarszaj� lecz wr�cz polepsz�  
 istniej�cy stan oddziaływania  obiektu na �rodowisko i zdrowie ludzi. Na postawie  
 Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 9  listopada 2010 w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych  
 znacz�co lub potencjalnie znacz�co  oddziaływa� na �rodowisko, budowana �cie�ka   
 rowerowo – piesza nie  wymaga wydania decyzji o  uwarunkowaniach �rodowiskowych.  
 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na    
 �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod wzgl�dem:  

 a)   zapotrzebowania i jako�ci wody oraz ilo�ci, jako�ci i sposobu odprowadzania  �cieków –  po       
       zrealizowaniu przedsi�wzi�cia z przedmiotowej drogi powiatowej w terenie  
       niezabudowanym i cz��ciowo zabudowanym odprowadzana b�dzie do studni  
       chłonnych, na dalszej cz��ci terenu zabudowanego �cieki opadowe i roztopowe   
       odprowadzane b�d
 do projektowanej kanalizacji deszczowej,  
       Odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg kategorii powiatowych nie  
       wymaga oczyszczania. 
b)  emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem  ich   
       rodzaju, ilo�ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si� – przewidywane do realizacji obiekty sieci   
       kanalizacyjnej i ci
g rowerowo – pieszy nie b�d
 ródłami emisji zanieczyszcze�  
       gazowych, mikrobiologicznych czy te	 substancji zapachowo-czynnych (odorów),  
       zatem nie b�d
 wpływa� w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego w  
       swoim bezpo�rednim  s
siedztwie jak i te	 globalnie na terenie gminy.  
c) rodzaju i ilo�ci wytwarzanych odpadów –podczas wykonawstwa robót powstan
 ni	ej wymienione 

ilo�ci odpadów w postaci: 
• destrukt bitumiczny [17.03.02]      ok. 50,567 m3/101,134 Mg 
• ziemia [17.01.01]  ok. 720,950 m3/1081,425 Mg 
• fragmenty rur [17.02.03] ok. 5 mb 
• inne zmieszane odpady z budowy [17.01.81] ok. 5 Mg 

        Zgodnie z Rozporz
dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 24 wrze�nia 2001r. w sprawie  
        katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej  
        (kod odpadu – 17 03 02) s
 uj�te na li�cie odpadów niebezpiecznych, zatem winne by�  
        przekazana do firmy posiadaj
cej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór,  
        zagospodarowanie i transport, wynikaj
ce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o  
        odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 + zmiany).   
        Pozostałe odpady na terenie budowy powinny by� gromadzone w specjalnie do tego  
        celu przygotowanych miejscach lub bezpo�rednio wywiezione na składowisko  
        odpadów.  
        Ziemia z wykopów winna by� składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na  
        ziemi� urodzajn
 i pozostał
, wykorzystywan
   do prac budowlanych na miejscu i  
        rekultywacji gruntów. Ziemia urodzajna winna by� ponownie wykorzystana i   
       zagospodarowana. Sposób zagospodarowania tych odpadów nale	y uzgodni� z   
        Inwestorem. 

              Szlamy i osady w trakcie eksploatacji z czyszczenia studni kanalizacyjnych, wpustów  
              ulicznych z osadnikiem i kanałów b�d
 bezpo�rednio po oczyszczeniu wywo	one do  
              utylizacji przez firmy �wiadcz
ce usługi w tym zakresie.  

        Prefabrykaty betonowe z robót rozbiórkowych  zjazdów zostan
 oddane wła�cicielom.  
 
       W trakcie eksploatacji nie b�d
 powstawa� odpady zwi
zane z prac
 sieci  
       kanalizacyjnej.  
       Wyj
tkiem mo	e by� potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy nale	y  
       post�powa� zgodnie  z wytycznymi jak dla etapu budowy,  



d) emisji hałasu oraz wibracji, a tak�e promieniowania, w szczególno�ci jonizuj�cego,  pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóce�, z podaniem odpowiednich  parametrów tych czynników i 
zasi�gu ich rozprzestrzeniania si� - projekt nie przewiduje do realizacji obiektów b�d
cych ródłem 
emisji hałasu do �rodowiska, ani obiektów  

