
OPISY TECHNICZNE  

 

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

 

1. Przedmiot inwestycji 

 Remont przepustu drogowego w miejscowości Wróblin gmina Głogówek. 

Droga powiatowa nr 1249 O. 

 

2. Podstawa opracowania 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonano na zlecenie Starostwa 

Powiatowego w Prudniku w związku z planowanym remontem istniejącego obiektu z 

powodu złego stanu technicznego. 

Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego jest: 

- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem 

- pomiary wykonane na obiekcie w terenie  

- dokumentacja fotograficzna z dnia 30.10.2008r. 

- dokumentacja rysunkowa przepustu /inwentaryzacja/ 

a) przekrój poprzeczny w skali 1:50 

b) widok z boku w skali 1:25 

c) rzut murów w skali 1:100 

Plan sytuacji w skali 1:500 

rysunki robocze przepustu – załącznik do kosztorysu  

- widok z boku w skali 1:50 

- przekrój poprzeczny /płyta żelbetowa/ w skali 1:25 

- typowe poręcze mostowe 

 

3. Lokalizacja 

 Droga powiatowa Nr 1249 O relacji Stare Kotkowice – Wróblin - 

Naczęsławice przekroczenie przeszkody rowu melioracyjnego w miejscowości 

Wróblin  stanowi przepust kamienny o świetle poziomym 2,55m i wysokości 2,45m. 

Ścianki czołowe od strony: wlotu – murowana studnia kanalizacyjna do której 



włączone są trzy rurociągi z rur betonowych ∅100cm ∅30cm i ∅50cm. Od strony wylotu – dwa 

skrzydełka z kamienia obrobionego i cegły klinkierowej (wymagają przebudowy). Przyczółki 

kamienne na których wsparte są dźwigary stalowe PN26cm zamocowane na sztywno 

bez łożysk. Pomost wykonany jest z poprzecznie ułożonych belek stalowych o 

wysokości 10cm typu „ZORES” wypełnionych warstwą cegły na zaprawie 

cementowo – wapiennej zalanej gruzobetonem. Długość przepustu 8,80m + studnia 

kanalizacyjna 3,05m (12,05m). Na belkach stalowych PN26 w ilości 8szt. Występuje 

korozja i wymaga to wykonania powłoki ochronnej antykorozyjnej. Poprzecznice z 

belek stalowych typu „ZORES” mocno skorodowane stan techniczny zły. Dno 

przepustu zamulone na wysokość 30-50cm nieutwardzone. Rów w obrębie przepustu 

(od strony wylotu) posiada dno nieregularne o zmiennej szerokości. Pochylenie skarp 

zróżnicowane – skarpy zarośnięte krzewami i drzewami. 

 

4. Urządzenia obce 

Od strony wlotu rurociągi betonowe 

 

5. Szerokość przepustu 

/przed remontem/  jezdnia 6,90m chodnik: P=0,95cm L=1,25m 

/po remoncie/   jezdnia 6,50m chodnik: P=1,80cm L=1,25m 

 

6. Światło przepustu 

- bez zmian 

 

7. Część przelotowa 

- bez zmian 

 

8. Fundament 

- bez zmian 

 

9. Ustrój nośny przepustu w części przelotowej 



Demontaż istniejącego pomostu, wykonanie płyty żelbetowej grubości 18cm 

betonem klasy B-30 

 

10. Projektowany remont przepustu polegać będzie na: 

a) rozbiórce nawierzchni bitumicznej i podbudowy, 

b) rozbiórce chodnika, gzymsu betonowego i poręczy, 

c) demontażu pomostu stalowego, 

d) naprawie podpór z kamienia uzupełnienie ubytków spoinowanie ścian, 

e) montażu dźwigara stalowego PN26, 

f) konserwacji dźwigarów PN26, 

g) wykonaniu płyty żelbetowej wraz z izolacją poziomą i warstwą ochronną z 

betonu B-30, 

h) wykonaniu nawierzchni jezdni i chodników, 

i) montażu poręczy mostowych, 

j) odbudowa skrzydełek z kamienia obrobionego i cegły od strony wylotu, 

k) uporządkowanie skarp i dna od strony wlotu. 

