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Zawartość opracowania: 
 

 
 

 CZĘŚĆ OPISOWA:  

1. Temat 

2. Podstawa opracowania 

3. Normy i przepisy 

4. Cel i zakres opracowania 

5. Materiały wyjściowe 

6. Stan istniejący 

7. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

8. Przekroje konstrukcyjne 

9. Odwodnienie 

10. Roboty ziemne 

11. Uwagi ogólne 

12. Wytyczne do planu BIOZ 

 

 Część rysunkowa: 
                      

Rys. nr 01-00 Plan orientacyjny       skala 1:10 000 

Rys. nr 02-00  Plan sytuacyjny        skala 1:500 

Rys. nr 03-00 Profil podłużny        skala 1:100/1000 

Rys. nr 04-00 Przekrój normalny            skala 1:50 
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OPIS TECHNICZNY  

 

1. TEMAT. 

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu remontu ul. Reymonta w miejscowości 

Brzeg. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawą opracowania dokumentacji technicznej jest: 

- Umowa nr BI.7013.4.U2.2021 zawarta w dniu 31.05.2021r. 

 

3. NORMY I PRZEPISY. 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

687, z późn. zm.);  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 260, z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43, poz. 430, z późn zm.); 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864, z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 

680); 

− Wytyczne dla kanałów technologicznych (opracowanie GDDKiA dla Krajowego Systemu 

Zarządzania Ruchem). 

 

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

 

Cel opracowania: 

 

• Wykonanie remontu ul. Reymonta polegającego na wymianie nawierzchni jezdni wraz 

z krawężnikami oraz nawierzchni chodników i zjazdów   

• dopasowanie wysokościowe projektowanej jedni do istniejących dróg oraz zjazdów 

indywidualnych, 

• korekta wysokościowa istniejących wypustów 

• korekta wysokościowa istniejących studzienek infrastruktury podziemnej  

 

5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 

− Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500 

− Wizja w terenie 

− Uzgodnienia z zamawiającym 
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− Akty prawne obejmujące zakres opracowania 

6. STAN ISTNIEJĄCY. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w mieście Brzeg. Ulica Reymonta jest drogą gminną 
o numerze 102223 O,  leży w południowej części miasta w niedalekim sąsiedztwie drogi krajowej 

DK 94 oraz miejskiego stawu kąpielowego. W stanie istniejącym szerokość jezdni wynosi od 3,5m 

do 5,0m i jest  wykonana częściowo z nawierzchni bitumicznej a częściowo z kostki betonowej 

typu „Trylinka”. Ul. Reymonta zarówno z jednej strony jak z drugiej zakończona jest ślepo, 

dochodzą do niej po lewej stronie następujące ulice: 

- ul. Katowicka dwukierunkowa  - droga gminna nr 102150 O 

- ul. Prusa jednokierunkowa - droga gminna nr 102220 O 

- ul. Broniewskiego dwukierunkowa - droga gminna nr 102107 O 

- ul. Struga jednokierunkowa - droga gminna nr 102240 O 

- ul. Tuwima Dwukierunkowa - droga gminna nr 102248 O 

 Na odcinku od początku opracowania do ul Prusa ulica wykonana jest w nawierzchni z kostki 

betonowej typu trylinka w krawężnika i z obustronnym chodnikiem z płytek chodnikowych; 

natomiast od ul. Prusa do jej końca wykonana jest w nawierzchni bitumicznej w krawężnikach 

z chodnikiem po prawej stronie i opaską po lewej stronie wykonaną z płytki chodnikowej.  

W rejonie remontowanej ulicy znajduje się istniejące oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna; 

kanalizacja deszczowa, gazowa, kanalizacja teletechniczna, wodociągowa oraz linia niskiego 

napięcia. Na ul. Reymonta występuje umiarkowany ruch pojazdów, generowany jedynie przez 

mieszkańców kilkudziesięciu posesji lokalizowanych po obu jej stronach .  

 

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

Na projektowaną ulicę działają proste, niezłożone obciążenia, przewidywane konstrukcje nie są 
skomplikowane, warunki gruntowe oraz warunki wodne są proste, konsekwencje zniszczenia 

projektowanych obiektów są znikome w związku z powyższym założono pierwszą kategorię 
geotechniczną. 

