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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporz�dkowanie terenu pasa drogowego ulicy 

Piastowskiej (usuni�cie barier architektonicznych) w zwi�zku z wyznaczeniem tras rowerowych 

w mie�cie Brzeg. Zadanie realizowane b�dzie na działce 306/6 - na fragmencie chodnika przy 

ul. Piastowskiej przy wylocie z Parku Centralnego w Brzegu. Na przedmiotowym terenie 

znajduje si� jezdnia z nawierzchni� bitumiczn�, wydzielone chodniki i tereny zielone. 

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 chodnika przy ul. Piastowskiej 

Rys. 1.3 Zanieczyszczony �ciek przykraw��nikowy 
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Rys. 1.4 Widok jezdni od strony parku  

Rys. 1.5 Widok przej�cia dla pieszych 
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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 

fragmencie chodnika przy ul. Piastowskie przy wylocie z Parku Centralnego w Brzegu. Na 

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

tereny zielone. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si� w obszarze zabudowanym. 

Na przedmiotowej działce rosn� liczne drzewa. Zinwentaryzowana ziele� to  ziele�

wysoka o słabym stanie.  

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 9Z – droga zbiorcza. Ponadto działka znajduje si� w granicach 

strefy "A" ochrony konserwatorskiej, co wi��e si� z konieczno�ci uzgodnienia zakresu 

planowanych prac inwestycyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. 

Rys. 3.1 Fragmenty zał�cznika graficznego 
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Cało�� zadania do wykonania obejmuje działk� gruntu stanowi�c� pas drogowy ulicy 

Piastowskiej. 

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

Działka ewidencyjna nr : 

-  306/6 - pas drogowy ulicy Piastowskiej - własno�� Powiat Brzeski, Zarz�dca - ZDP w 

Brzegu 

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu 

 Ulica Piastowska posiada szerok� jezdni� bitumiczn� na której odbywa si� wzmo�ony 

ruch samochodowy. Równie� ruch rowerowy odbywa si� tu na zasadach ogólnych, z uwagi na 

w�skie chodniki, na których nie mam mo�liwo�ci wyznaczenia ci�gu pieszo-rowerowego. 

Obecnie nie ma wjazdu do Parku Centralnego po nawierzchni utwardzonej. Samochody słu�b 

obsługi parku przeje�d�aj� przez kraw��nik, teren zielony i przez chodnik niszcz�c go brudz�c. 

równie� od strony Centrum nie ma wjazdu dla rowerzystów, którym zaleca si� kontynuacj�

jazdy w kierunku dworca PKO i PKS alejk� parkow�. W zwi�zku z tym nale�ało uporz�dkowa�

te kwestie projektuj�c utwardzenie cz��ci chodnika jako wjazdu dla słu�b specjalnych 

utrzymania parku i obok niego wjazdu dla rowerzystów. 

4.1. Rozwi�zania projektowe 

Zmiana zagospodarowania cz��ci chodnika determinuje wykonanie azyli na ulicy 

Piastowskiej. Wi�za� si� to b�dzie ze zmian� stałej organizacji ruchu według tomu drugiego. 

(Tom 02 - Docelowa organizacja Ruchu). Wprowadzenie azyli umo�liwi bezpieczniejsze 

przekroczenie jezdni w tym miejscu pieszym, pozwoli rowerzystom wyje�d�aj�cym z Parku 

Centralnego lepsze wł�czenie si� do ruchu, a tak�e nie pogorszy korzystania ze zjazdu do 

posesji nr 310/4.  

Ponadto projektuje si� wykonanie utwardzenia fragmentu chodnika z kostki granitowej 

du�ej (15-17cm na nowej konstrukcji), przy kraw�dzi ulicy Piastowskiej. Takie rozwi�zanie 

wyst�puje na innych ulicach (Armii Krajowej, Wrocławskiej , Oławskiej) i umo�liwia 

łatwiejszy dojazd słu�bom utrzymania parku. W tym miejscu przewidziano uło�enie nowego 

kraw��nika granitowego, obni�onego do +1cm powy�ej istniej�c� kraw�d� nawierzchni jezdni. 

Zdemontowany kraw��nik zaleca sie wykorzysta� przy innych robotach zwi�zanych z 

usuni�ciem barier architektonicznych w innych cz��ciach miasta (np. w rejonie Placu Nad Odr�

lub przy wykonaniu obrze�y ziele�ców przy ulicy Wrocławskiej). Ponadto projektuje si�

niewielki zjazd dla rowerzystów pod skosem, zgodnie z planem sytuacyjnym. Szeroko��  tego 

zjazdu wynosi 3m i skos kształtowa� 1:1 wzgl�dem kraw�dzi jezdni. Na zje�dzie/wje�dzie  dla 

rowerów kraw��nik obni�y� do 0cm, z uwagi na zje�d�anie rowerzystów pod k�tem ostrym (nie 

prostopadle). Takie obni�enie kraw��nika zagwarantuje �e koło roweru nie wpadnie w 

niekontrolowane wibracje. Utwardzenie wjazdu dla rowerów wykona� z nawierzchni 

bitumicznej, gdy� nawierzchnia remontowanej alejki parkowej równie� ma by� wykonana w tej 

technologii (na podstawie odr�bnej dokumentacji pracowni projektowej "PARK").  

Przed przej�ciem dla pieszych nale�y wbudowa� tzw. płytk� STOP na długo�ci 1m od 

kraw��nika. Zastosowane płytki powinny by� takie same jak te po drugiej stronie przej�cia. 
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