
PROJEKT    TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy drogi 

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

1.2. Zakres zamierzenia budowlanego
Zakres  zamierzenia  budowlanego  obejmuje  budowę  drogi  wraz  z  wykonaniem:  sieci  
oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji technicznej, sieci  
wodociągowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2383, 2398/3, 2364,  
2492,  2498,  2489 położonych  w Kietrzu  (obręb  0013 Kietrz,  jednostka  ewidencyjna  
Kietrz -miasto).

1.3. Podstawa opracowania
Niniejszy  projekt  został sporządzony na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,
Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  roku,  w  sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012r, poz.  
462 wraz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia  7  
lipca  1994 roku wraz z późniejszymi zmianami – Prawo Budowlane.

 Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem,

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej-WP/109006/2021/O03R06

 Mapa do celów projektowych,

 Protokół z narady koordynacyjnej

 Decyzja o przebudowie zjazdów-DP.6850.23.2021

 Obowiązujące przepisy i normatywy:
 PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu.
 PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania działki lub terenu,
 PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,
 Ustawa  z  dnia  29  listopada  2013 r.  Prawo budowlane (Dz.  U.  2013 r.  poz.  1409 z

późniejszymi zm.),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62

poz. 627 ze zm.),
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst

jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 647),
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1609 z późn. zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz. U. 2012r. Poz. 463).
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1.4. Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Gmina Kietrz
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Obecnie  teren  inwestycji  nie  jest  zainwestowany.  Obecnie droga wewnętrzna posiada w
nawierzchnię gruntowa, nieulepszoną. Istniejący ciąg komunikacyjny objęty opracowaniem
stanowi  drogę  gminną,  obsługującą  ruch  dojazdowy docelowy do istniejącej  i  przyszłej
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
Na  terenie  objętym  opracowaniem  znajduje  się  istniejące  uzbrojenie:  sieci  wod-kan,
telekomunikacyjna, energetyczna  NN oraz gazowa.

Projektowane wyburzenia – nie dotyczy.
Obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania – nie dotyczy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu –projektuje się drogę wewnętrzną w 
postaci ciągu pieszojezdnego obsługującą ruch pojazdów oraz pieszych do istniejącej i 
przyszłej zabudowy mieszkaniowej 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi
W związku z budową zaprojektowano oświetlenie uliczne, kanalizacje deszczową, 
kanalizację kablową, sieć wodociągową.

3.1.1.Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe i roztopowe z drogi ostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 

3.1.2. Oświetlenie uliczne
Zaprojektowano oświetlenie drogowe w postaci słupów aluminiowych z wysięgnikiem 
wyposażone w oprawa typu LED o mocy 51W i strumieniu świetlnym 7680lm. 

3.1.3. Kanalizacja teletechniczna
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.
Kanał  technologiczny  typu  ulicznego  KTu  składała  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 składała  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).∅

3.1.4.Sieć wodociągowa
Projektuje się wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 160 o długości 358,70m ∅
wraz z wykonaniem 4 hydrantów nadziemnych DN80.
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3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

3.3. Układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych
Drogę zaprojektowano tak aby możliwy był po niej ruch pojazdów PSP.

3.4.  Dane informujące,  czy działka lub teren,  na którym projektowany jest  obiekt  
budowlany są wpisane do rejestru zabytków  lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 
zamierzenie  budowlane  zlokalizowane  jest  na  obszarze  objętym  ochrona  
konserwatorską.
Budowana droga  nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków  i  nie  
jest   położona  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej  określonej  na   podstawie  ustaleń  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz.

3.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia  
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego
Tereny działek nr 2383, 2398/3, 2364, 2492, 2498, 2489  nie są położone w granicach terenu
górniczego,  dlatego  też  nie  bierze  się  pod  uwagę  ekspansji  górniczej  w  sposobie  
posadowienia obiektu.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 
lub terenu 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- budowę drogi o szerokości 4,50m wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, -
odcinek AB - HM 0+00,00 do HM 0+89,90;
- budowę drogi o szerokości 5,50m wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, 
wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 2,0m z kostki betonowej - odcinek CD - 
HM 0+00,00 do HM 2+66,84;
-wykonanie utwardzeń terenu z płyt betonowych typu JOMB o powierzchni 156,20m2,
powierzchnia drogi 1876,80m2,
-wykonanie krawężników betonowych  drogowych oraz najazdowych,
-przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych,
-budowę oświetlenia ulicznego,
-budowa kanalizacji technicznej,
-budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową studzienek rewizyjnych, wpustów 
deszczowych wraz z przykanalikami,
-wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami nadziemnymi DN80.

     5. 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.

5. Zapewnienie spełnienia wymagań, o których mowa w art.5 ust.1.
Drogę zaprojektowano tak aby spełniało wymagania podstawowe: 
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków  
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ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii.
Drogi spełniać będą warunki użytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

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

5.2. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
Drogę zaprojektowano min. dla ruchu pojazdów PSP.

5.3. 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. 

5.4. Spełnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych
Nie dotyczy.

5.5. 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.

5.6. 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. 

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

5.8.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.

5.9. Spełnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w 
zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę-z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Zielonej.
b) zaopatrzenia w energię elektryczną
Droga objęta projektem zaopatrzona będzie w energię elektryczną do oświetlenia ulic.
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c) energię cieplną- nie dotyczy.
d) usuwania ścieków, wody opadowej, odpadów 
– wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

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

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

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

5.12. Spełnienie niezbędnych warunków korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne
Przy przejściach zastosowano lokalne obniżenia, umożliwiające się  poruszanie się 
osobom niepłenosprawnym.

