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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 

 

1. Strona tytułowa 

2. Spis zawartości opracowania 

3. Opis 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

  

• Plan sytuacyjny                 Skala 1:1000 

• Przekrój konstrukcyjny 1 przez zjazd              Skala 1:20 

• Przekrój konstrukcyjny 2 przez chodnik              Skala 1:20 

 

 

 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE: 

 

• Oświadczenie o prawie władania nieruchomością na cele budowlane 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DANE OGÓLNE 

 

1.1 Przedmiot inwestycji 

       Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G 107315 O 

dz. nr 481/3 – relacji Skrzypiec- Dytmarów w pasie drogowym w km od 0+000 do km 0+500 

oraz drogi wewnętrznej dz. nr 225/2 w km od 0+000 do km +128”. Przedmiotowy odcinek 

drogi położony jest w województwie opolskim, powiat prudnicki, gmina Lubrza  

i zlokalizowany na działkach nr 481/3 k.m. 6 i 225/2 k.m. 2 – obręb Skrzypiec. Zamierzenie 

budowlane polegać będzie na: 

 

I. Przebudowie istniejącej jezdni na odcinku od 0+000 do km 0+500 - droga     

gminna, 

II. Przebudowie istniejącej jezdni na odcinku od 0+000 do km 0+128 – droga  

wewnętrzna 

III. Regulacji istniejących zjazdów indywidualnych do posesji, 

IV.  Regulacji 9 studzienek 

V. Wykonaniu 50mb krawężnika, 

VI. Wykonaniu pobocza z frezowiny 0,5m po obu stronach,  

VII. Ewentualnym wykonaniu odwodnia liniowego na zjazdach (obniżonych  

        względem jezdni), 

VIII. Zabezpieczeniu sieci telekomunikacyjnej, 

W/w roboty budowlane wykonywane będą w granicach istniejącego pasa drogowego i działek 

nr 481/3 k.m. 6 i 225/2 k.m. 2 obręb Skrzypiec. 

 

1.2 Cel opracowania 

Przedmiotowe opracowanie stanowić będzie podstawę do wykonania robót budowlanych 

dla przedmiotowego zadania. Celem przeprowadzenia przebudowy przedmiotowego odcinka 

drogi jest poprawa komfortu i warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu jak i samych 

mieszkańców wsi Skrzypiec (m.in. poprzez przebudowę nawierzchni jezdni) oraz poprawa 

systemu odwodnienia (m.in. poprzez wykonanie nowych wpustów ulicznych i regulację już 

istniejących oraz ewentualne wykonanie odwodnia liniowego na zjazdach (obniżonych 

względem jezdni). 

 

1.3 Podstawy techniczne i prawne opracowania 



- wizja w terenie,  

- Ustawa o drogach publicznych, 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 43 /1999 r. Poz. 

430), 

- Ustawa Prawo Budowlane, 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych. 

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1 Stan istniejący 

Droga gminna G107315 O (dz. nr 481/3 k.m. 6 obręb wsi Skrzypiec), oraz drogi 

wewnętrznej (dz.nr 225/2 k.m. 2 obręb wsi Skrzypiec)  administrowana jest przez Gminę 

Lubrza. Stanowi połączenie z drogą powiatową P1250. Na całym odcinku posiada 

nawierzchnię z betonu asfaltowego (bitumiczna). Na drodze odbywa się ruch 

dwukierunkowy. Istniejąca droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada: 

 przekrój drogowy od km 0+000 do km 0+500 – jezdnia jest ograniczona  

z lewej strony chodnikiem, natomiast z prawej strony krawężnikiem, 

Droga wewnętrzna na w/w odcinku posiada: 

 przekrój drogowy od km 0+000 do km 0+128 – jezdnia ograniczona jest z dwóch 

stron poboczem gruntowym, 

Wzdłuż jezdni zlokalizowane są indywidualne zjazdy do posesji, budynek Wiejskiego 

Domu Kultury w Skrzypcu. Stan istniejącej jezdni jest zły, na jezdni występują miejscowe 

spękania, ubytki nawierzchni, koleiny.  

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez istniejące spadki poprzeczne i podłużne do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowej drodze przewiduje się przebudowę 

istniejącego systemu odwodnienia poprzez przebudowę istniejących wpustów ulicznych oraz 

doprojektowanie nowych wpustów. Po wykonaniu wszystkich zamierzonych prac 

przeznaczenie działek nie ulegnie zmianie. 

