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II. OŚWIADCZENIE
Projekt budowlany pn.:

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII
KOLEJOWEJ

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane – z późn. zm.)

Stanowisko
Specjalność

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PROJEKTANT
drogowa mgr inż. Piotr Wykurz MAP/0040/PWOD/12 12.08.2019

SPRAWDZAJĄCY
drogowa mgr inż. Piotr Grodecki nr ewid. 13/2003 12.08.2019

PROJEKTANT
mostowa mgr inż. Michał Rej MAP/0330/POOM/08 12.08.2019

SPRAWDZAJĄCY
mostowa

mgr inż. Tomasz
Jaworski

MAP/0124/POOM/08 12.08.2019

PROJEKTANT
sanitarna

mgr inż. Agnieszka
Kurowska

MAP/0221/POOS/11 12.08.2019

SPRAWDZAJĄCY
sanitarna inż. Andrzej Olek RP-Upr. 247/94 12.08.2019

PROJEKTANT
elektryczna mgr inż. Andrzej Sobaś MAP/0336/POOE/13 12.08.2019

SPRAWDZAJĄCY
elektryczna

mgr inż. Wiesław
Korbanek

RP-Upr. 59/93 12.08.2019
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 1  1 WSTĘPWSTĘP

 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  rozdziału  jest  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU
dotyczący inwestycji pn. ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ.

 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę  formalną  opracowania  stanowi  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.

 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

• wytyczne i opracowania otrzymane od Inwestora,

• mapa do celów projektowych,

• dokumentacja geotechniczna,

• obowiązujące normy i przepisy,

• 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.

 1.4 PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMATYWY

• 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),

• 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.
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 1.5 DZIAŁKI, KTÓRE OBEJMUJE INWESTYCJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-
kozielskim, gminie Reńska Wieś, miejscowości Reńska Wieś. Trasa projektowanej ścieżki pieszo -
rowerowej przebiega na odcinku nieczynnej linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Baborów.

Działki na których inwestycja będzie zlokalizowana:
Obr. 0100 Większyce: dz. nr 898/1, 954.
Obr. 0084 Reńska Wieś: dz. nr 879/5, 879/6, 879/7, 879/1, 392/1, 879/2, 373, 853/1, 879/3, 
316, 679, 1586, 1240, 1392, 1419.
Obr. 0050 Długomiłowice: dz. nr 466, 777, 799, 604, 776, 775, 773, 620, 739.

 1.6 ZABEZPIECZENIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH

• realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować ograniczenia
dostępu  do  drogi  publicznej,  możliwości  korzystania  z  wody,  energii  elektrycznej  oraz
środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi,

• wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak również
ochronę przed zalewaniem wodami opadowymi,

• nie  przewiduje  się  także  ograniczenia  ruchu  pieszych.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć
i zagwarantować  bezpieczne  przejścia,  jak  również  dojazd  do  nieruchomości  w  związku
z realizacją inwestycji.

 1.7 CEL OPRACOWANIA

Projekt  zagospodarowania  terenu  wraz  z  projektem  architektoniczno-budowlanym  oraz
niezbędnymi uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku o Pozwolenie na Budowę i w tym celu
został opracowany.

 1.8 OPINIE I UZGODNIENIA

Kopie pism, uzgodnień, uprawnień oraz innych stosownych dokumentów zostały zebrane na
końcu niniejszego Projektu Budowlanego, w rozdziale pod nazwą „Załączniki formalno - prawne”.

 1.9 KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB

Kopie  uprawnień  i  zaświadczeń  z  izby  zostały  zebrane  na  końcu  niniejszego  Projektu
Budowlanego, w rozdziale pod nazwą „Załączniki formalno – prawne”.
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 1.10 OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

• 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,

• budowę ścieżki rowerowej wraz z wyposażeniem – stojaki na rowery i podpórki pod nogę,

• przebudowę i budowę chodników,

• remont schodów w km. ok. 3+025,

• budowę elementów małej architektury – stoły, ławki, kosze, informatory, bramownice, wiaty
z miejscami do siedzenia,

• budowę sieci oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego,

• budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami,

• remont przepustu:   M8 w km 2+228,77; 