      emituj
cych promieniowanie jonizuj
ce czy te	 pole elektromagnetyczne.  
e) wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�,   
      wody powierzchniowe i podziemne -  - realizacja planowanego przedsi�wzi�cia nie  
      wymaga ingerencji w drzewostan z uwagi na jego brak. 
      Przewidziane przekształcenia  rzeby terenu polegaj
ce na wykonaniu koryt w pasie  
      drogowym nie poci
gn
 za sob
 zmian w  postaci zachwiania równowagi przyrodniczej  
      w �rodowisku lokalnym, a tym samym i   na wi�kszym obszarze. Teren, na którym  
      prowadzone b�d
  prace budowlane zostanie  zagospodarowany zgodnie z projektem. 
      Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie  
      wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływa� negatywnie na wody podziemne czy te	   
      powierzchniowe.  
      Proponowane rozwi
zania projektowe zakładaj
, 	e woda i �cieki przepływa� b�d
  
      przez szczelne ruroci
gi z PCV. Wody gruntowe mog
 by� nara	one na   
      zanieczyszczenia, jedynie w wyniku �wiadomego działania  (np. remonty ruroci
gów)  
      lub nieszczelno�ci przewodów. Stany te nale	y traktowa� jako awaryjne poniewa	  
      przewody i obiekty, o których mowa musz
 zosta� poddane w trakcie realizacji próbom   
      szczelno�ci z ich protokólarnym odbiorem  

            Obszar oddziaływania kanalizacji deszczowej ( budowli – obiektu liniowego) dla zarurowania   
            istniej
cego rowu przydro	nego i budowa studni chłonnych ogranicza si� do pasa drogowego   
            drogi powiatowej nr 1811 O – działka nr 956. 
            Wylot wód opadowych z projektowanego kanału wł
czony do istniej
cego rowu na działce            
            nr 914.    
            Jest to rów odbieraj
cy wody opadowe z istniej
cego rowu przydro	nego i przepustu. Obszar  
              oddziaływania na rów nie zmienia si�. 

f) oraz wykaza�, �e przyj�te w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi�zania  przestrzenne,  
funkcjonalne i  techniczne ograniczaj� lub eliminuj� wpływ obiektu budowlanego  na �rodowisko  
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne  

      obiekty budowlane, zgodnie z odr�bnymi przepisami projektowania - sporz
dzona prognoza  
      oddziaływania projektowanej inwestycji na �rodowisko dla programowanego zakresu,  
      wskazuje i	 nie b�dzie ona wywiera� negatywnego oddziaływania na 	aden z  
      komponentów �rodowiska zarówno w   fazie realizacji jak i póniejszej eksploatacji,  
      zatem z pewno�ci
 mo	liwe jest wykonanie   przewidzianych do realizacji obiektów i  

   ich funkcjonowanie z gwarancj
 dotrzymania  wymaga� i norm okre�lonych w  
   przepisach z zakresu ochrony �rodowiska. 
   Ze wzgl�du na zakres oraz specyfik� inwestycji, zagro	enia dla �rodowiska na etapie   
   wykonawstwa b�d
 niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni   
   zdawa� sobie spraw� z mo	liwo�ci wyst
pienia takich zagro	e�. Uci
	liwo�ci i      
   niekorzystne oddziaływanie inwestycji na �rodowisko zwi
zane z    jej realizacj
 mog
   
   zosta� ograniczone i w wi�kszo�ci mie� charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest  
   odpowiednim prowadzeniem robót. 
   Na etapie eksploatacji nie przewiduje si� wyst
pienia negatywnych skutków inwestycji    
   na �rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si�    
   wyst
pienia obszaru oddziaływania  wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu    
   budowy) na podstawie przepisów odr�bnych,   
   wprowadzaj
cych zwi
zane z tym   obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

      Budowa kanalizacji deszczowej,  wymiana nawierzchni jezdni, budowa ci
gu rowerowo  
      - pieszego i zjazdów  poprawi  standard u	ytkowania i    bezpiecze�stwo ruchu  
      kołowego i pieszego  
 

    16.  Dane o ochronie zabytków 
  Projektowane obiekty nie koliduj� z istniej�cymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków  
  zlokalizowanymi na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Je�eli   
  w trakcie robót zostan� odkryte stanowiska archeologiczne, to nale�y fakt ten zgłosi� do  
  Opolskiego Urz�du Wojewódzkiego w Opolu, do Pa�stwowej Słu�by Ochrony Zabytków   
  Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 
 

    17.  Uwagi ko�cowe 
            Roboty wykonywa� po oznakowaniu działek roboczych zgodnie z zatwierdzonym projektem  
            organizacji ruchu na  czas robót wykonanym przez Wykonawc� 
            Przy budowie nale�y zachowa� warunki podane w projekcie. Roboty wykona� nale�y oraz  
            odbiorów robót dokonywa� zgodnie z warunkami okre�lonymi w szczegółowych specyfikacjach  
            technicznych.  



