
O P I S   T E C H N I C Z N Y 

do uproszczonego projektu budowlanego remontu  

drogi powiatowej Nr 1614 O relacji  

*Prudnik – Pr ężynka – Prężyna - Biała* 

ul. Prężyńska w Prudniku 

 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt techniczny na remont 

drogi powiatowej Nr 1614O ul. Prężyńska w Prudniku celem poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych i pieszych 

2. Podstawa opracowania 

- mapa zasadnicza w skali 1:500 

- uzgodnienia z Starostwem Powiatowym w Prudniku 

- pomiary uzupełniające w terenie  

- protokół uzgodnienia danych wyjściowych do kosztorysowania  

- obowiązujące normy i normatywy techniczne 

3. Zakres opracowania 

 Remont odcinka drogi powiatowej (ul. Prężyńska w Prudniku) długości 

1110,00m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2270 O (ul. Kolejowa) do 

skrzyżowania z drogą krajową Nr 40 (obwodnica). 

4. Opis stanu istniejącego 

 Ulica Prężyńska jest ulicą zbiorczą w dzielnicy przemysłowej dla ulic: 

Grottgera, Budowlanych, Zielonej, Meblarskiej, Przemysłowej. W stanie 

istniejącym ulica posiada rozgraniczony pas uliczny o szerokości 16,00m, który 

jest uzbrojony w sieć: 

- wodociągową, 

- gazową,  

- kanalizacyjną sanitarną - ogólnospławną, 

- napowietrzna linia energetyczna, 

- kable energetyczne, 

- kable telekomunikacyjne. 



Szerokość: jezdni 7,00-7,20m pasów chodnikowych 2 x 4,50m. W przekroju 

poprzecznym spadek jezdni daszkowy o nachyleniu i=3-2% spadek chodników 

jednostronny i=1,5-2% w kierunku jezdni. Ruch kołowy kształtuje się w granicy 

ruchu średniego. 

Obudowa krawędzi jezdni krawężnikiem kamiennym (2x400m w KM 0+00 do 

KM 0+400) i w dalszej części betonowym typu ulicznego. Chodniki z płyt 

betonowych o wymiarze 35x35x5cm i 50x50x7cm na podsypce piaskowej. 

Wjazdy bramowe z płyt betonowych, kostki kamiennej i betonowej. 

Obudowa zewnętrzna krawędzi chodników obrzeżem betonowym 

6x20x100cm. 

od KM 0+000 do KM 0+400 

Jezdnia szerokości 7,20m z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16-18cm 

na podsypce cementowo – piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową 

posiada liczne załamania w profilu poprzecznym i podłużnym (skutek przekopów 

- awaria sieci) wymaga to przeprowadzenia remontu; (przebrukowania) na 

powierzchni 937,54m2, przełożenia (regulacji) krawężników kamiennych na 

długości 50,00m oraz wymianę w/w krawężników na odcinku 55,00m.  

Chodniki szerokości 2 x 1,50m z płyt betonowych 35/35/5cm i 50/50/7cm o 

stopniu zużycia 70% kwalifikuje się do przebudowy. 

od KM 0+400 do KM 0+600 

 Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,40m widoczne zużycie 

warstwy ścieralnej, zarysowania i pęknięcia. Chodnik oraz krawężnik betonowy 

w tym odcinku mocno uszkodzony i wymaga przebudowy (poszerzenie chodnika 

do 2,00m szerokości oraz uzupełnienie chodnika i krawężnika na odcinku 35,00m 

– brakujący odcinek do przejazdu kolejowego) 

od KM 0+600 do KM 0+800 

 Nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokości 7,10m widoczne zużycia 

warstwy ścieralnej pęknięcia i zarysowania. Znajdujący się chodnik po lewej 

stronie wymaga przebudowy. 

 

 



od KM 0+800 do KM 1+110 

 Nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokości 7,00m ubytki. W warstwie 

ścieralnej pęknięcia i zarysowania widoczne łaty po remontach cząstkowych. 

Chodnik z płyt betonowych 50/50/7cm oraz krawężnik betonowy 15x30x100cm –

do przebudowy. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach remontu przewiduje się wykonanie w KM 0+000 do KM 0+400 

wykonanie remontu nawierzchni z kostki kamiennej. Przebudowy chodnika z 

1,50m szerokości na ciąg pieszo rowerowy szerokości 2,50m przebudowę 

zjazdów oraz odnowę pasa zieleni. 

