


Biuro Usług Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 2

SPIS TRE�CI 

1.� Przedmiot, cel i zakres opracowania ........................................................................... 3�

2.� Podstawy opracowania................................................................................................ 7�

3.� Charakterystyka istniej�cego zagospodarowania terenu ............................................ 8�

4.� Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu ...................................... 9�

4.1.� Rozwi�zania projektowe ............................................................................................. 9�

WYKAZ RYSUNKÓW

Nr Tytuł rysunku Stan Skala
04/01 Plan orientacyjny  projektowany 1:1000 

04/02 PLAN SYTUACYJNY - odc. Park Wolno�ci - droga 

krajowa nr 39 

projektowany 1:500 



Biuro Usług Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 3

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odcinek ulic od Parku Wolno�ci, ulic�

Konopnickiej, Kusoci�skiego i dalej do skrzy�owania ulicy ul. Kochanowskiego w Brzegu. Na 

przedmiotowym terenie znajduje si� jezdnia z nawierzchni� bitumiczn� i wydzielone chodniki. 

Przedmiotowa lokalizacja znajduje si� w obszarze zabudowanym. 

Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznaczon� lokalizacj� obszaru inwestycji 

OBSZAR INWESTYCJI 
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Rys. 1.2 Widok od ul. Kochanowskiego na drog� krajow� nr 39 (ul. Wło�cia�ska) 

Rys. 1.3 Widok od ul. Wło�cia�skiej na drog� krajow� nr 39 (ul. Chocimsk�) 
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Rys. 1.4 Widok ul. Kochanowskiego od strony ul. Wło�cia�skiej 

Rys. 1.5 Widok chodnika przy ul. Kochanowskiego od strony Parku Wolno�ci 
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Rys. 1.6 Skrzy�owanie z ul. Kusoci�skiego 

Rys. 1.7 Widok na od Parku Wolno�ci na ulic� Konopnickiej  
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w zakresie 

umo�liwiaj�cym wykonanie robót budowlanych polegaj�cych na usuni�ciu barier 

architektonicznych w zwi�zku z wyznaczeniem tras rowerowych. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

� Cz��� opisowa stanu istniej�cego oraz projektowanego, 

� Cz��� rysunkowa rozwi�za� projektowych. 

2. Podstawy opracowania 

� Umowa zawarta z Gmin� Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg. 

� Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowego terenu. 

� Inwentaryzacja terenu obejmuj�ca m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzacj� zielni. 

� Obowi�zuj�ce przepisy oraz normy i literatura techniczna: 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z pó�n. zm.). 

[2] Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60 z pó�n. zm.). 

[3] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 

902 z pó�n. zm.) 

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 

z pó�n. zm.) 

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 

r., Nr 162, poz. 1568 z pó�n. zm.) 

[7] Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430). 

[8] Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pó�n. zm.). 
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3. Charakterystyka istniej�cego zagospodarowania terenu 

Istniej�cy teren stanowi�cy przedmiot planowanej inwestycji, zlokalizowany jest na 

ulicy Wło�cia�skiej (droga krajowa nr 39), Kochanowskiego, Kusoci�skiego, Konopnickiej w 

Brzegu. Na przedmiotowym terenie znajduje si� jezdnia z nawierzchni� bitumiczn� i 

wydzielonymi chodnikami. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si� w obszarze zabudowanym. 

Analizowany obszar obj�ty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie z uchwał� nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003. Działka 

oznaczona jest w mpzp jako 17D – droga dojazdowa.  

Rys. 3.1 Fragmenty zał�cznika graficznego 
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Obecnie ruch rowerowy od Skarbimierza odbywa si� wschodnim i zachodnim ci�giem 

pieszo - rowerowym wzdłu� drogi krajowej nr 39 (ulic� Wło�cia�ska i Chocimsk�). brakuje 

poł�czenia wydzielonymi ci�gami rowerowymi lub pieszo-rowerowymi w kierunku Parku 

Wolno�ci 

Zaprojektowane roboty obejmuj� nast�puj�ce działki ewidencyjne:  

Województwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Brzeg, 

Działka ewidencyjna nr : 

- 503 - pas drogowy drogi krajowej nr 39 - ulica Wło�cia�ska, 

- 19/1 - pas drogowy drogi krajowej nr 39 - ulica Chocimska, 

- 24 - pas drogowy ul. Kochanowskiego, 

- 313 - pas drogowy ul. Kusoci�skiego, 

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu 

 Planowane prace nie wprowadzaj� zasadniczych zmian w istniej�cym zagospodarowaniu 

terenu. Układ chodników i ci�gów pieszych  pozostaje taki jak w stanie istniej�cym.  

