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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy 

ścieżki rowerowej w ramach zamierzenia budowlanego pn.: "Ścieżki pieszo-

rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”. 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

− Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Gminą Reńska Wieś, 

ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, a firmą Your Investment Sp. z o.o., 

ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków; 

− Wizja lokalna; 

− Ustalenia z Inwestorem; 

 

1.3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 
Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące 

materiały: 

− wytyczne i opracowania otrzymane od Inwestora, 

− mapa do celów projektowych, 

− dokumentacja geotechniczna, 

− obowiązujące normy i przepisy oraz literatura fachowa, 

− inwentaryzacja w terenie, 

− warunki i standardy techniczne, 

− Program Funkcjonalno – Użytkowy „Ścieżki pieszo–rowerowe na zamkniętej 

linii kolejowej” wykonany przez jednostkę projektową: „Usługi projektowe, 

mgr inż. Elżbieta Kurzewska” 47-224 Kędzierzyn–Koźle, ul. Goździków 45. 

− projekt budowlany. 

 

1.4. PODSTAWOWE PRZEPISY  
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 
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− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 0 poz. 463 z dnia 25 kwietnia 

2012r.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800); 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, 

2180 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

maja 2000r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 

− Polskie Normy. 

 

1.5. CEL OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie ma na celu uzupełnienie i uszczegółowienie projektu 

budowlany oraz ma stanowić pomoc w opracowaniu materiałów przetargowych. 

 

1.6. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Zamierzenie budowlane w zakresie branży drogowej obejmuje: 

− rozbiórkę kolidujących nawierzchni wraz z podbudowami, krawężników, 

obrzeży i znaków, 

− wycinkę powalonych drzew i krzewów, 

− przebudowę drogi wojewódzkiej nr 418 (ul. Pawłowicka), 

− przebudowę dróg gminnych, 

− przebudowę zjazdów, 

− budowę parkingów, 
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− budowę ścieżki rowerowej wraz z wyposażeniem – stojaki na rowery i 

podpórki pod nogę, 

− przebudowę i budowę chodników, 

− budowę elementów małej architektury – stoły, ławki i kosze, 

− budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu – ogrodzenia U-11 i U-12, 

− montaż oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego, 

− rekultywacja i odtworzenie zieleni (trawników). 

W pierwszej kolejności wykonane zostaną roboty porządkowe obejmujące 

rozbiórkę kolidujących nawierzchni wraz z podbudowami oraz wycinkę powalonych 

drzew i krzewów. W następnym etapie wykonane zostaną roboty ziemne (wykopy 

oraz nasypy) pod konstrukcje budowanej ścieżki rowerowej i innych elementów 

drogowych. Po przygotowaniu podłoża ułożone zostaną warstwy podbudowy oraz 

nawierzchni. Na końcu prowadzone będą prace polegające na rekultywacji 

gruntów tj. niwelacja terenu oraz humusowanie z obsianiem mieszanką traw. Na 

tym etapie wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe wybudowanych 

elementów zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. 

 

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części 

gminy Reńska Wieś, w ciągu nieczynnej linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – 

Koźle – Baborów na odcinku od ulicy Kozielskiej w miejscowości Większyce do 

granicy Gminy Reńska Wieś w miejscowości Sukowice. 

Nieczynna linia kolejowa w Gminie Reńska Wieś przebiega po nasypie linii 

relacji Koźle Zachód – Baborów. Korona nasypu ma zmienną szerokość od 4,00 

do 5,00m, wysokość nasypu jest zróżnicowana w przedziale od 0,5 do 2,0m. 

Górną część nasypu stanowi warstwa tłucznia frakcji 20-60mm będącego 

podbitką pod tory kolejowe i wykorzystana będzie jako dolna warstwa podbudowy 

pod ścieżkę rowerową. Skarpy porośnięte są drzewami i krzewami. Teren 

przyległy do pasa linii kolejowej po obu stronach to w większości pola uprawne za 

wyjątkiem odcinków zabudowy miejscowości Reńska Wieś i Długomiłowice, w 

których zlokalizowane były stacje kolejowe. Budynki dworców i zaplecza są w złym 

stanie technicznym. 
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2.1.1. OBIEKTY DROGOWE 
 

