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CZĘŚĆ  OPISOWA 
projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Nr 107318 O w m. Trzebina, 

gm. Lubrza wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego  
i wymianą poręczy na moście przez potok Trzebiniecki  

 
 
1. Przedmiot inwestycji    
1.1 Podstawa opracowania 
 

      Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 

 - umowa z Zamawiającym, 

 - mapa syt.-wys. w skali 1:500, 

 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina, 

 - uzgodnienia branżowe, 

 - Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych,  

   jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 - obowiązujące normy i normatywy techniczne. 

 

1.2 Zakres projektu 
  

     Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej Nr 107318 O w m. Trzebina, gm. 

Lubrza na odcinku od drogi krajowej Nr 41 relacji Prudnik - Trzebina - Granica Państwa do 

mostu przez potok Trzebiniecki.   

 Realizacja ww. zamierzenia wymaga wzmocnienia i poszerzenia istniejącej jezdni dro- 

gowej, przebudowy i dobudowy nowego odcinka chodnika oraz wykonania wjazdów na po- 

sesje. Ponadto przy zabytkowym zespole zamkowym wykonany zostanie plac i chodnik z kos- 

tki kamiennej granitowej.  

 W zakres zadania wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody 

opadowe z projektowanych wpustów deszczowych do istniejącego potoku Trzebinieckiego.  

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego, na moście drogowym przez ww. 

potok, przewiduje się wymianę poręczy.  

       Przedsięwzięcie obejmuje ponadto dobudowę brakującego odcinka oświetlenia ulicznego. 

            W ramach projektu drogowego jezdnia zostanie wzmocniona warstwą betonu asfalto-  

wego, natomiast chodniki i wjazdy na posesje zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej 

typu Pol-bruk.  

 Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje następujące działki: 

 arkusz mapy nr 2 (obręb Trzebina): 

      - działki Nr 391, 548, 700, 382, 485, 702 - Gmina Lubrza - właściciel, 

      - działka Nr 376/2 - Skarb Państwa - właściciel, Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych  

         w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6 - trwały zarząd, 

      - działka Nr 668 - Skarb Państwa - właściciel,  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń  

         Wodnych w Opolu ul. Katowicka 39 - trwały zarząd.  

  

2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim  
        zmian , w tym adaptacji i rozbiórek 
  

     Zakres robót drogowych związanych z niniejszym zadaniem mieści się w granicach istnie- 

jącego pasa drogowego i nie wymaga wykupu działek sąsiednich. Dotychczasowy sposób 

wykorzystywania terenu pozostaje bez zmian, tzn. będzie pełnić funkcję komunikacyjną  

z przeznaczeniem dla ruchu samochodów i pieszych. Droga prowadzi ruch dwukierunkowy. 
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 Istniejąca jezdnia drogowa posiada nawierzchnię asfaltową, będącą w złym stanie 

technicznym. Jest ona w dużym stopniu zniszczona, istnieją liczne wyboje, koleiny i dziury.

 Wzdłuż przeważającej części drogi chodników brak. Chodniki z płyt betonowych  

o wym. 50 x 50 x 7 cm i z kostki brukowej betonowej typu Pol-bruk, ograniczone krawężni- 

kami i obrzeżami betonowymi występują jedynie w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową. 

Istniejący materiał, stanowiący nawierzchnię chodników ulegnie rozbiórce i zostanie odwie- 

ziony na wysypisko lub do dyspozycji inwestora. 

 Podstawowa szerokość jezdni drogi gminnej wynosi 5,0 m ze stopniowym poszerza- 

niem do szer. ok. 6,0 m w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową. 

         Wzdłuż początkowego odcinka drogi znajdują się grunty rolne, a dalej budynki miesz- 

kalne o charakterze zabudowy jednorodzinnej, oddzielone od pasa drogowego ogrodzeniami  

o zróżnicowanej konstrukcji. W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową zlokalizowany jest 

zespół pałacowo-parkowy na terenie parku zamkowego z zabytkowym budynkiem bramnym  

i kaplicą.    

 Istniejące uzbrojenie drogi stanowi: 

  - sieć wodociągowa, 

  - linia energetyczna napowietrzna n/n i śr/n (15 kV),  

  - linia telekomunikacyjna napowietrzna. 

          Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu pozostaje bez zmian, tzn. będzie pełnić 

funkcję komunikacyjną z przeznaczeniem dla ruchu samochodów i pieszych. 

