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1. Przedmiot Inwestycji, podstawa opracowania, zakres całego 

zamierzenia, kolejność realizacji obiektów 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej – ulicy Kilińskiego w Białej, 

gm. Biała, na odcinku drogi od terenu linii kolejowej Nr 306 relacji Krapkowice – Biała – 

Prudnik do drogi wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole – Łącznik – Biała - Lubrza 

1.2 Podstawa opracowania 

1.2.1 Podstawa formalna: 

 Umowa o prace projektowe  

 

1.2.2 Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. „O Drogach Publicznych” (Dz. U. 2007 nr 19, poz. 115 z 

późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. „W 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm). 

 Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, KPRNPP – 

2013. 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KTKNPiP – 

2014. 

 Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KWRNPP – 

2012. 

 Przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. 

 Uzgodnienia rozwiązań projektowych dokonane z Inwestorem. 

 Uzgodnienia międzybranżowe. 
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1.3 Zakres całego zamierzenia, obszar oddziaływania obiektu 

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej – ulicy 

Kilińskiego w Białej, na odcinku od skrzyżowania ulicy Kilińskiego z terenem linii kolejowej            

Nr 306 relacji Krapkowice – Biała – Prudnik do skrzyżowania ulicy Kilińskiego z drogą 

wojewódzką Nr 414 relacji Opole – Łącznik – Biała - Lubrza. 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje nieruchomości stanowiące teren inwestycji, 

a oznaczone nr ewid. gruntu: 1451/1, 1393/1, obręb Biała.  

W trakcie ustalania obszaru oddziaływania obiektu dokonano analizy projektowanych 

obiektów oraz uwarunkowań formalno - prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru 

oddziaływania.  

Analizując: 

1)ustawę o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460) 

2)rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43, poz. 430),  

ze szczególnym uwzględnieniem: 

-wymagań bezpieczeństwa ruchu,        

 -wymagań bezpieczeństwa użytkowania istniejącego uzbrojenia terenu,   

 -wymagań bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych,    

 -wymagań zapewniania dostępu do drogi publicznej innym jej użytkownikom, 

stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu nie wykroczy poza granice terenu stanowiącego 

teren inwestycji, w związku z czym ustalono jak na wstępie.   

Branża drogowa: 

 powierzchnia jezdni z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 11 .................. 2075,9 m
2
, 

 powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego ......................................................... 96,5 m
2
, 

 powierzchni poboczy z kruszywa łamanego  ........................................................ 740,5 m
2
, 

 remont przepustów rurowych pod zjazdami PEHD 400  .......................................... 31,5 m. 

1.4 Kolejność realizacji obiektów 

Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementów 

objętych zakresem rzeczowym. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki / terenu z omówieniem 

przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek  

Teren wchodzący w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu. Inwestycja realizowana będzie na obszarze miejscowości Biała, gm. 
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Biała, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz użytków 

rolnych. 

Przebudowywana droga gminna to droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w obu 

kierunkach, posiadająca jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie jezdni realizowane jest 

powierzchniowo. Wody opadowe z drogi spływają do systemu rowów przydrożnych.   

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

 utwardzona droga gminna o nawierzchni bitumicznej, 

 utwardzona droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej, 

 utwardzona droga wojewódzka o nawierzchni bitumicznej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie 

bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci 

czy budynków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR). 

Przewiduje się wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarządcę 

drogi PDOR. 

3. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów budowy 

Dla celów niniejszego opracowania wykonano badania warunków gruntowo – wodnych 

podłoża budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostały we listopadzie 2015r. przez 

Pana Kamila Okrutę reprezentującego firmę GEOSFERA.  

Rozpatrywana inwestycja, biorąc pod uwagę wysokość nasypów zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. 

Nawierzchnię drogi stanowi asfaltobeton o miąższości 15-20 cm, będący lokalnie spękany 

i z ubytkami. 

Pod powierzchnią terenu/nawierzchni drogi stwierdzono: 

-grunty nasypowe budujące warstwę konstrukcyjną drogi wykształcone z pospółek, 

lokalnie kamienia łamanego, w stanie zagęszczonym o ID = 0,70 (warstwa Ia). Zaliczono je do 

grupy nośności G1, 

-w rejonie wiercenia nr 1 od głębokości 0,5 m do 1,0 n nasypy niekontrolowane 

zbudowane z przemieszanych gruntów rodzimych, pyłów oraz gruzu ceglanego będące w stanie 

twardoplastycznym o IL = 0,15, które zaliczono do grupy nośności G3, 

-poniżej od głębokości 0,5 - 1,0m występują pyły na pograniczu pyłów piaszczystych oraz 

lokalnie glin pylastych w stanie twardoplastycznym o IL = 0,15, które zaliczono do grupy 

nośności G3, 

-w wierceniu nr 2 od głębokości 1,5m do ponad 3,0m stwierdzono pyły w stanie 

plastycznym zaliczone do grupy nośności G4. Są one w stanie plastycznym o IL = 0,35. 