W dalszej części drogi od KM 0+400 do KM 1+110 odnowę nawierzchni 

bitumicznej jezdni przez ułożenie warstwy ścieralnej grubości 3cm celem jej 

uszczelnienia i zwiększenia nośności oraz przebudowę chodnika . A na całym 

odcinku remontowanej drogi w zakresie bezpieczeństwa ruchu wykonać: 

- regulację pionowej studzienek urządzeń znajdujących się w jezdni i 

chodnikach 

- wymiana wpustów ulicznych ściekowych wklęsłych na wpusty ściekowe 

płaskie w ilości 12szt 

- wymianę oznakowania pionowego 

- odnowę oznakowania poziomego 

- połączenie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej i PKS na 

jeden wspólny (lokalizacja w jednym miejscu przy szkole zawodowej) 

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

- nawierzchnia z kostki rzędowej wysokości 16-18cm bez zmian 

- nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna grubość 3cm beton asfaltowy 

grysowo – żwirowy drobnoziarnisty standard II 

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna i podbudowa 

5.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

- kostka z betonu wibroprasowanego typu POLBRUK – o wymiarze 

20x10x80cm (kolor czerwony) 

- podsypka piaskowa grubości 4cm 



- warstwa wyrównawcza z mieszanki kamiennej 0/12,8m-5cm 

- podbudowa z kamienia tłuczonego grubość 8cm 

- warstwa odsączająca z piasku grubość – 10cm 

5.3. Konstrukcja nawierzchni chodników 

- kostka z betonu wibroprasowanego typu POLBRUK o wymiarze 

20x10x6cm (kolor szary i czerwony) 

- podsypka z piasku lub miału kamiennego 0-6,3mm grubości 4cm 

- warstwa wyrównawcza z piasku lub mieszanki kamiennej 0-12,8m grubość 

5cm 

- warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm. 

5.4. Krawężniki i obrzeża 

Krawężnik betonowy 15x30x100cm ułożyć na ławie betonowej zwykłej z betonu  

B-15. Obrzeże betonowe 6x20x75-100cm ułożyć na podsypce piaskowej. 

5.5. Odwodnienie pasa drogowego 

Ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i jezdni i chodników 

powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi do wpustów ulicznych, 

które są podłączone przykanalikami do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.   

6. Oznakowanie pionowe 

Istniejące znaki drogowe wymienić na nowe znaki drogowe odblaskowe. 

7.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

Powierzchnia ogółem  17.760 m2 

w tym:                                 jezdnia 8,881m2 

chodniki 3.048 m2 

zjazdy 855 m2 

pozostałe (rowy, pobocza, pas zieleni) 4.976 m2 

 

8. Zakres uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 - brak danych 

9. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego (remont 

drogi) 

Droga (ulica) nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji górniczej 



10. Wpływ na środowisko 

Inwestycja nie stanowi źródła zanieczyszczeń wydalanych do środowiska 

nie spowoduje uciążliwości i ograniczeń dla otaczającego terenu. 

Po wykonanym remoncie poprawi się płynność ruchu pojazdów mechanicznych, 

zmniejszy się emisja spalin do atmosfery poprawi się bezpieczeństwo ruchu 

kołowego i pieszych. 

11. Uwagi końcowe 

- warstwą ścieralną wykonać zgodnie z normą PN-74/5-96022 

- wysokość krawężników +12cm na przejściach dla pieszych +2cm na 

zjazdach +5cm 

- do oznakowania pionowego zastosować znaki odblaskowe jednego 

rozmiaru 

- uzyskane materiały z rozbiórki nawierzchni chodnika i wjazdów po 

segregacji wykorzystać do celów remontowych – należy odtransportować 

na miejsce wskazane przez Inwestora (Zamawiającego). 

- pozostały materiał z rozbiórki przekazać do recyklingu 

- regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych wykonać z 

dokładnością ±5mm do poziomu nawierzchni 

 

Wrzesień 2009r. 

       Opracował: 

                                                                       Edward Zając 

 