• przebudowa mostu M16 w km 6+997,87

• przebudowa przepustów: M1 w km 0+451,27; M2 w km 0+557,12; M3 w km 0+779,05; M4 w
km 1+338,94; M5 w km 0+966,29; M9 w km 4+484,25; M12 w km  5+237,29; 

M13 w km  6+023,07; M14 w km  6+801,65; M15 w km 6+949,88

• konserwacja i odmulenie przepustów rurowych w km M6 1+463,07; 

M10 w km 4+723,19; M11 w km 4+886,27; M17 w km 7+267,38; M18 w km 7+776,08;

M19 w km 8+171,07

• przebudowę  rowów  melioracyjnych  RB11,  RC5,  RF2,  RF5  i  rowu  bez  nazwy,  cieku
Większycka Woda wraz z umocnieniami,

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

• montaż oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,

• rekultywacja i odtworzenie zieleni (trawników).
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 2  2 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE TERENUPODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE TERENU

 2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

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.

Na odcinku linii kolejowej przebiegającym przez tereny Gminy Reńska Wieś zlokalizowane są
przepusty i mosty, które wymagają przebudowy, remontu bądź udrożnienia.

 2.1.1 Branża drogowa

Projektowana ścieżka rowerowa w całości przebiega po nieczynnej linii kolejowej stanowiącej
obecnie nieużytki, która krzyżuje się kolejno z następującymi drogami publicznymi:

• 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 Branża mostowa

W ciągu nieczynnej linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Koźle – Baborów zlokalizowano
19 obiektów inżynierskich. Obiekty te pełnią funkcję przepustów lokalnych rowów i cieków, a obiekt
w km 6+997,87 pełni funkcję mostu. 

Z uwagi na charakterystykę ustroju nośnego przedmiotowe obiekty podzielono na:

• przepusty  ceglano-kamienne  ze  sklepieniem  łukowym  –  z  gzymsami  betonowymi  lub
wykonanymi z płyt kamiennych

• przepusty murowane kamienne o konstrukcji płytowej jednoprzęsłowej.
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Płytę pomostu stanowi rama stalowa ze stężeniami, na której ułożone są podkłady kolejowe
–  drewniane  bale,  a  także  miejscami  prefabrykowane  belki  betonowe.  Stwierdzono
zaawansowaną korozję  elementów metalowych oraz  biologiczną degradację  drewnianych
podkładów kolejowych. Na niektórych obiektach tego typu stwierdzono brak płyty pomostu
lub jedynie jej pozostałości. 

• przepusty rurowe stalowe lub betonowe – zamulone, częściowo skorodowane

• przepust  betonowy  rurowy  z  prefabrykowanych  kręgli  betonowych  –  ściany  czołowe
z gzymsami wykonane jako elementy betonowe wylewane na mokro 

• most jednoprzęsłowy o konstrukcji płytowej bezbelkowej– oparty na żelbetowych masywnych
przyczółkach.  Liniowe oparcie  płyty  pomostu  na  podporach  stanowią  szyny  tramwajowe.
Most wyposażony z dwóch stron w skorodowane barierki mocowane do płyty i  gzymsów.
Skarpy wokół obiektu obrośnięte, nieumocnione.

 2.1.3 Branża sanitarna

Kanalizacja deszczowa

W  stanie  istniejącym  teren  odwadniany  jest  poprzez  spływ  powierzchniowy  do  rowów
drogowych i kolejowych, które prowadzą wody do naturalnych odbiorników – rowów melioracyjnych.
W  miejscach  skrzyżowań  rowów  z  innymi  drogami  oraz  zjazdami  w  ciągu  rowów  występują
przepusty. W zakresie inwestycji  istnieje kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki  opadowe
i roztopowe z powierzchni pasów drogowych oraz terenów przyległych.

Sieć wodociągowa

W stanie istniejącym na rozpatrywanym terenie stwierdzono występowanie sieci wodociągowej
rozdzielczej oraz włączone do niej przyłącza wodociągowe do posesji.

Sieć gazowa

W stanie istniejącym nie występuje sieć gazowa.

Kanalizacja sanitarna

Analizowany teren częściowo objęty jest siecią kanalizacji sanitarnej.