 

11. Urządzenia zabezpieczające oraz przepisy BHP 

Na czas prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć teren budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi w tej sprawie. 

Wyznaczyć i oznakować objazd na czas remontu. 

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z remontem przepustu pod drogą 

Nr 1249 O w miejscowości Wróblin wykonać zgodnie z zaleceniami zarządcy 

drogi. 

 

Opracował: Edward Zając 

 

Listopad 2008r. 

 

 

 



O P I S   T E C H N I C Z N Y – część II 

 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski wraz z załącznikami na 

wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika drogi powiatowej Nr 1249 O  

relacji Stare Kotkowice – Wróblin – Naczęsławice. 

 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie Starostwa Powiatowego w Prudniku 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 

- protokół uzgodnienia danych wyjściowych do kosztorysowania 

-  pomiary uzupełniające w terenie  

- obowiązujące normy i normatywy 

- mapa ewidencji gruntów  

- wypis z rejestru gruntów 

 

3. Zakres opracowania 

 Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej  

m. Stare Kotkowice 
A. od KM 0+034 do KM 0+744 odcinek długości 710,00m 

Zakres robót do wykonania: 
- frezowanie nawierzchni  
- wyrównanie profilu masą mineralno – bitumiczną (asfaltową) 
- wykonanie warstwy ścieralnej 
- ścinanie poboczy 
- pogłębienie rowów 
- przepusty i zjazdy 
- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych 
- wymiana znaków pionowych 

m. Wróblin 
B. od KM 2+709 do KM 3+319 odcinek długości 610,00m 

Zakres robót do wykonania: 
- przebudowa chodników 
- przebudowa wjazdów 
- frezowanie nawierzchni 
- wyrównanie profilu nawierzchni masą mineralno – bitumiczną (asfaltową) 
- wykonanie warstwy ścieralnej 



- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych 
- czyszczenie rowów 

 
4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Długość drogi 710,00m+610,00m=1320,00m. Początek od drogi krajowej Nr40 m. 

Stare Kotkowice Koniec m. Wróblin przed ciekiem wodnym KM 3+319 

Droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 

jezdni. 

W granicy zabudowy ograniczona jest obustronnie krawężnikiem betonowym, od 

strony budynków usytuowany jest chodnik. 

W m. Stare Kotkowice od nr 1 do nr 13 o nawierzchni z kostki brukowej 

W m. Wróblin od nr 1 do nr 25 o nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 

Nawierzchni bitumiczna o niejednolitej strukturze masy bitumicznej posiada liczne 

wgniecenia, koleiny wypukłości, powierzchniowe pęknięcia, ubytki w warstwie 

ścieralnej oraz widoczne łaty po remontach cząstkowych. 

Chodnik w m. Stare Kotkowice jest w stanie zadawalającym. Chodnik w m. Wróblin 

posiada liczne załamania w profilu podłużnym  i poprzecznym, wjazdy o 

zróżnicowanej nawierzchni (beton, bloczki betonowe, kostka). Krawężniki betonowe 

zapadnięte na skutek osiadania podłoża i dynamicznych obciążeń ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

Istniejące uzbrojenie terenu: 

- kanalizacja burzowa 

- sieć wodociągowa 

- napowietrzna sieć telefoniczna 

- napowietrzna linia energetyczna. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach remontu przewiduje się wykonanie odnowy nawierzchni jezdni (warstwa 

ścieralna) z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej oraz przebudowę chodnika 

w m. Wróblin na nawierzchnię z kostki wibroprasowanej typu „POLBRUK”. 