2.1.1.1. Drogi 

Poniżej zestawiono (kolejno zgodnie z kilometrażem) istniejące drogi 

publiczne z którymi krzyżuje się projektowana ścieżka rowerowa : 

− Ul. Kozielska – w jednym poziomie, 

− Ul. Fabryczna – w jednym poziomie, 

− DK40 – w dwóch poziomach (przejazd ścieżką dołem), 

− droga gminna bez nazwy – w jednym poziomie, 

− Ul. Pawłowicka – DW418 – w jednym poziomie, 

− Ul. Gierałtowska – w jednym poziomie, 

− Ul. Raciborska – w jednym poziomie, 

− droga gminna bez nazwy – w jednym poziomie, 

− droga gminna bez nazwy – w jednym poziomie, 

− Ul. Dworcowa (m. Długomiłowice) – w jednym poziomie, 

− Ul. Żabnik – w jednym poziomie, 

− Ul. Polna (m. Długomiłowice) – w jednym poziomie, 

− Ul. Tarnowska – w jednym poziomie, 

− droga gminna bez nazwy – w jednym poziomie. 

 

2.1.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

Na odcinku linii kolejowej przebiegającym przez tereny Gminy Reńska Wieś 

zlokalizowane są przepusty i mosty, które wymagają przebudowy, remontu bądź 

udrożnienia. 

 

2.1.3. URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU 

Z projektowaną budową kolidują urządzenia obce które zostaną 

przebudowane w zakresie niezbędnym służącym dla budowy ścieżki rowerowej. 

 

2.1.4. ZIELEŃ 

Na przedmiotowym odcinku planowanej budowy zieleń stanowią głównie 

roślinność krzewiasta oraz samosiewy w grupach. 
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2.1.5. OGRODZENIA 

W pasie przeznaczonym na niniejszą inwestycję nie znajdują się ogrodzenia 

posesji, które kolidowałyby z projektowaną ścieżką rowerową. 

 

2.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
Stan projektowany zakłada budowę ścieżki rowerowej na nieczynnej linii 

kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Koźle – Baborów na odcinku od ulicy 

Kozielskiej w miejscowości Większyce do granicy Gminy Reńska Wieś 

w miejscowości Sukowice. W zakresie niniejszej inwestycji planowana jest również 

budowa miejsc parkingowych oraz ciągów pieszych. Zmianie ulegną parametry 

geometryczne niektórych obiektów z uwagi na konieczność dostosowania do 

obowiązujących przepisów i norm. 

Na potrzeby opracowania niniejszego projektu założono lokalny kilometraż 

ścieżki rowerowej oraz lokalny kilometraż linii kolejowej dla obu początek stanowi 

krawędź ul. Kozielskiej. Na pierwszym odcinku do DK40 oba kilometraże powielają 

się jednak w rejonie drogi krajowej nr 40 ścieżka rowerowa nie przebiega po trasie 

linii kolejowej lecz jest poprowadzona po istniejących drogach (między innymi pod 

nasypem DK40). Od tego momentu występuje rozbieżność w przebiegu obu 

kilometraży co zostało wskazane na planie sytuacyjnym. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr PW.D-1.0. 

 

2.2.1. PRZYJĘTE PARAMETRY PROJEKTOWE 

W oparciu o rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 124) oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

przyjęto wytyczne odnośnie parametrów ścieżki rowerowej i chodnika zgodnie ze 

wskazanymi poniżej: 

− ścieżka rowerowa, szerokość – 2,50m, 

− nawierzchnia ścieżki rowerowej – beton asfaltowy, 

− pobocze ścieżki rowerowej, szerokość – 0,50m, 

− nawierzchnia pobocza ścieżki rowerowej – kruszywo, 

− chodnik, szerokość – 2,00m (dla ciągu równoległego do ścieżki rowerowej), 

− chodnik, szerokość – 1,25 - 2,00m (dla pozostałego zakresu), 

− nawierzchnia chodnika – kostka betonowa, 
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− przejazd dla rowerzystów przez drogi publiczne, szerokość – 3,00m. 

− przejście dla pieszych przez drogi publiczne, szerokość – 3,25 – 4,00m. 

