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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporz�dkowanie terenu pasa drogowego ulic 

Robotniczej i Lechickiej (usuni�cie barier architektonicznych) w zwi�zku z wyznaczeniem tras 

rowerowych w mie�cie Brzeg. 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 wlotu na ul. Lechick� od strony ul. Robotniczej 

Rys. 1.3 Widok wlotu na ul. Lechick� od strony ul. Robotniczej 
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Rys. 1.4 Widok wlotu na ul. Lechicka od strony ul. Robotniczej – chodnik przy ul. Robotniczej 

Rys. 1.5 Widok wylotu z ul. Lechicka w stron� ul. Robotniczej 
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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 ul. 

Robotniczej i ul. Lechickiej w Brzegu. Na przedmiotowym terenie znajduje si� jezdnia z 

nawierzchni� bitumiczn� i wydzielony chodnik. 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 40D – droga dojazdowa. 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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Cała inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek ewidencyjnych b�d�cych pasami 

drogowymi ulicy Robotniczej i Lechickiej, a tak�e na działce gruntu nale��cej do Gminy Brzeg 

wg wykazu: 

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

Działki o numerach ewidencyjnych: 

- 495 – pas drogowy ul. Robotniczej - własno�� Gmina Brzeg 

- 464/1 – pas drogowy ul. Lechickiej – własno�� Gmina Brzeg 

- 699 – działka gruntu s�siaduj�ca z pasem drogowym ul. Robotniczej – własno�� Gmina 

Brzeg 

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu 

   Zaprojektowano nowy odcinek �cie�ki rowerowej, jako kontynuacj� rozwi�za�

przyj�tych z projektu przebudowy ulicy Wolno�ci. Kontynuowana �cie�ka przebiega wzdłu�

południowego chodnika ulicy Robotniczej, do nowo projektowanego przejazdu rowerowego na 

wprost wł�czenia si� ulicy Lechickiej w ulic� Robotnicz�. Takie rozwi�zanie umo�liwia 

"wyprostowanie" istniej�cego przej�cia dla pieszych oraz łatwiejsze przejechanie rowerzystom 

przez jezdni�.  Zaprojektowanie utwardzenie terenu pod �cie�k� rowerow� narzuca konieczno��

wyci�cia 5 drzew na działce nr 699, które obecnie rosn� w �ladzie nowej �cie�ki. Równie�

nale�y wyci�� jedno drzewo rosn�ce bezpo�rednio przy jezdni ulicy Robotniczej. Drzewo to stoi 

na wlocie na przejazd rowerowy. Ostatnie drzewo które koliduje z wlotem na przejazd 

rowerowy nale�y przesadzi� o około 2 metry w stron� ulicy Piłsudskiego, gdy� koliduje ono z 

przesuni�tym przej�ciem dla pieszych. Drzewo to jest drzewem młodym, nadaj�cym si� do 

przesadzenia. Ponadto zaproponowano nasadzenia zast�pcze w zamian za przeprowadzon�

wycink�, zgodnie z decyzj� administracyjn� - zgod� na wycink� drzew.  

4.1. Rozwi�zania projektowe 

Przyj�to nast�puj�ce rozwi�zania techniczne: 

• Zjazd na ul. Lechick�
Ulica Lechicka pełni rol� dojazdu do posesji oraz do Szkoły nr 5. Jest ona raczej mało 

ucz�szczana. Jedynie w godzinach porannych (około godz. 8.00) i popołudniowych (około 

godziny 15.00) parkuj� na niej samochody zawo��ce i odbieraj�ce dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 5.  W pozostałej cz��ci dnia lica ta jest pusta i ruch rowerowy odbywa si� w 

sposób niezaburzony. Z uwagi na konieczno�� uspokojenia ruchu zaprojektowano kraw��nik 

obni�ony wzdłu� linii kraw�dzi ulicy Robotniczej i wykonanie na wje�dzie na ulic� Lechick�

nawierzchni z kostki kamiennej 15x17. Istniej�ce kraw��niki wyokr�glaj�ce wjazd nale�y 

minimalnie obni�y� by przej�cie przez wjazd było maksymalne równe (bez uskoków). Nowy 

kraw��nik kamienny na wje�dzie do Lechickiej nale�y ustawi� na wysoko�� do +1cm, a sama 

nawierzchni� wjazdu ukształtowa� w łuku wypukłym by zniwelowa� ró�nic� wysoko�ci na 

kraw�dzi chodnika. Poł�czenie nawierzchni z kostki kamiennej i nawierzchni bitumicznej za 

wjazdem ukształtowa� ze spadkiem na długo�ci około 2m tak by przej�cie było maksymalnie 

