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ZAWARTO�� OPRACOWANIA 
 
 
 
 

1.Opis techniczny, 

2.Plan orientacyjny, 

3.Projekt zagospodarowania terenu, 

4.Rysunki konstrukcyjne. 
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1.  Podstawa opracowania. 
1. Rozporz�dzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.), 
2. Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,o drogach publicznych” (t.j. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 

2007r. z pó�n. zm.), 
3. Ustawa z dnia 07.07.1984 - ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 z 1984 r. pó�n. zm.), 
4. Mapa sytuacyjno - wysoko�ciowa w skali l:500, 
5. Inwentaryzacja urz�dze� wykonana przez projektanta. 

2. Zakres opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje budow	 chodnika wraz z remontem odwodnienia w m. Stare 

Siołkowice ul. Klapacz. Opracowanie jest rozszerzeniem i cz	�ciow� zmian� w 

dokumentacji ZDP w Opolu. 

3. Opis stanu istniej�cego. 
Jezdnia ul. Klapacz posiada nawierzchni	 bitumiczn� z obustronnymi rowami i poboczami. 

Jezdnia jest o szeroko�ci około 5,0 m. Ulica nie posiada chodnika. W pasie drogowym 

zlokalizowany jest kolektor deszczowy przewidziany do remontu (wymiany po istniej�cym 

przebiegu). Nawierzchnia jest cz	�ciowo zdeformowana. 

4. Opis stanu projektowanego. 
Poszerzenie jezdni projektuje si	 o nawierzchni bitumicznej i szeroko�ci zmiennej do 

otrzymania pasa ruchu 3,0 m (mierz�c od osi jezdni) m. Projektuje si	 kraw	
niki o 

wymiarach 15×30×100 na ławie betonowej z oporem. Przeło
enie kostki na zjazdach do 

powstałego parkingu przy szkole. 

Zaprojektowano chodnik szeroko�ci 2,0 m. Obrze
a chodnikowe 6×20×100. Na szeroko�ci 

zjazdów oraz najazdów projektuje si	 kraw	
niki najazdowe 15×22×100 na ławie 

betonowej. 

Na długo�ci opracowania wyfrezowa� 0,5 m w istniej�cej jezdni na gł	boko�� 4 cm celem 

uło
enia siatki przeciwsp	kaniowej. 

Wysoko�� kraw	
ników dopasowa� od rz	dnych projektowych. Roboty ziemne polega� 

b	d� na wykonaniu koryta pod now� konstrukcj	 jezdni i chodników oraz niwelacji terenu. 

 
5. Konstrukcje nawierzchni: 

a). zjazdów: 

−nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej - 8 cm, 

−podsypka bazaltowa – 4 cm, 
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−podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – 25 cm, 

−w-wa ods�czaj�co – odcinaj�ca z pospółki 0 – 20 mm – 15 cm. 

b). poszerzenia jezdni: 

−nawierzchnia z warstwy �cieralnej bitumicznej 0/12,8 gr.5 cm, 

−warstwa wi�
�ca bitumiczna 0/16 gr.7 cm, 

−siatka przeciwsp	kaniowa, 

−beton B-20 gr. 20 cm, 

−w-wa ods�czaj�co – odcinaj�ca z pospółki 0 – 20 mm – 15 cm, 

c). chodnika 

−nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej - 6 cm, 

−podsypka bazaltowa – 4 cm, 

−podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – 10 cm, 

−w-wa ods�czaj�co – odcinaj�ca z pospółki 0 – 20 mm – 15 cm. 

Podbudow	 wykona� i zag	�ci� warstwami zgodnie z PN-S-02205 (Roboty ziemne. Drogi 

samochodowe. Wymagania i badania.). 

 
6. Dane informuj�ce czy działka lub teren, na którym jest 

projektowany obiekt budowlany s� wpisane do rejestru 
zabytków oraz czy podlegaj� ochronie na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Nie dotyczy. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej na działk� lub teren zamierzenia 
budowlanego. 

 
Nie dotyczy. 

8. Ziele�. 
Wysp	 na skrzy
owaniu nale
y obsadzi� zieleni� w uzgodnieniu z Inwestorem. Istniej�c� 

ziele� nale
y przesadzi� w miejsce wskazane przez Inwestora. 

9. Urz�dzenia i obiekty obce. 
Regulacja urz�dze� obcych. 

Przewiduje si	 regulacje wysoko�ciow� istniej�cych urz�dze� obcych do rz	dnych 

projektowych chodników na sieci. 
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Infrastruktura telekomunikacyjna: 

• stan istniej�cy. 

W obszarze niniejszego opracowania infrastruktur	 telekomunikacyjn� tworz�: 

− słup drewniany nie uszczudlony, wyposa
ony w hak, na którym podwieszony jest 

kabel napowietrzny, 

− słup drewniany uszczudlony z podpor�, z zamocowan� metalow� osłon�, w której 

jest wyprowadzony kabel z ziemi do obiektu kablowego (skrzynki słupowej) 

umieszczonego u wierzchołka. 

Stan projektowany. 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wymaga : 

− likwidacji istniej�cego słupa nie uszczudlonego, 

− likwidacji istniej�cej podpory słupa uszczudlonego, 

− zbli�niaczenia słupa uszczudlonego poprzez posadowienie drugiej 
erdzi 

uszczudlonej, 

− wykr	cenia haka z likwidowanego słupa i wkr	cenie go do dostawianej 
erdzi, 

− przewieszenia istniej�cego kabla napowietrznego. 

