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1. PODSTAWA     OPRACOWANIA 
 

Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Stanicy – etap II, zarządcą drogi jest Urząd 

Gminy Pilchowice. 

 

P r o j e k t     o p r a c o w a n o     n a     p o d s t a w i e: 
 
- mapy sytuacyjno – wysokościowej pozyskanej z zasobów starostwa ( skala 1: 500 ), 

przetworzona cyfrowo 

- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą, 

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego, 

- inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni   drogi, 

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej 

nawierzchni  i  zakresu  remontu, 

- zakresu rzeczowego zlecenia dołączonego do umowy wykonawczej 

- obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych. 

 

2. CEL    I    ZAKRES   OPRACOWANIA 
 
 

         Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej,  której celem jest 

określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy skrzyżowania ul. 1-go Maja z 

DW 921 – ul. Gliwicką: 

- ustalenie  sposobu  zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego, 

- ustalenie  technologii przebudowy nawierzchni skrzyżowania. 

 

3. OPIS    STANU    ISTNIEJĄCEGO 
 

Istniejące zagospodarowanie terenu w granicach objętych inwestycją stanowi obszar ulicy 1-

go Maja wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką DW 921. 

Skrzyżowanie zlokalizowane jest po zewnętrznej stronie łuku poziomego trasy DW 921. 

Ulica 1-go Maja jest istniejącą drogą jednojezdniową, dwukierunkową o nawierzchni 

bitumicznej. Szerokość jezdni ul. 1-go Maja na dojeździe do skrzyżowania w stanie istniejącym 

wynosi około 4,50 m. Wzdłuż ulicy zlokalizowana jest opaska z kostki brukowej betonowej, która 

jest kontynuacją chodnika zlokalizowanego wzdłuż DW 921. 

Teren w granicach objętych inwestycją nie jest uzbrojony w infrastrukturę podziemną, toteż 

przedsięwzięcie w zakresie modernizacji skrzyżowania ul. 1-go Maja z DW 921 – ul. Gliwicka nie 

koliduje z sieciami urządzeń obcych. Odprowadzenie wody deszczowej odbywa się poprzez wpust 

deszczowy, który podlega przebudowie. 
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Lokalizację  orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na mapie  

w  skali  1: 25 000. 

  

4. PROJEKTOWANY    ZAKRES    REMONTU     DROGI 

 
 

Projektowane  zagospodarowanie  terenu istniejącego pasa  drogowego   przedstawiono 

na   planie sytuacyjnym   na  kopii  mapy  zasadniczej  do  celów projektowych  w  skali  1: 500 

(przetworzonej   cyfrowo)   (rys.  nr  2.1). 

 

Przebudowa włączenia ul. 1-go Maja z drogą wojewódzką polega na zaprojektowaniu 

właściwych parametrów geometrycznych, wykonaniu regularnej niwelety oraz krawędzi drogi, 

wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni, która ma zagwarantować odpowiednią nośność oraz 

zapewnić odpowiednie odwodnienie pasa drogowego. 

W  ramach projektu przebudowy włączenia przewidziano również przebudowę wysepki, na 

której znajduje się kapliczka. Geometria włączenia przedstawiona została na rysunku 2.1 i 

zaopiniowana pozytywie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Kapliczka znajdująca na wysepce objęta jest ochroną konserwatorską, toteż zaprojektowano 

jej obejście z kostki granitowej, natomiast obramowanie krawężnikiem granitowym 20x30 cm. 

Konstrukcję nawierzchni jezdni ul. 1-go Maja na odcinku 20 m od krawędzi drogi 

wojewódzkiej zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich, uwzględniając 

rozpoznane warunki gruntowo-wodne podłoża oraz warunek mrozoodporności, na kategorię KR5 i 

obciążenie 115 kN. 

Roboty prowadzone w pasie drogi, należy wykonać nacinając nawierzchnię jezdni. Rozkop 

wykonać schodkowo z rozdziałem na warstwę ścieralną, warstwę wiążącą, podbudowę zasadniczą 

i pomocniczą. Odsadzki winny wynosić 0,25 m dla każdej wymienionej warstwy. 

Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do wykonywania warstw nawierzchni 

skrzyżowania, należy uzyskać akceptację, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 

recept mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kruszywa dla podbudowy i materiałów 

użytych dla zadania. 

 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni: 

 

- warstwa ścieralna SMA o grubości 4 cm - AC 11S, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 8 cm - AC 16W, 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 16 cm – AC 22P 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm, 

- istniejąca  podłoże gruntowe o grupie nośności G1. 
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W ramach przebudowy włączenia przewidziano również przebudowę chodnika na długości 

wymienianego krawężnika betonowego od strony zachodniej, który stanowi kontynuację ciągu 

pieszego wzdłuż DW 921 i dowiązanie do opaski z kostki brukowej betonowej znajdującej się 

wzdłuż ul. 1-go Maja. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni chodnika: 

- kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm, 

Na przejściu dla pieszych zaprojektowano dodatkowo jeden rząd kostki integracyjnej 

szerokości 20 cm. 

 

5. Ukształtowanie   wysokościowe 

 
         Projektowane  ukształtowanie  wysokościowe  stanowi  odwzorowanie  istniejącego  

ukształtowania  wysokościowego  wyznaczonego  przez  istniejącą nawierzchnię  oraz  połączenia  

do  istniejących  jezdni  bitumicznych.   

 

6.  Odwodnienie 

 
          W ramach przebudowy wlotu ul. 1-go Maja do DW 921 przewidziano przebudowę 

istniejącego wpustu deszczowego DN500 z rusztem żeliwnym o nośności 40T oraz budowę studni 

betonowej na istniejącym ciągu kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego odprowadzenia wody 

opadowej. 

 

7. Zestawienie powierzchni 

 
 Powierzchnia chodników z kostki granitowej                  62,12 m2 

 Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego                        323,60 m2 

 Powierzchnia chodników z kostki betonowej     116,00 m2 

 Powierzchnia pobocza z destruktu asfaltowego                                            45,35 m2 

 Powierzchnia terenów zielonych       133,70 m2 

 

8. Ochrona konserwatorska 

 
Na terenie projektowanej inwestycji (wysepka kanalizująca ruch) znajduje się kaplica 

przydrożna z XVII wieku, objęta ochroną konserwatorską, wynikającą z wpisania linii do rejestru 

zabytków pod nr A/1067/69 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 

15.07.1969 r. 
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9. Wpływ inwestycji na środowisko 

 
 Przebudowa włączenia ul. 1-go Maja z drogą wojewódzką poprzez zmianę geometrii 

skrzyżowania nieznacznie zmniejszy powierzchnię o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zmiany nie 

wpłyną na zwiększenie natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, nie zmieni się oddziaływanie na 

środowisko. Projektowane zmiany poprawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu i komfort 

poruszania się po drodze. 

 W trakcie eksploatacji zużycie wody oraz innych surowców, materiałów, paliw, energii nie 

wystąpi, wymagane będzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontów w przyszłości. 

 Podczas prac wykonawczych nastąpi zużycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i 

urządzenia pracujące na placu budowy. Wystąpi również zużycie materiałów i surowców 

niezbędnych dla wybudowania drogi tj: żwir lub pospółka, kruszywo łamane, beton asfaltowy, 

piasek. 

 Odpady z rozbiórki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny być wykorzystane w 

pierwszej kolejności do prac związanych z przebudową przedmiotowej drogi, ewentualnie 

przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac 

budowlanych, a w ostateczności wywiezione na składowiska odpadów. 

 Poziom hałasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy związanej ze stałym i 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży nie może przekroczyć 55 db w godzinach 6.00-22.00 i 

50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych. 

 Po zakończeniu inwestycji teren zostanie uporządkowany a otoczenie przebudowanego 

włączenia doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 Na terenie objętym projektem nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody. 

 

10. Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy prawo budowlane) 
 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenu. Stwierdza się, że projektowana droga ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach 

działki Inwestora (167/7, 454/1, 178/7). 

  

 

 

Opracował:    

 

 

         ........................................... 
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