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                      Z.I.K.    
              Zakład Infrastruktury Komunikacyjnej 
                                          inż. K. Cupiał 
                           45-528 Opole ul. K. Przerwy Tetmajera 4 
                                  NIP – 754-107-72-36           tel.608-361-558 
 
                   

METRYKA  OPRACOWANIA 
 

 

Obiekt          -  Ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi woj.429 na  
                                    odcinku Ochodze-Komprachcice. Kategoria Obiektu XXV 
                                   działki – obręb 0024 Komprachcice ark. mapy 10 dz. 1595,  
                                   1607 ark. mapy 11 dz. 1755 obręb 0102 Ochodze ark.   
                                   mapy 3 dz. 266/1 ark. mapy 5 dz. 266/2   
 
                                                                                                                                                                                                                                  

 Temat           –  Projekt wykonawczy – część drogowa       
                   
                                                                          

         Lokalizacja –  Ochodze - Komprachcice .                                     

                                         Gmina Komprachcice  woj. opolskie  

 

 Inwestor   – Gmina Komprachcice 

                                        46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3       

 

         gł. projektant                     inż. K.Cupiał                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                projektant 
 
 
 
  
 

      Oświadczenie 
Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno 
– budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć 
 
      Opole – listopad 2017r. 
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ZAWARTOŚĆ    TECZKI 

 

   I.CZĘŚĆ OPISOWA 

               - opis techniczny                                                               - stron 3 

  

 

               

                                    

  II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

  -  orientacja                                                                                   – w skali 1:10 000                                                                                

              -   plan zagospodarowania terenu                                                – w skali 1:500                 rys nr 1/1                                                                               

              -   plan zagospodarowania terenu                                                – w skali 1:500                 rys nr 1/2                                                                               

              -   plan zagospodarowania terenu                                                – w skali 1:500                 rys nr 1/3                                                                                   

              -   profil podłużny                                                                         – w skali 1:100/1000        rys nr 4 

              -   przekrój konstrukcji nawierzchni – wjazd bez ścieku            – w skali 1:20                   rys nr 5 

              -   przekrój konstrukcji nawierzchni – wjazd ze ściekiem           – w skali 1:20                   rys nr 6 

              -   przekroje konstrukcji nawierzchni                                           – w skali 1:25                   rys nr 7 

              -   przekrój konstrukcji nawierzchni                                            – w skali 1:25                    rys nr 8 
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OPIS   TECHNICZNY 
 

1. Część ogólna 
 
    1.1.Przedmiot opracowania projektu. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi 
wojewódzkiej nr. 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice położonego na działkach 1595, 1607 ark. mapy 10, 
działce 1755 ark. mapy 11 obręb 0024 Komprachcice oraz działce 266/1 ark. mapy 3, działce 266/2 ark. mapy 
5 obręb 0102 Ochodze 

 

    1.2. Podstawa opracowania projektu. 
   Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

                         - Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją Wojewody Opolskiego o nr. 64/D/2017                   
                            z 04-10-2017 udzielającą pozwolenia na budowę. 
2. Część szczegółowa 

 

  2.1Sytuacja.           
             W chwili obecnej teren objęty zagospodarowaniem to droga wojewódzka nr 429 z odwodnieniem              
           powierzchniowym do rowów oraz wykonanym uzbrojeniem w kanalizację sanitarną i wodociąg, liniami  
           kablowymi niskiego napięcia, liniami kablowymi teletechnicznymi oraz siecią gazu.                       
           W istniejących liniach rozgraniczających drogi wojewódzkiej przewiduje się umieszczenie w całości ciągu  
           pieszo-rowerowego wraz z przynależnym uzbrojeniem.  
           Ze względu na możliwość wystąpienia konieczności wykonania w przyszłości robót związanych            
           z uzbrojeniem terenu jak i związanych z zagospodarowaniem działek budowlanych przylegających do pasa  
           drogi wojewódzkiej nr 429  nawierzchnię całości nowoprojektowanego układu komunikacyjnego przewiduje              
           się z rozbieralnych drobnowymiarowych elementów betonowych z wyjątkiem korekty krawędzi jezdni dw.   
           nr. 429 związanej z budową przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego oraz fragmentu ciągu pieszo-  
          jezdnego zlokalizowanego poza obszarem zabudowy, który będzie posiadał nawierzchnię z asfaltobetonu. 
 