− największe pochylenie podłużne niwelety 4,0%, 

 

2.2.2. PRZEBIEG DROGI W PLANIE 

Zakres budowy ścieżki rowerowej zaczyna się od ulicy Kozielskiej 

w miejscowości Większyce do granicy Gminy Reńska Wieś w miejscowości 

Sukowice. Całość trasy położona jest na nieczynnej linii kolejowej relacji 

Kędzierzyn-Koźle – Koźle – Baborów z wyłączeniem odcinka w rejonie drogi 

krajowej nr 40, który przebiega po istniejących drogach. 

W ramach tej inwestycji projektuje się ścieżkę rowerową szerokości 2,5m o 

nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego i obustronnych poboczach 

szerokości 0,5m o nawierzchni z kruszywa. Ponadto wybudowane zostaną ciągi 

piesze, place z ławeczkami, stolikami i koszami na odpadki oraz parkingi. W 

zakresie branży drogowej zaprojektowane zostały również przejazdy dla 

rowerzystów i przejścia dla pieszych na istniejących drogach publicznych 

krzyżujących się z przedmiotową ścieżką rowerową i ciągami pieszymi. 

Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych przedstawiono na rysunku nr PW.D-2.1, 

PW.D-2.2, PW.D-2.3, PW.D-2.4, PW.D-2.5, PW.D-2.6, PW.D-2.7 i PW.D-2.8. 

 

2.2.3. PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODŁU ŻNYM 

Niweletę ścieżki rowerowej dostosowano do istniejącego terenu, a także do 

wysokości krzyżujących się z nią dróg publicznych. Pochylenie niwelety wynosi od 

0,0% do 4,0%. 

Szczegóły projektowanych rozwiązań przedstawiono na rys. nr PW.D-3.1, 

PW.D-3.2, PW.D-3.3, PW.D-3.4, PW.D-3.5, PW.D-3.6, PW.D-3.7 i PW.D-3.8. 

 

3. ROZWIĄZANIA WYKONAWCZE 

3.1. ODWODNIENIE 
Odwodnienie ścieżki rowerowej będzie zrealizowane poprzez spadki 

poprzeczne i podłużne na teren inwestora oraz poprzez układ kratek ściekowych 

i projektowanej kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Pawłowickiej do 

ul. Raciborskiej). 
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Wody opadowe w rejonie istniejących dróg publicznych zostaną 

odprowadzone zgodnie z dotychczas obowiązującym sposobem, ponieważ 

budowa przedmiotowej ścieżki rowerowej nie wpłynie na zmianę odwodnienia tych 

dróg. 

 

3.2. RODZAJ ZASTOSOWANYCH PREFABRYKATÓW 
Przy niniejszej inwestycji zastosowano poniżej wskazane elementy 

prefabrykowane. 

 

3.2.1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X30CM 

Projektowany krawężnik jednowarstwowy należy ułożyć na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 oraz na ławie wykonanej z betonu C16/20. 

Na krawędzi jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych należy 

wbudować krawężnik betonowy (ze ściekiem przykrawężnikowym) wyniesiony na 

wysokość 1,0cm ponad nawierzchnię drogi, natomiast na pozostałych odcinkach 

wzdłuż drogi należy wykonać krawężnik betonowy (ze ściekiem 

przykrawężnikowym) wyniesiony na wysokość 12,0cm ponad nawierzchnię drogi. 

Wszystkie miejsca gdzie należy wbudować krawężnik betonowy 20x30cm 

zostały wskazane na planie sytuacyjnym. 

 

3.2.2. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30CM 

Projektowany krawężnik betonowy na zjazdach publicznych i drogach 

wewnętrznych należy ułożyć na ławie wykonanej z betonu C16/20. 

Obramowanie zjazdów publicznych (wyłączając część zlokalizowaną po 

stronie drogi i w ciągu ścieżki rowerowej) w rejonie przejść dla pieszych należy 

wykonać z krawężnika betonowego wyniesionego na wysokość 1,0cm ponad 

nawierzchnię zjazdu, natomiast na pozostałych odcinkach należy wykonać 

krawężnik betonowy wyniesiony na wysokość 12,0cm ponad nawierzchnię zjazdu. 

Wszystkie miejsca gdzie należy wbudować krawężnik betonowy 15x30cm 

zostały wskazane na planie sytuacyjnym. 