Ponieważ istniejące spadki poprzeczne są bardzo zróżnicowane 

(0,5;0,8;1,5;1,9;2,7;2,5;3,5%) i niejednolite, jezdnię należy wyrównać masą 



mineralno bitumiczną do jednolitego spadku poprzecznego w wysokości 2% i ułożyć 

warstwę ścieralną grubości 4cm 

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

- 4cm beton asfaltowy grysowo żwirowy drobnoziarnisty standard II 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego standard II w ilości 55kg/m2 

- istniejąca nawierzchnia. 

5.2. Konstrukcja nawierzchni chodników 

- kostka z betonu wibroprasowanego typu „POLBRUK” o wymiarze 

20x10x6cm koloru szarego 

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

- warstwa wyrównawcza z piasku lub mieszanki kamiennej 0-12,8mm grubości 

do 5cm 

- istniejąca podbudowa 

5.3. Konstrukcja nawierzchni wjazdów 

- kostka z betonu wibroprasowanego typu „POLBRUK” o wymiarze 

20x10x8cm koloru czerwonego 

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

- warstwa wyrównawcza z mieszanki kamiennej 0-12,8mm grubości do 5cm 

- istniejąca podbudowa 

5.4. Krawężniki i obrzeża 

Krawężnik betonowy 15x30x100cm ułożyć na ławie betonowej zwykłej z betonu 

marki B-10  

Obrzeże betonowe 6x20x100cm ułożyć na podsypce piaskowej. 

5.5. Odwodnienie pasa drogowego w obrębie zabudowy 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodników powierzchniowe spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi do istniejących wpustów ulicznych przejazdowych i 

studzienek ściekowych połączonych z istniejącą kanalizacją burzową. 

5.6. Pobocza i rowy 

Zawyżone pobocza ściąć i uformować ze spadkiem 4-5% w kierunku rowów, które 

należy pogłębić na odcinku od KM  0+400 do KM 0+744    

Czyścić na odcinku od KM 2+709 do KM 2+779 



Ponadto należy wykonać wyrównanie poboczy na szerokości 0,75m mieszanką 

kamienną 0-12,8mm z zagęszczeniem mechanicznym. 

 

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

 m. Stare Kotkowice m. Wróblin Razem 

- powierzchnia jezdni drogowej 4367,50m2 4152,50 m2 8520 m2 

- powierzchnia chodników - 496,00 m2 496 m2 

- powierzchnia zjazdów 200,00m2 177,00 m2 377 m2 

- powierzchni poboczy 1032,00m2 210,00 m2 1242 m2 

- długości rowów 140,00m 688,00m 828m 

 

7. Zakres uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega specjalnej 

ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

8. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego (remont 

drogi) 

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji górniczej 

 

9. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie stanowi źródła zanieczyszczeń wydalanych do środowiska nie 

powoduje uciążliwości ograniczeń na terenach otaczających nie posiada 

negatywnego wpływu na środowisko. 

Nawierzchnia jezdni i chodników po wykonanym remoncie będzie gładka i 

wyprofilowana do normatywnych spadków poprzecznych. Spowoduje to szybkie 

odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodnika w czasie opadów 

atmosferycznych (likwidację dotychczasowych zastoin wodnych). Poprawi się 

płynność ruchu pojazdów mechanicznych, zmniejszy się emisja spalin do atmosfery i 

ograniczy hałas komunikacyjny. 

 

 



10. Uwagi końcowe 

- regulacja studzienek urządzeń podziemnych i zasuw wodnych wykonać do 

poziomu nawierzchni jezdni i chodników (lecz nie mniej niż 5mm do poziomu 

górnej warstwy ścieralnej). 

- Warstwę wyrównawczą wykonać zgodnie z BN-71/8933-11 

- Warstwę ścieralną wykonać zgodnie z PN-74/5-96022 

- Wysokość krawężników na przejściach dla pieszych +2cm 

- Szerokość przejścia dla pieszych min. 4,00m 

- Uzyskane materiały z rozbiórki przekazać do recyklingu uzyskany gruz 

budowlany wykorzystać do robót remontowych. 

