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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
 
 

I. Nazwa zadania: 
Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - etap III 
 
II. Nazwy i kody robót budowlanych objętych zamówieniem: 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Kody CPV:  
Kod CPV Opis 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111220-9 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 
III. Adres obiektu, którego dotyczy dokumentacja projektowa: 
dz. nr 560/1, miejscowość Strzeleczki, Gmina Strzeleczki, Powiat krapkowicki, Województwo 
opolskie. 
 
IV. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Strzeleczki 
Rynek 4 
47-364 Strzeleczki 

 
V. Nazwa i adres osoby opracowującej części składowe dokumentacji projektowej oraz data 
opracowania: 
 

 

Lp Zakres opracowanych robót Nazwisko i Imię 
Data 

opracowania 
dokumentacji 

1 2 3 4 
1. Projekt budowlany – drogowa Tomasz Sokulski styczeń 2017 
2. Projekt budowlany – sanitarna Anna Michałek luty 2017 
3. Przedmiar robót Tomasz Sokulski marzec 2018 

4. Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Tomasz Sokulski luty 2017 
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VI. Informacje dodatkowe: 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części placu Rynku w Strzeleczkach oraz dróg 
dojazdowych do niego w ramach etapu III, zgodnie z planem orientacyjnym. Przebudowa dróg 
obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych na nową 
nawierzchnię z kostki kamiennej. W ramach inwestycji przewiduje się także wymianę elementów 
odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulic i chodników. 
 Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnego charakteru chodników i jezdni jaką miały  
w przeszłości oraz przywróceniem szlachetnych materiałów kamiennych w przestrzeni Rynku. Zakres 
przedmiotowej inwestycji obejmuje chodniki, drogi oraz miejsca postojowe w obrębie Rynku  
z wyłączeniem płyty centralnej. Teren, na którym planowana jest inwestycja leży w granicach 
historycznego układu przestrzennego (ruralistycznego) wsi- strefa A ochrony konserwatorskiej. 
 
Przebudowa Rynku etap III została podzielona na trzy odcinki odcinek C-D, odcinek E-F  
oraz odcinek G-H, które w taki sposób zostały nazwane w dokumentacji projektowej. 
 
Parametry techniczne odcinków: 
Odcinek C-D Rynek o długości: 95,0 mb 
Odcinek E- F ul. Wodna o długości: 78 mb 
Odcinek G- H ul. Wodna o długości: 56 mb 
 

− kategoria nośność      KR1 
− min. nośność podbudowy    120 Mpa 
− klasa techniczna drogi    D 
− prędkość projektowa     30 km/h 
− szer. jezdni od 3.00 do    4.50m 
− szer. miejsc postojowych    2m 
− szer. chodnika od      1.50m do 3.50m 
− rodzaj nawierzchni jezdni kostka granitowa  gr. 10 cm  
− rodzaj nawierzchni chodnika – kostka kamienna granitowa drobnowymiarowa 

 
Zakres robót budowlanych w ramach zadania obejmuje m.in.: 

− roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu); 
− roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników); 
− roboty realizacyjne (wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego wg 

odrębnego opracowania branżowego); 
− roboty realizacyjne przebudowy drogi (roboty ziemne, korytowanie istniejącej nawierzchni 

wraz z wywozem na miejsce określone przez inwestora); 
− wykonanie podbudowy jezdni zgodnie z przekrojem; 
− ułożenie krawężników kamiennych na ławie betonowej C12/15; 
− ułożenie i ubicie istniejącej nawierzchni z kostki granitowej na jezdni, miejscach postojowych, 

chodnikach wraz z niezaszpanowaniem fug z ręcznym wyczyszczeniem; 
− wykonanie oznakowania, regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni; 
− uporządkowanie terenu robót. 

 
Przebudowa Rynku etap III została podzielona na trzy odcinki odcinek C-D, odcinek E-F  
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oraz odcinek G-H, które w taki sposób zostały nazwane w dokumentacji projektowej. 
 
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych powyżej stanowią załączniki:  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ, 
Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ, 
Przedmiar robót – załącznik do dokumentacji projektowej. 
 
Oryginalny projekt budowlany dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach 
urzędowania. 
 
VII.Zawartość dokumentacji projektowej obejmuje: 
1. Kserokopia fragmentu dokumentacji budowlanej* dotyczącej wykonania przebudowy dróg  

i chodników wraz z niezbędną infrstrukturą w obrębie ul. Wodnej i Rynku w Strzeleczkach, branża 
drogowa, brana sanitarna: 

a) opis techniczny, 
b) rysunki, 
c) przedmiar robót. 

2. Kserokopia fragmentu dokumentacji budowlanej* dotyczącej wykonania przełożenia kabla 
energetycznego: 

3. Branża elektryczna 
a) opis techniczny, 
b) rysunki, 
c) przedmiar robót. 

 
*UWAGA! 
Zapisy dotyczące projektu budowlanego zawarte w opisie technicznym oraz w rysunkach 
szczegółowych należy uwzględnić tylko dla części objętej zamówieniem – Etapem III. 
 
 
Strzeleczki, 07.08.2019r. 
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B i u r o  U s ł u g  T e c h n i c z n y c h 

 ”DROGTOM” 
OPOLE UL. CHEŁMSKA 9/2

TEL. 0 608 498 304
 e-mail: drogtom@tlen.pl  , www.drogtom.com.pl

METRYKA OPRACOWANIA

BRANŻA DROGOWA 
PRZEBUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W OBRĘBIE
ULIC:RYNEK, WODNA  W M. STRZELECZKI

Kody CPV, nazwy robót i usług:
45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

    LOKALIZACJA: STRZELECZKI ulica RYNEK, WODNA
     działki drogowe 572 , 582 , 560/1 , 560/2 (DP); 560/3 , 561  , 525 (DP)
                               obręb ewidencyjny 0010  Strzeleczki
                               jednostka ewidencyjna 160503_2 Strzeleczki
 
     INWESTOR:     Gmina Strzeleczki , 47-364 Strzeleczki Rynek 1  

       PROJEKTOWAŁ :                                                                              SPRAWDZIŁ:

    mgr  inż. Tomasz Sokulski                                         mgr  inż. Grzegorz Kaczmarek 
        upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06                                                             upr. bud. nr OPL/0972/PWOD/13    

luty 2017
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CZĘŚĆ OPISOWA
CEL OPRACOWANIA
 Celem niniejszego opracowania jest przebudowa części placu Rynku w Strzeleczkach oraz dróg 
dojazdowych do niego zgodnie z planem orientacyjnym.  Przebudowa  drogi  obejmuje wymianę istniejącej 
nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych na nową nawierzchnie z kostki kamiennej.  W ramach 
inwestycji przewiduje się także wymianę elementów odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulic i chodników.  
  Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnego charakteru chodników i jezdni jaką miały w przeszłości. 
Inwestycja przedstawiona w opracowaniu jest etapem przywrócenia szlachetnych materiałów kamiennych 
w przestrzeni Rynku  w Strzeleczkach.  Zakresem przedmiotowej inwestycji objęte zostały chodniki, drogi 
oraz miejsca postojowe w obrębie Rynku z wyłączeniem centralnej płyty Rynku już zmodernizowanej w 
roku 2013.  Istniejący stan zagospodarowania terenu pokazano w dalszej części opracowania.  
Obecnie na terenie nie występują zagrożenia dla zdrowia i higieny. Planowana inwestycja nie pogarsza
stanu środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
Teren,  na  którym  planowana  jest  inwestycja  leży  w  granicach  historycznego  układu  przestrzennego
(ruralistycznego) wsi- strefa A ochrony konserwatorskiej.

OPIS ISTNIEJĄCEGO TERENU I STAN ZAGOSPODAROWANIA

Opis stanu istniejącego

Odcinki dróg objętych opracowaniem zlokalizowane są w powiecie krapkowickim, w gminie Strzeleczki w
m. Strzeleczki. Drogi - ul. Wodna i ul. Rynek mają charakter dróg dojazdowych klasy D (dojazdowe oraz
parkingi) służące obsłudze komunikacyjnej zwartej zabudowy typu wiejskiego.

Odcinek  A-B:  Ulica  Wodna -  lewa  strona  od  Rynku  posiada  nawierzchnię  bitumiczną  o  szerokości
zmiennej  od  4,00m do 7,00m.  Ze  względu  na  zwartą  zabudowę  oraz  wąską  działkę  drogową jezdnia
rozciąga się na całej szerokości działki drogowej i dochodzi do elewacji budynków. Odwodnienie drogi
odbywa się poprzez grawitacyjny spływ wód w dół drogi. Pod drogą biegnie kolektor KD zbierający wody
opadowe z Rynku. Na ul. Wodnej nie występują wpusty uliczne. Jezdnia bitumiczna na powyższym odcinku
jest w złym stanie technicznym. Nawierzchnia bitumiczna charakteryzuje się odkształceniami, koleinami,
spękaniami. Na jezdni występują ślady po wykopach kanalizacyjnych. 

