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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
BUDOWY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W m. MIEJSCE 

JEDN. EW.: 160604_2, ŚWIERCZÓW - OBSZAR WIEJSKI 

OBR. EW.: 0032 MIEJSCE 

MIEJSCOWOŚĆ: MIEJSCE  

DZ. EW. NR 421 

 

1.Podstawa  opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o : 

- mapę do celów projektowych w  skala 1:500 

- umowę z inwestorem 

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe  w terenie, 

- Rozdział 2 § 14, 15, 16 i 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z pózn. zmianami). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (D.U. z 2012 r., poz. 462) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/ 

 

2. Opis stanu istniejącego 
 Odcinek objęty dokumentacją projektową znajduje się w terenie zabudowanym 

w   m. Miejsce. W miejscu projektowanego ciągu pieszo-jezdnego znajduje się droga gruntowa 

częściowo utwardzona tłuczniem i szlaką z licznymi nierównościami i zastoiskami wodnymi. 

Głównym źródłem ruchu jest zlokalizowana przy placu Izba Rybacka ze świetlicą, w której 

odbywają się lokalne imprezy okolicznościowe i zebrania. W związku z rozbudową izby wraz z 

miejscami rekreacyjnymi, zachodzi konieczność poprawy warunków dojścia i dojazdu do 

miejsca użyteczności publicznej.   

Działki ewidencyjne nr 421, 427 i 416  – w MPZP Gminy Świerczów, oznaczone są 

symbolem A/MR z przeznaczeniem pod tereny zabudowy zagrodowej. Zgodnie z 

Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
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rozdział 2, §14 pkt.2 - dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w 

postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, 

umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.  

Teren przeznaczony pod inwestycję, objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej 

zabytkowego układu ruralistycznego. 

 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ciągu pieszo-jezdnego do Izby 

Rybackiej w m. Miejsce, usytuowanego na dz. ew. nr 421 w sąsiedztwie zabudowy 

jednorodzinnej gospodarskiej położonych na gruntach oznaczonych w MPZP dla miejscowości 

Miejsce symbolem A/MR jako tereny zabudowy zagrodowej. Projektowany odcinek ciągu 

pieszo-jezdnego o długości 50 mb, jest odcinkiem prowadzącym ruch pieszych i pojazdów do 

zabudowań gospodarskich oraz na plac przy Izbie Rybackiej. Projektowany odcinek ciągu 

pieszo-jezdnego znajduje się w terenie zabudowanym. Długość projektowanego odcinka ciągu 

pieszo-jezdnego wynosi 50 mb. Projektuje się wykonanie budowy ciągu pieszo-jezdnego z 

kostki betonowej typu "starobruk". Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego odbywać się będzie 

poprzez istniejące pobocza ziemne.  

 Początek projektowanego odcinka ciągu pieszo-jezdnego znajduje się w przyjętym do 

projektu km 0+000, w odległości 1,0m od granicy z dz. ew. nr 173 będącej pasem drogowym 

drogi wojewódzkiej DW 454 Opole - Namysłów. Koniec projektowanego odcinka  się w km 

0+050, na wysokości słupa energetycznego przy granicy z dz. ew. o numerze 426.  Projektuje 

się wykonanie budowy ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej typu "starobruk", koloru 

szarego i grubości 8,0 cm, ułożonej na warstwie podsypki ze stabilizacji betonowej B-25 

grubości 3cm. Podbudowę zasadniczą (warstwę rozprężną) projektuje się z kruszywa łamanego 

0-63 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, ułożoną na warstwie gruntu 

stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa grubości 20cm. Jezdnia ciągu pieszo-jezdnego 

zostanie obramowana krawężnikiem betonowym 100x22x15 wykonanym na ławie betonowej z 

oporem. Odwodnienie drogi projektuje się jako powierzchniowe, do gruntu poprzez pobocza 

ziemne.  

W zakres robót w trakcie budowy wchodzi: 

 roboty pomiarowe , 

 roboty ziemne - korytowanie, 

 wykonanie w-wy stabilizacji gruntu na miejscu do Rm=2,5MPa i grubości 20cm 

(dopuszcza się stosowanie gotowej stabilizacji betonowej po usunięciu nadmiaru 
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gruntu)  

 ustawienie krawężników betonowych 100x22x15 na ławie betonowej z oporem, 

 wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej (warstwy rozprężnej) z tłucznia 0-63 

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,  

 wykonanie podsypki ze stabilizacji B-25 gr. 3 cm,  

 wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej wibroprasowanej 

typu "starobruk" gr. 8 cm, 

 regulacja urządzeń obcych - zawory wodne. 

 wykonanie muld infiltracyjnych,  

 plantowanie i humusowanie poboczy i pasów zieleni z obsianiem trawą.  

