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OPIS TECHNICZNY 
dla projektu przebudowy drogi gminnej 

ul. Wodociągowa w Białej 
 

1. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy ul. 
Wodociągowej w Białej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia 
ulicznego. 

 

2. Podstawa opracowania: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, 

• Mapa do celów projektowych sporządzona przez geodetę uprawnionego, 
mgr inż. Jacka Mierczyńskiego, na potrzeby sporządzenia projektu 
przebudowy drogi gminnej ul. Wodociągowej w Białej opracowana przez 
geodetę uprawnionego Jacka Mierczyńskiego, 

• Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy ul. Wodociągowej w 
miejscowości Biała, opracowana przez firmę DROGDAN Daniel Bekus, ul. 
Koszarowa 49, 42-200 Częstochowa, 

• Inwentaryzacja istniejącej drogi oraz jej otoczenia. 

 

3. Stan istniejący: 

Przewidziana do przebudowy ul. Wodociągowa znajduje się w mieście Biała, na 
terenie zabudowanym. Odchodzi ona od ul. Kilińskiego, stanowiąc dojazd do 
zabudowań mieszkaniowych, pól uprawnych, ogródków działkowych oraz stacji 
uzdatniania wody spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej. 

Ul. Wodociągowa posiada bardzo zdegradowana nawierzchnię bitumiczną 
o szerokości od 2,5 do 3,0 m. W obrębie skrzyżowania z ul. Kilińskiego, obramowana 
jest obustronnie krawężnikami. Ul. Kilińskiego jest również bitumiczna o szerokości 
od 7,0 do 9,0 m, obramowana krawężnikami. Od strony północnej, wzdłuż ul. 
Kilińskiego biegnie chodnik o szerokości ok. 1,50 m. 

W ciągu przewidzianego do przebudowy odcinka ul. Wodociągowej znajdują się 
budynki mieszkalne – domy jednorodzinne, pola uprawne oraz ogródki działkowe. 

W pasie drogowym ul. Wodociągowej znajdują się urządzenia obce – 
kanalizacja sanitarna, krótki odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzający wody 
opadowe z przyległych posesji, wodociąg, oraz linie elektryczne i teletechniczne. Na 
skrzyżowaniu ul. Wodociągowej z ul. Kilińskiego znajduje się podwójny wpust uliczny 
podłączony do kanalizacji sanitarnej. 

W obrębie projektowanych robót nie znajdują się żadne elementy oznakowania 
pionowego, ani poziomego. W odległości ok. 100 m od skrzyżowania, przy 
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skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Prudnicką, znajduje się oznakowane przejście dla 
pieszych. 

Na terenie działek stanowiących teren inwestycji nie występują obiekty 
budowlane wpisane do rejestru zabytków, ani objęte ochroną na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania terenu. Nie zostały również ustanowione 
formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody. 

 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Płaskowyżu głubczyckiego, a jej 
obszar należy do dorzecza Odry. 

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych panujących w ciągu ul. 
Wodociągowej wykonano cztery otwory badawcze o głębokości 3,0 m każdy. 
Wykazały one, iż konstrukcja drogi ma grubość 8÷20 cm, a poniżej, do głębokości 
0,70÷0,90 m, zalegają nasypy niebudowlane zanieczyszczone gruntami 
organicznymi. Poniżej nasypów znajdują się czwartorzędowe osady akumulacji 
wodnolodowcowej, stanowiące pyły i gliny pylaste. 

Rozpoznane podłoże ul. Wodociągowej zakwalifikowano jako grunty należące 
do kategorii nośności G4, co powoduje konieczność jego wzmocnienia. 

Ponieważ warunki gruntowe na całej długości rozpatrywanego odcinka są 
jednakowe, a warstwy gruntu układają się równolegle do jego powierzchni, zaliczono 
przebudowywaną drogę do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 
gruntowych.  

 

5. Stan projektowany 

Z powodu niedostatecznej szerokości pasa drogowego oraz braku 
ekonomicznego uzasadnienia dla jego poszerzenia (bardzo mały ruch, tereny 
rolnicze znajdujące się w większości przy ul. Wodociągowej nie spowodują jego 
znacznego zwiększenia, konieczność wyburzenia zabudowań oraz ogrodzeń posesji 
przy poszerzeniu pasa drogowego), nie ma możliwości zachowania szerokości drogi 
wymaganej dla dróg publicznych. W związku z powyższym zdecydowano 
zaprojektować ul. Wodociągową o szerokości od 3,80 do 4,00 m (na ostatnich 50 m 
zawężono ją do szer. 3,0 m), i zaliczyć ją, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego do dróg wewnętrznych. 