 

2.2 Warunki gruntowo wodne 

Brak danych – nie wykonano odwiertów celem określenia warunków gruntowo 

wodnych. 

 

 



2.3 Czynniki górniczo-geologiczne 

Teren jest położony poza wpływem eksploatacji górniczej. 

2.4 Istniejąca zieleń 

Tereny zielone pokryte trawą – pobocza. 

 

2.5 Istniejące uzbrojenie terenu 

Po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono występowanie następującego 

uzbrojenia: 

 sieci elektroenergetycznej, 

 sieci telekomunikacyjnej, 

 sieci wodociągowej, 

 sieci kanalizacji burzowe. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu 

stwierdzenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci 

nienaniesionych w ewidencji i niezinwentaryzowanych (niewidocznych podczas wizji  

w terenie). Dodatkowo prace należy prowadzić bezpośrednio pod nadzorem branżowym 

gestorów sieci. W razie spowodowania uszkodzenia istniejących sieci wykonawca pokryje 

wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonej sieci. Naprawę sieci wykonawca wykona 

przy bezpośrednim nadzorze lub zostanie wykonana przez firmę wskazaną przez właściciela 

sieci. 

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

Przebudowa istniejącej drogi poprawi warunki ruchowe i bezpieczeństwo ruchu dla 

kierujących pojazdami i pieszych. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany istniejącego 

krajobrazu. Przebudowywana droga została wpasowana w istniejące ukształtowanie terenu 

 

3.2 Przyjęte parametry techniczne 

Przebudowywana droga  gminna G 107315 O posiada parametry techniczne zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 43 /1999 r. Poz. 430) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie: 

Działka nr 481/3 k.m. 6  



-  klasa drogi       - L „lokalna”, 

-  długość odcinka       - 500m, 

- szerokość jezdni       - 6,50m 

-  szerokość chodnika(zmienna)     - 1,50m. 

Działka nr 225/2 k.m. 2 

-  klasa drogi       - W „ wewnętrzna”, 

-  długość odcinka       - 250m, 

- szerokość jezdni       - 6,00m 

 

3.3 Plan sytuacyjny – geometria trasy 

Dla przedmiotowego zadania geometrię trasy wyznacza istniejąca jezdnia, do której 

dowiązuje się elementy pasa drogowego objęte przedmiotowym zadaniem. Istniejące punkty 

stałe to: 

 początek i koniec zakresu opracowania, 

 krawędź jezdni, 

 zjazdy do posesji. 

Przebieg trasy drogi i jej geometria została dostosowana do przebiegu w stanie 

istniejącym. 

 W ramach rozwiązania układu drogowego na przedmiotowym odcinku przewiduje się 

wykonanie: 

- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości zmiennej lecz nie większej niż 

9,00m, przy czym bez zawężania i poszerzania istniejącej, 

- regulację zjazdów do posesji występujących po stronie prawej, polegającej na regulacji 

wysokościowej istniejącego krawężnika najazdowego oraz nawierzchni zjazdu (przełożenie 

kostki), oraz ułożenie nowego krawężnika. 

Przebudowa drogi poprawi warunki ruchowe i bezpieczeństwo ruchu dla kierujących 

pojazdami i pieszych. Realizowane prace nie spowodują zmiany istniejącego krajobrazu,  

a zadanie zostało wpasowane w istniejące ukształtowanie terenu. Na zejściach z chodnika 

projektuje się obniżenie krawężnika  umożliwiające  korzystanie  z  chodnika  przez  osoby  

niepełnosprawne  poruszające  się  na wózkach. 

Szczegółowo przebudowywane rozwiązanie układu drogowego wraz z infrastrukturą 

techniczną zostało przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu. Szczegóły 



rozwiązania przedstawiono na rysunkach (przekrój konstrukcyjny 1 przez zjazd  

i przekrój konstrukcyjny 2 przez chodnik) w skali 1:20.    

 

3.4 System odwodnienia  

W ramach poprawy sytemu odwodnienia oprócz przebudowy w/w cieków przewiduje 

się wykonanie:  

- regulacji istniejących wpustów ulicznych oraz oczyszczeniem studzienek ściekowych, 

- nowych wpustów ulicznych (strona prawa) wraz z przykanaliakami z rur PCV śred. 200mm  

z włączeniem do istniejącej kanalizacji (w razie konieczności). 

