
PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
1.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi publicznej na działkach oznaczonych  w 
ewidencji gruntów numerami: 2383, 2398/3, 2364, 2492, 2498, 2489 obręb 0013 Kietrz, 
jednostka ewidencyjna Kietrz -miasto.

1.2. Kategoria obiektu budowlanego
Obiekt będący przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii:
IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych
XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI  –  sieci  jak:  elektroenergetyczne,  telekomunikacyjne,  gazowe,  ciepłownicze,
wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.

2. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna i funkcja obiektu 
budowlanego, sposób jego dopasowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
oraz spełnienia wymagań, o których mowa art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane  

2.1. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna budowli
W  wyniku  prognozowanej  struktury  rodzajowej  i  ilościowej  ruchu  na  odcinku  CD  
zaprojektowano drogę o przekroju  1x2  (droga  jednojezdniowa,  dwupasowa,  
dwukierunkowa),  pasy  ruchu  o  szerokości  2,75  m  o  nawierzchni  jezdni  z  betonu  
asfaltowego. Na odcinku AB ze względu na zastosowanie rozwiązań uspokajających ruch  
(  progi zwalniające)  zaprojektowano drogę o przekroju to 1x2 (droga jednojezdniowa,  
dwupasowa, dwukierunkowa) i szerokości  pasa ruchu 2,25m. Nawierzchnia jezdni zostanie 
ograniczona krawężnikami drogowymi betonowymi. W miejscu przejść dla pieszych  
zastosowano krawężniki betonowe obniżone.  Wzdłuż  projektowanej  drogi  zostanie  
wykonany  chodnik  o  szerokości  2,0m.  Nawierzchnia  chodnika  zostanie  wykonane  Z  
kostki betonowej szarej. Obramowanie chodników zaprojektowano z obrzeży betonowych 
30x8cm  na  ławie  betonowej. Oświetlenie  drogi  stanowić  będą  latarnie  uliczne  o  
wysokości 7,55 m w postaci słupów aluminiowych z wysięgnikami i oprawami typu LED.

2.2. Funkcja obiektu 
Droga objęta projektem pełni funkcję drogi  dojazdowej klasy„D”.

 2.3. Sposób dopasowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy  
Przebieg drogi zaprojektowano w granicach istniejących linii rozgraniczających. Profil drogi
z nawiązuje przebiegiem do otaczających go zabudowań oraz ciągów komunikacyjnych.
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2.4. Zapewnienie spełnienia wymagań, o których mowa w art.5 ust.1.
Drogę zaprojektowano tak aby spełniało wymagania podstawowe: 
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków  
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii.
Drogi spełniać będą warunki użytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

2.4.1. Spełnienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji
Nie dotyczy obiektu liniowego.

2.4.2. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
Drogę zaprojektowano min. dla ruchu pojazdów PSP.
2.4.3. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania
Projektowana droga objęta opracowaniem została zaprojektowane z uwzględnieniem 
warunków bezpiecznego użytkowania. Elementy dróg zostały zaprojektowane w sposób 
nie stanowiący uciążliwości oraz zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu              
i osób trzecich.  Nawierzchnię dróg zaprojektowano z materiałów nie powodujących 
niebezpieczeństwa poślizgu. 

2.4.4. Spełnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych
Nie dotyczy.

2.4.5. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony środowiska
Projektowana  droga  objęta  opracowaniem  została  zaprojektowana  tak,  aby  zawartość
w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiały  
i  stałe  wyposażenie oraz powstających w trakcie robót  i  użytkowania,  nie  przekraczały  
wartości dopuszczalnych określonych w przepisach szczególnych i Polskich Normach.

2.4.6. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony przed hałasem i drganiami
Droga  objęta  opracowaniem  oraz  urządzenia  z  nią  związane  zaprojektowano  w  taki  
sposób, aby poziom hałasu nie stanowił zagrożenia dla użytkowników oraz sąsiadów. 

2.4.7. Spełnienie odpowiednich warunków oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród
Nie dotyczy.

2.4.8.Spełnienie wymagań odnośnie zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
naturalnych
Drogę  zaprojektowano z poszanowaniem zrównoważonego wykorzystani zasobów 
naturalnych, które odbywało się będzie poprzez trwałość obiektów budowlanych oraz 
poprzez wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców  i 
materiałów wtórnych.
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2.4.9. Spełnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w 
zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę-wzdłuż drogi zaprojektowano siec wodociągową wraz z hydrantami
nadziemnymi DN80.
b) zaopatrzenia w energię elektryczną
Droga objęta projektem zaopatrzona będzie w energię elektryczną do oświetlenia ulic.
c) energię cieplną- nie dotyczy.
d) usuwania ścieków, wody opadowej, odpadów 
Wody  opadowe  i  roztopowe  będą  odprowadzane  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  
deszczowej.

 Odpady stałe  komunalne będą usuwane do pojemników, a następnie wywożone na  
wysypisko miejskie. 