 

3.2.3. KRAWĘŻNIK KAMIENNY 20X30CM 

Projektowany krawężnik kamienny należy ułożyć na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 oraz na ławie wykonanej z betonu C16/20. 
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W rejonie lokalizacji wysp środkowych na krawędzi jezdni/wyspy przy 

przejściach  dla pieszych należy wbudować krawężnik kamienny wyniesiony na 

wysokość 1,0cm ponad nawierzchnię drogi, natomiast na pozostałych odcinkach 

w rejonie wysp wzdłuż drogi należy wykonać krawężnik kamienny (ze ściekiem 

przykrawężnikowym) wyniesiony na wysokość 12,0cm ponad nawierzchnię drogi. 

Wszystkie miejsca gdzie należy wbudować krawężnik kamienny 20x30cm 

zostały wskazane na planie sytuacyjnym. 

 

3.2.4. OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM 

Projektowane obrzeże należy ułożyć na ławie wykonanej z betonu C16/20 

(przy muldzie) lub na posypce cementowo-piaskowej 1:4 (chodniki). 

Obrzeże betonowe przy chodniku należy wbudować wyniesione na wysokość 

5,0cm ponad nawierzchnię chodnika (od strony odpływowej spadku 

poprzecznego) lub obniżone o 1,0 cm względem budowanej nawierzchni (od 

strony napływowej spadku poprzecznego). Przy ciągu pieszo-jezdnym należy 

wbudować obrzeże obniżone o 1,0 cm względem budowanej nawierzchni. 

Wszystkie miejsca gdzie należy wbudować obrzeże betonowe 8x30cm 

zostały wskazane na planie sytuacyjnym. 

 

3.2.5. ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z DWÓCH KOSTEK 
BETONOWYCH 10X20CM 

Projektowany ściek przykrawężnikowy wykonany z dwóch kostek 

betonowych należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz na ławie 

wykonanej z betonu C16/20. 

Ściek przykrawężnikowy należy wykonać przy krawężniku betonowym (z 

wyłączeniem drogi wojewódzkiej- ul. Pawłowickiej). 

Wszystkie miejsca gdzie należy wbudować ściek przykrawężnikowy zostały 

wskazane na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach typowych. 

 

3.2.6. BETONOWE KORYTKO TYPU „MULDA” 50X60CM 

Projektowane korytko typu „mulda” należy ułożyć na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 oraz na ławie wykonanej z kruszywa 0/31,5 i podbudowie 

z kruszywa 0/63. 
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Betonowe korytko typu „mulda” 50x60cm należy wykonać w miejscach 

wskazanych na planie sytuacyjnym. 

 

3.2.7. BETONOWE KORYTKO SKARPOWE 38/50X50CM 

Projektowane korytko trójkątne należy ułożyć na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, natomiast ostatnie korytko przed wylotem do cieku na ławie 

wykonanej z betonu C16/20. 

Betonowe korytko skarpowe 38/50x50cm należy wykonać w miejscach 

wskazanych na planie sytuacyjnym. 

 

3.2.8. BRUKOWE KOSTKI BETONOWE GRUBO ŚCI 8CM 

Projektowane brukowe kostki betonowe należy ułożyć na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 oraz na właściwej podbudowie wskazanej na 

przekrojach typowych dla konkretnej konstrukcji nawierzchni. 

Kostki betonowe grubości 8,0cm (kolor zgodny z opisem poszczególnych 

konstrukcji) należy ułożyć na zjazdach, parkingach, chodnikach i powierzchniach 

wyłączonych z ruchu. 

Wszystkie miejsca gdzie należy wbudować brukowe kostki betonowe zostały 

wskazane na planie sytuacyjnym. 

 

3.2.9. PŁYTKA WSKA ŹNIKOWA 30X30X8CM 

Projektowane płytki wskaźnikowe z wypustkami należy ułożyć na podsypce 

piaskowej oraz na właściwej podbudowie wskazanej na przekrojach typowych dla 

konkretnej konstrukcji nawierzchni. 

Płytki wskaźnikowe z wypustkami 30x30x8cm należy ułożyć na chodniku 

w rejonach przejść dla pieszych (pas szerokości 0,6m) jako element 

wspomagający ruch osób niewidomych lub niedowidzących.. 