Odcinek  C-D:  Ul.  Wodna  -  prawa  strona  od  Rynku  posiada  nawierzchnię  bitumiczną  o  szerokości
zmiennej  od  3,25m do 4,50m.  Ze  względu  na  zwartą  zabudowę  oraz  wąską  działkę  drogową jezdnia
rozciąga się na całej  szerokości  działki drogowej i  dochodzi  do elewacji  budynków a także częściowo
ograniczona jest krawężnikiem betonowym (15x30x100 wyniesionym do wysokości +14) oraz nawierzchnią
z  płytek  betonowych oraz  kostki  betonowej  (szer.  od  0,5m do 2,5m).  Odwodnienie  drogi  odbywa się
poprzez grawitacyjny spływ wód w dół drogi. Pod drogą biegnie kolektor KD zbierający wody opadowe z
Rynku. Na ul. Wodnej nie występują wpusty uliczne. W jezdni znajdują się skrzynki zasuw wodociągowych,
w poboczu studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej. Jezdnia bitumiczna na powyższym odcinku jest w złym
stanie technicznym. Nawierzchnia bitumiczna charakteryzuje się odkształceniami, koleinami, spękaniami.
Na jezdni występują ślady po wykopach kanalizacyjnych. Krawężnik oraz płytki betonowe oddzielające
jezdnię  od  ciągu  budynków  są  w  złym  stanie  technicznym.  Posiadają  liczne  deformacje,  spękania,
nierówności. 



Odcinek E-F: Ulica Rynek – uliczka wokół Rynku posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok 3,60
m.  Jezdnia  ograniczona  jest  krawężnikiem  betonowym  (15x30x100  wyniesionym +  5  cm).  Od  strony
zabudowań  występuje  chodnik  o  nawierzchni  z  płytek  betonowych  0,5m  x  0,5m.  Szerokość  chodnika
zmienna od 2,5 m do 3,0m. Stan nawierzchni istniejącego chodnika określany jest jako zły. Nawierzchnia
chodnika  posiada  liczne  deformacje  w  przekroju  poprzecznym  i  podłużnym.  Zły  stan  techniczny
nawierzchni chodnika powoduje trudności w poruszaniu się pieszych. Przy skrzyżowaniu z ulicą Wodną
przebiega KD. Odwodnienie ul. Rynek odbywa się poprzez istniejące wpusty uliczne. Ze względu na brak
profilu  ul.  Rynek  wody  opadowe  nie  spływają  poprzez  istniejące  wpusty  do  kolektora  deszczowego
zalegając tym samym na nawierzchni bitumicznej. Jezdnia bitumiczna na powyższym odcinku jest w złym
stanie technicznym. Nawierzchnia bitumiczna charakteryzuje się odkształceniami, koleinami, spękaniami.
Na  jezdni  występują  ślady  po  wykopach  kanalizacyjnych.  Na  jezdni  bitumicznej  występują  studnie
rewizyjne i studzienki kanalizacji sanitarnej, w chodniku natomiast skrzynki zasuw wodociągowych oraz
studnia telekomunikacyjna.

                                          Ulica Rynek strona od Urzędu Gminy

Odcinek G-H:  Ulica Rynek – uliczka  wokół  Rynku posiada nawierzchnię  bitumiczną o szerokości  ok 
5,10m. Jezdnia ograniczona jest krawężnikiem betonowym (15x30x100 wyniesionym + 5 cm). Od strony
zabudowań występuje chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 0,5m x 0,5m. Szerokość chodnika ok.
3,5m. Występuje poszerzenie chodnika do 5,5 m przy wejściu do sklepu.  Stan nawierzchni istniejącego
chodnika  określany  jest  jako  zły.  Nawierzchnia  chodnika  posiada  liczne  deformacje  w  przekroju
poprzecznym i podłużnym. Zły stan techniczny nawierzchni chodnika powoduje trudności w poruszaniu się
pieszych.  Przy skrzyżowaniu z łącznikiem do ul. Kościelnej przebiega KD, znajdują się również wpusty
uliczne. Ze względu na brak profilu ul. Rynek wody opadowe nie spływają poprzez istniejące wpusty do
kolektora  deszczowego  zalegając  tym  samym  na  nawierzchni  bitumicznej.  Jezdnia  bitumiczna  na
powyższym  odcinku  jest  w  złym  stanie  technicznym.  Nawierzchnia  bitumiczna  charakteryzuje  się
odkształceniami,  koleinami,  spękaniami.  Na  jezdni  występują  ślady  po  wykopach  kanalizacyjnych.  Na
jezdni bitumicznej występują studnie rewizyjne i studzienki kanalizacji sanitarnej, w chodniku natomiast
skrzynki zasuw wodociągowych.



Rynek widok od strony sklepu spożywczego

Odcinek I-J: Ul. Rynek  – łącznik do ul. Kościelnej – posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 3,5
m do 6,0 m. Jezdnia z jednej strony ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30x100 wyniesionym +
8 cm,  za którym występuje chodnik z płytek betonowych oraz z wylewki betonowej (szerokość zmienna od
1,0 m do 1,15m), z drugiej strony ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30x100 wyniesionym +10,
za którym występuje pas zieleni (szer. od 1,2m do 1,5m) oraz wylewka betonowa (szer. od 0,5m do 1,6m)
dochodząca   do  ściany  budynku.  Stan  istniejących  krawężników,  nawierzchni   chodnika,  wylewki
betonowej  określany  jest  jako  zły.  Nawierzchnia  chodnika  posiada  liczne  deformacje  w  przekroju
poprzecznym i podłużnym. Zły stan techniczny nawierzchni chodnika powoduje trudności w poruszaniu się
pieszych.  Odwodnienie  ul.  Rynek  odbywa  się  poprzez  istniejące  wpusty  uliczne  występujące  przy
skrzyżowaniu dróg. Ze względu na brak profilu ul. Rynek wody opadowe nie spływają należycie poprzez
istniejące wpusty do kolektora deszczowego zalegając tym samym  na nawierzchni bitumicznej.  Jezdnia
bitumiczna na powyższym odcinku jest  w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia bitumiczna została
wyremontowana podczas wykonywania robót kanalizacyjnych. Na jezdni bitumicznej  występują studnie
rewizyjne,   studzienki kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodociągowych. W wylewce betonowej
znajduje się studzienka kanalizacji sanitarnej



Uzbrojenie terenu:

  Sieć uzbrojenia terenu
Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące sieci:
           -  kanalizacja sanitarna

- wodociąg w 110  z  przyłączami  do  budynków  mieszkalnych,

- kable  telefoniczne ziemne,

- napowietrzna  linia  energetyczna z  lampami  oświetlenia ulicznego,

- kable  energetyczne  ziemne,

- słupy  napowietrznej linii  telefonicznej,

- kanalizacja deszczowa

Na etapie  realizacji  robót  należy ręcznie  dokonać  przekopów kontrolnych  w celu rzeczywistego
zagłębienia i przebiegu oraz określenia stanu technicznego urządzeń podziemnych. W obrębie istniejącego
uzbrojenia,  roboty  budowlane  należy  wykonywać  ręcznie.  Ma  to  szczególne  znaczenie  w  związku  z
realizacją stabilizacji gruntu w podłożu. Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń
podziemnych należy zgłosić  ten fakt  odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie
bieżącego nadzoru nad prowadzonymi robotami. Istniejącą armaturę należy zabezpieczyć i odpowiednio
oznakować, by w czasie realizacji robót uniknąć jej zaginięcia. Dotyczy to również istniejących punktów
osnów geodezyjnych. Po wykonaniu zaprojektowanych elementów należy istniejącą armaturę wyregulować
do nowych rzędnych.

KONCEPCJA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO

Podstawowe parametry techniczne

Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi :     383.0 m   w tym:
Odcinek A-B ulica Rynek o długości 97.50mb
Odcinek C-D ul,Rynek o długości 95.0mb
Odcinek E-F  ul.Wodna o długości 78.00mb
Odcinek G-H  ul.Wodna o długości 56.0mb
Odcinek I-J  ul.Rynek o długości 56.50mb
-kategoria ruchu                                                                                         KR1
-min nośność podbudowy                                                                           120 MPa                                   
-klasa techniczna drogi                                       - D
-prędkość projektowa        - 30 km/h
-szerokość jezdni        - 3.00 do 4.50m 
-szer. miejsc postojowych                                                                          - 2.00
-szer,chodnika                                                                                              od 1.50m do 3.50m
-spadki poprzeczne jezdni              - istn. od 1,0% do 3%
-rodzaj nawierzchni jezdni                                                               - kostka granitowa gr.10cm
-rodzaj nawierzchni chodnika                                                           - kostka granitowa drobnowymiarowa

                                                                                                                                      granitowa
 -spadek chodnika                                                                                     - 1%-2%

STAN PROJEKTOWANY
Przebieg projektowanego do przebudowy  odcinka drogi przedstawiono na kopii mapy do celów 

projektowych na planie w  skali  1: 500. Projektowana trasa przebiega w granicach istniejącego pasa 
drogowego i pokrywa się po trasie istniejącej jezdni bitumicznej.  