 
2.2 Warunki gruntowo-wodne 
  

     Podłoże budowlane, pod warstwą nasypów niekontrolowanych i gleby, stanowią grunty 

rodzime spoiste lessopodobne w postaci glin pylastych i glin pylasto-piaszczystych o konsys- 

tencji twardoplastycznej.  

 Do głębokości 2,5 m p.p.terenu nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
  

 Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr 107318 O w m. Trzebina, 

gm. Lubrza.  

  Pod względem pełnionych funkcji komunikacyjnych, droga przeznaczona jest do bez- 

pośredniej obsługi przyległego zagospodarowania terenu, jako ciąg gminnej drogi publicznej 

klasy lokalnej (L).  

 Przebudowa drogi podyktowana jest bardzo złym stanem technicznym nawierzchni 

jezdni drogowej i koniecznością jej poszerzenia. 

 Zamierzenie inwestycyjne polega na wzmocnieniu jezdni drogowej, wykonaniu chod- 

ników i wjazdów na posesje. Konstrukcję wzmocnienia i poszerzenia jezdni przewidziano o  

nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 Jezdnię drogową poszerzono do szer. 5,5 m i do szer. 6,5 m w rejonie skrzyżowania  

z drogą powiatową Nr 1250 O relacji Trzebina - Skrzypiec - DK-40. Końcowy odcinek drogi od 

drogi powiatowej do mostu zaprojektowano jako ciąg pieszo-jezdny o szer. 4,5 m.  

 Chodniki zaprojektowano o szer. 1,65 m, natomiast wjazdy na posesje o zmiennej 

szerokości, dostosowując je do wymiarów bram ogrodzeniowych.  

 Chodniki i wjazdy na posesje będą posiadały nawierzchnię z kostki brukowej betono- 

wej typu Pol-bruk.   

 Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego budynku bramnego i kaplicy, które 

należą do zespołu pałacowo-parkowego, nawierzchnię placu, chodnika i wjazdu zaprojekto- 

wano z kostki kamiennej granitowej. 
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 W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa kanalizacji deszczowej i dobudowa braku- 

jącego odcinka oświetlenia ulicznego.   

 

3.1 Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni    
  

     Konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni drogowej zaprojektowano dla 

kategorii ruchu KR2 wg „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i pół- 

sztywnych".  

 Przyjęto następującą konstrukcję wzmocnienia nawierzchni:   

  -   5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000, zeszyt 

                  IBDiM nr 63/02, 

  - min. 4 cm (średnia grub. 6,6 cm) - warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy 0/20,  

                  spełniający wymogi warstwy wiążącej. 

       Przyjęto frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej na grub. 4 cm, 5 cm i 9 cm na powierz- 

chniach pokazanych na planie sytuacyjnym projektu wykonawczego.  

 
3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach  
    

   Konstrukcję nawierzchni jezdni drogowej na poszerzeniach zaprojektowano dla ruchu 

kategorii KR2 w oparciu o Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.   

 Nawierzchnię jezdni przewidziano o następującej konstrukcji: 

  -   5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000, zeszyt 

                  IBDiM nr 63/02, 

  -   5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000, zeszyt 

                  IBDiM nr 63/02, 

  - 20 cm - podbudowa z chudego betonu kl. B9 wg PN-97/S-96013, 

  - 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996. 

 
3.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg bocznych  
  

     Nawierzchnię jezdni dróg bocznych (w km 0+007,00 i km 0+195,00) przewidziano o nas- 

tępującej konstrukcji: 

  -   5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000, zeszyt 

                  IBDiM nr 63/02, 

  -   5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000, zeszyt 

                  IBDiM nr 63/02, 

  - 10 cm - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego  

                  mechanicznie o w
noś 

>= 80 % i zagęszczeniu I
s
 >= 1,0  wg PN-S-06102:1997, 

  - 15 cm - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 

                  mechanicznie o w
noś 

>= 80 % i zagęszczeniu I
s
 >= 1,0  wg PN-S-06102:1997, 

  - 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996. 

 
 
3.4 Konstrukcja nawierzchni chodników 
    

   Nawierzchnię chodników zaprojektowano z następujących  materiałów: 

  -   6 cm - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk klasy min. „35” szara (i czerwona  

                  na pasie przykrawężnikowym szer. 20 cm), 

  -   3 cm - podsypka z miału bazaltowego,  
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  - 10 cm - podbudowa z klińca bazaltowego,  

  - 10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki). 

 
3.5 Konstrukcja nawierzchni wjazdów na posesje  
   

     Nawierzchnię wjazdów na posesje zaprojektowano o następującej konstrukcji: 

  -   8 cm - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk klasy min. „35” czerwona, 

  -   3 cm - podsypka z miału bazaltowego,  

  - 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  

                o w
noś 

>= 80 % i zagęszczeniu I
s
 >= 1,0  wg PN-S-06102:1997, 

  - 10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996. 