Nowa 
erd� ma by� usytuowana po przeciwnej - od zamontowanego szczudła - stronie 

istniej�cego, pozostawionego słupa, tak aby było mo
na skr	ci� obie 
erdzie. 

Przed skr	ceniem obu słupów nale
y zdemontowa� metalow� osłon	 kabla. 

Po zmontowaniu słupów w bli�niacze nale
y osłoni� wyprowadzany istniej�cy kabel, 

zdemontowan� wcze�niej osłon� metalow�. 

Dostawiana 
erd� musi mie� dostosowan� długo�� do wysoko�ci zmocowania obiektu 

kablowego na pozostawianym słupie, tak aby nie zmienia� lokalizacji skrzynki słupowej. 

10. Odwodnienie. 
Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona b	dzie do kanalizacji deszczowej za pomoc� 

kratek �ciekowych. Projektuje si	 studnie betonowe φ 1000, studzienki �ciekowe betonowe 

φ 500. Zastosowa� typowe kraty �ciekowe D-400. �rednice przykanalików φ 160. 

Przykanaliki wykona� z tworzyw sztucznych PP lub PE. Remontowany kolektor główny φ 

400 wymieni� na nowy z rur betonowych. Na kolektorze φ 400 na dwóch zjazdach na 

szkolny parking nale
y zastosowa� obetonowanie rur z betonu B-20 na długo�ciach po 8,0 

m i szeroko�ci po 50 cm od osi kolektora (ł�czna szeroko�� płyty to 1,0m). Wylana płyta 

ma pełni� funkcj	 odci�
enia kolektora z uwagi na mał� warstw	 przekrycia. Minimalna 
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grubo�� płyty winna wynosi� 15 cm. W miejscu obetonowania zastosowa� na kolektorze 

obsypk	 z piasku gr. 10 cm. 

Studnie kanalizacyjne o �rednicy wewn	trznej 1000 mm zaprojektowano jako betonowe w 

tradycyjnym wykonaniu z pier�cieniem odci�
aj�cym 0 i włazem 
eliwnym φ 600 mm 

typu ci	
kiego. Kr	gi 
elbetowych z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej ni
 B-45, 

spełniaj�ce wymagania DIN 4034 i EN 1917, o wodoszczelno�ci W8 i małej nasi�kliwo�ci 

(poni
ej 4%), spełniaj�ce wymogi DIN 1045 w zakresie wymogów stawianych w stosunku 

do betonów wodoszczelnych i charakteryzuj�cych si	 odporno�ci� na czynniki chemiczne. 

Prefabrykowany kr�g denny jw. z kinet� i otworami ustalonymi dla producenta przez 

Wykonawc	. Studnie zostan� wyposa
one: 

- włazy kanałowe 
eliwne φ 60 cm o wytrzymało�ci 40 T na terenach nara
onych na 

ruch pojazdów ci	
kich 0 - wg PN-EN 124; 

- stopnie złazowe odpowiadaj�ce wymaganiu PN-64/H-74086 

- przej�cia szczelne - tuleje ochronne PCV doszczelnione piank� poliuretanow� lub 

kitem silikonowym; nale
y wykona� dla przej�� kolektora przez �ciany studzienek. 

Przej�cie powinno by� elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemo
liwiaj�cym 

infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem. 

Poł�czenia poszczególnych elementów powinny by� elastyczne, a zarazem szczelne w 

stopniu uniemo
liwiaj�cym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie �cieków 

odprowadzanych kanałem. 

Przej�cia rurami PVC przez �ciany studzienki nale
y stosowa� jako przej�cia szczelne, 

tulejowe, długie z uszczelnieniem gumowym. 

Na długo�ci 400 m tzn. od wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Brynica nale
y dokona� 

odmulenia rowu na gł	boko�� 20 cm wraz z czyszczeniem 14 szt. przepustów pod 

zjazdami 

11. Informacje dodatkowe. 
Do budowy nale
y u
y� materiały posiadaj�ce stosowne aprobaty techniczne oraz 

�wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. 

Projektowane rozwi�zania pokazano na rysunkach szczegółowych. 

12. Organizacja ruchu. 
Projekt organizacji ruchu na czas robót – opracowa� przed przyst�pieniem do robót i 

zatwierdzi� w wła�ciwym organie zarz�dzaj�cym ruchem a nast	pnie uzyska� decyzj	 na 

zaj	cie pasa drogowego. 
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Projekt stałej organizacji ruchu – wg odr	bnego opracowania. 

13. Roboty przygotowawcze. 
Przed rozpocz	ciem robót nale
y: 

−zapozna� si	 z plansz� zbiorcz� uzbrojenia, 

−przeprowadzi� kontrol	 terenu aparatem POLTRANS celem wyznaczenia ewentualnych 

kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, 

−zleci� jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy 

geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robót, 

−wytyczy� oraz w sposób trwały i widoczny oznakowa� w terenie lokalizacj	 

projektowanych obiektów. Prace te powinny zosta� wykonane przez słu
by geodezyjne. 

−teren budowy zabezpieczy� przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowa�, 

−powiadomi� wła�cicieli istniej�cego uzbrojenia terenu i wła�cicieli działek o terminie 

rozpocz	cia robót, 

−oznakowa� teren prac w pasie drogowym. 

Roboty nale�y wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami oraz 
sztuk� budowlan�. 

 
 
PROJEKTANT: 

- in�. Sebastian Raudzis. 