              Zakres prac objętych przebudową
 roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu)
 roboty rozbiórkowe (rozbiórka istn. nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników)
 roboty realizacyjne - wymiana istn. sieci (kanalizacyjnej,  oświetlenia ulicznego, wg odrębnego 

opracowania branżowego) 
 roboty realizacyjne przebudowy drogi (roboty ziemne, korytowanie istn. nawierzchni  wraz z 

wywozem na miejsce określone przez inwestora)
 wykonanie podbudowy jezdni zgodnie z przekrojem
 ułożenie krawężników kamiennych na ławie betonowej C12/15
 ułożenie i ubicie istn. nawierzchni z kostki granitowej na jezdni, miejscach postojowych, 

chodnikach wraz z niezaszpanowaniem fug z ręcznym wyczyszczeniem



 ułożnie nawierzchni bitumicznej (dotyczy odcinka I-J)
 wykonanie  oznakowania ,regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni
 Uporządkowanie terenu robót

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI ULICA RYNEK , WODNA

Na ulicy Rynek odcinek A-B , C-D oraz na ulicy Wodnej odcinek E-F ; G-H , zaprojektowano nową 
konstrukcję jezdni po ówczesnej rozbiórce istn. konstrukcji drogi.  

KONSTRUKCJA JEZDNI I MIEJSC POSTOJOWYCH 
Po wykonaniu rozbiórek istn. elementów drogowych tj. nawierzchni chodników, jezdni, krawężników 
należy wyprofilować,  istn. podłoże gruntowe na żądaną rzedną.  Po wyprofilowaniu i wykorytowaniu 
należy wykonać podbudowę jako stabilizację istniejącego podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego o 
Rm=5MPa gr. stabilizacji 30cm wraz z ewentualnym doziemieniem pospółką. (Ze względu na 
infrastrukturę podziemną założono , że cześć podbudowy dopuszcza się wykonać z mieszanki dowiezionej
z wytwórni )Przed przystąpieniem do robót należy wykonać receptę laboratoryjną przez wyspecjalizowane 
laboratorium  mieszanki gruntowej stabilizowanej  wraz z wynikami badań laboratoryjnych materiału 
gruntowego oraz próbki materiałów użytych do badań przeznaczone do przeprowadzenia badań 
kontrolnych przez Inspektora Nadzoru. Roboty stabilizacyjne można wykonywać w okresie, gdy 
temperatura otoczenia nie jest niższa niż +2°C, natomiast temperatura powierzchni gruntu nie powinna 
być niższa niż 0°C. W niższej temperaturze (poniżej +10°C) należy liczyć się z tym, że przyrost parametrów
nośności podbudowy będzie wolniejszy, niż w temperaturze wyższej (rzędu 20°C), ze względu na 
spowolniony proces odparowania nadmiaru wody ze stabilizowanej mieszanki. Nie zaleca się przystąpienia
do robót w okresach prognozowanych obfitych opadów atmosferycznych, ze względu na niebezpieczeństwo 
przewilżenia mieszanki gruntowej. Powierzchnia gruntu, który ma zostać poddany procesowi stabilizacji, 
powinna zostać wstępnie wyrównana, a po stabilizacji wyprofilowana do projektowanych spadków 
poprzecznych i podłużnych, oraz przechyłek na łukach. W razie potrzeby grunt należy doziarnić materiałem
uzupełniającym brakujące frakcje, wynikającym z badań laboratoryjnych wykonanych dla głębokości 
projektowanej konstrukcji. Proces aplikacji dodatków należy poprzedzić dokładnym rozpoznaniem 
parametrów zastosowanych materiałów (gruntu poddawanego ulepszeniu i dodatków) oraz 
przygotowaniem laboratoryjnej recepty. Dodatki sypkie należy dozować standardowym drogowym 
sprzętem budowlanym . Dozowanie dodatków powinno odbywać się w całej szerokości pasa roboczego 
stabilizowanego gruntu. Po wykonaniu stabilizacji podbudowę należy utrzymywać w dobrym stanie. 
Podbudowa powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał 
podbudowę, za zgodą Inżyniera, do ruchu budowlanego, jest wtedy zobowiązany do dopuszczenia ruchu po
48 h od zakończeniu procesu zagęszczania, pod warunkiem uzyskania minimalnych wartości wtórnego 

modułu odkształcenia E2
min

 lub Evd
min

 podanych przez Inżyniera, z prędkością ograniczoną do 30 km/h i

z całkowitym zakazem wykonywania gwałtownych manewrów. Wszelkie możliwe uszkodzenia wywołane 
przez niewłaściwy ruch jest on zobowiązany naprawić na swój koszt. Podbudowę przed układaniem 
kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy oczyścić z luźnego materiału, brudu, błota przy 
użyciu szczotek mechanicznych lub ręcznych. Na warstwie podbudowy przed wbudowaniem kolejnych 
warstw konstrukcyjnych nie powinny znajdować się również zastoiska wody oraz wyraźnie przewilgocenia 
spowodowane np. opadami atmosferycznymi.
 Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć krawężniki granitowe płomieniowane 15x25 lub 15x30 na ławie 
betonowej C12/15 zgodnie z załączonym szczegółem usadzenia krawężnika. Na skrzyżowaniu/przejściu dla 
pieszych krawężnik należy wtopić do poziomu nawierzchni +0cm. W kosztorysie założono zwiększenie o 5%
długości krawężnika potrzebną do docinek.

Dobór  oraz  rodzaj  nawierzchni   należy  dostosować  do  planu  zagospodarowania  oraz  detali
szczegółowych. Materiały brukarskie, posadzkowe układać zgodnie z dokumentacją rysunkową.

NAWIERZCHNIA JEZDNI ULICA RYNEK (ODCINEK A-B , C-D)
Nawierzchnię ścieralną jezdni zaprojektowano z  kostki granitowej ciętej płomieniowej z góry kolor szary 
gr.10cm którą należy ułożyć na podsypce  cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5cm. Po ułożeniu i ubyciu 
kostkę należy zaspoinować za pomocą fugi mineralnej typu FLOWPOINT lub o podobnych właściwościach
technicznych w ilości zgodniej z wymaganiami producenta. Zaprawa powinna całkowicie wypełnić spoiny i
tworzyć monolit z kostka.  Po dokładnym zaspoinowaniu spoiny i nawierzchnie należy pielęgnować i 
zapewnić jej optymalną wilgotność.  Kostkę po spoinowaniu należy ręcznie doczyścić z ewentualnych 
zabrudzeń.



ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE
Ulica Rynek 

Profil podłużny ulicy Rynek (odcinek A-B; C-D )należy dostosować jest do istniejącej nawierzchni oraz 
istniejącego krawężnika granitowego wykonanego  w 2013 r. Wytyczenie niwelety  prawostronnego 
krawężnika chodnika należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu , wejść do budynków w 
taki sposób by  po ułożeniu nawierzchni w jak najmniejszy sposób kolidowały ze sposobem użytkowania.  
Profil drogi będzie pokrywał się w znacznym stopniu z profilem istniejącym nie wpłynie na zmianę terenów 
przylegających.  Spadek poprzeczny nawierzchni  jezdni , miejsc postojowych , chodników wykonać jako 
jednostronny  (zalecany 2%). Ulica Rynek na początku i końcu opracowania należy połączyć z 
nawierzchnią drogi powiatowej 1833 O. Ewentualne ubytki wypełnić bitumiczną masą zalewową. 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi 

NAWIERZCHNIA JEZDNI ULICA WODNA ODCINEK E-F, G-H
Nawierzchnię ścieralną jezdni zaprojektowano z kostki granitowej  surowo łupanej 9x11cm  kolor szaro – 
rudy. Kostkę granitową należy ułożyć na podsypce  cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5cm. Po ułożeniu 
i ubyciu kostkę należy zaspoinować  za pomocą fugi mineralnej typu FLOWPOINT lub o podobnych 
właściwościach technicznych . Zaprawa powinna całkowicie wypełnić spoiny  i tworzyć monolit z kostka.  Po
dokładnym zaspoinowaniu spoiny i nawierzchnie należy pielęgnować i zapewnić jej optymalną wilgotność. 
Kostkę po spoinowaniu należy ręcznie doczyścić z ewentualnych zabrudzeń.
W celu rozróżnienia projektowanej jezdni z poboczem utwardzonym na poboczu zaprojektowano 
nawierzchnię z kostki kamiennej 7x9cm w kolorze szarym. Elementy zjazdów do posesji należy wykonać z
kostki granitowej typu „czarny szwed'.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI -  zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi 

ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE
Na ulicy Wodnej niweletę jezdni należy dostosować do stanu istniejącego , korygując do wysokości 
zjazdów. Na ulicy Wodnej należy wykonać pochylenie od strony posesji w kierunku osi jezdni. W osi jezdni 
zaprojektowano ściek z kostki kamiennej którym odprowadzona będzie woda opadowa z jezdni poboczy 
utwardzonych do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. Spadek poprzeczny dostosować do 
warunków lokalnych wjazdów zsypów itp. Ulicę Wodną na początku odcinka należy połączyć 
wysokościowo z ul. Rynek 

ODWODNIENIE
Woda opadowa powierzchni dróg , chodników będzie odprowadzona będzie do projektowanych 

wpustów ulicznych a następnie do kolektora kanalizacji deszczowej. Szczegółowy projekt odwodnienia 
stanowi odrębne opracowanie branży kanalizacyjnej.