 2.1.4 Branża elektryczna

W  zakresie  inwestycji  występuje  sieć  rozdzielczo-oświetleniowa  niskiego  napięcia
zabudowana  na  słupach  wirowanych  i  żelbetonowych  oraz  drewnianych.  Sieć  rozdzielczo-
oświetleniowa  wykonana  jest  przewodami  izolowanymi  AsXSn i  gołymi  Al.  Występują  przyłącza
elektryczne  napowietrzne  oraz  kablowe  do  sąsiadujących  z drogą  budynków.  Na  słupach  sieci
napowietrznej rozdzielczej występuje oświetleniowa linia napowietrzna z oprawami oświetleniowymi
z sodowymi  źródłami  światła.  Występuje  także  sieć  kablowa,  która  zostanie  odpowiednio
zabezpieczona w zakresie prowadzonych robót ziemnych. W miejscu skrzyżowania nieczynnej linii
kolejowej z ul. Pawłowicką (droga wojewódzka nr 418),  występują nieczynne słupy oświetleniowe
typu ŻN-7 ze zdemontowanymi oprawami oświetleniowymi. Teren w trasie projektowanego ciągu
pieszo-rowerowego nie jest oświetlony. Sieć średniego napięcia wykonana jest przewodami gołymi
i niepełnoizolowanymi na słupach wirowanych.  Sieć elektroenergetyczna jest  własności TAURON
Dystrybucja S.A.

Sieć elektroenergetyczna nie koliduje z planowanym zamierzeniem budowlanym.

 2.1.5 Branża telekomunikacyjna

W zakresie projektowanej inwestycji występuje doziemna i napowietrzna sieć teletechniczna
będąca na majątku Orange Polska S.A.
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Sieć  doziemna  to  kanalizacje  kablowe  i  rurociągi  z  czynnymi  kablami  miedzianymi
i światłowodowymi. Napowietrzna sieć telekomunikacyjna zabudowana jest na podbudowie słupowej
własnej,  żelbetonowej z żerdziami ŻN10 i  drewnianej uszczudlonej.  Na słupach podwieszone są
kable miedziane sieci abonenckiej.

Sieć teletechniczna nie koliduje z planowanym zamierzeniem budowlanym.

 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 projekcie zagospodarowania terenu.

 2.2.1 Branża drogowa

W  ramach  opracowania  dotyczącego  niniejszej  budowy  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.

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,

• 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%.

Przebieg drogi w planie:
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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.

Przebieg drogi w przekroju podłużnym:

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%.

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).

Projektowane konstrukcje drogowe:

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 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;

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 rowerową) – nawierzchnia asfaltowa

4cm warstwa ścieralna AC 5 S, 
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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%,

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 powierzchnią wyłączoną 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 kostki 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 betonowej

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
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n.4a (ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy) – nawierzchnia asfaltowa na nasypie
kolejowym – grunt klasy G1

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;

---- grunt rodzimy 80MPa ≤ E2,

RAZEM 29cm

n.4b (ścieżka  rowerowa,  ciąg  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 poza 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 wskaźnikowe) – nawierzchnia z kostki betonowej

8cm kostka brukowa betonowa – kolor żółty, 

3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
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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.7 (powierzchnie wyłączone 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

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  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.

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ



19
PROJEKT BUDOWLANY. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

 2.2.2 Elementy małej architektury

W zakresie elementów małej architektury projektuje się zagospodarowanie terenu w:

• stoły, ławki (zestawy piknikowe stół+ławka),

• kosze na śmieci,

• informatory i bramownice (tablice informacyjne),

• wiaty z miejscami do siedzenia,

• stojaki na rowery i podpórki pod nogę.

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  oraz  sposób  wykonania  robót  winny  odpowiadać
wymaganiom  norm  państwowych.  Wszystkie  materiały  konstrukcyjne  powinny  posiadać
odpowiednie  dokumenty  potwierdzające  ich  właściwe  parametry  wytrzymałościowe.  Wszystkie
elementy małej architektury należy montować wg wytycznych producenta.

 2.2.3 Branża mostowa

W  ramach  opracowania  projektu  ścieżki  pieszo-rowerowej  po  nieczynnej  linii  kolejowej
przewidziano remont mostu i przepustów oraz przebudowę niektórych przepustów zlokalizowanych
na trasie projektowanej ścieżki. 

