


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
03/01 Plan orientacyjny  projektowany 1:1000 

03/02 PLAN SYTUACYJNY - DROGA OBJAZDOWA projektowany 1:500 

03/03 PLAN SYTUACYJNY - DROGA OBJAZDOWA projektowany 1:500 



Biuro Usług Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 3

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporz�dkowanie terenu pasa drogowego drogi 

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

w mie�cie Brzeg. Jest to droga gminna przebiegaj�ca przez tereny zalewowe równolegle do 

drogi krajowej nr 39 mi�dzy miastem Brzeg a Pisarzowicami. Na przedmiotowym terenie 

znajduje si� jezdnia z  umocnion� nawierzchnia, gruntowe pobocza, tereny zielone, zalewowe, 

brak jest zabudowa�. 

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

OBSZAR INWESTYCJI 
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Rys. 1.2 Widok poł�czenia drogi objazdowej z DK39 od strony Pisarzowic

Rys. 1.3 Widok drogi na przej�cie dla pieszych od strony Pisarzowic 
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Rys. 1.4 Poro�ni�te pobocza  

Rys. 1.5 Widoczne zastoiska wody  



Biuro Usług Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 6

Rys. 1.6 Wylot drogi objazdowej w kierunku DK39 od strony Brzegu  

Rys. 1.7 Widok przej�cia pieszo-rowerowego od strony Brzegu 
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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 wyznaczaniem 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 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 

terenie zalewowym Odry mi�dzy Brzegiem a Pisarzowicami wzdłu� DK39.  

Przedmiotowy obszar zagospodarowania terenu stanowi droga gminna z wlotami do 

drogi krajowej nr 39 (tzw. objazdowa) z nawierzchni� bitumiczn�, poboczami gruntowymi. 

Na przedmiotowej działce rosn� liczne drzewa i krzewy wyst�puj�ce na tym terenie w 

sposób naturalny. W przewa�aj�cej cz��ci ziele� jest w dobrym stanie fitosanitarnym, jednak 

wymagane jest wykonanie ci�� piel�gnacyjnych oraz usuni�cie tzw. samosiejek ze strefy skrajni 

drogi. 

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 B20 RP/W, jest to teren upraw rolnych, ł�k i ł�gów, wód otwartych 

oraz zbiorników retencyjnych.  

Rys. 3.1 Fragmenty zał�cznika graficznego  
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Cało�� robót wykonywana b�dzie na działkach: 

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

- nr 10 – pas drogowy grogi objazdowej, 

- nr 9 – pas drogowy drogi krajowej nr 39 – na podstawie zgody na dysponowanie 

terenem na cele remontowo – budowlane zawarte w uzgodnieniu. 

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu 

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

terenu. Geometria  wlotów drogi objazdowej do drogi krajowej nr 39 pozostaje niezmieniony. 

 Podstawowym zało�eniem, planowanych prac jest uporz�dkowanie pasa drogowego 

drogi objazdowej wraz z utwardzeniem cz��ci ci�gu pieszo – rowerowego wzdłu� istniej�cego 

kraw��nika na jej odcinku pocz�tkowym. 

4.1. Rozwi�zania projektowe 

• Utwardzenie pobocza wzdłu� kraw��nika 
 Zaprojektowano utwardzenie terenu działki nr 9 i 10 wzdłu� prawego kraw��nika 

(długo�ci około 31) jako ci�g pieszo - rowerowy o szeroko�ci 3m, o pochyleniu poprzecznym 

do 2% w kierunku jezdni drogi. Ci�g pieszo - rowerowy ograniczony obrze�em betonowym 

8x25x100 na ławie betonowej C8/10 z oporem. Nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej 

szarej, prostok�tnej, bezfazowej. Konstrukcja przedstawia si� nast�puj�co: 

- 8cm - kostka betonowa  

- 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%) 

 Wł�czenie ci�gu pieszo - rowerowego wykona� ze skosem na długo�ci 10m. Załamanie 

kraw�dzi wyokr�gli� łukiem R=20m. Poł�czenie obrze�a z nawierzchni� drogi bez 

wyokr�glenia, z obni�eniem obrze�a na długo�ci skosu do 0cm. Kraw�d� nawierzchni drogi, na 

poł�czeniu nale�y doci�� od pocz�tku do ko�ca wł�czenia tak, by nawierzchnia z kostki równo 

w tym samym poziomie przylegała do kraw�dzi nawierzchni bitumicznej, zachowuj�c odst�p 

około 1,5 cm na wykonanie fugi betonowej na mokro w proporcjach 1:2  (cement:piasek) na 

bazie cementu kl. 42,5.  

Na ko�cu drogi objazdowej zaprojektowano utwardzenie pobocza gruntowego jako skos do 

kontynuowania jazdy w kierunku Pisarzowic. Konstrukcja utwardzenia jak powy�ej, z tym �e 

nale�y zastosowa� tu kostk� koloru czerwonego, gdy� kontynuacja ci�gu rowerowego jest 

równie� z kostki betonowej koloru czerwonego. 

• Oczyszczenie nawierzchni przy kraw�dziach jezdni 
Projektuje si� mi�dzy innymi oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszcze� – odsłoni�cie 

zasypanej cz��ci jezdni przy jej kraw�dziach . Roboty wykonywa� r�cznie lub mechanicznie z 

zachowaniem ostro�no�ci by nie uszkodzi� istniej�cej nawierzchni. 
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