Wszystkie miejsca gdzie należy wbudować płytki wskaźnikowe z wypustkami 

zostały wskazane na planie sytuacyjnym. 

 

3.2.10. PALISADA BETONOWA 18X18X120CM 

Projektowaną palisadę betonową należy ułożyć na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 oraz na ławie wykonanej z betonu C16/20. 
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W zakresie niniejszej inwestycji należy wykonać umocnienie skarpy palisadą 

betonową przy drodze wojewódzkiej (ul. Pawłowickiej). Na odcinkach 

o sumarycznej długości 15m bieżących zlokalizowanych bezpośrednio przy 

projektowanym chodniku należy wbudować elementy palisady betonowej 

o wymiarach 18x18x120cm. 

 

3.3. ROBOTY ZIEMNE 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uporządkować teren i zdjąć 

warstwę humusu na pełną grubość jego zalegania (około 5-10cm na linii kolejowej 

i około 20cm poza nią). Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów 

powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Przewiduje się, że grunt 

pochodzący z wykopów może być wykorzystany do wykonania nasypów 

(uzupełnienia skarp). Nasypy pod nawierzchnią należy wykonać z gruntu 

niewysadzinowego i mrozoodpornego, spełniającego wymagania jak dla podłoża 

wzmocnionego tj.: E2=120 MPa, Is=1,00 lub E2/E1~2,2. 

 

3.4. OCHRONA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH 
UWAGA! Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji 

podlegają ochronie prawne (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz 

.1268, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

kwietnia 1999r., a także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony 

znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy 

chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie. 

 

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Dane geotechniczne przyjęto na podstawie dokumentacji geologicznej 

wykonanej przez firmę KESKE Katarzyna Stolarska dla projektu pn. "Ścieżki 

pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”. W rejonie obiektu wykonano 19 

otworów badawczych o głębokościach 2,00m p.p.t., co daje łączny metraż w wys. 

38,00mb.  
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Teren badań pod planowany odcinek ścieżki rowerowej na terenie gminy 

Reńska Wieś na starym torowisku od ulicy Kozielskiej w miejscowości Większych 

do granicy gmin Reńska Wieś – Cisek, położony jest w dolinie rzeki Odry. Dolina 

wypełniona jest osadami rzecznymi, wykształconymi w postaci piasków 

różnoziarnistych, żwirów oraz glin piaszczystych i pylastych. Na obszarze badań 

we wszystkich otworach od powierzchni do 0,6-0,8m stwierdzono nasypy złożone 

z tłucznia, piasku, niekiedy szlaki (stare torowisko). Poniżej nasypów w rejonie 

otworów nr 1, 8, 910 i 11 występują piaski drobne, miejscami średnio 

zagęszczone. W pozostałych otworach pod warstwą nasypu zalega glina pylasta, 

niekiedy piaszczysta.  

Na podstawie wykonanych wierceń, badań polowych geotechnicznych 

gruntów, wydzielono warstwy geotechniczne. Nawiercone grunty podzielono na 

trzy warstwy geotechniczne: 

− I warstwa geotechniczna  – to grunt antropogeniczny – nasyp złożony z 

tłucznia, piasku, gliny, niekiedy szlaki o grubości warstwy 0,6-0,8m (stare 

torowisko). 

− II warstwa geotechniczna  – to piasek drobny, miejscami średni, 

zagęszczony o ID=0,7-0,75 o grubości warstwy 0,5-1,2m. 

− III warstwa geotechniczna  – to glina pylasta, miejscami piaszczysta, 

twardoplastyczna o IL=0,0-0,1 o grubości warstwy 0,2-1,3m. 

Na omawianym terenie poziomu wód gruntowych nie stwierdzono 

w wierceniach do głębokości 2,00m p.p.t. W rejonie badań występuje jeden 

czwartorzędowy poziom wodonośny w warstwie piasków różnoziarnistych oraz 

żwirów ściśle związany z poziomem wody w rzece Odrze, która przepływa w 

odległości 3 km od obszaru badań. Wody opadowe zbiera sieć rowów i cieków 

bezimiennych i odprowadza do rzeki Odry. 

W oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 

i Półsztywnych stanowiący załącznik do zarządzenia GDDKiA nr 31 z dnia 

16.06.2014r. stwierdza się, że warunki wodne na badanym terenie są dobre. 