W ramach prac remontowych przepustów i mostu przewidziano następujące czynności:

• oczyszczenie  odsłoniętych  powierzchni  ścian  czołowych  przyczółków,  skrzydeł  oraz
gzymsów z wykwitów soli, mchów, porostów i innych zabrudzeń, 

• uzupełnienie ubytków spoin murów oraz powierzchni betonowych zaprawami elastycznymi
naprawczymi np. typu PCC

• zamurowanie ubytków w ścianach ceglano-kamiennych 

• demontaż  skorodowanych  balustrad  wraz  z  montażem  na  obiekcie  nowoprojektowanych
barier  typu  U-11a  przechodzące  poza  obiektem  w  bariery  drogowe  typu  U-12a,  co
uwzględniono w projekcie branży drogowej

• impregnacja powierzchni kamiennych i ceglanych preparatami hydrofobowymi

• zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  powłokami  antykarbonatyzacyjnymi  lub
antykorozyjnymi

• klamrowanie pęknięcia na przyczółku mostu

Remont przepustów oraz mostu dotyczy obiektów inżynierskich wymienionych poniżej tj.:  M1
w km 0+451,27; M3 w km 0+779,05; M8 w km 2+228,77;  M15 w km 6+949,88;  mostu M16 w km
6+997,87.

Przebudowa istniejących przepustów oprócz prac wymienionych przy robotach remontowych
obejmują dodatkowo:

• likwidacja  istniejących  podkładów  kolejowych:  bale  drewniane  lub  prefabrykowane  belki
betonowe 

• demontaż ramowej konstrukcji stalowej płyty pomostu

• miejscowe skucie półek i skrzydeł przepustów pod oczepy żelbetowe 

• wykonanie  nowych  oczepów żelbetowych  pełniących  funkcję  usztywnienia  i  oparcia  pod
nowoprojektowaną konstrukcję pomostu

• montaż belek stalowych wraz z zabezpieczeniem powłokami antykorozyjnymi

• wykonanie nowej monolitycznej żelbetowej płyty pomostu wylewanej na miejscu na mokro
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• wykonanie nowej nawierzchni projektowanej ścieżki wg opracowania branży drogowej

• miejscowe usunięcie nasypu kolejowego wraz z demontażem płyt kamiennych, wykonanie
nowej żelbetowej  płyty nośnej z odtworzeniem nasypu i  uwzględnieniem podbudowy pod
nowoprojektowaną ścieżkę pieszo-rowerową (dotyczy przepustu M14 w km  6+801,65).

Przebudowa przepustów dotyczy obiektów inżynierskich wymienionych poniżej tj.:  M2 w km
0+557,12; M4 w km 1+338,94; M5 w km 0+966,29; M9 w km 4+484,25; M12 w km  5+237,29; M13
w km  6+023,07; M14 w km  6+801,65.

Dodatkowo  w  ramach  prac  melioracyjnych  przewidziano  w  obrębie  niektórych  obiektów
inżynierskich   przebudowę  koryta  rowów  wraz  z  wykonaniem  umocnień  dna  i  skarp  koryta
kamieniem łamanym na zaprawie cementowej.

Dodatkowo w przypadku przepustów rurowych o konstrukcji stalowej lub betonowej (obiekty
M6 1+463,07; M10 w km 4+723,19; M11 w km 4+886,27; M17 w km 7+267,38; M18 w km 7+776,08;
M19  w  km  8+171,07)  przewidziano  ich  konserwację  oraz  pełne  udrożnienie  przez  usunięcie
namułów i innych zanieczyszczeń. 

Przepust oznaczony jako M7 w km 1+605,39 znajduje się poza trasą projektowanej ścieżki
pieszo-rowerowej i stanowi element konstrukcyjny dawnej, nieczynnej infrastruktury kolejowej. Na
podstawie  oględzin  stwierdzono,  że  konstrukcja  w  formie  muru  oporowego  nie  pełni  funkcji
przepustu  w  związku  z  czym  nie  stanowi  ona  przedmiotu  niniejszego  opracowania.  Obiekt
inżynierski M7 nie objęto zakresem prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji.

Oznaczenia  wszystkich  obiektów  inżynierskich  pokazano  na  załączonych  rysunkach  planu
sytuacyjnego.

