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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Zlecenie inwestora,

• Uzgodnienia w terenie,

• Program funkcjonalny,

• Obowiązujące przepisy i normatywy,

• Mapy zasadnicze.

• Uchwała nr XI/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krapkowice obejmującego teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w 
Krapkowicach;

• Uchwała nr IX/74/07 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 września 2007 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach;

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27 marca 2018 r. 
wydana przez Burmistrza Krapkowic;

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla inwestycji polegającej 

na przebudowie ulicy Opolskiej w Krapkowicach (DW415). Obszar opracowania znajduje się w 

województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, na terenie gminy Krapkowice, na działkach nr 

399/2 k. m. 8 oraz 95 k. m. 3, j. e. 160502_4, obręb 0011 w Krapkowicach. 

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

l.p. Rodzaje powierzchni Przedmiar

1 Powierzchnia obszaru opracowania 15 216,10m²

2 Projektowana nawierzchnia jezdni – asfaltobeton 7 111,00m²

- etap 1 3 641,90m²

- etap 2 3 469,10m²

3 Projektowane zjazdy indywidualne - kostka betonowa 829,40m²

- etap 1 722,50m²

- etap 2 106,90m²

4 Projektowane zjazdy publiczne - kostka betonowa 365,20m²

- etap 1 0,00m²

- etap 2 365,00m²
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5 Projektowana nawierzchnia chodnika – kostka betonowa 4 966,80m²

- etap 1 2 886,80m²

- etap 2 2 080,00m²

6 Proj. nawierzchnia poboczy utwardzonych – kostka betonowa 157,90m²

- etap 1 157,90m²

- etap 2 0,00m²

7 Projektowane zatoki postojowe - kostka betonowa 903,50m²

- etap 1 848,30m²

- etap 2 55,20m²

8 Projektowane zatoki autobusowe  - kostka betonowa 260,30m²

- etap 1 0,00m²

- etap 2 260,30m²

9 Powierzchnia biologicznie czynna 772,50m²

- etap 1 357,40m²

- etap 2 415,10m²

10 Powierzchnia płyt integracyjnych / ilość sztuk 93,20m² / 446szt.

- etap 1 69,60m² / 348szt.

- etap 2 23,60m² / 118szt.

11 Projektowane krawężniki 2 092,53mb.

- etap 1 971,53mb.

- etap 2 1121,00mb.

12 Projektowane obrzeża 1 364,50mb.

- etap 1 481,60mb.

- etap 2 882,90mb.

13 Projektowane koryta odwodnienia (z 4 kostek betonowych) 580,50mb.

- etap 1 421,50mb.

- etap 2 159,00mb.
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4. MAPA ORIENTACYJNA 

ORIENTACJA POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA MAPIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

 

 

ORIENTACJA MIASTA KRAPKOWICE TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
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5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Na terenie inwestycji znajduje się utwardzona droga wojewódzka DW415 wraz z wjazdami 

na tereny prywatnych posesji i zjazdami na drogi gminne o klasie „G”. Ul. Opolska (DW415) jest 

drogą dwukierunkową, o dużym natężeniu ruchu. Droga składa się z dwóch pasów jezdni o ruchu 

w przeciwnych kierunkach i nawierzchni bitumicznej, poboczy i chodników. Na wybranym odcinku 

drogi występują chodniki utwardzone z kostki betonowej i płyt betonowych (jednostronne  

i obustronne), a także pobocza trawiaste i pobocza z istniejącą zielenią wysoką. 

Szerokość jezdni jest zmienna - od 728cm do 827cm. Szerokość pobocza od strony 

północnej wynosi 150cm - 722cm, a od strony południowej 154cm - 605cm. 

Istniejący stan nawierzchni jest zły. Droga posiada w wielu miejscach ubytki, spękania 

i dziury, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, stąd wskazana jest jej przebudowa. 