Odcinek I-J: Ul. Rynek boczna 
Na odcinku zaprojektowano wykonanie obustronnych ścieków z kostki kamiennej oraz jednostronnego 
chodnika w miejscu istniejącego. Na całym zaprojektowano do granicy działki drogowej kostkę granitową 
7x9cm surowo łupaną w kolorze szarym. Szczegóły pokazano na przekroju konstrukcyjnym. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w w/w  SST.
Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementy 
uzbrojenia. 
 Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót.  
Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), 
które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , należy przed 
przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.    
Miejsce składowania materiałów przewidzianych do zdania Inwestorowi należy uzgodnić z Inwestorem. 
Po wykonaniu robót odtworzyć należy oznakowanie pionowe zgodne ze stanem istniejącym z materiału 
istniejącego. 

Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane
do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego;



Teren, na którym planowana jest inwestycja leży w granicach historycznego układu 
przestrzennego (ruralistycznego) wsi- strefa A ochrony konserwatorskiej.   Projektowane rozwiązania 
przebudowy drogi zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w Opolu. 
Uzgodnienie stanowi załącznik opracowania.   

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego          
– nie dotyczy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody -nie dotyczy
oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków-wody opadowe tak jak w chwili obecnej 

będą powierzchniowo spływać do kanalizacji deszczowej,
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się- Planowane przedsięwzięcie nie stanowi źródła 
zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu uciążliwości ani ograniczeń na 
terenach otaczających i nie posiada negatywnego wpływu na środowisko, a w szczególności na 
powietrze atmosferyczne, glebę, wody podziemne i powierzchniowe oraz zieleń, a zatem nie jest 
zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów-odpady (masy ziemne) powstaną wyłącznie w czasie 
budowy drogi i zostaną wywiezione zutylizowane na wysypisku śmieci – w czasie eksploatacji – 
odpadów brak,

d  ) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się-Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość 
stanowić będzie głównie praca sprzętu mechanicznego. Może dojść do krótkotrwałego wzrostu hałasu 
i emisji spalin uciążliwych dla mieszkańców, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto prawidłowa organizacja robót 
ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddziaływania na 
etapie realizacji zadania będą tymczasowe, a ujemny wpływ na środowisko ustanie po zakończeniu 
robót drogowych.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne-Roboty będą prowadzone na niewielkiej głębokości i w oddaleniu od 
ujęć wodnych, dlatego nie nastąpi odsłonięcie warstw wodonośnych. Zadrzewienia istniejącego brak.

Przyjęte rozwiązania mają służyć ograniczeniu uciążliwości związanych z ruchem
komunikacyjnym i zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestników ruchu 
drogowego.

Informacje o obszarze oddziaływania
Zakresem przedmiotowej inwestycji objęte zostały chodniki, drogi oraz miejsca postojowe w obrębie Rynku
z wyłączeniem centralnej części (już zmodernizowanej).
Inwestycja nie zmienia sposobu oddziaływania (w stosunku do stanu istniejącego) na sąsiadujące działki.
Jako obszar oddziaływania inwestycji przyjęto obszar opracowania na podstawie Rozporządzenia 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, a także Ustawy z dnia 21
marca 1985 o drogach publicznych – Dz. U. z 2015r. Poz.460). 
Teren wchodzący w zakres oddziaływania jest ściśle zurbanizowaną przestrzenią wiejską

   Sprawdził:    mgr inż. Grzegorz Kaczmarek                  Projektował:      mgr inż. Tomasz Sokulski    
                 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

PRZEBUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW WRAZ 
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ULIC:RYNEK, WODNA  W M. STRZELECZKI

INWESTOR :  Gmina Strzeleczki , 47-364 Strzeleczki Rynek 1  
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1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

b)Roboty pomiarowe,

c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,

d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,

e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,

f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,

g)Roboty wykończeniowe.

      1.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi

          -  rejon pasa drogowego,

1. tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istnieją zagrożenia spowodowane prowadzeniem 
robót w pobliżu użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, 
przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
zagrożenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym  muszę być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym 
przez odpowiedni organ.

Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,

Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref 
niebezpiecznych,

Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy oświetlić 
światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało użytkowników 
drogi.

- Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych

1) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy go 
zapoznać z istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy, fakt ten 
odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.

2) Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami

Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

- -Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

- -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- -Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- -Maski ochronne przy robotach pylących,

- -Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,

- -Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.



Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika 
robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z odpowiednim wpisem do 
karty szkolenia BHP.

1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach 
zgodnie z instrukcję producenta.

  1.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych.

- -teren robót należy odpowiednio oznakować,

- -zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  i innych 
urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.

                                                                                              
                                                                                                Opracował:                                                   

                                                                                            mgr inż. Tomasz Sokulski
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DROGA POWIATOWA NR 1833 O
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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

1.1. Podstawą opracowania projektu budowlanego jest: 
- Zlecenie Inwestora. 
- Ustawa nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz. U. 89 z 25 sierpnia 

1994 r Rozdział 4. art. 33, 34. 
- Zarządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa nr 30 z 30 grudnia  

1994 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Rozdz. 2, 3. 

 
1.2. Zakres opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany odwodnienia przebudowy Rynku wraz 
z drogami dojazdowymi w m. Strzeleczki. 

 
 

2. PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI. 
 

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy odwodnienia w ramach inwestycji 
„Przebudowa Rynku wraz z drogami dojazdowymi” w miejscowości Strzeleczki”, które 
składają się z kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w pasie drogi. 
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje: 
Kanalizacja deszczowa 

 Kanalizacja deszczowa z rur z litego PP SN16 Ø400 mm  L = 117,5 m 
 Kanalizacja deszczowa z rur z litego PP SN16 Ø250 mm  L = 157,0 m 
 Kanalizacja deszczowa z rur z litego PP SN16 Ø200 mm  L = 12,0 m 
 
 Studzienki rewizyjne Ø 1000 mm bet.   szt. – 7 
 Studzienki rewizyjne Ø 600 mm    szt. – 22 
 Studzienki rewizyjne Ø 315 mm    szt. – 8 
 
 Przyłącza kanalizacyjne        

z rur z litego PP (SN16) Ø 200 mm  L = 75,5 m  
 Wpust ściekowy uliczny Ø 500 mm    szt. – 19 
  

Przyłącza kanalizacyjne        
z rur z litego PP (SN16) Ø 160 mm  L = 111,5 m  

 Podłączenia rynien      szt. – 39 
   
 Odgałęzienia siodłowe     szt. – 7 
 
 
3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA. 
 

Trasa projektowanych kolektorów kanalizacyjnych zlokalizowana jest głównie w osi 
istniejących kanałów deszczowych w pasie istniejących dróg. Obecnie, teren opracowania jest 
zabudowany – niskie budownictwo jednorodzinne; oraz uzbrojony: sieć  wodociągowa wraz 
z przyłączami, kanalizacja sanitarna i deszczowa; nad i podziemna infrastruktura 
teletechniczna i elektroenergetyczna.  

 Uzbrojenie pokazano na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 oraz 
profilach podłużnych projektowanej kanalizacji deszczowej . 
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4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW 
BUDOWY. 
 

Szczegółowe informacje zawarto w „Dokumentacji z badań podłoża gruntowego dla 
oceny geotechnicznych warunków przebudowy Rynku wraz z drogami dojazdowymi 
w m. Strzeleczki”, która stanowi odrębne opracowanie. 
 