            Niedopuszczalne jest podczas robót:, 
            1) Stosowanie materiałów bez atestów i aprobat technicznych. 
            2) Stosowanie niesprawnych narz�dzi bez aktualnych atestów, 
. 
          Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robót musi znajdowa� si� na placu budowy,  
          dost�pna dla Inwestora i Inspektorów Nadzoru. 
 
    18.   Warunki  BHP i p.po	. 

       Zostały opracowane w zał�czniku:  
       „ INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I  OCHRONY ZDROWIA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                    

OPINIA GEOTECHNICZNA  
Okre�laj�ca geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego  

 �cie�ki pieszo - rowerowej  na odcinku Dobra - Komorniki 
 

 
Gmina : Strzeleczki 
Powiat : Krapkowice 
Województwo : opolskie 
 
Badania wykonał :Marzec Ewa 
 
      Badania opracował : mgr in�. Ewa Marzec 
      Upr Bud.48/94 DODP Opole 
      OOIIB nr OPL/BD/0142/05 
      Upr.geolog.M.�.VII-1234. 

         Malnia 4.02.16 r. 
1.0 Wst�p . 
 Niniejsza dokumentacja geotechniczna opracowana została przez  Marzec Ew� 47-316 Malnia 
ul. Opolska 21 NIP 7541105435. 
 Celem przeprowadzonych bada� było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych wraz z 
okre�leniem parametrów geotechnicznych podło�a .Niniejsza dokumentacja okre�la geotechniczne 
warunki posadowienia �cie�ki rowerowej od m. Dobra do m. Kórnica . Dokumentacj� wykonano na 
podstawie otrzymanych wyników wierce� i bada� gruntów wraz z ich interpretacj� w oparciu o :  

- PN-81/B-03020”Grunty budowlane – posadowienie bezpo�rednie budowli” 
- PN-81/B-04452 „ Grunty budowlane – badania polowe” 
- PN-86/ B-02480 „Grunty budowlane- okre�lenia, podział i opis gruntów „ 
- PN-B-02479 „ Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.” 
- ISO 14688 Geotechnika 
- ISO 14686 Geotechnika 
- Eurokod 7 

 
2.0Zakres prac badawczych 
 
 a/ Prace polowe i badania terenowe - 

w ramach niniejszego opracowania wykonano 4 otworów wiertniczych do 
gł�boko�ci maksymalnej 4 m  ppt.  

     - zgodnie z lokalizacj� wskazana przez zamawiaj�cego. 
W trakcie wierce� prowadzono na bie��co analiz� makroskopowa 
przewierconych gruntów oraz pobierano próby o naturalnej wilgotno�ci i 
uziarnieniu. .Prace terenowe prowadzone były pod stałym nadzorem 
geotechnika mgr in�. Ewy Marzec. 

         b/Prace kameralne obj�ły-  
  -analiz� materiałów archiwalnych i literatury 

    -analiz� wykonanych prac i bada� polowych 
- ustalenie cech wiod�cych gruntów 
- opracowanie charakterystyki warunków geotechnicznych wraz z 
wnioskami do projektowania 

 
3.0.Budowa geologiczna i warunki wodne . 
  Przedmiotowy teren bada� znajduje si� w granicy administracyjnej gminy Krapkowice , 
powiat krapkowicki , województwo opolskie. 



  Rze�ba terenu powstała w triasowym , trzeciorz�dowym i czwartorz�dowym cyklu 
krajobrazowym , w wyniku procesów : zrównania , erozji  , denudacji , tektonicznego podnoszenia , 
akumulacji lodowcowej , rzecznej ,  eolicznej oraz erozji rzecznej a tak�e działalno�ci człowieka. 

