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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporz�dkowanie terenu pasa drogowego ulic 

Piastowskiej i Placu Dworcowego (usuni�cie barier architektonicznych) w zwi�zku z 

wyznaczeniem tras rowerowych w mie�cie Brzeg na fragmencie ul. Piastowskiej i Placu 

Dworcowego. Na przedmiotowym terenie znajduje si� jezdnia z nawierzchni� bitumiczn� oraz z 

kostki kamiennej, 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 Skrzy�owanie ul. Piastowskiej z ul. Plac Dworcowy 

Rys. 1.3 Widok chodnika przy ul. Piastowskiej  
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Rys. 1.4 Widok Skweru przy Palcu Dworcowym  

Rys. 1.5 Widok w stron� ul. Plac Dworcowy 
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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 to fragment ul. 

Piastowskiej i Placu Dworcowego w Brzegu.  

Przedmiotowy obszar zagospodarowania terenu stanowi skrzy�owanie ul. Piastowskiej z 

ul. Plac Dworcowy w Brzegu. Jest to jezdnia z nawierzchni� bitumiczn� i z kostki brukowej z 

wydzielonymi umocnionymi chodnikami. 

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 : 

-  869 - pas drogowy ulicy Piastowskiej - własno�� Powiat Brzeski,  

Zarz�dca - ZDP w Brzegu 

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

ruch samochodowy. Równie� ruch rowerowy odbywa si� tu na zasadach ogólnych, jednak�e 

kontynuacja ruchu rowerowego w kierunku dworca PKP i PKS nie odbywa si� ju� jezdni� z 

uwagi na jej nawierzchni� z kamiennej kostki brukowej. Ponadto droga wyjazdowa z Placu 

Dworcowego jest ulic� jednokierunkow�, wi�c dodatkowo rowerzy�ci poruszaj�cy si� z 

Centrum przekraczaj� jezdni� w miejscu zjazdu z ulicy Piastowskiej (zjazd na zaplecze do 

pawilonu handlowego), kontynuuj�c jazd� alejkami skweru lub chodnikiem wzdłu� ulicy 

jednokierunkowej (w kierunku przeciwnym).  

Chodniki alejki skweru remontowane były całkiem niedawno, wi�c s� jeszcze równe i 

wygodne do jazdy rowerem, jednak�e chodnik wzdłu� ulicy prowadz�cej od Placu Dworcowego 

do ul. Piastowskiej nie jest równy i wymaga remontu. W tym miejscu nale�y rozdzieli� potoki 

ruchu rowerowego i przeznaczy� chodniki na ci�gi pieszo - rowerowe, po których ruch 

rowerowy odbywa� si� b�dzie w jednym wyznaczonym kierunku, gdy� szeroko�� istniej�cych 

ci�gów jest mniejsza ni� 3m i nie mo�na ich poł�czy� w obu kierunkach. 

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. Jedynie 

wzdłu� ulicy Piastowskiej doprojektowano fragment jednokierunkowego ci�gu rowerowego, 

który wzdłu� chodnika północnego prowadzi do nowoprojektowanego przejazdu rowerowego w 

poprzek ul. Piastowskiej. 

Po usuni�ciu barier architektonicznych zmianie ulegn� wysoko�ci kraw��ników na 

przeje�dzie rowerowym, wyst�pi� równie� lokalnie zmiany w powierzchniach utwardzonych 

(chodniki). Remontowi podlega chodnik z płyt kamiennych w układzie pasmowym wzdłu�

odcinka drogi jednokierunkowej. Bedzie on pełnił rol� ci�gu pieszo-rowerowego o szeroko�ci 

minimum 2,5m zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu. 

4.1. Rozwi�zania projektowe 

• ulica Piastowska 
 Zaprojektowano wydzielon� �cie�k� dla rowerów w celu umo�liwienia 

bezpieczniejszego wykonania manewru skr�tu w lewo z ulicy Piastowskiej w kierunku dworca 

PKP i PKS.  Fragment drogi rowerowej  biegn�cy wzdłu� chodnika północnego ulicy 

Piastowskiej wykonany b�dzie z nawierzchni bitumicznej o nast�puj�cym układzie warstw  

konstrukcji: 
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nawierzchnia bitumiczna:
 - 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC5S 

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

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

 Od strony terenu zielonego i chodnika nawierzchnia drogi rowerowej ograniczona 

obrze�em betonowym gr. 8cm. Zjazd z jezdni ul. Piastowskiej ma by� wykonany w sposób 

płynny jako poł�czenie nawierzchni bitumicznych. Poł�czenie w jednym poziomie przy u�yciu 

bitumicznej ta�my uszczelniaj�cej musi by� wykonane precyzyjnie by zapobiec degradacji 

nawierzchni �cie�ki rowerowej w pó�niejszym okresie eksploatacji. Na samym przeje�dzie 

rowerowym kraw�d� jezdni oddzielono nowym kraw��nikiem kamiennym wyniesionym na 

wysoko�� do 1cm zachowuj�c prawidłow� mo�liwo�� spływu wód opadowych wzdłu� kraw�dzi 

jezdni.  