5.1 Parametry techniczne 

Przyjęto następujące parametry techniczne drogi: 

− klasa techniczna – droga wewnętrzna, 

− szerokość jezdni – 4,0 m z lokalnymi zwężeniami, 

− nachylenie skarp – do 1:1 (umocnienie biowłókniną), 

− szerokość zjazdów – 4,0 m. 

5.2 Przebieg drogi w planie 

Przebieg drogi dopasowano do istniejącego kształtu pasa drogowego. 
Zastosowano w tym celu dwa łuki o promieniach 150 m oraz 75 m, a także 3 
załamania przebiegu trasy o kątach od 2º do 5,5º. 

Na skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego zastosowano poszerzenie jezdni, aby ułatwić 
mijanie się oraz wjazd większych pojazdów. Krawędzie jezdni 
wyokrąglono promieniami od 4,0 do 8,0 m. 
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5.3 Przekrój poprzeczny drogi 

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano jezdnię o spadkach do osi 
i zlokalizowanym w osi ściekiem o głębokości 2 cm, w którym znajdować się będą 
wpusty uliczne. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej 
na podbudowie z mieszanki mineralnej niezwiązanej i obramowana będzie 
krawężnikami betonowymi. Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie wykorzystania 
do przejazdu jak największej szerokości jezdni oraz niedopuszczenie do przelania 
się wody w miejscach, gdzie wykonany będzie obniżony krawężnik. Nawierzchnię 
zjazdów na pola zaprojektowano z mieszanki mineralnej, natomiast zjazdy do 
budynków mieszkalnych, z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki mineralnej. 

Aby zapobiec niszczeniu krawężników przez najeżdżające na nie maszyny 
rolnicze, na większej części przebudowywanego odcinka zaprojektowano z jednej 
strony krawężnik najazdowy. Umożliwi to mijanie się większych pojazdów poprzez 
wykorzystanie sąsiedniego terenu. 

Z powodu złych warunków gruntowych podłoże ul. Wodociągowej należy 
wzmocnić warstwą gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, 
natomiast pod zjazdami wykonać należy warstwę odsączającą z piasku 
zabezpieczoną przed kolmatacją drobnych cząstek podłoża gruntowego przez 
odcięcie od spodu geowłókniną. 

a) Projektowana konstrukcja jezdni ul. Wodociągowej: 

− warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej dwuteowej gr. 
8 cm (w obrębie ścieku zastosować należy kostkę czarną gr. 6 cm 
o kształcie dowolnym), 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa z mieszanki mineralnej niezwiązanej stabilizowanej 
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm, 

− grunt stabilizowany cementem o Rm= 2,5 MPa gr. 25 cm. 
b) Projektowana konstrukcja uzupełnienia nawierzchni ul. Kilińskiego (przyjęto 

jak dla kategorii ruchu KR2, co zdecydowanie zapewni jego trwałość do 
czasu utraty walorów użytkowych przez samą ul. Kilińskiego): 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 16 S gr. 5 cm zgodna 
z wymaganiami WT-2010 dla KR2, 

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 9 cm zgodna 
z wymaganiami WT-2010 dla KR2, 

− podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej niezwiązanej 
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5gr. 15 cm, 

− istniejące podłoże ul. Kilińskiego lub grunt zasypowy projektowanej 
kanalizacji deszczowej posiadający właściwości podłoża G1.  

c) Projektowana konstrukcja zjazdów do zabudowań: 

− warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej dwuteowej gr. 6 
cm (na zjeździe w hm 0+74,23 zastosować należy kostkę pochodzącą 
z rozbiórki istniejącej części zjazdu, a na zjeździe w hm 0+42,15 – 
kostkę szarą o wymiarach 10x20 cm, 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa z mieszanki mineralnej niezwiązanej stabilizowanej 
mechanicznie 0/31,5, 

− warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

− warstwa separująca podłoże gruntowe z geowłókniny wywiniętej po 
bokach na wierzch warstwy odsączającej pasem o szerokości 25 cm. 
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d) Projektowana konstrukcja zjazdów na pola: 

− warstwa ścieralna z mieszanki mineralnej niezwiązanej stabilizowanej 
mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, 

− warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

− warstwa separująca podłoże gruntowe z geowłókniny wywiniętej po 
bokach na wierzch warstwy odsączającej pasem o szerokości 25 cm. 