W uj�ciu geologicznym rejon obj�ty opracowaniem stanowi północno – zachodni skłon 
antyklinorium �l�sko – krakowskiego, które ku północnemu zachodowi przechodzi w monoklin� 
przedsudeck�. Obydwie te jednostki zbudowane s� ze sfałdowanych utworów paleozoiku oraz 
poasturyjskiej pokrywy platformowej. 
 Planowana �cie�ka rowerowa  przebiega przez dwie jednostki geologiczne  o odmiennej 
charakterystyce podło�a gruntowego, a to : 
  taras wysoki rzeki Osłobogi  strona Lewa , gdzie znajduj� si� osady wodnolodowcowe o 
wysokich parametrach geotechnicznych  plejstoce�skie .Od torów kolejowych /=0,00 do 0+800 / 
warunki gruntowe s� dobre, warunki wodne s� dobre.  
- osady holoce�skie rzeki Osłobogi w dolinie rzeki o niskich parametrach  i złych warunkach 
wodnych / od km.0+800 do 1 + 000/ tj. do budynku nr 20 m. Kórnica. 

- Warunki gruntowo – wodne spełniaj� wymagania Prawa Wodnego do odprowadzenia 
�cieków do gruntu oraz rozporz�dzenie Ministra �rodowiska w sprawie warunków, jakie nale�y 
spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla �rodowiska wodnego  z dnia 24 lipca 2006 D.U.137 pozycja 984. 
4.0.Wyniki inwentaryzacji podło�a dla �cie�ki  rowerowej od m. Dobra do m. Kórnica. 
Data wykonywania bada� 21.11.15-1.12.2015r. 
Badania wykonała Marzec Ewa 
 
Otwór nr 1 przy przeje�dzie  m. Dobra. 
Warstwa nr przelot  charakterystyka 
1  0,0-0,2  humus 
2  0,2-1,0  nasyp budowlany piasek lekko gliniasty ze �wirem 
3  1,0-2,5  piasek pylasty ze �wirem suchy twardoplastyczny,  
4  2,5-4,0  piaski �rednie �rednio zag�szczone suche. 
 
Otwór 2  
Warstwa nr przelot  charakterystyka 
1  0,0-0,2  humus 
2  0,2-1,0  nasyp budowlany piasek lekko gliniasty ze �wirem 
3  1,0-2,3  piasek pylasty ze �wirem i kamieniami suchy     
   twardoplastyczny, IL=0,2.  
4  2,3-4,0  piaski �rednie �rednio zag�szczone suche, ID =0.5. 
 
Otwór 3 budynek  nr 10-13. 
Warstwa nr przelot  charakterystyka 
1  0,0-0,2  humus 
2  0,2-1,0  nasyp budowlany piasek lekko gliniasty ze �wirem 
3  1,0-2,3  piasek pylasty ze �wirem i kamieniami suchy     
   twardoplastyczny, IL=0,2.  
4  2,3-4,0  piaski �rednie �rednio zag�szczone suche, ID =0.5. 
Otwór nr 4. 
Warstwa nr przelot  charakterystyka 
1  0,0-0,5  piasek ze �wirem , nasyp. 
2  0,5-1,1   piaski gliniaste ze �wirem twardoplastyczne IL=0,25. 
3  1,1-2,0   pyły plastyczne IL=0,5 
4  2,0-4,0  piaski �rednie �rednio zag�szczone zawodnione. 
 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
BRAN�A KANALIZACYJNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 1600500 Kliniec do nawierzchni drogowych t 0,5382 
2. 0 1601801 Piasek zwykły m3 143,2600 
3. 1 1601899(1) Kruszywo 50-100 mm m3 5,4300 
4. 1 1602199 Pospółka - kruszywo nienormowane m3 506,2158 
5. 1 1602199(1) Kruszywo 10-30 mm m3 4,0704 
6. 1 1602499 Kruszywo 30-50 mm m3 5,4300 
7. 1 1602699 	wir do nawierzchni drogowych m3 0,2860 
8. 0 1630001 Brukowiec 16-20 cm (z kamienia polnego) t 7,4360 
9. 1 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 119,0000 

10. 1 2010499 Płyty drogowe a�urowe szt 9,5251 
11. 1 2301501 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 

ABIZOL R 
kg 56,2000 

12. 1 2301551 Roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 120,8700 
13. 1 2370601 Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa 

naturalnego B 7,5' 
m3 0,6000 

14. 1 2370601(1) Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa 
naturalnego B 7,5'' 

m3 0,6900 

15. 1 2370602 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 100 m3 2,6900 
16. 1 2380823 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,1500 
17. 1 2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1400 
18. 1 2_14004 Prefabrykowany wylot typu KPED 02.16 o 