2.2Warunki gruntowo-wodne. 
           Na podstawie wizji lokalnej w terenie i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przyjęto grupę nośności  
           podłoża  G-1/2 oraz warunki wodne przeciętne. 
           W podłożu pod warstwą gleby o średniej grubości warstwy  0,4m zalegają do głębokości 3,0m piaski, gliny  
           piaszczyste pyły ilaste z wtrąceniami glin, poniżej których zalegają piaski drobnoziarniste przewarstwione  
           piaskami średnioziarnistymi i pyłami piaszczystymi. 

 Poziom wody gruntowej stabilizuje się na poziomie -1,0÷ -3,1m ppt.                                                     

 
2.3.Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni pieszych oraz wjazdów na posesje. 

Zaprojektowano nast. konstrukcję nawierzchni dla; 
               -  moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy niż 100 MPa    
                  - ciągi pieszo-rowerowe              
                    -  kostka brukowa betonowa gr.8 spoinowana miałem kamiennym  
                    -  podsypka z miału kamiennego gr.3cm                                                                                           
                    -  podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr.15cm wg PN/96/S-06102 
 
                    - warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 11S 50/70 - gr. 4cm 
                    - warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC 16W 50-/70 - gr. 5cm 
                    -  podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr.15cm wg PN/96/S-06102 
                  - wjazdy indywidualne 
                    -  kostka brukowa betonowa  gr.10 spoinowana miałem kamiennym  
                    -  podsypka z miału kamiennego gr.3cm                                                                                           
                    -  podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr.10cm wg PN/96/S-06102 
                    -  podbudowa z kruszywa łamanego 0-63,0 gr.15cm wg PN/96/S-06102 
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                  - regulacja/poszerzenie 
                    - warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 11S 50/70 - gr. 5cm 
                    - warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC 16W 50-/70 - gr. 5cm 
                    - geokompozyt o parametrach Ha Telit C40/70 
                    - warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu AC 22P 35-/50- gr.7cm 
                    - podbudowa/ława betonowa z betonu C12/15 gr. 17cm 

          Nawierzchnię ograniczono krawężnikami betonowymi typu ulicznego, drogowego, najazdowymi i skośnymi     
           o szer. 0,15 i wysokości 0,22÷0,30 oraz obrzeżami betonowymi o wym. 0,08*0,30  ułożonymi na ławie  
          betonowej z oporem z betonu B-15 zabudowywanymi w zależności od warunków miejscowych. 

Szczegółowa lokalizacja wjazdów będzie ustalana na roboczo. 
 

 2.4.Odwodnienie. 
 Nawierzchnię  odwodniono  powierzchniowo przez nadanie odpowiednich spadków podłużnych     
 i poprzecznych do projektowanych kratek ściekowych, z których poprzez przykanaliki i kolektory   
 kanalizacji deszczowej i separatory wód deszczowych zostanie doprowadzona do istniejących odbiorników 
 Konstrukcję nawierzchni zabezpieczono warstwą odsączającą gr.15cm i odcinającą gr.0,10m z  pospółki                       
 o współczynniku  filtracji k>8m/dobę i zachowującej warunek szczelności D15/d85<5 zgodnie          
 z PN-B-11111/96.                 

                                                

2.5.Roboty ziemne. 
Roboty ziemne związane z niniejszym opracowaniem to korytowanie pod nawierzchnię i nasypy  związane        
z kształtowaniem poboczy. 
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót ziemnych należy z terenu w liniach rozgraniczających 
układu komunikacyjnego zdjąć warstwę gleby urodzajnej do wykorzystania przy kształtowaniu poboczy. Cała 
nadwyżka ziemi urodzajnej pozostaje do dyspozycji Gminy.                                                                        
Nadwyżkę mas ziemnych należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.            
 

2.6.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
          Opracowanie obejmuje swym zasięgiem rozbudowywany istniejący układ komunikacyjny  wraz                          
          z odwodnieniem w całości mieszczący się w pasie drogowym. 
          Bilans terenu inwestycji; 
               - długość ciągu pieszo-jezdnego 3148mb 
               - powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego– (3148,0+60,0)x2,5=8020,0m2 
           Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu                               
           / terenu placu budowy / na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym  
           obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 
 

2.7. Przepust 
          Ze względu na konieczność zachowania normatywnej szerokości ciągu pieszo-rowerowego przy    
          przekraczaniu istniejącego przepustu oraz zły stan techniczny ścianek czołowych zaprojektowano nowe  
          żelbetowe ścianki czołowe, na których dodatkowa zostaną zamocowane bariero-poręcze typu U-11b.  
 