Układ geometryczny oraz wszystkie rozwiązania konstrukcyjne pokazano na projekcie 

zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegółowych. 
 

     4. Konstrukcja nawierzchni 

 

DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE 

- szybkość projektowa - 30 km/h 

- kategoria ruchu - KR1 / ruch bardzo lekki / w perspektywie 20 lat – KR2 / lekki / 

- szerokość jezdni - 5,00m 

- szerokość poboczy 2x0,5 - 1,50m 

Parametry techniczne: 

jezdnia - Pochylenie poprzeczne – 2 %, obustronne, jezdnia ciągu pieszo-jezdnego 

obramowana krawężnikami betonowymi zatopionymi, szerokość ciągu pieszo-jezdnego 5,0m, 

przekrój uliczny otwarty. Projektowaną drogę wysokościowo dowiązano do istniejącego 

zagospodarowania i ukształtowania terenu. 

Zaprojektowaną następującą konstrukcje jezdni ciągu-pieszo jezdnego: 

8,0 cm – nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej - "starobruk", 

3,0 cm - podsypka ze stabilizacji B-25 

20,0 cm – w-wa zasadnicza podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 0-63 

20,0 cm – w-wa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa 
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   5. Geotechniczne warunki posadowienia 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych – ustala się dla przedmiotowej inwestycji, pierwszą 

kategorie geotechniczną. 

Określenie warunków gruntowych: 

Ocenę geotechnicznych warunków posadowienia dokonano przez przeprowadzony wywiad i 

oględziny miejsca posadowienia obiektu w terenie. Wykonano odkrywki gruntu w miejscu 

projektowanego usytuowania obiektu. Stwierdzono, że dla projektowanego odcinka dróg 

gminnych występuje „Pierwsza Kategoria Geotechniczna” obiektu budowlanego.  

Nie ma zagrożenia dla życia i mienia w przypadku awarii projektowanej drogi.  

Ponadto występują tu Proste Warunki Gruntowe: 

 na terenie projektowanej drogi zalegają piaski drobno i gruboziarniste oraz gliny 

piaszczyste do 1,0 m.  

 warstwy gruntów jednorodnych zalegają równolegle do istniejącej powierzchni terenu 

 występują grunty słabonośne które należy wzmocnić stabilizacją cementową do 

nośności Rm=2,5MPa  

 poziom występowania wody gruntowej na głębokości 1,0 m - nie stwierdzono - tj. 

poniżej projektowanego posadowienia drogi 

 brak niekorzystnych zjawisk geologicznych 

 nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie ciągu pieszo-jezdnego oraz placu  

na środowisko.  

Po wykonaniu dwóch otworów stwierdzono, że w podłożu występują piaski drobno i 

gruboziarniste oraz gliny piaszczyste do 1,0 m. Grunty te zaliczono do grupy nośności podłoża 

G-2. Stwierdza się, że podłoże stwarza warunki do posadowienia projektowanego obiektu po 

dokonaniu stabilizacji gruntu cementem do Rm=2,5MPa. Zastosowane materiały budowlane 

nie będą oddziaływać niekorzystnie na środowisko przyrodnicze. Ze względu na 

zakwalifikowanie budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z placem do Pierwszej Kategorii 

Geotechnicznej obiektów budowlanych nie zachodzi konieczność wykonania osobnego 

opracowania dokumentacji geotechnicznej i geologicznej.  

 

6. Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie drogi - przyjęto systemem powierzchniowego spływu wód 

opadowych na istniejący teren - pobocza gruntowe.   
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 7. Urządzenia obce  
Wszelkie roboty w pobliżu  urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie pasa ulicy 

należy prowadzić  w  uzgodnieniu i pod nadzorem  instytucji sprawującej nadzór nad danym 

urządzeniem. W/g inwentaryzacji w ciągu znajdują się 3 szt, zaworów wodnych które należy 

wyregulować do wysokości jezdni oraz złożyć skrzynki zabezpieczające. W przypadku 

stwierdzenia występowania  urządzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym 

należy bezwzględnie przerwać roboty, powiadomić właściwą instytucję, a dalsze prace 

kontynuować w sposób przedstawiony wyżej.  

 

8. Parametry techniczno - użytkowe 
Powierzchnia zabudowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z placem – 252,00 m² 

Szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 5,0 m. 