�rednicy dn 800 
szt 1,0000 

19. 1 35 Opłata składowiskowa gruz betonowy t 2,0100 
20. 1 3930001 Woda z ruroci�gu m3 31,4900 
21. 1 3950010 Drewno na stemple budowlane okr�głe iglaste 

korowane 
m3 0,1700 

22. 1 5031060 Rury stalowe gwintowane ocynkowane �r.50 mm m 3,0000 
23. 1 5420000 Kr�gi betonowe wys.500 mm o �r. 1000 mm szt -9,0000 
24. 1 5420000(1) Kr�gi betonowe wys.500 mm o �r. 1200 mm szt 31,0000 
25. 1 5420000(2) Kr�gi betonowe wys.500 mm o �r. 1000 mm' szt 15,0000 
26. 0 5430005 Kr�g z bet.�wir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm szt 48,0000 
27. 1 5470500 Pier�cienie odci��aj�ce �elbetowe' szt 5,0000 
28. 1 5470500(2) Pier�cienie odci��aj�ce �elbetowe pod wpust 

uliczny 
szt 17,0000 

29. 1 5470622 Nadstawka betonowa �ciekowa o �r. 500mm 
l=1,0m 

szt 17,0000 

30. 0 5470830 Pokrywa nadstudzienna �elb. fi 120cm szt 3,0000 
31. 0 5470860 Pokrywa nadstudzienna �elb. fi 144cm szt 2,0000 
32. 1 5471001 Osadniki betonowe �r. 500 mm szt 17,0000 
33. 0 5603035 Rury kanalizacyjne strukturalne (dwuwarstwowe) 

polietylenu (PEHD), kielichowe DN 300 mm, 
SDR 34 kl. SN8 warstwa zewn�trzna rur koloru 
czarnego. 

m 214,2000 

34. 0 5603035(1) Rury kanalizacyjne strukturalne (dwuwarstwowe) 
polipropylenu (PP), kielichowe DN 200 mm SDR 
34 kl. SN8 warstwa zewn�trzna rur koloru 
czarnego. 

m 61,5060 

35. 0 5603035(2) Rury kanalizacyjne strukturalne (dwuwarstwowe) 
polietylenu (PEHD), kielichowe DN 800 mm, 
SDR 34 kl. SN8 warstwa zewn�trzna rur koloru 
czarnego. 

m 50,7960 

36. 1 5614999 Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z 
uszczelk� o �r. zewn. 200 mm 

szt 12,0000 

37. 0 6330199 Właz kanałowy okr�gły klasy D400 z pokryw� 
wypełnion� betonem, przykr�can� �rubami 

szt 17,0000 

38. 0 6330600 Klapa zwrotna sko�na z PEHD, monta� do rury 
DN 800 

szt 1,0000 

39. 0 6330700 Stopie� włazowy �eliwny ALFA do studzienek szt 24,0000 
40. 1 6330799 Stopnie włazowe �eliwne szt 35,2000 
41. 0 6331001 Wpust deszczowy bezkołnierzowy od strony 

kraw��nika z ryglowan� uchyln� krat� na 
zawiasach,  klasy D400. Krata płaska, ryglowana 
�rub� M12 ze stali kwasoodpornej. 

kpl 17,0000 

42. 1 6815999 Uszczelki gumowe płaskie szt 2,0000 
43. 0 758430105 Rura osłonowa dzielona do kabli A 160 PS, 

�rednica zew. 160 mm, wew. 141 mm 
m 15,6000 

   Materiały pomocnicze   
   Razem:   



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
BRAN�A DROGOWA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 

1 2 3 4 5 6 

1. 0 1041101 Emulsja asfalt. kationowa 
szybkorozpadowa 

kg 319,5000 

2. 0 1323711 Słupki z rur stalowych o �red. 70 mm kg 39,2600 
3. 0 1330499 Gwo�dzie budowlane kg 2,6220 
4. 1 13528242 Znak drog. C - 13/16 (okr�gły fi 80 cm) 

folia I 
szt 2,0000 

5. 1 13528244 Znak drog. C - 13a/16a (okr�gły fi 80 cm) 
folia I 

szt 2,0000 

6. 1 16005142 Kruszywo min.łamane niesort.0-63 
mm,tłucze� 

t 507,6665 

7. 0 1600601 Miał (kruszyny) t 26,9519 
8. 0 1601801 Piasek zwykły m3 566,9456 
9. 1 1602211 Tłucze� kamieny niesortowany 0-31,5 mm t 399,7555 