Uwzględniając powyższe informacje rejon dróg, parkingów i zjazdów zalicza się do 

grupy nośności: G4, natomiast zakres ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-

rowerowego zalicza się do grupy nośności G1 (na nasypie kolejowym) i G3 (poza 

nasypem kolejowym). 
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Strefa przemarzania w rejonie badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 

Hz=1,00 m p.p.t. 

Ze względu na warunki gruntowo – wodne panujące na badanym obszarze 

oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycję zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej.  

W projekcie uwzględniono wyniki badań i płynące z nich zalecenia.  

 

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

5.1. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 
 

n.1a (drogi) – nawierzchnia asfaltowa  

4cm warstwa ścieralna AC 11 S,  
5cm warstwa wiążąca AC 16 W,  
7cm warstwa górna podbudowy zasadniczej AC 22 P,  
20cm warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

0/31,5mm niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
24cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 60%, 
25cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 20%, 
----  grunt rodzimy 25MPa ≤ E2 < 35MPa, 

          RAZEM 85cm 
 

n.1b (wyspa z chodnikiem) – nawierzchnia z kostki b etonowej  

8cm kostka brukowa betonowa – kolor szary,  
3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4,  
18cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
33cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 60%, 
25cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 20%, 
----  grunt rodzimy 25MPa ≤ E2 < 35MPa, 

          RAZEM 87cm 
 

n.1c (wyspa ze ścieżką rowerow ą) – nawierzchnia asfaltowa  

4cm warstwa ścieralna AC 5 S,  
5cm warstwa wiążąca AC 11 W,  
20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
33cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 60%, 
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25cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63mm 
niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 20%, 

----  grunt rodzimy 25MPa ≤ E2 < 35MPa, 
          RAZEM 87cm 
 

n.1d (wyspa z powierzchni ą wył ączoną z ruchu) – nawierzchnia z kostki 

betonowej  

8cm kostka brukowa betonowa – kolor szary,  
3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4,  
18cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
44cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 60%, 
25cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 20%, 
----  grunt rodzimy 25MPa ≤ E2 < 35MPa, 

          RAZEM 98cm 
 

n.2 (zatoki postojowe, parkingi) – nawierzchnia z k ostki betonowej  

8cm kostka brukowa betonowa – kolor grafit (miejsca wydzielone 
kolorem szarym),  

3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4,  
25cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
24cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 60%, 
25cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 20%, 
----  grunt rodzimy 25MPa ≤ E2 < 35MPa, 

          RAZEM 85cm 
 

n.3 (zjazdy publiczne) – nawierzchnia z kostki beto nowej  

8cm kostka brukowa betonowa – kolor czerwony,  
3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4,  
25cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
24cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 60%, 
25cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 20%, 
----  grunt rodzimy 25MPa ≤ E2 < 35MPa, 

          RAZEM 85cm 
 

n.4a (ścieżka rowerowa, ci ąg pieszo-rowerowy) – nawierzchnia asfaltowa na 

nasypie kolejowym – grunt klasy G1  

4cm warstwa ścieralna AC 5 S,  
5cm warstwa wiążąca AC 11 W,  
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20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 

----  grunt rodzimy 80MPa ≤ E2, 
          RAZEM 29cm 
 

n.4b (ścieżka rowerowa, ci ąg pieszo-rowerowy) – nawierzchnia asfaltowa 

poza nasypem kolejowym – grunt klasy G3  

4cm warstwa ścieralna AC 5 S,  
5cm warstwa wiążąca AC 11 W,  
20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
40cm warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 25%, 
----  grunt rodzimy 35MPa ≤ E2 < 50MPa, 

          RAZEM 69cm 

 

n.5a (chodnik) – nawierzchnia z kostki betonowej na  nasypie kolejowym 

– grunt klasy G1  

8cm kostka brukowa betonowa – kolor szary,  
3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4,  
18cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
----  grunt rodzimy 80MPa ≤ E2 

          RAZEM 29cm 
 

n.5b (chodnik) – nawierzchnia z kostki betonowej po za nasypem 

kolejowym – grunt klasy G3 i G4  

8cm kostka brukowa betonowa – kolor szary,  
3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4,  
18cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
40cm warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 25%, 
----  grunt rodzimy 35MPa ≤ E2 < 50MPa, 

