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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 
 

1. Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w Białej ul. Szynowice. 

Obejmuje ono swoim zakresem rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni (frezowanie warstwy 

ścieralnej), zjazdów i chodników, krawężników, obrzeży oraz ich wymianę na nowe, 

rekultywację przyległych trawników. Nawierzchnie zjazdów i dróg przyległych zostaną 

przełożone dla wyrównania poziomów. Teren inwestycji zlokalizowany jest nr dz. nr 522, 530, 

639, 641, 660, 688/3, 689, 698, 704;  k.m. 12, - obręb Biała, jednostka ewidencyjna Biała – 

miasto. 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

• rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodników wraz z krawężnikami i obrzeżami,  

• ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych ww. nawierzchni wraz z ujednoliceniem przekroju 

drogi. Uporządkowanie terenów zielonych znajdujących się w granicach pasa drogowego, 

• regulację pionową wpustów, studni kanalizacji i wody do projektowanych poziomów 

niwelety, 

• projekt nowego chodnika 

• projekt nowych znaków poziomych P-13 

• projekt nowych oraz wymianę zniszczonych znaków pionowych oraz słupków prowadzących 

• przesunięcie istniejących wpustów deszczowych do krawędzi nowoprojektowanych 

krawężników. 

• przebudowa skrzyżowania z ul. Opolską polegająca na zamianie wyspy trójkątnej na wyspę 

typu „duża kropla”, 

• wymiana kostki na istniejących zjazdach do posesji. 

 
3. Podstawa  opracowania 

Projekt został zrealizowany w oparciu o następujące dokumenty: 

• Umowa z Gminą Biała,  

• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 

zatwierdzonym uchwałą nr XXV/284/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009r 

Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami i Polskie Normy.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• Wizja lokalna, inwentaryzacja w terenie. 
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4. Przebudowywane drogi publiczne 

4.1. Opis ogólny 

W pasie drogowym ul. Szynowice projektuje się rozbiórkę nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego do zalegającej poniżej warstwy z kostki granitowej, rozbiórkę chodników z kostki 

betonowej zjazdów z elementów drobnowymiarowych, kostki granitowej, betonowej, rozbiórkę 

krawężników i obrzeży betonowych. Warstwę gleby urodzajnej w pasie zieleni należy wymienić 

na nową. Odtworzenie nawierzchni jezdni projektuje się z warstw wiążącej i ścieralnej z betonu 

asfaltowego układanych na warstwie wyrównawczej i na siatce geosyntetycznej do zbrojenia 

warstw asfaltowych. Chodniki projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm koloru jasnoszarego, 

nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej w kolorze czarnym. Wokół studzienek znajdujących 

się w chodniku należy zastosować kostkę trapezową. Obramowanie jezdni, chodników i pasów 

zieleni z krawężników i obrzeży betonowych. Pniaki ściętych drzew w pasie zieleni należy 

spiłować do głębokości 10cm poniżej poziomu terenu. Powierzchniowe elementy podziemnej 

infrastruktury technicznej - wpusty, włazy do studzienek - należy wypoziomować do nowo 

wykonanych nawierzchni. 

Od ul. Świerczewskiego na odcinku: 

- 00-+002,84 (początek opracowania) – 00+238,71 droga bez krawężników z utwardzonym 

poboczem z kruszywa, 

- 00+248,56 – 00+674,55 droga z krawężnikami oraz chodnikiem o szerokości 1,25m, 

- 00+674,55 – 00+850,87 droga z krawężnikami oraz chodnikiem o szerokości 1,25m, 

 
4.2. Parametry geometryczne elementów pasa drogowego 

 
Jezdnia: 
 

• długość remontowanego odcinka około 880,50m 

• szerokość jezdni: 5,5m 

• jezdnia w przekroju poprzecznym daszkowym na prostej oraz jednostronnym spadkiem na 

łuku o wartości  i=2%, 

• pochylenia podłużne niwelety oraz łuki pionowe - istniejące - bez zmian 

• odcinki proste i łuki poziome w planie wpasowane w istniejące. 

 
Chodniki 
 

• szerokość chodników: 1,25 i 2,00m. 