    

8. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

 

parametry chodnik 
długość ul Reymonta 458m 

szerokość jezdni 3,5-5,0m 

szerokość pobocza  Brak 

szerokość chodnika zmienna  

 

Remontowana ul. Reymonta zaczyna się placem do zawracania o spadku poprzecznym 

skierowanym do środka  następnie przechodzi w przekrój o szerokości 3,5m  z pochyleniem 

jednostronnym o wartości 2% skierowanym na stronę lewą. Na docinku do ul. Prusa ul. Reymonta 

wykonana jest w nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikami najazdowymi 

15x22x100m . Po obu jej stronach znajdują się chodniki dostosowane swoją szerokością do istniejącej 

zabudowy terenu. Spadek chodników skierowany jest w stronę jezdni. Od ul. Prusa do końca 

opracowania ul. Reymont przechodzi w przekrój o szerokości 5,0m i pochyleniu poprzecznym 

daszkowym. Na tym odcinku ul. Reymonta ograniczona jest krawężnikami betonowymi o wymiarach 

15x30x100cm. Chodnik znajduje się po stronie prawej a po stronie lewej występuje tylko opaska; 

chodnik jak i opaska swoja szerokością dostosowane są do istniejącej zabudowy i ograniczone od 

zewnętrznej strony obrzeżem 8x30x100cm. Łączna długość remontowej ul. Reymonta wynosi 458m. 
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Krawężniki jak i obrzeża osadzone są na podsypce cementowo piaskowej 1:4 umieszone na ławie 

betonowej o grubości minimum 20cm. Wzdłuż ul. Reymonta zostaną otworzone liczne zjazdy których 

nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej. Wszystkie zjazdy od strony najazdowej zostały 

wyposażone w krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22x100cm natomiast od strony posesji 

w przypadku połączenia z istniejącą nawierzchnią na terenie posesji nie ma żadnego ograniczenia; 

a w przypadku połączenia z nawierzchnią gruntową na terenie posesji zjazd zostanie zakończony 

krawężnikiem wtopionym 15x30x100cm. Najazdy na zjazd zostały wykonane skosem 1:1, natomiast 

przejście z krawężnika 15x30x100 na krawężnik najazdowy zostanie wykonane krawężnikiem 

skośnym o wymiarach 15x30/22x100cm na odcinku 1 m z każdej strony zjazdu.   

Wzdłuż całej ul. Reymonta w miejscu występowania odwodnienia zostanie wykonany ściek 

z kostki betonowej 16x16x16cm układany w jednym rzędzie na podsypce cementowo-piaskowej na 

ławie fundamentowej. 

Ze względu na konieczność dowiązania wysokościowego nawierzchni jezdni i krawężników 

niezbędne jest wykonanie robót remontowych w obrębie skrzyżowań z drogami i ciągami 

komunikacyjnymi przyległymi (dz. nr 609, 603, 657, 660/1, 904, 938/1, 939/3). Zakres robót 

budowlanych związanych z realizacją niniejszego zadania mieści się w granicach istniejących pasów 

drogowych. 

 

9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. 

Zaprojektowano następujące konstrukcje: 

 

Nawierzchnia ul Reymonta : 

• Kostka betonowa bez fazowa „behaton” (szara)  gr. 8cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                       gr. 3cm, 

• Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5mm  gr. 20cm, 

• Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C5/6     gr. 20cm, 

• Podłoże G1 

 

Chodnik przy ul. Reymonta/Opaska: 

• Kostka betonowa prostokątna (bez fazy) 10x20 (szara) gr. 8cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                       gr. 3cm, 

• Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5mm  gr. 15cm, 

 

Nawierzchnia zjazdów ul. Reymonta : 

• Kostka betonowa prostokątna (bez fazy) 10x20 (szara) gr. 8cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                        gr. 3cm, 

• Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5mm  gr. 20cm, 

• Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C5/6      gr. 20cm, 

• Podłoże G1 

 

10. ODWODNIENIE. 

Odwodnienie powierzchni jezdni odbywać się będzie poprzez zastosowane pochyleń podłużnych oraz 

poprzecznych. Woda z jezdni odprowadzana będzie w miejsca istniejących wpustów które zostaną 
zamienione na wpusty krawężnikowe oraz do jednego nowego wpustu krawężnikowego. Studzienki 

w miejscu istniejących wpustów zostaną wyregulowane wysokościowo i sytuacyjnie. 