 
3.6 Konstrukcja nawierzchni placu przy zespole zamkowym      
  

     Nawierzchnię placu przy zespole zamkowym przewidziano o następującej konstrukcji: 

  - 10 cm - kostka kamienna granitowa 9-11 cm, 

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

  - 10 cm - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego  

                  mechanicznie o w
noś 

>= 80 % i zagęszczeniu I
s
 >= 1,0  wg PN-S-06102:1997, 

  - 15 cm - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 

                  mechanicznie o w
noś 

>= 80 % i zagęszczeniu I
s
 >= 1,0  wg PN-S-06102:1997, 

  - 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996. 

 
3.7 Konstrukcja nawierzchni chodnika przy zespole zamkowym      
 

      Nawierzchnię chodnika przy zespole zamkowym zaprojektowano z następujących mate- 

riałów: 

  -   5 cm - kostka kamienna granitowa drobna 4-6 cm, 

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

  - 10 cm - podbudowa z klińca bazaltowego,  

  - 10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki). 

 
3.8 Konstrukcja nawierzchni wjazdu przy zespole zamkowym       
  

    Nawierzchnię wjazdu przy zespole zamkowym zaprojektowano o następującej konstrukcji: 

  - 10 cm - kostka kamienna granitowa 9-11 cm, 

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

  - 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  

                 o w
noś 

>= 80 % i zagęszczeniu I
s
 >= 1,0  wg PN-S-06102:1997, 

  - 10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki (pospółki) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996. 

 
3.9  Krawężniki i obrzeża 
  

      Jezdnię drogi gminnej należy ograniczyć krawężnikami betonowymi o wym. 15 x 30 cm.  

 Zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Prudniku projekto- 

wane łuki kołowe na skrzyżowaniach należy wykonać z krawężników betonowych ulicznych 

łukowych (nie stosować krawężników prostych lub docinanych do krzywizny łuku).  

 Jezdnię drogową przy zespole zamkowym ograniczono krawężnikami kamiennymi  

o wym. 10-12 x 30 cm (z odzysku).  
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 W miejscach przejść dla pieszych należy obniżyć krawężniki do wysokości 2 cm od 

krawędzi jezdni.  

 Chodniki i wjazdy na posesje wzdłuż projektowanej drogi należy ograniczyć obrzeża- mi 

betonowymi o wym. 30 x 8 cm, natomiast chodnik i wjazd przy zespole zamkowym obrzeżami 

kamiennymi.  

 Krawężniki i obrzeża należy ustawić na ławach z oporem z betonu kl. B15.  

 
3.10 Odwodnienie pasa drogowego 
  

       W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody 

opadowe z projektowanych wpustów deszczowych do istniejącego potoku Trzebinieckiego. 

Przewiduje się wykonanie sieci o średnicach Dz250 mm i Dz315 mm oraz przyłączy wpustów o 

średnicy Dz160 mm. Wylot kanału deszczowego do odbiornika wykonany będzie w postaci 

typowej betonowej obudowy wylotu z umocnieniem przyległych skarp. 

 Sieć kanalizacji deszczowej i przyłącza wpustów deszczowych wykonane będą z rur 

kanałowych z PVC klasy S do łączenia na uszczelkę gumową. 

 Na sieci kanalizacyjnej wykonane będą studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych 

D1,2 m i D1,0 m oraz studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy D425 mm. 

 

3.11 Budowa oświetlenia ulicznego 
 

        Niniejsze zadanie inwestycyjne obejmuje dobudowę brakującego odcinka oświetlenia 

ulicznego. Przewiduje się słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wys. 8 m z montażem 

opraw sodowych 100 W na wysięgnikach rurowych jednoramiennych zasilanych kablowo  

z istniejącej sieci napowietrznej n/n.  

 Kabel elektryczny n/n zlokalizowany pod jezdnią drogową zabezpieczono rurą ochron- 

ną typu AROT DVK 110.  

 
3.12 Drogowe bariery ochronne 
   

      Na końcowym odcinku drogi w rejonie mostu przez potok Trzebiniecki przewidziano 

ustawienie drogowych barier ochronnych SP-05. Po lewej stronie drogi zaprojektowano bariery 

skrajne na dług. 20,0 m, po prawej stronie drogi na dług. 24,0 m. Przyjęto prowadnice dług. 2,0 

m ze słupkami IPE 100 o rozstawie co 2,0 m.  