łagodne. W obszarze robót nale�y przebrukowa� istniej�ce chodniki po wykonaniu obni�enia 

kraw��ników oraz po przesuni�ciu przej�cia dla pieszych, zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Roboty wykonywa� na zje�dzie połówkowo, zaczynaj�c od strony lewej (od strony szkoły), 

zabezpieczaj�c wykonan� połow� zjazdu przez 7dni piel�gnuj�c spoiny na zaprawie 
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cementowej. Istnieje mo�liwo�� pozostawienia kraw��ników łukowych bez konieczno�ci ich 

przekładania, w przypadku gdy po rozebraniu nawierzchni bitumicznej b�d� one stabilnie 

posadowione na istniej�cej ławie betonowej. Je�li b�d� wykazywa� oznaki niestabilno�ci, 

nale�y je postawi� na nowej ławie betonowej z oporem.  

  

Konstrukcja nawierzchni wjazdu na ul. Lechick�:
- 16cm granitowa kostka brukowa 15x17, górna powierzchnia ci�ta i płomieniowana, 

wypełnienia szczelin fug� z zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5  

- 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 stabilizacji C3/4 jako wzmocnienie słabego podło�a. 

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej cz��ci chodnika do odtworzenia po wykonaniu 
robót brukarskich:

 - 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC5S 

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

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

Konstrukcja nawierzchni chodnika do odtworzenia po wykonaniu obni�enia 
kraw��ników:
-7-8cm granitowa płyta chodnikowa z rozbiórki, z wypełnieniem pasów z przeło�onej istniej�cej 

kostki granitowej i bazaltowej. 

- 3cm  (do 5cm) podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotno�ci optymalnej z 

zag�szczeniem z w�zła betoniarskiego) 

Lokalnie wyst�puje konieczno�� przeło�enia istniej�cej kostki kamiennej 10x10 w 

miejsce gdzie był wcze�niej teren zielony i na odwrót, teren który był wcze�niej ziele�cem, po 

przesuni�ci przej�cia dla pieszych nale�y utwardzi� brukiem kamiennym według planu 

sytuacyjnego 

  Konstrukcja utwardzenia terenu rozebranych ziele�ców:
-9-11cm granitowa kostka brukowa z rozbiórki, z wypełnieniem szczelin fug� z zaprawy 

cementowo-piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5 

- 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 / ods�czaj�ca (kruszywo o CBR �20%) 

Teren przeznaczony na opask� (zieleniec) zahumusowa�, wyrówna� po zdj�ciu kostki i 

obsia� mieszanka traw. Z uwagi na wyst�powanie studni teletechnicznej przy wje�dzie na ul. 

Lechick� i wydłu�enie terenu zielonego do przej�cia dla pieszych w nowej lokalizacji, prawie  

cała kostka granitowa z rozbiórki b�dzie mo�liwa do wbudowania po drugiej stronie jezdni. 

Dodatkowo przed przej�ciami do wbudowania jest tzw. płytka STOP, która pozwoli zmniejszy�

ilo�� materiału do wbudowania z kostki granitowej z rozbiórki. Cały materiał kamienny który 

zostanie zdemontowany z tego obszaru nadaje sie do ponownego wbudowania (pozostałe ilo�ci 

mo�na wbudowa� w innych lokalizacjach). 
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Konstrukcja nawierzchni �cie�ki rowerowej jako kontynuacji �cie�ki od ulicy Wolno�ci:
- 8cm kostka betonowa bez fazy, o wymiarach 10x20cm, koloru czerwonego (z opask� z kostki 

bazaltowej od strony palisady szeroko�ci 0,5m)  . 

- 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 / ods�czaj�ca (kruszywo o CBR �20%) 

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu na skwerze przy �cie�ce rowerowej -
si�gacz:
- 8cm kostka betonowa bez fazy, o wymiarach 10x20cm, koloru jasnoszarego bez fazy 

- 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 / ods�czaj�ca (kruszywo o CBR �20%) 

   

 Powierzchnie przeznaczone do przebrukowania po obni�eniu kraw��ników, monta�u 

palisady lub ruchu technologicznym wykona� na nowej podsypce cementowo - piaskowej 1:3 o 

wilgotno�ci optymalnej z zag�szczeniem (materiałem z w�zła betoniarskiego). 