 
5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
 
5.1. Rurociągi i uzbrojenie. 
 

Projektowana kanalizacja deszczowa, która spełniać będzie funkcję odwodnienia 
przebudowywanych nawierzchni dróg zlokalizowana została głównie po trasach istniejących 
kolektorów, które wymagają wymiany. Projektuje się remont przez wymianę również 
przyczółków wylotów do cieku. W ramach przebudowy projektuje się włączenie do 
projektowanego systemu odwodnienia wszystkich rynien z budynków położonych wzdłuż 
przebudowywanych nawierzchni ulic 
 

Kanalizacja deszczowa  

 
Trasy kanałów pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 w części graficznej 

opracowania. 
Kanalizację projektuje się z rur wykonać  z rur i kształtek z litego polipropylenu 

(materiał jednorodny, rury jednowarstwowe) o sztywności obwodowej SN 16 kN/m2. 
Producent powinien przedstawić badania wykonane przez akredytowany instytut, że rury i 
kształtki mają sztywność obwodową SN 16 kN/m2. 
Rury  i kształtki powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1852-1 bez dodatku 
substancji wypełniających. Wymagane jest posiadanie wyników  badania wykonanego przez 
akredytowaną instytucję, potwierdzającego że rury PP i kształtki PP w spełniają normę PN-
EN 1852-1. Rury i kształtki muszą być wykonane przez jednego producenta.  Rury PP 
powinny posiadać udowodnioną szczelności do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277 oraz 
posiadać sygnowany  na wewnętrznej ścianie  opis   pozwalający  określić producenta  i 
podstawowe  parametry  techniczne  metodą inspekcji telewizyjnej. 
Rury powinny się charakteryzować dodatkowo: 

− odpornością na ścieranie, ubytek ścianki nie więcej niż 0,1 mm po 100.000 cykli  testu 
Darmstadt wg  PN-EN 295-3. 

− odpornością na płukanie wysokociśnieniowe - test płukania punktowego do 120 barów 
i płukania liniowego do 340 barów - spełniające wymagania normy DIN V 19517.  

− posiadaniem szczelność na infiltrację wody gruntowej do 8 m słupa wody.  
Ww. parametry powinny być potwierdzone przez akredytowane instytucje badawcze. 

 
Szczelność wykonanego kanału powinna zostać sprawdzona przed zasypaniem wykopu 
zgodnie z normą PN-EN 1610. 

Do zabudowy należy zastosować rury o wytrzymałości nie mniejszej niż te, które 
pokazano w projekcie. Wymagana jest wskazana wytrzymałość obwodowa rur oraz bardzo 
staranny montaż (odpowiedni materiał podsypki i obsypki oraz odpowiednie zagęszczanie 
warstw gruntu). Projektuje się pełną wymianę gruntu w miejscach posadowienia kanałów. 
 
Zaleca się prowadzenie prac przy pogodzie bezdeszczowej w porozumieniu 
z administratorem cieku. 
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Przed przystąpieniem do montażu nowych odcinków kolektorów należy zdemontować kanały 
istniejące. 
 
Rury układać w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce o gr. 20 cm.  

Podsypkę i obsypkę należy układać równomiernie z obydwu stron przewodu 
i zagęśćcie niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia 
rur zarówno w rzucie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zagęszczenie tych warstw powinno 
przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15 cm) lub lekkim sprzętem (warstwami do 
30 cm grubości) – niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Strefa ułożenia 
przewodu ma bowiem największe znaczenie dla wytrzymałości kanału i dlatego nie wolno 
dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury (podbicie 
„pach” przewodu), a zagęszczenie nie może być mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby 
Proctor`a. Warstwa obsypki grubości 5 cm układana bezpośrednio na podsypce 
i bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego 
zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych warstw 
konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ułożenie. Pod 
złączami należy wykonać zagłębienia pod kielichy, aby przewody nie opierały się na 
złączach. 

Wykopy zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik 
zagęszczenia gruntu wynosił Is=0,98÷1,00 (zgodny z podanym w części drogowej).  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. 
 
5.2. Studzienki rewizyjne. 
 

Uzbrojeniem sieci są studzienki kanalizacyjne Ø 1000 mm z prefabrykowanych 
elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy C40/50 o nasiąkliwości 4%, 
wodoszczelności W8, mrozoodporności F-50, zgodnie z normą PN-EN 1917. Są to studnie 
przełazowe umożliwiające wejście do studni w celu kontroli i konserwacji kanałów. Dennica 
studzienki ma być wykonana jako monolityczna-jednorodna, prefabrykowana, z fabrycznie 
osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi. Sugerowane jest, aby ze względu na 
szczelność systemu rury, króćce, przejścia szczelne i studnie posiadały deklarację 
właściwości użytkowych pochodzących od jednego producenta. 
Elementy studzienki kanalizacyjnej: 
 -  dno studni d = 1000(1200)    h = zmienne mm 
 -  płyta pokrywowa 1000(1200)/625 mm     h = 180 mm 

-  właz żeliwny  Ø 600 mm żeliwny kl. D400  z wypełnieniem betonowym 
 -  pierścień dystansowy  d = 625 mm   h = 60, 80, 100 mm 
Pierścień dystansowy służy do regulacji osadzenia włazu. 
Studnie wyposażone w stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
13101:2005, lub w drabinkę włazowa stalowa, powlekaną z PE odpowiadająca wymaganiom 
normy PN-EN 13101:2005. 
 
Zamawiający powinien określić w zamówieniu podstawowe dane do skompletowania 
studzienki: 

- typ studzienki (II) 
- wysokość studzienki. 
- typ uszczelek do łączenia elementów prefabrykowanych. 
- rodzaj wykonania materiałowego kinety.  
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- dane dotyczące wykonania połączenia studzienki z kanałem odpływowym 
i kanałami dopływowymi. 

Prefabrykowane elementy studzienek ( z wyjątkiem pierścieni dystansowych ) łączone są za 
pomocą uszczelek. Typ uszczelki należy określić w zamówieniu. 

Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek 
fabrycznie osadzone są króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych. 
Ściany studzienek zabezpieczyć Abizolem 2R + 2 Pg. Z dodatkowego zabezpieczenia 
powłoką bitumiczną można zrezygnować w przypadku posiadania oświadczenia producenta 
studni o wytrzymałości ich produktu na wody agresywne w stosunku do betonu. 
 
Uwaga: Studnię oznaczoną w części graficznej d(w)4 należy wyposażyć we właz ażurowy 
pełniący funkcję wpustu. 

Na ciągach kanalizacyjnych zaprojektowano również studnie Ø600 oraz studnie 
Ø315 mm, które należy wykonać jako typowe prefabrykowane z tworzyw sztucznych. 
Sugerowane jest, aby były zastosowane produkty producenta rur, co zapewni szczelność 
systemu i komfort wykonawstwa (kompatybilność systemu).  
 
5.3. Przykanaliki. 
 

Ścieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane będą do kolektorów poprzez 
projektowane przykanaliki. Przykanalik składa się ze studzienki ściekowej Ø 500 mm 
z osadnikiem h≥0,5 m, oraz rur gładkościennych z litego PP Ø200 mm SN16, zgodnych z 
opisem w punkcie 5.1. Odprowadzenie wody z rynien rurami z litego PP Ø160 mm SN16, 
zgodnych z opisem w punkcie 5.1. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą 
kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta (ze 
względu na różnice w tolerancji wykonania). Rury posiadające aprobatę IBDIM oraz 
posiadające nadruk identyfikacyjny. 
Studzienka ściekowa składa się z kraty wpustu ulicznego żeliwnego typu ulicznego 
(kl. D400),  kręgów betonowych  Ø 500 mm, osadnika, płyty fundamentowej gr. 15 cm, 
pierścienia odciążającego.  
Studzienka ściekowa ma za zadanie oczyszczenie ścieków z zanieczyszczeń ziarnistych 
mineralnych. 
 
SCHEMAT WŁACZENIA WPUSTU ULICZNEGO 

 
 
 

Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.

L

i

N2

N1

N3
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Zestawienie wpustów i przykanalików  
 

 
Lp. 