Planowana inwestycja ma na celu nie tylko przebudowę konstrukcji drogi, ale również korektę 

łuków, korektę lokalizacji zatok autobusowych, wprowadzenie nowych koryt odwadniających, 

regulację istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych utwardzonych do posesji, a także 

utworzenie nowych miejsc do parkowania poprzez wprowadzenie zatok postojowych, co stanowi 

rozwiązanie bezpieczniejsze od stanu istniejącego. Obecnie, samochody parkują wzdłuż ulicy 

Opolskiej 

w sposób nieuregulowany (brak wyznaczonych zatok czy miejsc postojowych) i stanowią tym 

samym zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Sytuację tę należy zmienić i ze względu na 

duże zapotrzebowanie na stanowiska postojowe zrezygnować z części istniejących powierzchni 

biologicznie czynnych, co związane jest z koniecznością wycinki wybranych drzew (zgodnie 

z inwentaryzacją dendrologiczną), na korzyść wprowadzenia zatok utwardzonych z kostki 

betonowej. 

 

 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, która 

obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym 

w prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości 

gruntów jak: wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3,0 m wykonywane przy budowie 

dróg. Ze względu na to, iż przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi, na podstawie § 4. 

ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
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publiczne i ich usytuowanie do założeń projektowych przyjęto klasę o jeden poziom niczej, tj. klasę 

„Z”.

Do wyboru konstrukcji nawierzchni utwardzonych należy przyjąć występowanie w podłożu 

gruntowym gruntów wysadzinowych oraz następujące założenia projektowe: 

• dopuszczalne obciążenie osi - 100 kN/oś, 

• głębokość przemarzania gruntu – h = 1,00 m, 

• warunki wodne – dobre, 

• grupa nośności podłoża – G2, 

• kategoria ruchu – KR4. 

Zestawienie charakterystycznych danych projektowanej drogi:

• całkowita długość projektowanej drogi – ok. 894m brutto (ok. 850m netto),

• powierzchnia nawierzchni utwardzonej jezdni - 7 111,00m²,

• powierzchnia projektowanych chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz

poboczy utwardzonych – 6 319,30 m2,

• powierzchnia zatok postojowych: 903,50m2,

• powierzchnia zatok autobusowych: 260,30m2.

Przekrój drogowy: 

• ilość pasów ruchu – 2,

• szerokość jezdni – 6,5 - 7,5 m,

• pochylenie poprzeczne jezdni - 2%,

• szerokość chodników – min 1,50 m.

Konstrukcja drogi (jezdni, zatok postojowych i autobusowych, chodników)

Istniejąca konstrukcja jezdni została zbadana przez Inwestora, a projektowane warstwy 

przekrojowe przyjęto w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawierzchni bitumicznych i warstw 

konstrukcyjnych podbudowy. 
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Roboty budowlane przywidują całkowitą przebudowę konstrukcji jezdni z likwidacją 

istniejących warstw oraz wprowadzeniem nowych, w następującej kolejności: 

• 4 cm warstwy ścieralnej - asfalt modyfikowany SMA mieszanka matyksowo 
- grysowa) ACSO-11 

• 6 cm warstwy wiążącej z asfaltobetonu ACWO-16 

• 8 cm górnej warstwy podbudowy zasadniczej z asfaltobetonu ACPO-22 

• 25cm dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej – tłuczeń 
stabilizowany mechanicznie 0-31/0-63 

• 20 cm warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie 
wytrzymałości C3/4 

• 25 cm warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
o klasie wytrzymałości C1,5/C2, Rm28 = 2,5 MPa 

 
W ramach niniejszego opracowania przewiduje się demontaż istniejących krawężników 

i obrzeży betonowych oraz wprowadzenie nowych. Wprowadzono krawężniki betonowe 20x30cm 

(wyniesione ponad płaszczyznę jezdni 10cm), krawężniki najazdowe 20x22cm (wyniesione ponad 

płaszczyznę jezdni 2cm) oraz krawężniki skośne 30/22x20cm (wyniesione ponad płaszczyznę jezdni 

2-10cm), długości 1,00m, na ławie betonowej z oporem betonowym C12/15. Wprowadzono 

obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem betonowym C12/15 oraz koryta 

ściekowe z czterech kostek betonowych na ławie betonowej z oporem betonowym C12/15, ściek 

należy szczelnie zaspoinować przy użyciu mieszanek piaskowo - cementowych zgodnie 

z rysunkiem nr 02.  

