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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Projekt remontu drogi ul. Kozielskiej w Krapkowicach  
działki nr  172/2, 161/2 z k. m. 8 i 66 z k. m. 2 

 
  Spis treści:  
 
1.  Podstawa  zakres i przedmiot opracowania.  
 
2.  Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urządzenia budowlane związane z 
obiektem, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym 
zapotrzebowaniem wody, ukształtowanie terenu i zieleń 
 

2.1   Opis planu sytuacyjnego. 
 
2.2   Ukształtowanie wysokościowe drogi 
 
2.3   Konstrukcja nawierzchni i podbudowy drogi 
 
2.4   Konstrukcja krawężników. 
 
2.5   Odwodnienie drogi. 
 
2.6   Roboty ziemne.  
 
2.7  Wytyczne realizacji robót.  
 
2.8  Trasowanie elementów rozwiązań.  

 
3. Zestawienie powierzchni.  
 
4. Dane informacyjne czy teren na którym jest projektowany obiekt budowlany jest 
wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na terenie zamierzenia 
budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego.  
 
6. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego 
lub robót budowlanych.  
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1.PODSTAWA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie inwestora 
- plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500 
- inwentaryzacja geodezyjna 
Zakres robót obejmuje wykonanie projektu remontu drogi gminnej ul. Kozielskiej w 
Krapkowicach o nawierzchni z asfaltobetonu z włączeniem do istniejącego odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 409 ul. Prudnickiej oraz do drogi krajowej nr 45 w 
Krapkowicach 
 
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM URZĄDZENIA  
    BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM, UKŁAD KOMUNIKACYJNY.  
  
 
2.1  OPIS PLANU SYTUACYJNEGO.  
 
Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie miasta  Krapkowice w 
połączeniu z drogą wojewódzką nr 409 ul. Prudnicka oraz drogą krajową nr 45. 
Przedmiotowa droga służyć ma ruchowi lokalnemu, stanowi jeden z głównych 
dojazdów do miasta od strony południowej. Projektowana droga będzie stanowiła 
łącznik pomiędzy droga wojewódzka 409 a droga krajową nr 45. Na przedmiotowym 
odcinku drogi gminnej znajduje się również skrzyżowanie z droga gminna ul. 
Sądową. Na całym odcinku drogi wprowadzone zostanie ograniczenie tonażu 
poruszających się pojazdów do 5 ton. Wprowadzenie ograniczenia tonażu 
spowodowane jest wykonywaniem objazdu ( ul. Kozielską) przez pojazdy ciężarowe 
punktu kontroli pojazdów znajdujących się przy drodze krajowej nr 45.  
  
 
2.2  UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE DROGI. 
 
Na planie sytuacyjno-wysokościowym podano rzędne projektowanego 
ukształtowania terenu drogi  wraz z zjazdami oraz chodnikiem oraz przedstawiono 
ukształtowanie na przekroju podłużnym drogi. 
Teren drogi ograniczony poprzez krawężnik drogowy umieszczony po dwóch 
stronach jezdni. Chodniki zlokalizowane po obu stronach jezdni do przepustu na 
rzece Młynówka w dalszej części chodnik zlokalizowany po lewej stronie jezdni. 
Istniejąca droga wojewódzka i krajowa posiada nawierzchnię z asfaltobetonu w 
stanie dobrym. Dostosowano więc niweletę włączenia remontowanej drogi do 
istniejących niwelet jezdni z asfaltobetonu. 
 
2.3  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI I WJAZDÓW 
 
2.3.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 
 
Konstrukcję nawierzchni drogi przyjęto wstępnie  w oparciu o rozwiązania typowe. 
Podłoże gruntowe G2. Warunki gruntowo – wodne korzystne. Woda gruntowa 
występuje poniżej 2,0 m. 
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Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano: 
 Warstwa ścieralna z asfaltobetonu o gr. 4 cm 
 Warstwa wiążąca z asfaltobetonu o gr. 5 cm  
 Siatka do robót bitumicznych np. Hatelit C40/17 lub o podobnych parametrach 

technicznych – szerokość 1,0 m 
 warstwy podbudowy:  
       4 cm  -  podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej  

       25 cm  -  kruszywo bazaltowe 0  63,5 mm wg BN ( istniejąca warstwa 
podbudowy drogi 
        
Nawierzchnię jezdni i zjazdów należy ukształtować w oparciu o przekroje poprzeczne 
i rzędne nawierzchni podane na planszy przekroju podłużnego.  
 