Zmianie ulegnie szeroko�� chodnika ulicy Kochanowskiego (poszerzenie do szer. 3m), 

przewidzianego do wykorzystania jako ci�g pieszo-rowerowy. Ci�g ten b�dzie kontynuacj�

istniej�cego ci�gu pieszo-rowerowego z ulicy Wło�cia�skiej (DK 39).  

4.1. Rozwi�zania projektowe 

• Wlot ulicy Kochanowskiego do drogi krajowej nr 39 (na skrzy�owaniu ulic 
Wło�cia�skiej, Chocimskiej i Kochanowskiego) 

 Wlot ulicy Kochanowskiego usytuowany jest pod k�tem prostym do ulicy 

Wło�cia�skiej. Pomimo wyst�puj�cego ci�gu pieszo-rowerowego w kierunku Skarbimierza oraz 

w kierunku do Centrum  (chodnik po zachodniej stronie jezdni DK 39) ruch rowerowy nie ma 

ci�gło�ci na skrzy�owaniu z ulic� Kochanowskiego. Projektuje si� wi�c wykonanie przejazdu 

rowerowego w tym miejscu. W zwi�zku z tym nale�y poszerzy� chodnik przed  przej�ciem dla 

pieszych od strony ulicy Chocimskiej, aby po poszerzeniu ci�gu pieszo-rowerowego w pasie 

drogowym ulicy Kochanowskiego poł�czy� potoki ruchu rowerowego. Po tej stronie nale�y 

wymieni� kraw��nik na przej�ciu na nowy - betonowy jako obni�ony do +1cm (w miejscu 

przejazdu rowerowego na 0cm). 

Zaleca si� po stronie przej�cia w kierunku ulicy Wło�cia�skiej wykonanie dodatkowej 

nawierzchni z kostki betonowej rozebranej z drugiej strony przej�cia.   

Kraw�d� projektowanego przejazdu rowerowego przesuni�to wzgl�dem istniej�cego przej�cia 

tak aby zachowa� odległo��  od kraw�dzi jezdni ul. Wło�cia�skiej co najmniej 5m. Aby to 

uzyska� zaprojektowano poszerzenie chodnika przed przej�ciem po obu stronach wlotu zgodnie 

z planem sytuacyjnym . Istniej�c� pokryw� studni teletechnicznej wyregulowa� wysoko�ciowo 

do nowych spadków podłu�nych i poprzecznych, a w przypadku uszkodzenia pokrywy podczas 

demonta�u nale�y j� wymieni� na now�. Regulacj� studni wykonywa� pod nadzorem gestora 

sieci teletechnicznej.   

Po wykonaniu nowego kraw��nika i poszerzenia chodnika, pozostał� cz��� przejazdu  nale�y 

przebrukowa� i dostosowa� spadki nawierzchni z kostki betonowej przed przej�ciem i 

przejazdem do nowej kraw�dzi jezdni. Po wykonaniu nowego kraw��nika projektuje si�

wymian� istniej�cej nawierzchni, przez sfrezowanie i wykonanie nowej warstwy �cieralnej na 

przeje�dzie i przej�ciu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S.  
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• ci�g pieszo-rowerowy wzdłu� ulicy Kochanowskiego  
Projektuje si� poszerzenie istniej�cego chodnika wzdłu� ulicy Kochanowskiego z szeroko�ci 

2,10m do szeroko�ci 3,0m. Obecnie istniej�cy chodnik ma nawierzchni� z płytek chodnikowych 

35x35cm. projektuje si� remont nawierzchni ci�gu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki 

betonowej bez fazy, koloru szarego, o wymiarach 10x20x8. Ograniczony b�dzie po obu 

stronach obrze�em betonowym 8x25 na ławie betonowej z oporem. Szeroko�� ci�gu pieszo-

rowerowego bez obrze�y ma wynosi� 3,0m. 