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje się nowe nawierzchnie zgodnie z 

podanym poniżej układem konstrukcyjnym: 

 

ZATOKI AUTOBUSOWE: 

• 14 cm kostka granitowa 14x14cm spoinowana, wzmocniona zaprawą cementowo-
piaskową 1:4; 

• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

• 25cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C30/37; 

• Warstwa poślizgowa z geowłókniny wg KTKNSZ tab. 11.2; 

• 20cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie 
wytrzymałości C3/4; 

• 25 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
o klasie wytrzymałości C1,5/2, Rm28 = 2,5 MPa; 

• grunt rodzimy; 
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ZATOKI POSTOJOWE: 

• 8cm warstwy ścieralnej: kostka betonowa typu „BEHATON” kl. 50 (miejscowo płyty 
chodnikowe betonowe integracyjne o wym. 40x40x8cm - w obrębie skrzyżowań, 
zgodnie z rysunkami), 

• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

• 25cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C30/37; 

• Warstwa poślizgowa z geowłókniny wg KTKNSZ tab. 11.2; 

• 20cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie 
wytrzymałości C3/4; 

• 25 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
o klasie wytrzymałości C1,5/2, Rm28 = 2,5 MPa; 

• grunt rodzimy; 

 

ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE: 

• 8cm warstwy ścieralnej: kostka betonowa typu „BEHATON” kl. 50 (miejscowo płyty 
chodnikowe betonowe integracyjne o wym. 40x40x8cm - w obrębie skrzyżowań, 
zgodnie z rysunkami), 

• 3cm podsypki z miału kamiennego, 

• 20cm podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 
o CBR >=80%, 

• grunt rodzimy. 

 

CHODNIKI I POBOCZA UTWARDZONE: 

• 8cm warstwy ścieralnej: kostka betonowa typu „BEHATON” kl. 50 (miejscowo płyty 
chodnikowe betonowe integracyjne o wym. 40x40x8cm - w obrębie skrzyżowań, 
zgodnie z rysunkami), 

• 3cm podsypki z miału kamiennego, 

• 15cm podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 
o CBR >=80%, 

• 15cm warstwy odsączającej - pospółka, 

• grunt rodzimy. 

 

Konstrukcja nawierzchni może zawierać inne rozwiązania techniczne, jeżeli spowoduje to 

zmniejszenie kosztów budowy i jednocześnie zwiększy zakres utwardzenia dróg, a nie spowoduje 

obniżenia parametrów technicznych dróg.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty budowy i eksploatacji.  
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Odwodnienie  

W zakresie odwodnienia powierzchniowego należy przyjąć pochylenie nawierzchni 

chodników, zatok autobusowych i postojowych oraz jezdni o wartości 2%.  

Przez spadki poprzeczne jezdni opady przewiduje się odprowadzać powierzchniowo do 

projektowanych koryt odwadniających wzdłuż krawężników a stamtąd bezpośrednio do wpustów 

kanalizacji deszczowej. Na odcinkach drogi, gdzie nie projektuje się koryt odwadniających, opady 

przewiduje się odprowadzać bezpośrednio do wpustów kanalizacji deszczowej. System 

odwodnienia poprzez odcinki projektowanych rurociągów kanalizacji deszczowej wraz z miejscami 

włączeń oraz spadkami pokazano na planszy nr 04 i 04a  

Kraty wpustów ulicznych należy zastosować jako otwierane mocowane do korpusu za 

pomocą trzpieni w celu uniemożliwienia kradzieży. Wszystkie włazy zastosowane w pasie jezdni 

przeznaczone do wymiany należy zabudować w formie włazów żeliwnych z żeliwa szarego lub 

sferoidalnego zamykane uszczelnione.  

Projektowane odcinki i elementy sieci kanalizacji deszczowej - zgodnie z odrębnym 

opracowaniem. 