Przed rozpoczęciem remontu ul. Reymonta należy wykonać monitoring sieci kanalizacji deszczowej 

wraz z przykanalikami, istniejące wpusty uliczne i przykanaliki należy oczyścić. 
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11. ROBOTY ZIEMNE. 

Roboty ziemne sprowadzają się do mechanicznego i ręcznego korytowania oraz profilowania 

dna koryta pod konstrukcję jezdni, chodników oraz zjazdów i poboczy zgodnie z planem 

sytuacyjnym projektowanego układu komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości 

istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na planie sytuacyjnym należy wykonywać ręcznie, 

z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. 

Zalecenie to w szczególności dotyczy kabli teletechnicznych, oraz elektrycznych. W miejscach 

zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy kontrolne w celu 

sprawdzenia głębokości posadowienia poszczególnych sieci. W przypadku natrafienia na 

uzbrojenie nie ujęte na mapie sytuacyjno-wysokościowej należy przerwać roboty i powiadomić 
inwestora oraz właściciela sieci. 

Z uwagi na niewielkie roboty ziemne tj. koryto pod warstwy konstrukcyjne chodników, na 

głębokość nie większą niż 43 cm, nie występuje zagrożenie naruszenia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, które jest usytuowane poniżej prowadzonych robót remontowych, a tym samy nie 

przewiduje się ingerencji w infrastrukturę podziemną. 
Po wykonaniu koryta drogowego, ale przed przystąpieniem do układania warstw 

konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni, istniejące podłoże należy doprowadzić do grupy 

nośności G1. 

 

 

12. UWAGI OGÓLNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy powiadomić właścicieli istniejących sieci 

o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie należy wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzić wszystkie wysokości na styku z terenem istniejącym 

i w razie potrzeby skorygować pochylenia nawierzchni. 

Włazy oraz studzienki rewizyjne znajdujące się na trasie budowy chodnika należy dostosować 
do nowych wysokości, a sąsiadujące z inwestycją słupy energetyczne zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami. Wszystkie pokrywy studni teletechnicznych po wyregulowaniu do projektowanej 

wysokości należy wymienić na nowe.  

Przed wyjazdem z terenu budowy koła pojazdów powinny zostać starannie wyczyszczone tak, 

aby nie zanieczyszczały jezdni okolicznych dróg publicznych.  

Na czas trwania robót, teren starannie zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych za 

pomocą tablic i zapór drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oznakować w 

sposób czytelny. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

normami i wymogami technologicznymi.  

Po zakończeniu robót budowlanych teren nieobjęty opracowaniem doprowadzić należy do 

stanu pierwotnego i dowiązać łagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na których 

nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni można założyć trawniki na warstwie ziemi urodzajnej 

gr. min. 15cm. 

Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie 

dokumenty potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonym w polskich lub 

europejskich normatywach. 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego w całości mieści się w granicach pasa drogowego 

drogi gminnej (ul. Reymonta). 

Teren planowanej inwestycji nie został wpisany do rejestru zabytków, oraz nie leży w strefie 

wpływu eksploatacji górniczej. 
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13. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z wymogami technologicznymi,  

a także z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.  

Zastosowano podział na następujące wytyczne: 

 

Zagospodarowanie placu budowy  

- zabezpieczenie placu budowy przed niepożądanym wejściem lub przebywaniem osób 

postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy jest 

niemożliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.  

- Przygotowanie placu pod względem higieniczno – sanitarnym. 

- Wyznaczenie bezpiecznych przejść dla ruchu pieszego. 

- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wodę. 
- Wyznaczenie miejsca składowania materiałów i miejsc postoju sprzętu budowlanego. 

- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami pod względem 

techniczno – ruchowym jak i bezpieczeństwa pracy. 

Ochrona uczestników procesu budowlanego 

- Określenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych. 

- Dopuszczenie do pracy osób z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, posiadających 

aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie  

i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP. 

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy osłon. 

Obsługa sprzętu, urządzeń, narzędzi – przestrzeganie wykonywania prac sprzętem i narzędziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi. 

Materiały – stosowanie materiałów budowlanych posiadających aprobaty techniczne ITB, znak 

bezpieczeństwa i wymagane atesty. 

Roboty ziemne – odpowiednio zabezpieczenie wykopy. 

Układanie warstw podbudowy i nawierzchni – zabezpieczenie teren oraz zachowanie ostrożności 

podczas pracy z użyciem sprzętu ciężkiego. 

 

 