10. 1 16030043 Mieszanka min-asfaltowa,grysowa  AC 11 
S 

t 135,7875 

11. 0 1690001 Gruz betonowy m3 0,0900 
12. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" 

workowany 
t 36,5282 

13. 0 2220000 Kraw��niki drogowe 
bet.prostok.100x25x10cm 

m 317,2200 

14. 1 2220005 Kraw��niki drogowe betonowe najazdowe 
15x22  

m 1 086,3000 

15. 0 2220802 Obrze�a betonowe 30x8 cm m 816,5100 
16. 0 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare m2 1 031,4870 
17. 1 2222121 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm, 

czarne 
m2 976,6500 

18. 1 22221301 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm, 
czerwone 

m2 1 106,0880 

19. 0 2370605 Beton zwykły B-20 m3 113,2660 
20. 0 2380809 Zaprawa cementowa M 15 m3 2,1300 
21. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 3,6808 
22. 1 39040231 Ta�ma bitumiczna m 1 065,0000 
23. 0 3930001 Woda z ruroci�gu przemysłowego m3 127,1866 
24. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste �red. 70 mm m3 0,1052 

   Materiały pomocnicze   
   Razem:   



 
 
 
 
 
 

RYSUNKI BRAN�A DROGOWA 
 
 
 

Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Nr strony /  rysunku 

10 Rysunki bran	a drogowa 26 
10.1 Przekrój konstrukcyjny I 27/4 
10.2 Przekrój konstrukcyjny II 28/5 
10.3 Przekrój konstrukcyjny podłu�ny zjazdu  29/6 
10.4 Rzut zjazdu przez chodnik 30/7 
10.5 Profil podłu�ny I 31/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RYSUNKI BRAN�A KANALIZACYJNA 
 
 
 

Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Nr strony /  rysunku 

11 Rysunki bran	a kanalizacyjna 32 
11.1 Profil zarurowania rowu przydro�nego 33/4K 
11.2 Konstrukcja wylotu do rowu 34/5K 
11.3 Odpływ z wpustu do studni chłonnej 35/6K 
11.4 Konstrukcja studni kanalizacyjnej 36/7K 
11.5 Wpust uliczny 37/8K 
11.6 Schemat wylotu kolektora 38/9K 
11.7 Schemat klapy zwrotnej 39/10K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁACZNIKI 
 
 
 

Lp. Nazwa    dokumentu  Nr strony    

12 Zał
czniki : 40 
12.1 O�wiadczenie projektantów 41 
12.2 Uprawnienia projektowe A. J�czmienny 42 
12.3 Przynale�no�� do OOIIB 2016 A. J�czmienny 43 
12.4 Uprawnienia projektowe M. Sieja 44 
12.5 Przynale�no�� do OOIIB 2016 M. Sieja 45 
12.6 Uprawnienia projektowe projektanta  B. Skowro�ska - Petek 46 
12.7 Przynale�no�� projektanta do OOIIB 2016 B. Skowro�ska - Petek 47 
12.8 Uprawnienia projektowe sprawdzaj�cego A. Bakalus 48 
12.9 Przynale�no�� sprawdzaj�cego do OOIIB 2016  A. Bakalus 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 

ZADANIE          
 

„WYKONANIE CHODNIKA WRAZ ZE �CIE�K� PIESZO-ROWEROW� 
OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MIEJSCOWO�CI DOBRA DO 
ISTNIEJ�CEGO CHODNIKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY MO�CIE NA 
RZECE OSŁOBOGA” – DROGA POWIATOWA NR 1811 O „KÓRNICA 
– DOBRA” NA ODCINKU O DŁUGO�CI OK 1010 MB.” 

 
 

 
INWESTOR 
 

POWIAT  KRAPKOWICKI                                                                                        
47-300 KRAPKOWICE  UL. KILI�SKIEGO 1                                          

 
AUTOR 
 

ANDRZEJ J�CZMIENNY  
47-232 K�DZIERZYN – KO�LE UL. ŁOKIETKA 1/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS  TRE�CI : 
1. Podstawa  opracowania 
2. Opis  techniczny 
 
 
 
 
 
 

MAJ 2016 R. 
 