2.3.2 KONSTRUKCJA CHODNIKÓW 
Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia 

kamiennego w- wa dolna o gr. 15 cm (kruszywo bazaltowe 0  63,5 mm wg BN), 

warstwa górna o  gr. 5 cm (kruszywo bazaltowe 0  32,5 mm wg BN) 
Pod warstwy podbudowy należy wykonać warstwę odsączająca z kruszywa 
naturalnego  żwiru lub piasku o gr. 10 cm. Nawierzchnię z kostki betonowej o gr.8 cm 
ułożyć na warstwie podsypki z miału kamiennego o gr. 3 cm.  
Ułożona nawierzchnie z kostki kamiennej betonowej spoinować mieszanka piasku i 
cementu lub miału kamiennego i cementu.  Przewidzieć nachylenie poprzeczne 
niwelety chodnika 2% w kierunku jezdni lub pobocza trawiastego. 
 
2.3.3  KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKÓW  
Zaprojektowano krawężniki betonowe 15/30 cm ułożone na ławie betonowej z 
oporem z betonu C-15. Ławę pod krawężnik betonowy wykonać w deskowaniu  
Należy zastosować krawężniki najazdowe  wzdłuż wjazdów na drogi wewnętrzne i 
zjazdy zlokalizowane wzdłuż przedmiotowej drogi zgodnie z planem sytuacyjnym. 
Minimalne wyokrąglenia krawężników zastosowano o R = 3,0 m .   
 
2.3.4  KONSTRUKCJA    POBOCZA  
  
Pobocze na odcinku drogi od przepustu do skrzyżowania z drogą krajową wykonać 

jako utwardzone mieszanką tłucznia kamiennego (kruszywo bazaltowe 0  32,5 mm 
wg BN) oraz frezowiną z rozbiórki nawierzchni asfaltowych.  
 
3.  ODWODNIENIE JEZDNI 
 
     Odwodnienie jezdni  istniejące do wpustów ulicznych zlokalizowanych w jezdni                     
ul. Kozielskiej. Istniejące wpusty uliczne włączone za pomocą przyłączy Ø 160 do 
istniejącego kolektora deszczowego Ø 500. Lokalizacja dodatkowych wpustów lub 
przesunięcie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej dokonać zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu. 
 
4.  TERENY ZIELENI  
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Pasy terenu pomiędzy chodnikiem a jezdnią winny być zagospodarowane jako tereny 
zielone. Przy zakładaniu pasów zielonych należy wykonać humusowanie ziemią 
urodzajna o gr. 15 cm wraz z obsianiem mieszanka traw. Do momentu wzrostu trawy 
pielęgnacje winien zapewnić wykonawca zadania 
 
 
5.  ROBOTY ZIEMNE  
 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania robót korytowych wraz z 
rozbiórkowymi. 
Nadmiar wykopów przewidziano częściowo do wbudowania natomiast pozostałą 
cześć do wywiezienia na składowisko wskazane przez inwestora. Przy wykonaniu 
robót ziemnych należy zwrócić uwagę  na istniejące i projektowane uzbrojenie 
kablowe  
W tym celu należy wykonać przekopy kontrolne z uwagi na głębokość robót 
korytowych  
W rejonie uzbrojonym roboty należy wykonać ręcznie. Roboty ziemne należy 
prowadzić pod nadzorem użytkowników sieci. 
 
Nadmiar ziemi przewidziano do wywozu na miejsce wskazane przez inwestora lub 
wysypisko. 
 
 
6.  WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT  
 
Roboty drogowe należy realizować po wykonaniu zabezpieczenia istniejącego 
uzbrojenia telekomunikacyjnego i kabli elektrycznych rurami osłonowymi 
dwudzielnymi AROT. Przewiduje się również regulację studni telekomunikacyjnych w 
trakcie prowadzenia prac należy skontaktować się z właścicielem urządzeń 
teletechnicznych. 
 
 
6.1 TRASOWANIE ELEMENTÓW ROZWIĄZANIA.  
 
Wyznaczenie elementów drogi należy wykonać w oparciu o wymiary podane na 
planie syt-wys. w skali 1:500/ rys. nr 1/ 
 
 
6.2.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROGI 
 

- długość  drogi       790,00 mb 
- powierzchnia jezdni                        6450,00 m2  
- powierzchnia chodników              1575,00 m2  
 
 
7. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY  
   OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ  
   CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO    
   PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.  
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     Obiekt nie podlega ochronie na podstawie ustaleń studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice 
 
8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TERENIE  
   ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH  
   TERENU GÓRNICZEGO.  
 
      Obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na terenie górniczym.  
 
 
9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI I CHARAKTERU  
   OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.  
 
Projekt zrealizowany jest zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice 
                                                                                         

                                       Opracował: 
                                         mgr inż. Tomasz Sokulski 
 
 

 
 