W trakcie wykonywania prac terenowych wodę gruntową stwierdzono w wierceniu nr 2          

w postaci sączenia w warstwie pyłów, na głębokości 1,9 m, tj. na rzędnej 219,50 m n.p.m. 

Warunki wodne uznaje się za dobre. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Projektowane zagospodarowanie terenu zostało uzgodnione przez zarządcę drogi tj. Urząd 

Miejski w Białej. 

4.1 Drogi 

Roboty budowlane obejmować będą: 

 wykonanie niezbędnego frezowania jezdni, 

 wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) na jezdni, z betonu asfaltowego, 

 wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 11, 

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,  

 wykonanie zjazdów i poboczy tłuczniowych, 

 remont przepustów pod zjazdami, z zachowaniem ich dotychczasowych parametrów, 

 wykonanie odmulenia i profilowania rowów przydrożnych. 

4.2 Rozbiórka obiektów budowlanych 

Zaprojektowano: 

 mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - 

asfaltowej, 

 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogi gminnej przed ułożeniem warstw 

bitumicznych, 

 demontaż przepustu pod zjazdem na drogę transportu rolnego, 

 demontaż istniejącego oznakowania. 

Szczegółowy zakres przedstawiono w części graficznej i opracowaniach branżowych. 

4.3 Kanalizacja deszczowa 

W ramach planowanych działań przewiduje się wykonanie robót związanych z remontem  

przepustów pod zjazdami na tereny rolne. Przepusty z rur PEHD 400. 

5. Warunki BHP  

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z przebudową nawierzchni drogi winny być przeprowadzane 

z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, rozbiórkowych, transportowych i obsługi sprzętu 

mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 

zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30), 
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- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, 

poz. 313 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 

z późn. zm.). 

b) w okresie eksploatacji 

Eksploatacja drogi nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny i polegać 

będzie: 

a) w przypadku dróg – na bieżącym utrzymaniu oraz remontach cząstkowych. 

Pracownicy dokonujący czynności przeglądu i konserwacji winni być przeszkoleni 

pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej 

pomocy w razie wypadku.  

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji projektowanych urządzeń:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437), 

- Kodeks Pracy art. 226. 

Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu 

„Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

6. Ukształtowanie terenu 

Rozpatrywany teren jest średnio zróżnicowany pod względem wysokościowym, a różnica 

wysokości w punktach skrajnych wynosi około 4,0 m. 

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 

działki / terenu (m2) 

 powierzchnia jezdni z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 11 .................. 2075,9 m
2
, 

 powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego ......................................................... 96,5 m
2
, 

 powierzchni poboczy z kruszywa łamanego  ........................................................ 740,5 m
2
, 
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8. Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany 

obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają 

ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną. 

W przypadku ujawnienia podczas robót ziemnych obiektu, co do którego istnieje przypuszczenie, 

iż jest on zabytkiem, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wszelkie roboty mogące go 

uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty przedmiot przy użyciu dostępnych środków oraz 

miejsce jego odkrycia, a następnie niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Opolu lub Burmistrza Białej. 

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu 

górniczego. 

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji górniczej.  

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących 

i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Realizacja inwestycji musi uwzględniać ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, 

a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu oraz stosunków 

wodnych. Inwestycję należy realizować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 75 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. 

nr 25, poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystywaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew 

lub krzewów, na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszą być wykonywane w sposób najmniej 

szkodzący drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji nie planuje się wycinki drzew.                   

W przypadku odkryć kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić bezzwłocznie 

Wojewodę Opolskiego lub Burmistrza Białej. 

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektów. Obiekty wykonane zostaną z materiałów i elementów 

nie mających szkodliwego wpływu na środowisko. Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość 

stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego. Prawidłowa organizacja robót ograniczy 

negatywne skutki na etapie realizacji.  

Biorąc pod uwagę spodziewane korzyści społeczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku 

do ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, należy stwierdzić, 

że inwestycja powinna zostać zrealizowana. Przebudowa drogi gminnej w końcowym efekcie 

spowoduje zmniejszenie emisji hałasu do środowiska. 

Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny 

efekt ustanie w krótkim czasie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
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Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje na tereny związane z ochroną obszaru Natura 2000. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 

na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. 

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. 

Inwestycja, ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i zmniejszenie uciążliwości 

na środowisko. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 

11. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki ,charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Kategorie obiektów zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane: 

 elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, 

wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy – kategoria IV, współczynnik kategorii obiektu 

5,0, współczynnik wielkości obiektu 1,0; 

 drogi i kolejowe drogi szynowe o długości do 1,0 km – kategoria XXV, współczynnik 

kategorii obiektu 1,0, współczynnik wielkości obiektu 1,0; 

12. Sposób wykonania robót 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem, warunkami zgłoszenia, pod 

kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, przestrzegając norm 

i przepisów obowiązujących w budownictwie oraz przepisów BHP. 
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