 2.2.4 Branża sanitarna

Kanalizacja deszczowa wraz z wylotami

Odwodnienie ścieżki rowerowej odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne
i poprzeczne na przyległy teren za wyjątkiem odcinka o przebiegu w wykopie od km 2+541 do km
3+694.  Odcinek  ten  odwodniony  będzie  poprzez  system kanalizacji  deszczowej,  w  skład  której
wejdą kanał deszczowy DN400-500 ze studniami rewizyjnymi. Wpusty uliczne zamontowane będą w
ścieku korytkowym, który zabudowany będzie wzdłuż ścieżki. Projektowany kanał włączony będzie
częściowo do kanalizacji deszczowej w ul. Pawłowickiej w miejscowości Reńska Wieś, częściowo
odprowadzony będzie do rowu w km 3+694. Przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej z rur
PVC-U z uszczelką, Sn8. Na sieci maksymalnie co 60 m planuje się wykonanie studni rewizyjno-
połączeniowych, szczelnych o średnicy 1200 mm. Do studni włączone będą wpusty uliczne DN 500
z osadnikiem, z rusztem wklęsłym. Wpusty podłączone będą poprzez przykanaliki DN 200, z rur
PCV-U. 

Z  uwagi  na  projektowane  poszerzenie  nasypu  kolejowego  oraz  budowę  ścieżki  pieszo-
rowerowej  likwidacji  ulegną  rowy  kolejowe.  Likwidowane  rowy  należy  zasypać  do  poziomu
projektowanego  terenu  przyległego.  Funkcję  likwidowanych  rowów  przejmie  projektowana
kanalizacja  deszczowa  do  której  należy  włączyć  istniejącą  kanalizację  deszczową  w  obrębie
skrzyżowań ulic Gierałtowskiej i Lipowej oraz ulic Pawłowickiej i Dworcowej w Reńskiej Wsi.

 2.2.5 Branża elektryczna

Oświetlenie uliczne:

Projektowaną sieć oświetleniową należy wykonać na słupach aluminiowych, stożkowych, ze
stopami  fundamentowymi  przystosowanymi  do  montażu  na  fundamentach  betonowych
prefabrykowanych. Oprawy oświetleniowe z energooszczędnymi źródłami światła LED montować na
słupach na wysięgnikach giętych rurowych (łukowych) lub bezpośrednio na słupie. Projektowane
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oświetlenie zasilić z projektowanej szafy oświetleniowej SO. Szafę oświetleniowo-pomiarową zasilić
kablem YAKXS 4x35 mm² ze słupa nr 9 linii  rozdzielczej niskiego napięcia. Moc przyłączeniowa
szafy oświetleniowej wynosi 7kW. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Latarnie oświetleniowe
zasilić kablem YAKXS 5x25 mm², 1kV. Skrzyżowania linii kablowych z infrastrukturą techniczną oraz
w miejscach  przejść  pod  zjazdami  i ścieżką  rowerową  zabezpieczyć  rurami  ochronnymi  HDPE.
Wykopy  i  rowy  kablowe  po  wykonaniu  fundamentów  i  ułożeniu  linii  kablowych  zasypać  oraz
zagęścić. Przewiduje się się wykonanie doświetlenia przejścia/przejazdu pieszo-rowerowego przez
drogę wojewódzką nr 418 za pomocą opraw oświetleniowych typu LED o asymetrycznym rozsyle
światła. Po wykonaniu sieci oświetleniowej należy dokonać końcowych pomiarów fotometrycznych
parametrów jakościowych zgodnie z normą PN-EN 13201-4:2016-03. Wyniki pomiarów zamieścić
w dokumentacji powykonawczej.

Sieć elektroenergetyczna:

Sieć elektroenergetyczna nie koliduje z planowanym zamierzeniem budowlanym.

 2.2.6 Branża telekomunikacyjna

Sieć teletechniczna nie koliduje z planowanym zamierzeniem budowlanym.

 2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Element
Stan projektowany

powierzchnia
[m2]

1 Jezdnia - nawierzchnia z AC 11 S ~487

2
Zatoki postojowe, parking - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor grafit, 
miejsca postojowe wydzielone kolorem szarym

~265

3 Zjazd publiczny - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czerwony ~141

4
Ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy - nawierzchnia z betonu 
asfaltowego

~20026

5 Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor szary ~2102

6 Chodnik (płytki wskaźnikowe) - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor żółty ~19

7
Powierzchnie wyłączone z ruchu (bezpiecznik) - nawierzchnia z kostki 
betonowej, kolor szary

~15

8 Pobocze - nawierzchnia z kruszywa ~7094
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 2.4 PRZEZNACZENIE TERENU

Teren, na którym odbywać się będzie budowa przedmiotowego obiektu budowlanego znajduje
się  na  działkach  Gminy  Reńska  Wieś,  na  działkach  będących  w  zarządzie  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich w Opolu  oraz częściowo na terenach prywatnych w trasie odcinka nieczynnej linii
kolejowej  relacji  Kędzierzyn-Koźle  –  Baborów  oraz  częściowo  w  obrębie  istniejących  pasów
drogowych.

