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1. Zakres przedmiotu inwestycji 

1.1 Zakres opracowania 

Inwestycja przewiduje przebudowę drogi gminnej – ulicy Kilińskiego w Białej  

w następującym zakresie: 

 wykonania niezbędnego frezowania jezdni, 

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

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

 wykonania oznakowania pionowego i poziomego,  

 wykonania zjazdów i poboczy tłuczniowych, 

 remont przepustów pod zjazdami, z zachowaniem ich dotychczasowych parametrów 

 wykonanie odmulenia i profilowania rowów przydrożnych. 

Teren wchodzący w zakres opracowania obejmuje obszar drogi gminnej, usytuowanej w m. 

Biała, gmina Biała.  

 Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementów 

objętych zakresem rzeczowym. 

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 

 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
, 

 przepust rurowy pod zjazdem PEHD 400  ................................................................ 31,5 m. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren wchodzący w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu. Inwestycja realizowana będzie na obszarze miejscowości Biała, gm. 

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 rowów przydrożnych.   

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

 utwardzona droga gminna, powiatowa, 

 sieć telekomunikacyjna, 

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć oświetlenia ulicznego, 

 sieć kanalizacji deszczowej. 

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. 
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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 w listopadzie 2015r. przez 

Pana Kamila Okrutę reprezentującego firmę GEOSFERA.  

Wyniki badań w załączeniu.  

   

4. Projektowane rozwiązania techniczne 

Przyjęte parametry techniczne drogi gminnej – ulicy Kilińskiego, zgodne z wytycznymi 

Zamawiającego: 

 Klasa drogi:     D, 

 Droga:     jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa 

 Nawierzchnia:    jezdnia bitumiczna 

 Szerokość pasa ruchu:   średnio 2,75 m 

 Kategoria obciążenia ruchem:  KR 1 

 Obciążenie nawierzchni:  100 kN 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej, 

wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. 

4.1 Jezdnia 

Przebudowywana nawierzchnia drogi posiada średnią szerokość pasa ruchu 2,75m. 

Nawierzchnie przewiduje się wykonać z mieszanki grysowo mastyksowej SMA 11. 

Łączna teoretyczna długość odcinka drogi gminnej objętego opracowaniem 

wynosi 377,70 m. 
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4.2 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe 

Dla kategorii obciążenia ruchem KR-3, w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem 

przewiduje się nawierzchnię jezdni drogi powiatowej, z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA 

11). 

Konstrukcje i nawierzchnie: 

 

 

 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania 

poszczególnych rodzajów nawierzchni podano na planie sytuacyjnym dróg w skali 1:500 poprzez 

wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki. 

4.2.1 Odwodnienie drogi 

Bez zmian. Wody opadowe z drogi spływają powierzchniowo do rowów przydrożnych. 

4.2.2 Rozbiórka elementów drogowych 

W ramach planowanych działań inwestycyjnych planuje się dokonanie frezowania  

nawierzchni bitumicznych drogi gminnej.  

Konstrukcja jezdni drogi gminnej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  (G1) KR-1 
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. 

warstwa ścieralna z SMA11 dla ruchu KR5 wg „WT-2 Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – asfaltowe. 

Wymagania techniczne 2010”, z lepiszczem PMB 45/80-55 

     4 cm 

2. 

warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC 16W według 

„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – 

asfaltowe. Wymagania techniczne 2010”, z lepiszczem asfalt 35/50 

ok. 5 cm 

3. istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni - 

Razem konstrukcja nawierzchni 9 cm 

Konstrukcja zjazdu na działkę nr 1430/1 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  (G1) KR-1 
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. odtworzenie nawierzchni istniejącej – nawierzchnia gruntowa       15 cm 

2. 

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, stabilizowanej 

machanicznie C50/30 wg „WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

Wymagania techniczne 2010” 

     20 cm 

3. warstwa mrozoochronna z pospółki  10 cm 

4. przepust rurowy PEHD 400  

5. podsypka z pospółki 40 cm 
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4.2.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z przebudową nawierzchni drogi gminnej dotyczyć będą robót, 

związanych z przygotowaniem istniejącej konstrukcji drogi do wykonania warstw bitumicznych, 

które obliczono metodą przekrojów poprzecznych.  

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych 

winien on posiadać aktualną planszę uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie 

w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczyć, dokonać 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwłocznie zgłosić ten fakt zainteresowanej 

instytucji, a następnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokonać właściwego ich zabezpieczenia. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 

wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazały występowania wody gruntowej, na 

głębokości prowadzonych robót, nie ma więc konieczności stosowania odwodnienia wykopów. 

W przypadku napływu wód gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca 

winien uzgodnić metodę odwodnienia i termin rozpoczęcia pompowania z Inspektorem Nadzoru 

biorąc pod uwagę głębokość wykopów, rodzaj gruntu, efektywność i postęp robót oraz warunki 

pogodowe. 

W przypadku wystąpienia zalania wykopów wodą opadową Wykonawca powinien 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli 

wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Inwestora za te 

czynności jak również za dowieziony grunt. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez 

administratorów sieci, dróg oraz właścicieli działek. 

Nie wyklucza się odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niż ujawniona na mapie 

do celów projektowych. W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi 

sieciami należy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem 

ustalić sposób rozwiązania kolizji. 

Przed rozpoczęciem robót demontażowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny 

stanu technicznego budynków (sprawdzenie czy nie ma pęknięć, rys itp.) położonych 

w odległości mniejszej niż 8 m. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną 
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dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji. 

 

4.2.4 Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe 

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR) 

i uzyskano zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Przewiduje się wprowadzenie 

docelowej organizacji ruchu, zgodnie z PDOR. 
 

5. Warunki BHP 

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z przebudową nawierzchni drogi gminnej, 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), 

- 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 dróg 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), 
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- Kodeks Pracy art. 226. 

Inne informacje dotyczące ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu „Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

6. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i ludzi 

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. Może dojść do chwilowego wzrostu 

hałasu i emisji spalin uciążliwego dla mieszkańców istniejącej zabudowy skupionej wokół placu 

budowy. 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. Budowa nowych nawierzchni projektowanych dróg, 

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. 

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 użytkowania i zmniejszenie uciążliwości 

na środowisko. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
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