2.4.10. Spełnienie warunków możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych, w 
szczególności w zakresie dostępu szerokopasmowego do internetu.
Nie dotyczy.

2.4.11. Spełnienie warunku możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego
Droga poddawana będzie rocznym oraz pięcioletnim kontrolom okresowym, a niezbędne 
remonty i naprawy będą wykonywane na bieżąco.

2.4.12. Spełnienie niezbędnych warunków korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne
Przy przejściach dla pieszych zastosowano lokalne obniżenia, umożliwiające się  poruszanie
się osobom niepełnosprawnym.

2.4.13. Spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
Nie dotyczy.

2.4.14.  Spełnienie  warunków  ochrony  ludności  zgodnie  z  wymaganiami  obrony  
cywilnej
Projektowana droga nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogów  
obrony  cywilnej,  dlatego  przy  projektowaniu  nie  brano  pod  uwagę  wymogów  w  tym  
zakresie.

2.4.15. Spełnienie wymagań ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz  
obiektów objętych ochroną konserwatorską
Teren, inwestycji  nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Teren inwestycji nie jest położny na w strefie ochrony konserwatorskiej określonej w MPZP
miasta Kietrz.

2.4.16. Spełnienie wymagań odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej
Projektowana inwestycja została zlokalizowana zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 marca 
1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  
ich usytuowanie (Dz. U.2016 poz.124 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz. 
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2.4.17.  Poszanowanie,  występujących  w  obszarze  oddziaływania,  uzasadnionych  
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej
Projektowana droga nie narusza interesów osób trzecich w zakresie:
- dostępu do drogi publicznej,

            - ewentualnego pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
               elektrycznej oraz cieplnej, 

- zakłóceń dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt    
ludzi,

            - ochrony przed uciążliwościami jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
              promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

2.4.18.Spełnienie wymagań odnośnie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
osób przebywających na terenie budowy.
Dla przedmiotowej inwestycji została sporządzona informacja BIOZ.

3.Charakterystyczne dane techniczne obiektu:
-     długość 89,90m+266,84m=356,74m,
– szerokość  5,5m oraz 4,5m,
– szerokość chodnika 2,0m,
– szerokość pobocza 0,75m
– powierzchnia drogi 1876,80m2,
– powierzchnia chodników 536,15m2,
– powierzchnia zjazdów i utwardzeń 158,40m2,

4. Zestawienie powierzchni użytkowych obliczonych wg PN-ISO 9836:1997
Nie dotyczy. Obiekt liniowy.

5. Opinia geotechniczna
W płytkim podłożu gruntowym występują grunty mineralne.
Warunki wodne są dobre – w podłożu nie stwierdzono wody gruntowej.
Pod nawierzchnię drogową grunty w podłożu zakwalifikowano do grupy nośności G2.
Kategoria geotechniczna I.
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie ze wzmocnieniem gruntu poprzez stabilizację 
cementem do grupy nośności  G1.

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.
Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym.
Nie dotyczy.

8. Sposób zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 
osobny niepełnosprawne niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 
wózkach inwalidzkich
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Przy przejściach dla pieszych zastosowano lokalne obniżenia, umożliwiające się  poruszanie
się osobom niepełnosprawnym.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie

9.1. Zapotrzebowanie, jakość oraz ilość wody jak i sposób odprowadzenia ścieków oraz
wód opadowych 
Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej projektowaną 
siecią kanalizacji deszczowej.

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Nie dotyczy.

9.3. Rodzaj i ilość wytwarzania odpadów 
Droga podczas eksploatacji generuje odpady w postaci piasku oraz innych odpadów stałych 
ze sprzątania drogi po okresie zimy.

Wody opadowe – odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej miejskiej.
Ilość odprowadzanej wody dla opadów normatywnych wynosi 26,31 l/s.

9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w 
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 
Projektowana droga nie będzie  emitować w/w czynników w ilościach mających wpływ na 
stan środowiska czy zdrowie ludzi.

9.5. Wpływ projektowanych obiektów budowlanych na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
Projektowaną drogę zaprojektowano w taki sposób aby nadmiernie nie  ingerować w  
wody powierzchniowe i podziemne, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Podczas 
prowadzenia prac budowlanych należy zebrać urodzajną warstwę ziemi (humus) i 
zagospodarować poza placem budowy.
W ramach zadanie konieczna będzie wycinka 14 drzew.

10. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna możliwości realizacji wysoce 
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energie elektryczna i ciepło, w 
tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w 
szczególności gdy opiera się całkowicie na energii z odnawialnych źródeł energii.
Nie dotyczy.