 

Nr 
wpustu 

 

 

Rzędna 
kraty 

wpustu 
[N1] 

 

Rzędna dna 
przykanalika 

wpustu 
(wylot) 

[N2] 

 

Rzędna dna 
przykanalika 
przy wlocie 
do studni 

[N3] 

 
Długość 

przykanalika 
[L] 

 

Spadek 
i [‰] 

 

 

Nr studni 
włączeniowej 

 

 
       

1 wp1 175,46 174,31 174,24 1,5 50 d2 
2 wp2 177,00 175,90 175,85 1,0 50 t2 
3 wp3 178,29 177,26 177,09 3,5 50 D8 
4 wi5 178,44 177,24 177,18 4,0 15 d8.1 
5 wp4 178,38 177,18 177,11 1,5 50 d11 
6 wp6 174,82 173,95 173,83 2,5 50 d20 
7 wp7 175,60 174,52 174,47 1,0 50 d21 
8 wp8 177,36 176,33 176,28 1,0 50 d24 
9 wp9 177,88 176,67 176,62 1,0 50 d26 
10 wp10 177,92 176,92 176,76 10,5 15 D27 
11 wp11 177,95 176,85 176,77 1,5 50 t7 
12 wp12 178,01 176,89 176,81 1,5 50 d27.1 
13 wp13 178,14 177,00 176,85 3,0 50 D29 
14 wp14 178,29 177,03 176,98 1,0 50 D30 
15 wp15 178,28 177,19 177,05 9,5 15 D30 
16 wp16 178,28 177,28 177,24 2,5 15 wp15 
17 wp19 178,33 177,29 177,21 1,5 50 t6 
18 wp17 178,58 177,50 177,43 1,5 50 d32 
19 w18 178,90 177,76 177,68 1,5 50 d34 
        

 
W miejscach oznaczonych w części graficznej „T” należy zamontować na kolektorze trójnik 
systemowy lub przyłącze siodłowe ze zintegrowanym przegubem kulowym umożliwiającym 
odchylenie przyłącza rurowego w zakresie od 0º do 13º i kompensującym różnice w osiadaniu 
rur szerokości nominalnej Ø 200/160 mm stosowanych się do połączeń z rurami PP.  
 
 
5.4. Ilość ścieków deszczowych. 
 

Projektowana inwestycja jest remontem istniejącej kanalizacji deszczowej (wymiana 
istniejących kolektorów i przyłączy) i w związku z powyższym nie zmieni się ilość ścieków 
deszczowych odprowadzanych do cieku. 
 

Wody opadowe spłukują zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz 
zanieczyszczenia z produktów ropopochodnych mogących występować na powierzchniach 
utwardzonych a zwłaszcza drogach z uwagi na sposób ich eksploatacji. Ww. spłukiwane 
substancje stanowić będą główne źródło zanieczyszczenia wód opadowych. 
Spływająca woda opadowa z dróg charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu roku, 
miesiąca czy doby oraz w czasie trwania deszczu. Wody opadowe spływające z nawierzchni 
drogi zawierają zanieczyszczenia, których głównymi źródłami są: 

- osiadłe z powietrza aerozole i pyły 
- zanieczyszczenia składające się z produktów ścierania nawierzchni drogi, ogumienia, 
piasku, ziemi, liści, benzyn i innych zanieczyszczeń. 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – (Dz. U. Nr 137/2006r., poz. 984), 
nakłada obowiązek oczyszczania ścieków opadowych z powierzchni szczelnych w ilości 
15 l/ha, tak aby ścieki wprowadzane do wód i ziemi nie zawierały substancji 
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l 
węglowodorów ropopochodnych.  

Ponieważ projektowane odcinki kolektorów deszczowych odprowadzają ścieki 
pochodzące z nawierzchni dróg gminnych, nie projektuje się innych urządzeń 
podczyszczających niż osadniki we wpustach, gdzie zatrzyma się większa część zawiesin 
mineralnych, co pozwoli na odprowadzenie do docelowego odbiornika wód deszczowych i 
roztopowych o normatywnym składzie.  

 
5.5.Wylot  
 

Projektuje się przebudowę 2 szt. wylotów z projektowanej kanalizacji deszczowej: 
W1  -  Dn 250 mm 
W2  -  Dn 400 mm 
Wyloty wykonać jako typowy zgodnie z rysunkami szczegółowymi w części graficznej. 
Dopuszcza się zastosowanie gotowych elementów prefabrykowanych. Wyloty należy 
wyposażyć w klapy zwrotne skośne np. typu OKSYDAN-KPE wykonane z polietylenu lub 
polipropylenu - materiałów nie podatnych na oddziaływanie warunków atmosferycznych 
i ścieków. Średnica klapy dobrana do średnicy kanału wylotowego 

 
 
6. SKRZYŻOWANIA Z PRZESZKODAMI. 
 

Na trasie projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików 
występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. Głównie z istniejącą siecią wodociągową 
i kanalizacją sanitarną.  
Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy przeprowadzać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem właściciela sieci. Przed przystąpieniem do prac związanych z 
układaniem rurociągów należy dokonać okrywki mającej na celu ustalenie faktycznej 
głębokości położenia przepustów, wodociągu i innych istniejących sieci.  
Z uwagi na dużą ilość uzbrojenia w niektórych rejonach miejscowości istnieje duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji przy skrzyżowaniach sieci projektowanej 
z istniejącymi z powodu położenia istniejących przewodów na rzędnej innej od założonej. 
O wystąpieniu kolizji należy każdorazowo powiadomić właściciela sieci, celem omówienia 
warunków przełożenia kolidującego odcinka oraz Inspektora Nadzoru. 
Istniejące przewody energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 
typu Arot w kolorze odpowiadającym zabezpieczanej sieci. 
 
7. WYTYCZNE REALIZACJI. 
Klauzula  

Jednostka projektowa informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie 
podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie 
wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje 
i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót 
ziemnych bez nadzoru. 
Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót; 

• zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, 
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• zapoznać się z wskazanymi normami, 
• zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych, wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w celu 
spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, 
terminów i technologii wykonania robót,  

• Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego 
uzbrojenia, 

• Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi 
i wpisem do dziennika budowy, 

• W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór 
projektowy i inwestorski. 

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii 
urządzeń. 
 
7.1. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę kolektora 
wytyczyć geodezyjnie w terenie. Wykopy przyjęto wykonać mechanicznie i ręcznie 
z odwozem gruntu na odległość 10 km o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami lub 
boksami szalunkowymi. Szerokość w dnie 0,90÷1,30 m. W zbliżeniu do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich właściciela, wykopy wykonać 
ręcznie. Wykopy pozostałe prowadzić w sposób mechaniczny z odwozem nadmiaru gruntu na 
odległość do 10 km. W miejscach przejść pieszych oraz poruszania się pojazdów kołowych 
należy wykonać zabudowanie kładek drewnianych typ A2 oraz B2. Prowadzenie wykopów 
przewiduje się z podziałem na grunty piaszczyste i gliniaste. Podłoża pod rurociągi wykonać 
20 cm z piasku. Po ułożeniu, rurociągi obsypać ręcznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki 
należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i 
obsypki użyć gruntu sypkiego – piasku dowiezionego na plac budowy. Projektuje się 
wymianę gruntu na całym odcinku objętym zakresem opracowania. Całość zasypów zagęścić 
do wskaźnika min. 0,98 (dokładny wskaźnik zagęszczenia podano w części drogowej). 

 
Roboty ziemne na potrzeby kanalizacji deszczowej należy skoordynować z robotami 
ziemnymi i budową innych sieci realizowanych przy budowie drogi. 
 
7.2. Montaż kolektorów z rur PP. 
  

Montaż rur z litego PP łączonego za pomocą złącz kielichowych prowadzić zgodnie z 
Instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych 
i zaleceniami producenta oraz posiadające świadectwo jakości. Do budowy kanałów należy 
stosować rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy (SN16). Podczas wszystkich prac 
montażowych należy zachować odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. 

 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić niwelety dna wykopu oraz wykonać dołki 
montażowe w miejscach połączeń rur. Montaż kolektora należy rozpocząć od najniższej 
rzędnej dna rurociągu tj. od wylotu do cieku jednocześnie włączając projektowane 
przykanaliki. 
Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm z zagęszczeniem. Zasypka ręcznie 
gruntem sypkim ( piasek ) warstwą 30 cm ponad wierzch rury, pozostałą część wykopu 
uzupełnić mechanicznie zagęszczając warstwami. 
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Należy zwrócić szczególna uwagę na staranny montaż przewodów, dobre zagęszczenie gruntu 

oraz podbicie „pachwin” przewodów. 
Przed ostatecznym odbiorem, prawidłowość ułożenie kanałów sprawdzić wykonując 
inspekcję kamerą – szczególna uwagę należy zwrócić na wykonanie prawidłowych spadków 
kanałów oraz właściwe założenie uszczelek 
 
7.3. Próba szczelności kolektora 
 
 W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. 

W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. 
W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami pomiędzy 
studniami przy długości do 50,0 m. Osobno należy sprawdzić szczelność studni. Złącza 
kielichowe powinny zostać odkryte. Woda do badanego odcinka musi byś doprowadzona 
z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. 
Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej należy napełnić wodą do wysokości 0,5 m nad 
spągiem rury w jej górnym odcinku. Czas napełniania danego odcinka powinien zapewnić 
odpowietrzenie przewodu. Ciśnienie w przewodzie winno wynosić min. 0,5 m H20 a czas 
trwania próby 60 minut. Rurociąg jest szczelny, gdy nie stwierdzi się ubytku wody. 
W przypadku nieszczelności złącza, należy je wymienić a próbę ponowić. 
Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej na 
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej 
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiąże się to z przerwami odwodnienia wykopu. Próbę 
należy wykonać zgodnie z PN – 92/B – 10735 i  PN- EN  1610 : 2002. Próby szczelności 
należy wykonać pod nadzorem Inspektora Nadzoru. 
 