 

9. Charakterystyka energetyczna przedsięwzięcia  
Charakterystyka energetyczna przedsięwzięcia – nie dotyczy 

 

10. Informacja odnośnie rejestru zabytków  
Teren na którym zlokalizowana znajduje się w granicy ochrony zabytkowego układu 

ruralistycznego - strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego „U”, 

 

11. Wpływ inwestycji na środowisko  
 
1.  Długość ciągu pieszo-jezdnego – 50,00 m, powierzchnia zabudowy ciągu pieszo-jezdnego 

– 252,00 m² 

2. Szerokość jezdni – 5,0 m,  

3. Zaprojektowano wykonanie budowy ciągu pieszo-jezdnego do Izbiy Rybackiej w m. 

Miejsce, o nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8,0cm typu "starobruk" 

ograniczonej krawężnikiem betonowym 100x22x15 na ławie betonowej z oporem, 

4. Zapotrzebowanie w wodę, instalacje  sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, 

gazowe, telekomunikacyjne, piorunochronne – nie dotyczy.  

5. Zanieczyszczenia płynne – wody opadowe – odprowadzane powierzchniowo do 

zaprojektowanych muld infiltracyjnych i na pobocza gruntowe. 

6. Wibracja i promieniowanie – nie dotyczy. 

7. Istniejące zadrzewienie - brak.  
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8. Nie  będzie  występowało  trans-graniczne  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na   

środowisko. 

9. Wykonanie budowy ciągu pieszo-jezdnego w m. Miejsce o nawierzchni z kostki betonowej 

nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, ludzi, i inne obiekty budowlane. 

13. Brak emisji zanieczyszczeń gazowych oraz wytwarzania odpadów. 

14. Obszary  podlegające  ochronie  na  podstawie Ustawy z  dnia 16.04. 2004 r. o ochronie  

przyrody obszarów  znajdujących  się  w  zasięgu  znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia. W  zasięgu  znaczącego  oddziaływania  przedsięwzięcia  nie  występują 

obszary podlegające  ochronie,  na  które  przedsięwzięcie  mogłoby  oddziaływać. Nie  

znajdują  się  w  strefie  oddziaływania  obiekty  o  wysokich  walorach  krajobrazowych  

lub  widokowych.  

15. Przedsięwzięcia chroniące środowisko: 

a/ w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych 

Nie występują 

b/ w zakresie emisji hałasu 

Nie występują. 

c/ w zakresie ochrony środowiska gruntowego 

Nie występują 

d/ w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

Nie występują 

e/ w zakresie ochrony ludzi i zwierząt 

Nie występują 

f/ w zakresie ochrony zieleni 

Nie przewiduje się zmian w układzie zieleni 

16. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub 

eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane.  

17. Ochrona środowiska  

 Wody opadowe odprowadzone zostaną powierzchniowo poprzez prawidłowo 

ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne. Nawierzchnie zaprojektowano z materiałów nie 

powodujących degradacji środowiska. Odpady mogą stanowić opakowania po materiałach 

budowlanych, materiały uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w 

pojemniki na placu budowy  należy wywieźć na wysypisko. Roboty wykonywane będą w 

godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót powinien spełniać dopuszczalne normy 

hałasu. W aspekcie ochrony  środowiska budowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
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ruchu kołowego i pieszego poprzez  podniesienie komfortu jazdy oraz parametrów 

technicznych przedmiotowego ciągu pieszo-jezdnego wraz z placem. Projektowany zakres 

robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę drogi nie projektuje się 

urządzeń zabezpieczających, oraz nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych 

stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych przez  pojazdy. Poprawa parametrów 

technicznych istniejącej drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu kołowego i pieszego oraz 

zmniejszenia emisji spalin, hałasu oraz drgań, jak również podniesie estetykę przed Izbą 

Rybacką. 

 

12. Uwagi końcowe  
 
 Zgodnie z MPZP dla miejscowości Miejsce dz. o nr ew.: 421, oznaczona jest w planie 

zagospodarowania terenu symbolem A/MR jako teren zabudowy zagrodowej. Budowa ciągu 

pieszo-jezdnego wykorzystywać ma elementy istniejącego układu komunikacyjnego, 

poprawiając  warunki ruchu pojazdów i pieszych. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska 

przyrodniczego. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, 

ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradująco na środowisko. Nie zmniejszy 

się wartość użytkowa przyległych do drogi gruntów. Teren zabudowy objęty jest ochroną 

konserwatorską - strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego „U”. 

Działki nie znajdują się w strefie eksploatacji górniczej. Charakter projektowanej inwestycji nie 

stanowi, jak również nie będzie powodował negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, 

ludzi, i inne obiekty budowlane. Nie  będzie  występowało również  trans-graniczne  

oddziaływanie  przedsięwzięcia  na   środowisko. Przyjęte w projekcie rozwiązania 

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c - Prawo budowlane, obszar oddziaływania obiektu ogranicza się 

do terenu na którym projektowana jest inwestycja tj. do działki o nr ew. 421.  

 

Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o: 

 Rozdział 2 § 14, 15, 16 i 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z pózn. zmianami). 

 Wypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Świerczów – uchwała NR IX/51/2003 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 października 
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2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Świerczów 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 

 

 

Namysłów, listopad 2017 r. 

 