Wszystkie skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych - zgodnie z wytycznymi Polskiej 

Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  

 

Oświetlenie 

W ramach przedmiotowej inwestycji wprowadza się nowe oświetlenie przejść dla pieszych 

oraz zatok autobusowych na DW415, w tym 6 lamp na przejściach dla pieszych oraz 4 lampy 

oświetlające zatoki autobusowe. Projektowane przyłącza elektroenergetyczne pod słupy lamp 

oświetleniowych prowadzi się z istniejących słupów elektroenergetycznych - zgodnie z odrębnym 

opracowaniem. 

 

Zieleń 

W związku z wprowadzeniem w ramach przebudowy ul. Opolskiej nowych zatok 

postojowych oraz korektą lokalizacji istniejących zatok autobusowych konieczna jest wycinka 

wybranych drzew wzdłuż DW415. Zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną, opracowaną przez 

Pracownię Analiz Środowiskowych „SOZOLOG” Grzegorz Kusza, w wyniku przeprowadzonej analizy 

dendrologicznej (dołączonej do niniejszej dokumentacji) stwierdzono, iż większość z drzew 

przeznaczonych do wycinki charakteryzuje się słabą kondycją zdrowotną z symptomami 

powolnego zamierania, stąd decyzja o ich wycince jest uzasadniona. Jednakże, zaleca się 

wprowadzenie zamiennej zieleni wysokiej na projektowanych obszarach powierzchni biologicznie 

czynnej. 

 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU/INWESTYCJI 

Ze względu na charakter inwestycji i otaczającej jej zabudowy, a także braku występowania w 

jej okolicy: obiektów budowlanych i budynków służących obronności państwa, budowli 
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hydrotechnicznych i morskich budowli hydrotechnicznych, budowli rolniczych, budowli lotniczych i 

lotnisk, cmentarzy, obiektów i terenów znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków, a 

także terenów kolejowych i sąsiedztwo z wieloma drogami gminnymi, do wytyczenia obszaru 

oddziaływania obiektu/inwestycji, przyjęto następujące podstawy prawne: 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1944r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 290, 961, 

1165, 1250); 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 

2018r. poz. 12 i 138 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1422); 

- Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124); 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Opolskiej. 

 Zgodnie z charakterem inwestycji, a także na podstawie powyższych aktów prawnych 

określa się, iż obszar oddziaływania inwestycji następujące działki objęte inwestycją: dz. nr 399/1, 

399/2, 513, 451, 478/1, 479, 489, 491/1, 494/3 k. m. 8, dz. nr 60, 28/54, 16/2 k. m. 7, dz. nr 95, 

80/7, 91/4, 91/3, 93/29 k.m. 3. 

 

8. DANE INFORMACYJNE, 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 inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
 

9. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU 
GÓRNICZEGO 

  

 Niniejsza inwestycja nie znajduje się w obszarze wpływów eksploatacji górniczej. 

 

 

10. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 

  

 Niniejsza inwestycja w zakresie ochrony powietrza, wód i gleby nie przewiduje 

występowania zanieczyszczeń czy skażeń. W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 



FBJ Anna Broj - ul. Oświęcimska 102J, 45-641 Opole, e mail: biuro@fbj.com.pl 

 

11 
 

elektromagnetycznymi, zakazuje się przekraczania wartości normatywnych w odniesieniu do 

hałasu. Szczegóły dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określono w 

obowiązujących aktach prawa miejscowego – MPZP i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 Nie przewiduje się występowanie zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników 

przedmiotowego budynku. 

 

 

11. DANE DOTYCZĄCE WPISANIA TERENU DZIAŁKI LUB OBIEKTU DO REJESTRU 

ZABYTKÓW 

Nie dotyczy. 

 

 

12. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy. 

 

 

 

13. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 

 

Przebudowa ul. Opolskiej (DW415) nie będzie mieć negatywnego wpływu na stan 

środowiska naturalnego. Rozwiązania projektowe nie wpłyną na pogorszenie stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych. W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 

elektromagnetycznymi zakazuje się przekraczania wartości normatywnych w odniesieniu do 

hałasu. Nie przewiduje się występowanie zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników drogi. 
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