- wykonanie odwonienia liniowego na zjazdach wraz z przykanalikami z rur PCVśred.110mm 

(w razie konieczności). 

 

3.5 Infrastruktura techniczna 

Odnośnie istniejącej infrastruktury technicznej przewiduje się jedynie zabezpieczenie 

sieci telekomunikacyjnej zgodnie z wymaganiami i warunkami właściciela sieci. Nie 

przewiduje się wykonywania nowych sieci.  

 

3.6 Konstrukcje nawierzchni 

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie i uzgodnień z Inwestorem przyjęto 

następujące rozwiązania konstrukcji nawierzchni: 
 

 

 

 

 

N1.  nawierzchnia indywidualnych zjazdów do posesji (rys. Przekrój 

konstrukcyjny 1 przez zjazd) 

 nawierzchnia z  betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm (kolor czerwony), 

 podsypka cementowo-piaskowa (4:1) 3cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie (0/315 mm)  

o gr. 20 cm, 

 warstwa gruntu stabilizowana cementem o gr. 10 cm, 

 warstwa odsączająca 10 cm 

 grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie. 

N2. nawierzchnia jezdni na odcinku km 0+000 do km 0+500 oraz 0+000 do km 

0+128 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm 



 warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego – gr. różna w zależności od 

ukształtowania terenu. 

 istniejąca podbudowa. 

 

3.7 Spadki poprzeczne i podłużne 

Bez zmian. Niweleta chodnika oraz zjazdów  dostosowana jest do istniejącego terenu, 

spadki poprzeczne – 1-2 %. Spadki podłużne chodnika wraz ze zjazdami wynikają  

ze spadków istniejącej  i należy je dostosować do istniejących rzędnych wysokościowych 

terenu. 

 

3.8 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem koryta pod chodnik i zjazdy po uprzednim 

zdemontowaniu istniejącej nawierzchni będzie poprzedzone ręcznymi przekopami próbnymi 

w celu zabezpieczenia przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi nie 

zinwentaryzowanymi.  

 

Uwaga: !  

Roboty ziemne polegające na wykonaniu korytowania pod projektowane konstrukcje 

nawierzchni. Podłoże gruntowe należy zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi  

w normie PN–S-02205 „Roboty ziemne”. 

 

4. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

Przedsięwzięcie nie będzie wywierało szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz 

higienę i zdrowie ludzi. Przy realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia  

do środowiska zanieczyszczeń. Planowane przedsięwzięcie nie powoduje transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują 

obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja jak  

i zakres jej oddziaływania nie leży wg map udostępnianych przez Ministerstwo Środowiska 

bezpośrednio w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000. 

 

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Zakres inwestycji zlokalizowany na działkach nr 481/3 k.m. 6 i 225/2 k.m 2 obręb 

Skrzypiec nie wykracza poza zakres opracowania oznaczony w projekcie liniami 

rozgraniczającymi. Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie będzie powodował 



ograniczenia z zagospodarowaniem ani działek sąsiadujących z zamierzeniem inwestycyjnym 

ani obszaru objętego zakresem opracowania. Projektowana inwestycja nie zmienia 

oddziaływania na  środowisko naturalne. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE  

Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową jak również  

z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz przepisami BHP i ppoż. 

Wszelkie prace w rejonie przebiegu urządzeń podziemnych należy prowadzić pod nadzorem 

jednostek administracyjnych przedmiotowego urządzenia. Przed przystąpieniem do prac 

należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych.  

Po wykonaniu robót teren przyległy pozostawić w stanie uporządkowanym. 

 

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

(bilans terenu inwestycji) 

Droga gminna: 

 

 długość drogi 500 mb 

 powierzchnia drogi 3 250 m2 

 krawężniki betonowe 50 m 

 szerokość jezdni 6,50 m 

Droga wewnętrzna: 

 

 długość drogi 250mb 

 powierzchnia drogi  1 500 m2 

 pobocza z frezowiny po 0,5m z każdej strony 

 szerokość jezdni   6,00m 

 

Wszystkie roboty objęte zgłoszeniem wykonywane będę w całości na działkach 

481/3 k.m. 6 i 225/2 k.m. 2 obręb wsi Skrzypiec i nie wykraczają poza zakres 

opracowania. 

 

 