 

Sierpień 2009r. 

       Opracował: Edward Zając 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O P I S   T E C H N I C Z N Y – część III 

 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski wraz z załącznikami na 

wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika drogi powiatowej Nr 1249 O  

relacji Stare Kotkowice – Wróblin – Naczęsławice. 

 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie Starostwa Powiatowego w Prudniku 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 

- protokół uzgodnienia danych wyjściowych do kosztorysowania 

-  pomiary uzupełniające w terenie  

- obowiązujące normy i normatywy 

- mapa ewidencji gruntów  

- wypis z rejestru gruntów 

 

3. Zakres opracowania 

 Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej  

od KM 0+744 do KM 2+709 

Zakres robót do wykonania: 
- frezowanie nawierzchni 
- wykonanie poszerzenia  
- wyrównanie profilu masą mineralno – bitumiczną (asfaltową) 
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami kamiennymi o wymiarze 2-5 

i 5-8mm 
- ścinanie poboczy  
- pogłębienie rowów 
- czyszczenie rowów 

 
4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Długość drogi 1965,00m o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5,00m 

pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 1,50 – 2,00m.  

Nawierzchnia bitumiczna posiada liczne wgniecenia, koleiny i wypukłości, 

powierzchniowe pęknięcia, ubytki w warstwie ścieralnej oraz widoczne łaty po 

remontach cząstkowych. 



5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach remontu przewiduje się wykonanie powierzchniowe utrwalenie 

nawierzchni. Wyrównanie profilu poprzecznego nawierzchni do wysokości 2%. 

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

- powierzchniowe utrwalenie grysami kamiennymi 2-5mm 

- powierzchniowe utrwalenie grysami kamiennymi 5-8mm 

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna. 

5.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

- 8cm warstwa górna z kamienia tłuczonego 

- 10cm warstwa dolna z kamienia tłuczonego 

5.3. Odwodnienie pasa drogowego w obrębie zabudowy 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy powierzchniowe spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi do rowów. 

5.4. Pobocza i rowy 

Zawyżone pobocza ściąć i uformować ze spadkiem 4-5% w kierunku rowów, które 

należy pogłębić i oczyścić od KM  0+744 do KM 2+709. 

Na szerokości 0,75m wykonać wyrównanie poboczy mieszanką kamienną 0-12,8 /lub 

materiałem uzyskanym z recyklingu materiałów z rozbiórki/ z zagęszczeniem 

mechanicznym. 

 

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

- powierzchnia jezdni drogowej 11.004,00 m2 

- powierzchnia zjazdów 400,00 m2 

- powierzchni poboczy 5.895,00 m2 

- długości rowów 3.930,00m 

 

7. Zakres uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega specjalnej 

ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 



8. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego (remont 

drogi) 

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji górniczej 

 

9. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie stanowi źródła zanieczyszczeń wydalanych do środowiska nie 

powoduje uciążliwości ograniczeń na terenach otaczających nie posiada 

negatywnego wpływu na środowisko. 

Nawierzchnia jezdni i chodników po wykonanym remoncie będzie gładka i 

wyprofilowana do normatywnych spadków poprzecznych. Spowoduje to szybkie 

odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodnika w czasie opadów 

atmosferycznych (likwidację dotychczasowych zastoin wodnych). Poprawi się 

płynność ruchu pojazdów mechanicznych, zmniejszy się emisja spalin do atmosfery i 

ograniczy hałas komunikacyjny. 

 

10. Uwagi końcowe 

- warstwę wyrównawczą wykonać zgodnie z BN-71/8933-11 

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni zgodnie PN-65/S-96033 lub PN71/S-

96034 przy użyciu emulsji asfaltowej 

- uzyskane materiały z rozbiórki przekazać do recyklingu uzyskany gruz 

budowlany wykorzystać do robót remontowych. 

 

Sierpień 2009r. 

       Opracował: Edward Zając 

 

 
 