W �rodku odcinka ci�gu pieszo-rowerowego wyst�puje zjazd z ulicy Kochanowskiego do drogi 

wewn�trznej (dz. nr 21/2). Projektuje si� wymian� kraw��ników na zje�dzie z wyokr�gleniem 

kraw�dzi zjazdu kraw��nikiem łukowym o promieniu R=5m. Kraw��nik wzdłu� kraw�dzi 

jezdni projektuje si� jako najazdowy na wysoko�� +4cm. Nawierzchnia zjazdu ma by�

wykonana jako bitumiczna na nowej podbudowie, o nast�puj�cym układzie warstw konstrukcji: 

układ warstw konstrukcyjnych zjazdu
- 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC11S 

- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 (jako wzmocnienie podło�a i  w. mrozoochronna)  

 W miejscu przeci�cia chodnika nawierzchni� zjazdu nale�y obni�y� kraw��niki maksymalnie o 

5cm wzgl�dem teoretycznej ci�gło�ci niwelety chodnika; kolejne 5cm ró�nicy z wysoko�ci 

ustawionego kraw��nika (uskoku w miejscu przeci�cia chodnika zjazdem) zgubi� nawierzchni�

zjazdu kształtuj�c go z promieniem wypukłym. Efektem ko�cowym tego zabiegu ma by�

uzyskanie płynnego przej�cia chodnika przez zjazd, bez uskoków (kraw��niki zjazdu na tzw. 

"zero". Za chodnikiem kraw�d� nawierzchni zjazdu nale�y poł�czy� z istniej�c� nawierzchni�

betonow� drogi wewn�trznej gubi�c ró�nic� wysoko�ci (około 5cm) na długo�ci do 1,5m. 

Poł�czenie nawierzchni wykona� po odci�ciu cz��ci nawierzchni betonowej, wykuciu do 1m 

płyty betonowej, zag�szczeniu istn. podbudowy, wypełnieniu powierzchni warstw� bitumiczn�

z AC16W o grubo�ci około 15cm   i poł�czeniu obu  nawierzchni ta�m� uszczelniaj�c�. Nale�y 

si� postara� by poł�czenie obu nawierzchni było z wyokr�gleniem łukiem wypukłym i 

wkl�słym (płynne przej�cie na progu. Dla zapewnienia lepszej widzialno�ci niniejszego progu 

nale�y wykona� oznakowanie poziome jak na progach zwalniaj�cych  P-25.  To oznakowanie 

poziome dotyczy drogi wewn�trznej wi�c nie jest uwzgl�dnione w projekcie docelowej 

organizacji ruchu. Nale�y je wykona� po wykonaniu remontu wszystkich nawierzchni. 

układ warstw konstrukcyjnych projektowanego ci�gu pieszo-rowerowego
- 8cm - kostka betonowa szara, bez fazy prostok�tna 10x20 

- 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotno�ci optymalnej z zag�szczeniem) 

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa odcinaj�ca (kruszywo o CBR �20%) 

 Na ko�cu ci�gu pieszo-rowerowego w rejonie skrzy�owania z ulic� Kusoci�skiego, 

projektuje si� wymian� kraw��ników na nowe, betonowe obni�one do wysoko�ci do +1cm 

ponad istniej�c� nawierzchni�. Jako kraw��nik obni�ony nale�y zastosowa� kraw��nik 

najazdowy, a na skosach  niski o wymiarach 15x22x100 docinaj�c go odpowiednio do 

promienia istniej�cego łuku kraw�dzi jezdni. Powstał� szczelin� po wykonaniu kraw��nika 

obni�onego nale�y uszczelni� bitumiczn� mas� uszczelniaj�c� na bazie asfaltu modyfikowanego 
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Data:Nr rysunsku :

Bran¿a:

Nr archiwalny :

Inwestor / Zamawiaj„cy:

05.2016

drogowa

SR/04/2016

Opracowali: PodpisSpecjalno�æNr uprawnieæOpracowali: PodpisNr uprawnieæ

mgr in¿. Maciej Boberski OPL/0753/PWOM/11 MOSTOWA

Projektant :

mgr in¿. Andrzej KŒdra DROGOWAOPL/0450/POOD/08

1:250

PW

11/02

Kierownik pracowni /Projektant:

11

�Budowa �cie¿ek rowerowych i wŒz‡ów 

BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

PLAN SYTUACYJNY 
odc. Park Wolno�ci - droga krajowa nr 39
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