Przy wejściu do ogródków działkowych zaprojektowano schody terenowe 
z obrzeży betonowych oraz kostki brukowej betonowej. 

5.4 Odwodnienie drogi 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne nawierzchni 
ukształtowane do ścieku biegnącego w osi jezdni, który odprowadzać będzie wodę 
do wpustów ulicznych 40x60 cm. Poprzez wpusty wody wychwytywane będą do 
kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w osi jezdni. Będzie ona ujmować wody 
opadowe i roztopowe zarówno z jezdni, jak i z posesji przyłączonych do istniejącego 
odcinka kanalizacji. Szczegółowe rozwiązania kanalizacji deszczowej przedstawiono 
w części sanitarnej opracowania. 

5.5 Oznakowanie drogi i organizacja ruchu 

Ze względu na zastosowanie szerokości jezdni mniejszej niż wymagana przez 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, konieczne jest oznakowanie zaprojektowanej drogi na 
wjeździe znakami D-46 oraz D-47, jako drogi wewnętrznej. Wyklucza to konieczność 
określenia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego. 

5.6 Oświetlenie drogi, kolizje z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi 

W ramach przebudowy zaprojektowane zostało oświetlenie drogi składające się 
z pięciu latarni zasilanych ze słupa energetycznego nr 610/1 zlokalizowanego na 
działce nr 1573. Ze względu na małą szerokość pasa drogowego, latarnie 
zlokalizowano w miejscach, gdzie pas ten się poszerza. Przewidziane zostało 
również usunięcie kolizji z sieciami NN oraz teletechniczną poprzez zabezpieczenie 
rurami osłonowymi dwudzielnymi oraz zmianę przebiegu linii NN relacji słup nr 609 – 
skrzynka ZK6516. Przewidziano wykonanie zapasowych odcinków rur osłonowych 
HDPE o średnicy 50 mm, których końce należy zabezpieczyć i zakopać poniżej 
poziomu terenu. Rozwiązania przedstawione zostały na rys. nr 6 – Plansza zbiorcza 
uzbrojenia oraz w części branżowej opracowania. 

5.7 Wycinka drzew i zieleń 

Zaprojektowane elementy drogi, w hm ok 1+65, kolidują z dwoma istniejącymi 
drzewami rozpoznanymi jako orzech włoski oraz brzoza cukrowa. W związku z tym 
konieczne jest ich wycięcie. Zwraca się uwagę na konieczność sprawdzenia 
ważności pozwolenia na wycinkę przed przystąpieniem do prac związanych 
z usunięciem wspomnianych drzew. 

Poza nawierzchnią drogi i zjazdów zaprojektowano zahumusowanie terenu 
warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm wraz z obsianiem terenu mieszankami traw. 
Skarpy o nachyleniu przekraczającym 1:1,5 należy zabezpieczyć biowłókniną, co ma 
za zadanie ułatwienie ukorzenienia się trawy i zabezpieczenie skarpy do tego czasu. 
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6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ zarówno na warunki bytowe 
mieszkańców ul. Wodociągowej jak i na środowisko. Dzięki odcięciu spływu wód z 
wyższych pól, zapobiegnie zalewaniu pól i zabudowań poniżej drogi, w przypadku 
wystąpienia ulewnych deszczów. Ponadto dzięki zastosowaniu oświetlenia ulicznego 
wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

7. Warunki prowadzenia robót budowlanych w ramach inwestycji 

Ponieważ ul. Wodociągowa stanowi jedyny dojazd do pól i niektórych 
zabudowań przy niej leżących, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty tak, 
aby po zakończeniu każdej dziennej działki roboczej, udostępnić drogę do użytku 
mieszkańcom oraz właścicielom pól uprawnych. Wyjątkiem jest wykonanie warstwy 
gruntu stabilizowanego cementem, która ze względów technologicznych, przez 
pierwszy tydzień nie może być obciążana. W związku z powyższym, termin jej 
wykonania należy uzgodnić z mieszkańcami oraz właścicielami przyległych pól 
uprawnych tak, aby spowodować nim jak najmniejszą uciążliwość. 

 
 
 

Opracował: 

 

 