 
8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. 
 

Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być prowadzone zgodnie 
z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu 
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych należy przestrzegać przepisy 
z Rozporządzenia Ministra Infrastrukrury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.). 

 
 
9. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150 z 2008 r.), Art. 46 ust. 1 nakłada na 
Inwestora obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
planowanych inwestycji na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9.11.2010 r. Dz. U. nr 
213 poz. 1397 (tekst jednolity DZ.U. 2016 p. 71), §3.1 ust. 79 nie jest kwalifikowana jako 
inwestycja mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  (sieci kanalizacyjne 
o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy 
metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym 
i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków). 
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W związku z tym, że przedmiotowa inwestycja jest kanalizacją deszczową, Inwestor nie 
wystąpił o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
 
 
 
 
 
10. UZGODNIENIA: 
 
 

 

Lp. Tytuł Uzgadniający Numer i data Uwagi 

1. 
Notatka służbowa  

 

 

Zarządca cieku – 
Białka –P. Roland 

Michałewycz 

Z dnia  

0.01.2017r 
- 

2. Uzgodnienie rozwiązań 
projektowych 

 
WZMiUW w 
Krapkowicach 

KKR-4100/61/5B/01/17 z 
dnia 07.02.2017r 

- 

3. Uzgodnienie rozwiązań 
projektowych 

 
Gmina Strzeleczki IRI.7021.27.2017.SK z dnia 

17.02.2017r 
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA. 
  

 
1. PLAN SYTUACYJNY, W SKALI 1 : 500  

2. PROFIL PODŁUZNY KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

3. WPUST ŚCIEKOWY ULICZNY Z OSADNIKEM 

4. WYLOT DO CIEKU 

 

 



                         TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Odc. DL Śred. Szer. Z1 Z2 hśr. Wykop Wykop umocn. Podsypka Obsypka Nadmiar Zasypka

reczny mech. piaskowa

[m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m3] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3]