5.13. Spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
Nie dotyczy.

5.14. 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.

5.15. 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 
w strefie  ochrony konserwatorskiej określonej w MPZP miasta Kietrz.

5.16. 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.  

5.17.  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    
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ludzi,
            - ochrony przed uciążliwościami jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,  
              promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

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

6. 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. .

7.Rozwiązania  zasadniczych  elementów  konstrukcyjnych  oraz  wyposażenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

7.1. 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  4,50  m,  natomiast  na  odcinku  CD
zaprojektowano drogę o szerokości 5,50m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości
2,0m.  W przekroju  podłużnym  przebieg  niwelety  dostosowano  do  rzędnych  istniejącej
nawierzchni  i  terenu  przyległego.  W przekroju  poprzecznym drogi  zastosowano  spadek
jezdni dwustronny 2%, natomiast w przekroju poprzecznym chodnika zastosowano spadek
jednostronny 1%. Odpowiednie odwodnienie drogi zapewniało będzie pochylenie podłużne
drogi kierujące wodę opadową i roztopową do wpustów deszczowych

ISTNIEJĄCE  SIECI  UZBROJENIA TERENU:  na  terenie  objętym  opracowaniem  
występują sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie prace ziemne na zbliżeniach i skrzyżowaniach z
uzbrojeniem podziemnym należy  prowadzić  ręcznie.  Zaleca  się  wykonanie  przekopów  
kontrolnych w celu określenia rzeczywistej rzędnej posadowienia sieci.

7.2.Konstrukcja nawierzchni
NAWIERZCHNIA DROGI: 
Projektowaną  konstrukcję  nawierzchni,  wjazdy  i  chodniki  przyjęto  jak  na  rysunkach  
szczegółowych  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.  Wzmocnienie  podłoża  gruntowego  pod  nawierzchnie  
drogowe do nośności G1 obejmuje ułożenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem:  
Rm≥2,5MPa o grubości 20cm pod jezdnię asfaltową. Pod wzmocnieniem podłoża należy  
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ułożyć geowłókninę o gęstości min. 250 g/m2 ,  

Jako obramowanie nawierzchni drogi  przewiduje się zastosowanie krawężników  
drogowych oraz najazdowych betonowych na ławie betonowej z oporem (beton C12/15).

Szczegóły  dotyczące  konstrukcji  nawierzchni  przedstawiono  na  przekrojach  
konstrukcyjnych.

CHODNIKI, ZJAZDY I UTWARDZENIA: W ramach projektowanej drogi wykonane 
będą chodniki oraz zjazd do posesji. Chodniki oraz zjazdy wykonane będą z  kostki 
betonowej szarej gr. 8 cm. Obramowanie stanowić będą obrzeża betonowe 8x30x100. 
Utwardzenia terenu należy wykonać z płyt betonowych drogowych typu JOMB o 
wymiarach  75x100x12,5cm.
Należy wykonać kolejno dla projektowanych chodników oraz utwardzeń terenu [grubości 
warstw po zagęszczeniu]:  
- ułożenie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o grubości około 10 cm i 
zagęszczeniu do poziomu min Is=1,0, 
- ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 10 cm,
- ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm,
- ułożenie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5 cm,

7.3. Krawężniki oraz obrzeża
KRAWĘŻNIKI: Zastosowano krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 15x30x100cm 
oraz krawężniki  najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm z zastosowaniem ław betonowych 
z oporem. Do wykonania ław z oporem pod krawężniki należy stosować beton  klasy 
C12/15, wg PN-EN 206-1: 2003. Wymiary ławy podane zostały na przekroju 
poprzecznym drogi. Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1997-1:2008. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w projekcie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 
koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Ławy betonowe z oporem wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie wyrównać warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Zewnętrzna ściana krawężnika powinna być po 
ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie krawężników nawie betonowej wykonać 
na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu.

OBRZEŻA: Do  obramowania  chodników  oraz  zjazdów  zastosować  należy  obrzeża  
betonowe o wymiarach 8x30x100.  Obrzeża należy posadowić na  ławie fundamentowej  
prostej  o wymiarach 20x20cm.  Do wykonania ław  należy stosować beton lasy C8/10,  
wg PN-EN 206-1:  2003.   Wskaźnik  zagęszczenia  dna wykonanego koryta  pod ławę  
powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. Zewnętrzna ściana 
obrzeża  powinna  być  po  ustawieniu  obsypana  piaskiem,  żwirem,  tłuczniem  lub  
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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7.4. Odwodnienie drogi
Projektuje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.
Część sanitarna usytuowana jest w dalszej części projektu technicznego.

7.5. Oświetlenie drogowe i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia elektrycznego
Projektuje się skablowanie odcinka sieci energetycznej oraz wykonanie sieci oświetlenia 
ulicznego. Część elektryczna usytuowana jest w dalszej części projektu technicznego.

7.6. Kanalizacja technologiczna
Projektuje się wykonanie kanalizacji kablowej. Projekt kanalizacji kablowej usytuowany 
jest w dalszej części projektu technicznego.

7.7. Sieć wodociągowa
Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej wraz z hydrantami. Część sanitarna 
usytuowana jest w dalszej części projektu technicznego.
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