 Na wysoko�ci utwardzenia terenu działki nr 699 (utwardzenie pod �cie�k� rowerow�) 

wyst�puje zawy�enie „terenu zielonego”. Ró�nic� wysoko�ci rozgraniczy� palisad� betonow�

(faktura płukana – kolor grafitowy), pozostawiaj�c dodatkow� półmetrow� opask�

bezpiecze�stwa (z kostki bazaltowej) w poziomie �cie�ki rowerowej; lokalizacja palisady 

zgodnie z planem sytuacyjnym L=27mb, wysoko�� palisady nad terenem 30-35cm, długo��

palisady 40-60cm, �rednica minimalna 20cm (góra palisady do 5cm wy�ej ni� poziom terenu 

zielonego, palisada zagł�biona do 1/3 długo�ci w gruncie i osadzona na ławie betonowej 

C12/15; przestrze� pomi�dzy palisad� a gruntem rodzimym oddzielona przegrod� pionow� np. z 

grubej folii budowlanej, lub PVC).  Przed wykonaniem wykopu pod posadowienie palisady, 

nale�y po wytyczeniu wykona� przekopy kontrolne, by sprawdzi� czy w �ladzie wytyczenia nie 

znajduje si� kabel elektryczny. Je�li podczas dokonywania wykopu kontrolnego odkopiemy 

ta�m� ostrzegawcz�, nale�y wówczas posadowi� palisad� 50cm od osi kabla, odsuwaj�c j� od 

kraw�dzi jezdni, tak by palisada była pomi�dzy trasami kabli których odległo�� od siebie 

wynosi ponad 1 metr.  

Ponadto przed przejazdem na wlocie ulicy Wolno�ci do ulicy Robotniczej (po 

wykonaniu przebudowy ulicy Wolno�ci) nale�y zamontowa� 2szt. barierek dla rowerzystów 

(tzw. podnó�ki) według schematu poni�ej. Zastosowa� barierki dł. 1m. 
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projektowane prze‡o¿enie krawŒ¿nika granitowego na ‡uku;
ustawiæ nowy krawŒ¿nik kamienny (niski) na szeroko�ci 
zjazdu (15x20) na +1cm;
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niwelety chodnika; kolejne 5cm ró¿nicy z wysoko�ci ustawionego 
krawŒ¿nika (uskoku w miejscu przeciŒcia chodnika zjazdem ) 
zgubiæ nawierzchni„ zjazdu kszta‡tuj„c go z promieniem wypuk‡ym. 
Za chodnikiem krawŒd� nawierzchni zjazdu po‡„czyæ z istniej„c„ 
nawierzchni„ ulicy Lechickiej wstawk„ z nawierchni bitumicznej 
uszczelniaj„c krawŒdzie z obu stron bitumiczn„ ta�m„ uszczelniaj„c„ 1x5cm
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regulacja pokrywy istn. studni teletechnicznej

drzewa do usuniŒcia - 5szt.

drzewo do usuniŒcia 1szt.

3,50 3,10
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palisada betonowa L=23m

proj. obrze¿e betonowe gr. 8cm

utwardzenie terenu pod �ciezkŒ rowerow„ wzd‡u¿ chodnika;

uk‡ad warstw: chodnik w uk‡adzie pasmowym: p‡yta granitowa/kostka 

nastŒpnie betonowa kostka czerwona bez fazy/opaska z kostki 

bazaltowej/palisada betonowa (faktura p‡ukana)

Ci„g komunikacyjny jako kontynuacja rozwi„zaæ

 projektowych z Projektu przebudowy ulicy Wolno�ci

proj. barierka dla rowerzystow

po wykonaniu przebudowwy 

ul. Wolno�ci - 2szt(2x L= 1,0m) 

utwardzenie z kostki 
betonowej szarej bez fazy
ograniczenie z obrze¿y gr.8cm, L=29m
(równie¿ w obszarze istn. ‡awek)
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Jednostka projektowa:

GMINA BRZEG

ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg

Biuro Us‡ug Projektowo-Budowlanych

Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg
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