2.8. Elementy zabezpieczające ruch. 
          - bariero-poręcze typu U-11b zlokalizowane w rejonie istniejącego przepustu na rz. Ochodzance, 
          - przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerów  
 
 

2.7.Gospodarka istniejącym drzewostanem 
           Do wycinki przewidziano 12 istniejących drzew kolidujących z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym. 

                                                                                                        

3. Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są  
        wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń MPZP. 

    Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
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4. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia  
       budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
             Wpływ eksploatacji górniczej nie występuje. 

5.  Zakres oddziaływania i informacje o charakterze istniejących i przewidywanych zagrożeń dla   
         środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji 
        Inwestycja obejmuje swoim zakresem oddziaływania: ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi woj.429 na odcinku  
        Ochodze- Komprachcice działki – obręb 0024 Komprachcice ark. mapy 10 dz. 1595, 1607 ark. mapy 11 dz.  
        1755 obręb 0102 Ochodze ark. mapy 3 dz. 266/1 ark. mapy 5 dz. 266/2       
        Wszystkie elementy ciągu pieszo-rowerowego oraz sieci: oświetlenia, kanalizacji deszczowej wykonane  
        zostaną z materiałów niemających szkodliwego wpływu na środowisko.                      
        Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego.                         
        Może dojść do chwilowego wzrostu hałasu i emisji spalin uciążliwego dla użytkowników istniejącej sąsiedniej   
        zabudowy mieszkaniowej. Prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.  
        Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny efekt ustanie po     
         zakończeniu realizacji inwestycji.  
         Prace budowlane oraz funkcjonowanie projektowanej infrastruktury nie stwarza zagrożenia dla środowiska   
         naturalnego i higieny użytkowników oraz otoczenia. 
 

6. Uwagi końcowe. 
    -  przy tyczeniu należy zwrócić uwagę, aby minimalna odległość od przeszkód punktowych wynosiła   
       0, 5m a od przeszkód ciągłych 0,75m, 
    -  wszystkie materiały zastosowane w trakcie realizacji muszą posiadać odp. świadectwa dopuszczenia, 
    -  roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem właścicieli uzbrojenia  lub osób  
       przez niego upoważnionych, 
    -  przed przystąpieniem do wytyczenia należy odtworzyć w terenie rzeczywiste granice własności, 
    - wszystkie materiały muszą być wbudowane zgodnie z instrukcjami dystrybutorów, 
               - wymagane cechy nośności podłoża                                                                                                         
                            – dojazd Is>1,0, E2>100MPa        
    - segregację ruchu pieszego od pojazdów samochodowych przeprowadzono stosując dwa kolory  kostki  
      brukowej betonowej - czerwona szer.1,50m, szara 1,0m, 
    - wjazdy brukowa betonowa - czerwona 
    - konieczna jest koordynacja syt-wys projektowanego zagospodarowania działek z zaprojektowanym  
        układem komunikacyjnym, 
    -  przed przystąpieniem do wykonywania wpustów ulicznych należy bezwzględnie sprawdzić spadki  
       podłużne krawędzi jezdni i do nich wpasować lokalizację wpustów, 
    - szerokości wjazdów dopasować na roboczo do wymiarów istniejących wjazdów i wejść,  
    - organizacja ruchu na czas budowy jest tematem odrębnego opracowania, 
    - docelowa organizacja ruchu jest tematem odrębnego opracowania, 
    - dopuszcza się zastosowanie innych bariero- poręczy spełniających wymagania stawiane bariero-poręczom  
      U-11b, 
    - dopuszcza się wykonanie tylko ścianki wzmacniającej istniejący przepust wraz z bariero-poręczami od    
      strony projektowanego ciągu pieszo-rowerowego.  
 

     7. Normy i przepisy 
  Projekt opracowano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy ( przed przystąpieniem do realizacji  
  należy sprawdzić aktualność obowiązujących norm i przepisów ) 
  Użyte materiały muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych      
  ( Dz. u. nr 92 poz.881) 
 

                                   Autor: 

 
                           inż. Kazimierz Cupiał 