          RAZEM 69cm 
 

n.6 (chodnik – płytki wska źnikowe) – nawierzchnia z kostki betonowej  

8cm kostka brukowa betonowa – kolor żółty,  
3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4,  
18cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
40cm warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 25%, 
----  grunt rodzimy 35MPa ≤ E2 < 50MPa, 

          RAZEM 69cm 
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n.7 (powierzchnie wył ączone z ruchu) – nawierzchnia z kostki 

betonowej  

8cm kostka brukowa betonowa – kolor szary,  
3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4,  
18cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

niezwiązanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie; 
40cm warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 25%, 
----  grunt rodzimy 35MPa ≤ E2 < 50MPa, 

          RAZEM 69cm 
 

n.8 (pobocze) – nawierzchnia z kruszywa  

10cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5mm niezwiązanego CNR 
stabilizowanego mechanicznie; 

          RAZEM 10 cm 
 

n.10 (zieleniec) – nawierzchnia gruntowa  

-----  mieszanka traw,  
10cm humusu,  

          RAZEM 10 cm 

 

Przekroje nawierzchni pokazano na przekrojach typowych i szczegółach 

konstrukcyjnych rys PW.D-4.0. 

 

UWAGI: 

• W przypadku wystąpienia gruntów organicznych podczas wykonywania 

wykopów pod projektowane konstrukcje należy te grunty wymienić na 

materiał niewysadzinowy zdatny do budowy nasypów. 

• Jeżeli moduł odkształcenia podłoża nie spełnia założeń projektowych to 

należy dodatkowo wykonać wzmocnienia podłoża do poziomu 

wymaganego założenia lub wymienić grunt. 

• Zaprojektowanie i ustalenie właściwych grubości warstw konstrukcji 

nawierzchni nie gwarantuje uniknięcia uszkodzeń nawierzchni takich 

jak: koleiny lepko-plastyczne, uszkodzenia powierzchniowe warstw 

asfaltowych powodowanych przez wodę i mróz lub spękań 

niskotemperaturowe warstw asfaltowych itp. Uszkodzenia te nie zależą 

od grubości warstw nawierzchni, ale od właściwego doboru składu 
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mieszanek mineralno-asfaltowych i prawidłowego wykonania warstw 

asfaltowych nawierzchni. 

• Zaprojektowane grubości warstw podane w opracowaniu obowiązują w 

przypadku wykonania warstw z odchyleniami grubości nie większymi od 

tolerancji dopuszczonych przez Wymagania Krajowe. Jeżeli 

dopuszczalne tolerancje zostaną przekroczone nawierzchnia nie będzie 

miała projektowanej nośności i trwałości. 

 

6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Rozbiórce podlegają następujące elementy i obiekty: 

− rozbiórkę kolidujących nawierzchni oraz podbudów dróg i chodników, 

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do powtórnego wbudowania 

stają się własnością Inwestora, zaś materiały przeznaczone do utylizacji stanowią 

własność Wykonawcy robót. 

Roboty będą prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i 

mienia. 

Sporządził: 

mgr inż. Piotr Wykurz 

 

 

UWAGI: 

• Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właściwym organom 

administracyjnym zamiar rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie zgody. 

Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 

Należy sprawdzić podane w projekcie rzędne w miejscu styku ze stanem 

istniejącym. Roboty budowlane można wykonywać jedynie pod nadzorem 

osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robót. 

• Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy przed 

wprowadzeniem uzgodnić z autorem projektu. Zastosowane materiały 

zamienne muszą posiadać parametry techniczne nie niższe od parametrów 

materiałów zastosowanych w projekcie. 
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• Przed rozpoczęciem prac, wykonawca powinien dokładnie zapoznać się 

z uwagami i zaleceniami opinii ZUDP, warunkami przebudowy oraz 

projektami branżowymi. Prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami uwzględniającymi wymogi BHP. 

• Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 oraz 

Dokumentacją badań geotechnicznych. 

• Przebudowę oraz zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych 

i telekomunikacyjnych, a także sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej obowiązkowo wykonywać pod nadzorem właściciela. 
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