Zlewnia W1

W1 - d1 2,00 250 1,05 0,93 1,03 0,98 0,50 1,98 4,72 1,22 1,06 1,87 0,61

d1 - d2 6,00 250 1,05 1,03 1,32 1,18 1,73 6,93 16,50 2,06 3,17 5,10 3,56

d2 - d3 9,00 250 1,05 1,32 1,27 1,30 2,83 11,30 26,91 2,69 4,76 7,45 6,68

d3 - d(w)4 8,00 250 1,05 1,27 1,25 1,26 2,45 9,81 23,36 2,48 4,23 6,65 5,61

d(w)4 - d5 7,50 250 1,05 1,25 1,22 1,24 2,26 9,04 21,53 2,38 3,96 6,25 5,05

d5 - t1 3,00 250 1,05 1,22 1,22 1,22 0,89 3,58 8,52 0,63 1,59 2,36 2,11

t1 - t2 1,50 250 1,05 1,22 1,22 1,22 0,45 1,79 4,26 0,32 0,79 1,18 1,06

t2 - d6 6,50 250 1,05 1,22 1,22 1,22 1,94 7,75 18,46 2,17 3,43 5,46 4,23

d6 - t3 3,00 250 1,05 1,22 1,21 1,22 0,89 3,57 8,49 0,63 1,59 2,36 2,09

t3 - d7 4,50 250 1,05 1,21 1,21 1,21 1,33 5,33 12,69 1,75 2,38 3,89 2,78

d7 - D8 4,50 250 1,05 1,21 1,20 1,21 1,33 5,31 12,65 1,75 2,38 3,88 2,76

D8 - d9 9,50 250 1,05 1,20 1,36 1,28 2,95 11,81 28,12 2,80 5,02 7,87 6,90

d9 - d10 8,00 250 1,05 1,36 1,30 1,33 2,57 10,28 24,48 2,48 4,23 6,67 6,18

d10 - d11 8,00 250 1,05 1,30 1,25 1,28 2,48 9,91 23,60 2,48 4,23 6,65 5,74

d2 - wp1 1,50 200 1,00 1,31 1,24 1,28 0,79 3,16 9,75 0,50 0,70 1,39 2,56

d2 - R1 1,50 160 0,90 1,31 1,24 1,28 0,40 1,59 4,43 0,27 0,59 0,89 1,10

d3 - R2 2,50 160 0,90 1,27 1,15 1,21 0,63 2,54 7,05 0,45 0,98 1,49 1,69

d3 - R3 3,00 160 0,90 1,27 1,12 1,20 0,75 3,01 8,37 0,54 1,18 1,78 1,98

d(w)4 - R4 3,00 160 0,90 1,25 1,10 1,18 0,74 2,97 8,25 0,54 1,18 1,78 1,93

d5 - R5 2,00 160 0,90 1,22 1,12 1,17 0,49 1,97 5,48 0,36 0,79 1,19 1,28

t1 - dr1 1,50 160 0,90 1,18 1,10 1,14 0,36 1,45 4,02 0,27 0,59 0,89 0,92

dr1 - R6 1,00 160 0,90 1,10 1,05 1,08 0,23 0,92 2,55 0,18 0,39 0,59 0,55

t2 - wp2 1,00 200 1,00 1,20 1,15 1,18 0,61 2,42 7,78 0,40 0,47 1,02 2,00

d6 - d6.1 3,50 160 0,90 1,22 1,05 1,14 0,84 3,36 9,35 0,63 1,38 2,08 2,13

d6.1 - R7 0,50 160 0,90 1,05 1,02 1,04 0,11 0,44 1,24 0,09 0,20 0,30 0,26

d6 - R8 2,00 160 0,90 1,21 1,11 1,16 0,49 1,96 5,44 0,36 0,79 1,19 1,26

t3 - R9 4,00 160 0,90 1,15 0,95 1,05 0,90 3,60 10,00 0,72 1,58 2,38 2,12

d7 - R10 2,00 160 0,90 1,21 1,11 1,16 0,49 1,96 5,44 0,36 0,79 1,19 1,26

D8 - wp3 3,50 200 1,00 0,96 0,79 0,88 1,01 4,04 11,65 0,90 1,64 2,70 2,35

D8 - d8.1 12,00 200 1,00 1,17 1,35 1,26 3,50 14,02 35,04 2,40 5,62 8,40 9,12

d8.1 - wi5 4,00 200 1,00 1,35 1,20 1,28 1,52 6,08 17,13 1,00 1,87 3,13 4,47

d9 - R11 1,00 160 0,90 1,36 1,20 1,28 0,27 1,07 2,96 0,18 0,39 0,59 0,74

d10 - R12 1,00 160 0,90 1,30 1,20 1,25 0,26 1,04 2,90 0,18 0,39 0,59 0,71

d11 - R13 1,50 160 0,90 1,25 1,17 1,21 0,38 1,52 4,23 0,27 0,59 0,89 1,01

d11 - wp4 1,50 200 1,00 1,24 1,17 1,21 0,76 3,02 9,33 0,50 0,70 1,38 2,40

Razem: 134,50 40,14 160,55 406,65 36,91 65,63 103,49 97,20

Zlewnia W2 - część 1

W2 - d20 1,50 400 1,25 0,90 1,03 0,97 0,44 1,75 3,50 1,18 1,12 1,98 0,21

d20 - d21 17,00 400 1,25 1,03 1,24 1,14 5,67 22,70 45,39 5,05 12,74 19,48 8,89

d21 - d22 5,50 400 1,25 1,24 1,25 1,25 1,99 7,95 15,90 2,18 4,12 6,54 3,39

d22 - d23 19,50 400 1,25 1,25 1,26 1,26 7,09 28,37 56,75 5,68 14,61 22,29 13,17

d23 - d24 7,00 400 1,25 1,26 1,14 1,20 2,45 9,80 19,60 2,55 5,25 8,20 4,05

d24 - d25 7,50 400 1,25 1,14 1,27 1,21 2,63 10,54 21,08 2,68 5,62 8,80 4,38

d25 - t4 3,00 400 1,25 1,27 1,27 1,27 1,10 4,41 8,82 1,55 2,25 3,73 1,78



t4 - t5 7,00 400 1,25 1,27 1,28 1,28 2,58 10,33 20,65 2,55 5,25 8,24 4,67

t5 - d26 4,00 400 1,25 1,28 1,28 1,28 1,48 5,92 11,84 1,80 3,00 4,86 2,54

d26 - D27 8,00 400 1,25 1,28 1,24 1,26 2,92 11,68 23,36 2,80 6,00 9,35 5,25

D27 - D28 10,00 400 1,25 1,24 1,31 1,28 3,69 14,75 29,50 3,30 7,49 11,62 6,82

D28 - D29 11,00 400 1,25 1,31 1,33 1,32 4,18 16,72 33,44 3,55 8,24 12,75 8,15

d20 - wp6 2,50 200 1,00 1,02 0,90 0,96 0,86 3,44 10,18 0,70 1,17 2,02 2,28

d21 - wp7 1,00 200 1,00 1,24 1,19 1,22 0,62 2,48 7,98 0,40 0,47 1,03 2,07

d21 - R39 3,00 160 0,90 1,24 1,09 1,17 0,74 2,95 8,19 0,54 1,18 1,78 1,90

d22 - R14 4,00 160 0,90 1,25 1,05 1,15 0,97 3,89 10,80 0,72 1,58 2,38 2,48

d23 - R15 1,50 160 0,90 1,26 1,19 1,23 0,38 1,54 4,28 0,27 0,59 0,89 1,03

d23 - R16 2,50 160 0,90 1,27 1,14 1,21 0,63 2,53 7,03 0,45 0,98 1,49 1,68

d24 - R17 1,00 160 0,90 1,14 1,09 1,12 0,24 0,95 2,63 0,18 0,39 0,59 0,59

d24 - wp8 1,00 200 1,00 1,14 1,09 1,12 0,58 2,32 7,48 0,40 0,47 1,01 1,89

d25 - R18 1,50 160 0,90 1,26 1,19 1,23 0,38 1,54 4,28 0,27 0,59 0,89 1,03

t4 - d4.1 2,00 160 0,90 1,12 1,02 1,07 0,46 1,83 5,08 0,36 0,79 1,19 1,10

d4.1 - R19 0,50 160 0,90 1,02 1,00 1,01 0,11 0,44 1,21 0,09 0,20 0,30 0,25

t5 - R20 1,50 160 0,90 1,15 1,08 1,12 0,36 1,42 3,95 0,27 0,59 0,89 0,88

d26 - wp9 1,00 200 1,00 1,28 1,23 1,26 0,64 2,55 8,18 0,40 0,47 1,04 2,15

D27 - wp10 10,50 200 1,00 1,16 1,00 1,08 2,99 11,95 31,62 2,30 4,92 7,64 7,30

D27 - t7 3,00 250 1,05 1,21 1,21 1,21 0,89 3,55 8,46 0,63 1,59 2,36 2,08

t7 - d27.1 6,00 250 1,05 1,21 1,20 1,21 1,77 7,08 16,86 1,26 3,17 4,73 4,13

t7 - wp11 1,50 200 1,00 1,17 1,10 1,14 0,40 1,60 4,01 0,30 0,70 1,05 0,95

d27.1 - wp12 1,50 200 1,00 1,19 1,11 1,15 0,73 2,91 9,00 0,50 0,70 1,37 2,27

d27.1 - R21 1,50 160 0,90 1,20 1,12 1,16 0,37 1,47 4,08 0,27 0,59 0,89 0,95

d27.1 - R22 4,50 160 0,90 1,20 0,97 1,09 1,04 4,16 11,57 0,81 1,77 2,67 2,53

D29 - wp13 3,00 200 1,00 1,33 1,18 1,26 1,21 4,84 14,00 0,80 1,41 2,43 3,62

Razem: 155,50 52,59 210,34 470,63 46,77 100,01 156,48 106,45

Zlewnia W2 - część 2

D29 - D30 16,50 400 1,25 1,33 1,29 1,31 6,23 24,92 49,83 4,93 12,37 18,93 12,22

D30 - t6 5,00 250 1,05 1,14 1,12 1,13 1,40 5,59 13,30 1,05 2,64 3,94 3,05

t6 - D31 5,00 250 1,05 1,12 1,12 1,12 1,39 5,54 13,20 1,85 2,64 4,25 2,68

D31 - d32 20,00 250 1,05 1,12 1,23 1,18 5,78 23,10 55,00 5,00 10,57 16,10 12,78

d32 - d33 13,50 250 1,05 1,23 1,25 1,24 4,08 16,33 38,88 3,64 7,13 10,98 9,43

d33 - d34 12,00 250 1,05 1,25 1,27 1,26 3,68 14,72 35,04 3,32 6,34 9,81 8,59

d34 - D35 11,50 250 1,05 1,27 1,20 1,24 3,47 13,86 33,01 3,22 6,08 9,40 7,93

D30 - wp14 1,00 200 1,00 1,30 1,25 1,28 0,65 2,58 8,28 0,40 0,47 1,04 2,18

wp14 - R23 1,50 160 0,90 1,20 1,12 1,16 0,37 1,47 4,08 0,27 0,59 0,89 0,95

wp14 - R24 1,50 160 0,90 1,20 1,12 1,16 0,37 1,47 4,08 0,27 0,59 0,89 0,95

D30 - wp15 9,50 200 1,00 1,22 1,11 1,17 2,92 11,66 30,93 2,10 4,45 6,97 7,61

wp15 - wp16 2,50 200 1,00 1,06 1,02 1,04 0,92 3,70 10,82 0,70 1,17 2,05 2,57

wp15 - R25 2,00 160 0,90 1,05 0,95 1,00 0,43 1,73 4,80 0,36 0,79 1,19 0,97

wp16 - R26 1,50 160 0,90 0,97 0,90 0,94 0,31 1,23 3,41 0,27 0,59 0,89 0,64

t6 - wp19 1,50 200 1,00 1,09 1,01 1,05 0,68 2,71 8,40 0,50 0,70 1,35 2,04

D31 - d31.1 6,50 200 1,00 1,10 1,25 1,18 1,79 7,15 17,88 1,30 3,05 4,55 4,39

d31.1 - R27 3,00 160 0,90 1,25 1,10 1,18 0,74 2,97 8,25 0,54 1,18 1,78 1,93

d31.1 - R28 2,00 160 0,90 1,25 1,15 1,20 0,50 2,02 5,60 0,36 0,79 1,19 1,33

d32 - wp17 1,50 200 1,00 1,23 1,16 1,20 0,75 3,00 9,27 0,50 0,70 1,38 2,38

d32 - R29 6,50 160 0,90 1,23 0,91 1,07 1,49 5,94 16,51 1,17 2,56 3,86 3,57

d33 - d33.1 5,50 200 1,00 1,25 1,17 1,21 1,55 6,20 15,51 1,10 2,58 3,85 3,91



d33.1 - R30 7,50 160 0,90 1,17 0,94 1,06 1,69 6,78 18,83 1,35 2,95 4,46 4,02

d33.1 - R31 1,50 160 0,90 1,16 1,09 1,13 0,36 1,43 3,98 0,27 0,59 0,89 0,90

d33.1 - R32 3,00 160 0,90 1,17 1,08 1,13 0,72 2,86 7,95 0,54 1,18 1,78 1,80

d34 - w18 1,50 200 1,00 1,27 1,19 1,23 0,77 3,07 9,48 0,50 0,70 1,38 2,45

d34 - d34.1 5,00 200 1,00 1,26 1,19 1,23 1,43 5,70 14,25 1,00 2,34 3,50 3,63

d34.1 - R33 3,00 160 0,90 1,19 1,10 1,15 0,73 2,91 8,07 0,54 1,18 1,78 1,85

d34.1 - R34 1,50 160 0,90 1,19 1,11 1,15 0,36 1,46 4,05 0,27 0,59 0,89 0,93

D35 - d35.1 5,50 200 1,00 1,20 1,21 1,21 1,55 6,18 15,46 1,10 2,58 3,85 3,88

d35.1 - d35.2 2,00 200 1,00 1,21 1,18 1,20 0,56 2,23 5,58 0,40 0,94 1,40 1,39

d35.2 - R38 10,50 160 0,90 1,18 0,97 1,08 2,41 9,64 26,78 1,89 4,14 6,24 5,81

d35.1 - R35 2,00 160 0,90 1,21 1,11 1,16 0,49 1,96 5,44 0,36 0,79 1,19 1,26

d35.1 - R36 7,50 160 0,90 1,21 0,99 1,10 1,76 7,02 19,50 1,35 2,95 4,46 4,32

d35.2 - R37 3,50 160 0,90 1,18 1,01 1,10 0,82 3,26 9,07 0,63 1,38 2,08 2,00

Razem: 183,50 53,09 212,37 534,48 43,04 90,30 139,17 126,30

Roboty ziemne obliczono od poziomu rzędnej terenu istniejącej do poziomu rzędnej istniejącej. 

Nasypy do rzędnej projektowanej uwzględniono w części drogowej opracowania.

Rozbiórki istniejących nawierzchni uwzglęniono w części drogowej.   

Przyjęto 20 % robót ręcznych
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