  

3.13 Wymiana poręczy na moście przez potok Trzebiniecki  
   

      W zakres niniejszego zadania wchodzi wymiana poręczy na moście drogowym przez potok 

Trzebiniecki, ponieważ stan techniczny istniejącego oporęczowania, jak i jego parametry nie 

gwarantują bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. Przewiduje się zastosowanie 

barieroporęczy Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty” Sp. z o.o.  

w Mińsku Mazowieckim zaprojektowanych przez „TRANSPROJEKT” Sp. z o.o. Warszawa. 

 Długość projektowanego oporęczowania wynosi od strony wlotu mostu L =  13,98 m, 

od strony wylotu mostu L = 9,63 m. Słupki barieroporęczy przewidziano z dwuteowników PE 

160 o rozstawie 1,00 m, 2,00 m i 1,33 m. 

         

3.14 Roboty ziemne  
   

    Roboty ziemne obliczono na podstawie wykonanych przekrojów poprzecznych i analitycz- 

nie. Należy wykonywać je w większości ręcznie (wąskie poszerzenia jezdni, koryta pod wjazdy 
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na posesje) oraz przy pomocy sprzętu mechanicznego dla robót korytowych pod plac  przy 

zespole zamkowym i drogi boczne.  

            Roboty ziemne w pobliżu sieci wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej należy 

prowadzić pod fachowym nadzorem technicznym. 

 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:98.  

 Bilans mas ziemnych przedstawia się następująco: 

     - ilość wykopów      271,25 m
3

 

     - ilość nasypów                   112,12 m
3

 

     - ilość ziemi zużytej na miejscu                   50,08 m
3

 

     - suma algebraiczna (wykopy)                 159,13 m
3

 

     - ilość wykopów z koryta pod plac, drogi boczne  

        i wjazdy na posesje (obl. analit.)                          220,76 m
3

. 

 
3.15 Trasowanie 
     

        Trasowanie projektowanej osi drogi należy wykonać na podstawie podanych współrzęd- 

nych punktów głównych załamań osi drogi. Wymiarowanie poszczególnych elementów na- 

wierzchni jezdni drogowej, chodników i wjazdów na posesje podano w części graficznej pro- 

jektu wykonawczego, tj. na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych.   

 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
  

      - powierzchnia jezdni drogowej                                 3 138,3 m
2

 

       - powierzchnia placu przy zespole zamkowym                          182,0 m
2

 

       - powierzchnia chodników                   658,2 m
2

 

       - powierzchnia wjazdów na posesje                   84,9 m
2

 

       - powierzchnia w liniach rozgraniczających          7 900,0 m
2

 

 
5. Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega 
     ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
  

     Przedmiotowa droga przebiega obok zespołu pałacowo-parkowego w bezpośredniej blis- 

kości budynku bramnego i kaplicy. Obszar parku zamkowego jest wpisany do rejestru zabyt- 

ków województwa opolskiego pod nr 92/84 i podlega specjalnej ochronie na podstawie usta- leń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina. 

 Zgodnie z wydanym postanowieniem i pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na terenie parku zamkowego zaprojektowano plac i chodnik z kostki 

kamiennej granitowej wraz z kanalizacją deszczową.  

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
  

     Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji górniczej. 

 
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  
     dla środowiska 
  

    Niniejsze przedsięwzięcie nie stanowi źródła zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery, nie 
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powoduje uciążliwości ani ograniczeń na terenach otaczających i nie posiada negatywnego 

wpływu na środowisko, a w szczególności na powietrze atmosferyczne, glebę, wody podziem- 

ne i powierzchniowe oraz zieleń.  

 Realizacja przedmiotowego zamierzenia ma służyć ograniczeniu uciążliwości związa- 

nych z ruchem komunikacyjnym i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich uczestni- 

ków ruchu drogowego.  

 Nawierzchnia jezdni drogowej, chodników i wjazdów na posesje będzie równa, cicha, 

bezpylna i łatwa w utrzymaniu czystości, a ponadto wpłynie na ułatwienie w usuwaniu mate- 

riałów pozostawionych po zimowym utrzymaniu dróg. Wykonanie nowej nawierzchni zapewni 

większą płynność ruchu pojazdów mechanicznych, bez zbędnych zahamowań i przyśpieszeń, 

a co za tym idzie zmniejszy emisję spalin oraz ograniczy hałas komunikacyjny.  

  
8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania   
     obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
  

    Nie występują.
 

     

    

        

       Opracował: 

     

              Antoni Plamitzer 

       

 

 

 

 