 
 



1. Podstawa  opracowania 
 

Informacja  dotycz�ca  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  została  opracowana  zgodnie z Rozporz
dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj
cych zagro	enia bezpiecze�stwa i 
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)  

 
2. Opis  techniczny 

2.1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno��  realizacji  

Cało��  zamierzenia  obejmuje budow� konstrukcji �cie�ki rowerowo - pieszej oraz budow� odwodnienia o parametrach: 
 

     2.1. Cz��ci kanalizacyjnej 
   -   kanał deszczowy DN 800 mm z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN8 - 49,8m 
   -   kanał deszczowy DN 300 z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN8 - 210,0m 
   -   wylot kanału DN 800 do istniej�cego rowu otwartego, konstrukcja typowa betonowa -1 szt 
   -    klapa zwrotna PEHD, monta� do rury DN800  - 1 szt 
   -   rura �elbetowa DN 600 (podł�czenie istn. przepustu do studni D2) -  2,5m 
   -   przył�cza wpustów deszczowych, DN200 z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN8 -  60,3m 
   -   studnie kanalizacyjne z kr�gów betonowych d=1,2 m, ł�czonych na uszczelk� gumow�.  

           -   elementy studni wykonane z betonu min. B40, właz klasy C250 (D1, D2) -  2 szt 
   -   studnie kanalizacyjne z kr�gów betonowych d=1,2 m, ł�czonych na uszczelk� gumow�.  
   -   elementy studni wykonane z betonu min. B40, właz klasy C250 (D3 – D5) - 3 szt 
   -   studnie chłonne z kr�gów betonowych d=1,2 m - 12 szt 
   -   wpusty drogowe betonowe d=0,5m z osadnikiem h=0,5m i krat� �eliwn� płask� kl D400 -17 szt 

 
      2.2. Cz��ci drogowej 
       -     parametry budowanej �cie�ki rowerowo - pieszej: 
              -      długo�� - 1011,34 m. 
              -      szeroko�ci �cie�ki rowerowej z kostki -1,40 m, 
              -      powierzchnia  �cie�ki rowerowej z kostki -1084,40 m2, 
              -      szeroko�ci ci�gu pieszego z kostki -1,00 m, 
              -      powierzchnia  ci�gu pieszego z kostki -800,35 m2, 
              -      powierzchnia zjazdów – 957,50 m2  
              -      ustawienie kraw��ników 15x22 wibro-prasowanych na ławie betonowej z oporem – 1065,00 m, 
              -      ustawienie kraw��ników 10x25 wibro-prasowanych na ławie betonowej z oporem – 311,00 m, 
              -      ustawienie obrze�y chodnikowych 8x30 – 800,50 m,  
              -      �ciek przykraw��nikowy dwu rz�dowy z kostki brukowej betonowej szarej grubo�ci 8 cm na ławie  
                     betonowej – 1065,00 m,                                                                                                                                               
              -      skropienie nawierzchni po sfrezowaniu emulsj� asfaltow� w ilo�ci0,3 kg/m2 – 1065,00 m2, 
              -      wykonanie warstwy �cieralnej z AC 11 S warstw� grubo�ci 5 cm – 1065,00 m2, 
 

Kolejno��  realizacji  poszczególnych  etapów budowy zjazdu zgodnie  z    dokumentacj�  wykonawcz�  oraz  opisem  
technicznym. 
 
2.2. Wykaz  istniej
cych  obiektów  budowlanych 

             W pasie drogowym drogi powiatowej 1811 O  obj�tym projektem, posadowiona  jest  kanalizacja sanitarna, sie�  
             wodoci�gowa, napowietrzna  linia  energetyczna niskiego napi�cia, linia kablowa energetyczna niskiego napi�cia. 
  

2.3. Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mog
  stwarza�  zagro	enia  bezpiecze�stwa  i  zdrowia ludzi 
            - droga  powiatowa i drogi  gminne 
           - linia napowietrzna energetyczna niskiego napi�cia. 
 

                Istnieje równie� mo�liwo�� natrafienia na sieci podziemne   niezidentyfikowane na  mapie  geodezyjnej,  dlatego   
                roboty  ziemne zwi�zane  z  wykonywaniem wykopów  nale�y  wykonywa� ze szczególn�  ostro�no�ci�. 
 