11. Analizę technicznych możliwości wykorzystania urządzeń które automatycznie 
regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach.
Nie dotyczy
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12.Rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe
Przebieg drogi zaprojektowano w granicach istniejącego pasa drogowego.  
Długość ulicy objętej niniejszym projektem wynosi: 356,74m.
Podstawowe parametry geometryczne  projektowanej drogi przyjęto jak dla drogi klasy D
dwukierunkowej i prędkości projektowanej Vp=30km/h.
Na  odcinku  AB  zaprojektowano  drogę  o  szerokości  4,50m,  natomiast  na  odcinku  CD
zaprojektowano drogę o szerokości 5,50m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości
2,0m.  W  załamaniach  drogi  wpisano  łuki  poziome  o  promieniach  normatywnych.  W
przekroju podłużnym przebieg niwelety dostosowano do rzędnych istniejącej nawierzchni i
terenu przyległego. W przekroju poprzecznym drogi zastosowano spadek jezdni dwustronny
2%.  Odpowiednie  odwodnienie  drogi  zapewniało  będzie  pochylenie  podłużne  drogi
kierujące wodę opadową i roztopową do wpustów deszczowych
Na projektowanym chodniku zastosowano spadki poprzeczne jednostronne 1% w kierunku
ulicy.

12.2.Konstrukcja nawierzchni
Projektowaną konstrukcję nawierzchni, przyjęto  dla kategorii ruchu KR2 – przy założonym
okresie eksploatacji 20lat i dopuszczalnym nacisku 100kN/oś. Przewiduje się nawierzchnię 
jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz wzmocnienie  
podbudowy  poprzez  stabilizację  istniejącego  podłoża  pod  nawierzchnię  drogową  do  
nośności G1. Nawierzchnia   chodników wykonana  zostanie  z  kostki  betonowej  szarej  
grubości 8cm. Jako obramowanie nawierzchni  jezdni  i  zjazdów  przewiduje  się  
zastosowanie krawężników drogowe 30x15cm betonowych na ławie betonowej z oporem. 
W miejscach obniżenia i na zjazdach zastosowano krawężniki najazdowe 22x15cm.
Na utwardzeniach terenu zastosowano płyty betonowe typu JOMB grubości 15,5cm.
Obramowanie  chodników  stanowić  będzie  obrzeże  betonowe  30x8  na  ławie  
betonowej.

12.3. Odwodnienie drogi
W celu odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano w postaci sieci kanalizacji 
deszczowej z rur strukturalnych PP Ø300 wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów 
betonowych Ø1000 łączonych na uszczelki gumowe oraz budowę wpustów deszczowych 
Ø500 z osadnikiem.  Przykanaliki wykonane będą z rur PVC-U Ø160. Studnie rewizyjne 
należy zwieńczyć włazem żeliwnym klasy D400. W ramach zadania część istniejącej 
kanalizacji zostanie przebudowana i wyłączona z użytkowania w związku z czym 
zaprojektowano nowy odcinek kanalizacji deszczowej wykonany z rur  PP Ø400 wraz ze 
studniami rewizyjnymi.

12.4. Oświetlenie drogowe i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia elektrycznego
Zaprojektowano oświetlenie drogowe w postaci słupów aluminiowych (12sz.) o wysokości 
7,55m z wysięgnikiem wyposażone w oprawa typu LED o mocy 51W.  Zaprojektowana 
została nowa skrzynka oświetlenia ulicznego SOU. Projektuje się wykonanie linii kablowej 
YAKXS 3x25mm2 wraz z bednarką uziemiającą FeZn 30x4 na całej długości kabla.

12.5.Kanalizacja techniczna
Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji technicznej.
W ramach inwestycji zaprojektowana została kanalizacja teletechniczna typu ulicznego KTu
oraz przepustowa Ktp wraz ze studniami kablowymi typu Sk-2 oraz Sk-1.
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Kanał technologiczny typu ulicznego KTu składał się będzie z: 1x rura osłonowa 110  ∅
SN8,  3x  rura  światłowodowa  40HDPE  SN8  gr  3.7mm  oraz  wiązka  mikrorur  ∅
5x 10mm HDPE, gr. 1mm∅  
Kanał  technologiczny  przepustowy  KTp  składał  się  będzie  z  1x  rura  osłonowa 110  ∅
SN8, 1x rura osłonowa 110 SN8 (w środku 3x rura światłowodowa  40HDPE SN8 gr ∅ ∅
3.7mm, wiązka mikrorur 5x 10mm HDPE, gr. 1mm)∅

12.6. Sieć wodociągowa
Zaprojektowano  sieć  wodociągową  z  rur  typu  PEHD  160  wraz  z  hydrantami  ∅
nadziemnymi DN80. Projektowana sieć wodociągowa zostanie podłączona do istniejącej  
sieci wodociągowej Ø125 zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Kwiatową .
Głębokość  układania  przewodu  średnio  ok  1.60m.  Po  ułożeniu  wodociągu  należy  
oznakować go taśmą identyfikacyjną niebieską z wkładką metalową, ułożoną 30cm nad  
wierzchem  rurociągu,  na  warstwie  górnej  obsypki  piaskowej  układanego  rurociągu.
Projektowany wodociąg  stanowić  będzie  sieć  wodociągową  przeciwpożarową  w  
rozumieniu ustawy w sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  
pożarowych.

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Nie dotyczy.
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