Przed przejazdem od strony dobudowanego fragmentu �cie�ki rowerowej nale�y 

zamontowa� barierk� dla rowerzystów (tzw. podnó�ek) według schematu poni�ej. Zastosowa�

barierk� długo�ci 1m. 

 Ponadto kraw��nik na łuku wyokr�glaj�cym zjazd do dz. 546/30 nale�y przeło�y� i 

wynie�� na wysoko�� +10cm, a powierzchni� pomi�dzy kraw��nikiem, chodnikiem i drog�

rowerow� wypełni� zabrukiem z kostki bazaltowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm 

(istniej�c� w tym miejscu nawierzchni� bitumiczn� chodnika nale�y rozebra�). 

Przed przejazdem zaprojektowano tzw. podpórk� dla rowerzysty z rury gi�tej z dodatkow� rur�

poziom� pod stop� o długo�ci 1,5m. 

 Po drugiej stronie przejazdu zaprojektowano wykonanie nowego kraw��nika  

kamiennego na poł�czeniu z chodnikiem wraz z przeło�eniem istniej�cego kraw��nika jako 

sko�nego do poł�czenia z nowym, wyniesionym na +1cm. Chodnik od zjazdu do działki nr 

870/5 do przej�cia dla pieszych na ko�cu drogi jednokierunkowej (wyjazdowej z Placu 

Dworcowego) nale�y wyremontowa� zachowuj�c ten sam układ pasmowy wykonuj�c now�

podbudow�. Układ warstw nowej nawierzchni nowego ci�gu pieszo-rowerowego przedstawia 

si� nast�puj�co: 
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nawierzchnia ci�gu pieszo - rowerowego
 -8cm granitowa nowa oraz płyta chodnikowa z rozbiórki, poddana obróbce ci�cia kraw�dzi i 

powierzchniowego płomieniowania z wypełnieniem pasów z przeło�onej istniej�cej kostki 

bazaltowej. 

- 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%) 

 Przeło�enie nawierzchni chodnika nie zakłada regulacji istniej�cej infrastruktury 

technicznej, gdy� nie zmienia si� niweleta chodnika. Jednak w przypadku konieczno�ci 

wykonania regulacji włazów lub zasuw istniej�cych sieci nale�y je wykona� przy udziale i 

wiedzy ich wła�ciciela lub zarz�dcy. Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� w pobli�u tych 

miejsc. Wszelkie uszkodzenia sieci obcych naprawione zostan� na koszt Wykonawcy robót. 

Wykonanie wpustu deszczowego przy kraw�dzi jezdni przed przejazdem  
 Zaprojektowano wykonanie wpustu deszczowego przy kraw�dzi jezdni z uwagi na 

wyst�puj�ce zastoisko wody w zani�onej lokalnie jezdni. Przed okre�leniem rz�dnej wpustu 

nale�y uwzgl�dni� prawidłowy spadek przekładanego kraw��nika, tak aby zapewni�

odprowadzenie wody do niniejszego wpustu.  

 Studzienk� wpustow� wykona� z osadnikiem z typowych kr�gów betonowych 

DN500mm z betonu min. C35/45, z pier�cieniem odci��aj�cym (przykanaliki ł�czone do studni 

odbiorowej i studzienki wpustowej przez nawiercanie i za pomoc� uszczelek). Dopuszcza si�

wykonanie studzienek z rur PP, wówczas studzienka ma składa� si� z trzech podstawowych 

elementów: kinety �lepej (podstawa studzienki ), rur karbowanych stanowi�cych komin 

studzienki i zwie�czenia ( teleskopowego adapteru do włazów, betonowego adaptera do wpustu 

ulicznego klasy D400 i wpustu ulicznego klasy D400).  

Przykanalik nale�y zasyfonowa� wg poni�szego schematu 
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