 
2.4  Przewidywane zagro	enia wyst�puj
ce podczas realizacji robót  budowlanych 

W  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  szczególn�  uwag�  nale�y  zwróci� uwag� na: 
            
           -     roboty w pasie drogowym drogi powiatowej i gminnych pod ruchem na nich, 
           -     praca ludzi z pracuj�cymi  maszynami drogowymi i sprz�tem, 

 -     praca ludzi i sprz�tu w pobli�u   napowietrznych i kablowych  linii  energetycznych  niskiego    napi�cia, 
 -     praca w wykopach  

 
            2.5. Sposób  prowadzenia  instrukta	u  pracowników 

Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  robót  pracownicy  powinni  przej��  przeszkolenie  BHP : 
- szkolenie  wst�pne  w  zakresie  BHP, 
- instrukta�  ogólny  zwi�zany  z  przepisami  BHP, 

                        - instrukta�  stanowiskowy z szczególnym uwzgl�dnieniem tematów: 
               1)     praca w pobli�u podziemnych i napowietrznych linii energetycznych niskiego napi�cia. 

2)     praca w  wykopach  
3) praca pod ruchem, 

        4)     roboty drogowe,  
5)     współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji  wewn�trznej  w czasie pracy maszyn i sprz�tu, 

                6)     odzie� robocza i ochronna 
                7)     zapoznanie  pracowników  w  ramach  w/w  szkole�  z  zagro�eniami wynikaj�cymi  z  realizacji   
                        zamierzenia budowlanego. 

Fakt  odbycia  w/w  szkolenia  w  zakresie  BHP  winien  by�  odnotowany  w  dokumentacji  prowadzonej  przez  
wykonawc�  robót. 
 



   2.6. �rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj
ce  niebezpiecze�stwom wynikaj
cym z wykonywania  robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro	enia zdrowia lub w ich s
siedztwie, w tym zapewniaj
c
  bezpieczn
 i sprawn
 
komunikacj� umo	liwiaj
c
 szybk
 ewakuacje w przypadku wyst
pienia zagro	e�: 

- zabezpieczenie budowy w  kompletne zestawy znaków drogowych i urz�dze� zabezpieczaj�cych wymagane    do 
wykonania organizacji  ruchu  na czas robót. 

- wyposa�enie pracowników w niezb�dn� odzie� robocz� i odzie� oraz  sprz�t ochrony osobistej 
                -       wykonanie planu zagospodarowania placu budowy 

- opracowanie planu komunikacji wewn�trznej na placu budowy 
- okre�lenie zasad post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�e�, 
- bezpo�redni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi w tym przypadku   
        praca  ludzi  podczas robót kanalizacyjnych. 

         Kieruj�cy  robotami    powinien  zabezpieczy�  na  okres  trwania  robót  apteczk�  pierwszej  pomocy  w  razie    
         zaistnienia  wypadku.  Po  zako�czeniu  prac  teren  budowy  nale�y  uprz�tn��. 

Wszystkie roboty zwi�zane z monta�em kanalizacji deszczowej winny by� prowadzone zgodnie z zachowaniem   przepisów BHP.  

 
   2.7. Ustawy i przepisy niezb�dne  do opracowania „Planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia”  

 
     Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporz
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w  sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 
169, poz. 1650 z 2003 r.)  
 
     Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i  higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 
 
     Rozporz
dzenia Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony   �rodowiska z dnia 10 luty 1977 r. w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy   wykonywaniu robót drogowych i mostowych.  (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.) 
 
    Rozporz
dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie  bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urz
dze� technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 
 
    Rozporz
dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga� dotycz
cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy w zakresie u	ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 
r.) 
 
    Rozporz
dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 wrze�nia 2000 r. zmieniaj
ce rozporz
dzenie w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy przy r�cznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.) 
 
   Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. z pó. zm)      
 
    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93,  poz. 888 z 2004 r.)  
     
    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zpó. zm.)  

 
    Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWIORB) dla robót  

 
    Projekt Organizacji Ruchu na czas robót  

 
    Wy	ej wymienione ustawy, rozporz
dzenia i specyfikacje oraz projekty okre�laj
 wymagania i warunki prowadzenia     
    robót drogowych i stanowi
 podstaw� opracowania „Planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego  
    zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj
cych zagro	enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi”.  