• pochylenie poprzeczne: 1÷2% w kierunku jezdni, 

• wyniesienie na styku z jezdnią: 6cm ponad krawędź jezdni; w miejscach zjazdów obniżone do 

2cm ponad dno ścieku/krawędź jezdni; obniżenie chodnika poprzez rampy długości 2,00m o 

pochyleniu max. 4%. 
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Zjazdy 
 
• szerokość zjazdów  zróżnicowana zgodnie z rysunkiem PZT 

• pochylenie poprzeczne: jak niwelety jezdni 

• pochylenie podłużne 1÷4% 

• na przecięciu z krawędzią jezdni skosy 1:1 

• krawężnik na krawędzi z jezdnią obniżony do wysokości h=2cm ponad dno ścieku. 

Pasy zieleni 
 

• szerokość: 0,20÷1,50m 

• wymiana warstwy gruntu urodzajnego gr. 10cm 

 

Pobocza utwardzone 
 

• szerokość: 0,75m 

• pochyleni poprzeczne 8% w kierunku rowów 

 

 

4.3. Warstwy konstrukcyjne elementów ulicy 

 
Grubości warstw konstrukcyjnych poszczególnych nawierzchni jezdni pokazano na 

rysunkach szczegółowych projektu wykonawczego. 

 

4.4. Skrzyżowanie z ul. Opolską 

Na skrzyżowaniu obecnie znajduje się wyspa trójkątna. Projekt zakłada przebudowę wyspę 

typy „duża kropla” . Nawierzchnię wyspy projektuje się z kostki betonowej jako zamknięcie 

założono krawężniki granitowe.   

Grubości warstw konstrukcyjnych poszczególnych nawierzchni jezdni pokazano na 

rysunkach szczegółowych projektu wykonawczego. 

 
 

4.5. Skrzyżowanie z ul. Świerczewskiego 

Projekt przewiduje zwiększenie łuków na skrzyżowaniu do 20,0 i 10,0m. Kąt skrzyżowania bez 

zmian 83˚ 

 

5. Obramowanie jezdni i chodników 

Obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi 20x30x100cm wyniesionymi na 

wysokość 6,0cm ponad krawędź jezdni, w miejscach przejść dla pieszych oraz zjazdów 
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obniżonymi do wysokości 2cm ponad krawędź jezdni / dno ścieku. W miejscach krawężników 

obniżonych można alternatywnie stosować krawężniki najazdowe 20x22x100cm   

Obramowanie chodników i pasów zieleni z obrzeży betonowych 8x30x100cm. 

Krawężniki oraz obrzeża ustawiać na ławach z betonu klasy C12/15 grubości 10cm. 

Na wyspie krawężniki granitowe 20x30x100cm. 

Na łukach stosować krawężniki o promieniach podanych na projekcie zagospodarowania 

terenu. Nie dopuszcza się stosowania na łukach krawężników prostych, ciętych. 

 

6. Odwodnienie drogi, kanalizacja deszczowa. 

Odwodnienie powierzchniowe w postaci ścieków przykrawężnikowych szerokości 20cm 

oraz głębokości 2cm z kostki betonowej gr. 8cm ułożonej na wspólnej ławie z krawężnikiem. 

Ścieki układać obniżone o 2cm w odniesieniu do krawędzi jezdni. Wody opadowe ze ścieku 

należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej za pomocą istniejących wpustów 

przestawionych do nowoprojektowanych krawędzi drogi. 

 

10. Zieleń 

W ramach rekultywacji przyległych terenów zielonych należy wykonać wymiany warstwy 

urodzajnej gruntu, na obszarach bez wymiany rozjeżdżony grunt przekopać i wyrównać. 

Wszystkie tereny zielone obsiać mieszankami traw życicy trwałej czyli Rajgras Angielski 

(Lolium Perenne L.) 

 

11. Urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej: 

Wszystkie wyprowadzenia na powierzchnię podziemnej infrastruktury technicznej czyli: 

- studnie i wpusty kanalizacyjne, 

- teleskopy zaworów  wody, 

należy wyregulować do poziomu wyremontowanych nawierzchni jezdni i chodników. 

 

12. Organizacja ruchu 

Zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 

13. Uwagi 

W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych spadki podłużne ścieków należy 

odpowiednio ukształtować w kierunku istniejących wpustów. Poziomy należy sprawdzić przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. W trakcie budowy kontrolować poziomy. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa konsultować w porozumieniu i za pisemną zgodą projektanta. Wszelkie 

dokumenty i uzgodnienia dołączone do dokumentacji projektowej stanowią integralną część 
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Projektu Budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszą być bezwzględnie 

spełnione.  

Zespół projektowy: 

Asystent Projektant 

mgr inż. Zbigniew Wawrzyńczyk mgr inż. PAWEŁ OPAŁKA 
 