Lp.
Nr

działki
Obręb

Arkusz
mapy

Własność Opis użytku

1 898/1 0100 Większyce AR_10 Gmina Reńska Wieś dr – drogi

2 954 0100 Większyce AR_11 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

3 879/5 0084 Reńska Wieś AR_6 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

4 879/6 0084 Reńska Wieś AR_6 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

5 879/7 0084 Reńska Wieś AR_6 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

6 879/1 0084 Reńska Wieś AR_2 Gmina Reńska Wieś

B – tereny mieszkaniowe
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych
Bi – inne tereny zabudowane

7 392/1 0084 Reńska Wieś AR_2 Gmina Reńska Wieś dr – drogi

8 879/2 0084 Reńska Wieś AR_3 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

9 373 0084 Reńska Wieś AR_9
Zarząd Dróg

Wojewódzkich w
Opolu

dr – drogi

10 853/1 0084 Reńska Wieś AR_2
Zarząd Dróg

Wojewódzkich w
Opolu

dr – drogi

11 879/3 0084 Reńska Wieś AR_4 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

12 316 0084 Reńska Wieś AR_9 Gmina Reńska Wieś dr – drogi

13 679 0084 Reńska Wieś AR_7 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

14 1586 0084 Reńska Wieś AR_13 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

15 1240 0084 Reńska Wieś AR_3 Gmina Reńska Wieś dr – drogi

16 1392 0084 Reńska Wieś AR_6

Kowalski Henryk;
rodzice: Leopold,

Łucja;
PESEL:

59090416554;
zam.: Reńska Wieś,

ul.Żabia 5

PsIV – pastwiska
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17 1419 0084 Reńska Wieś AR_6 Gmina Reńska Wieś W – grunty pod rowami

18 466 0050 Długomiłowice AR_1 Gmina Reńska Wieś

Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych
Bi – inne tereny zabudowane

19 777 0050 Długomiłowice AR_2 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

20 799 0050 Długomiłowice AR_2 Skarb państwa
Wp - grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi

21 604 0050 Długomiłowice AR_2 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

22 776 0050 Długomiłowice AR_2 Gmina Reńska Wieś dr - drogi

23 775 0050 Długomiłowice AR_2 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

24 773 0050 Długomiłowice AR_2 Gmina Reńska Wieś dr - drogi

25 620 0050 Długomiłowice AR_2 Gmina Reńska Wieś dr - drogi

26 739 0050 Długomiłowice AR_2 Gmina Reńska Wieś
Tp – tereny przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych

 2.5 USTALENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

Na  odcinku  ścieżki  pieszo-rowerowej  objętym  niniejszym  opracowaniem  obowiązują
następujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

• nr XXXVI/208/17 dla obszaru położonego w sołectwie Reńska Wieś,

• nr XXXII/185/17 dla obszaru położonego w sołectwie Długomiłowice.

Na obszarze planu uchwalonego uchwałą nr XXXVI/208/17 Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 7 grudnia 2017 r. znajdują się tereny:

• teren usług handlu wielkopowierzchniowego, oznaczony na rysunku planu symbolem UC;

• tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

• teren usług oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem Uo;

• tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem Up;

• teren usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem UKr;

• teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US;

• teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW;

• tereny  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  i  usług,  oznaczone  na  rysunku  planu
symbolem MW/U;

• tereny  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem
MN;

• tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;

• tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;

• tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone
na rysunku planu symbolem RU;

• tereny obiektów produkcyjno-usługowych, oznaczone na rysunku planu symbolem P/U;

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ



24
PROJEKT BUDOWLANY. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

• teren infrastruktury technicznej – wodociągi, oznaczony na rysunku planu symbolem IW;

• teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu symbolem
IE;

• tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

• teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R;

• tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem Z;

• teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC;

• tereny dróg publicznych klasy głównej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-G;

• tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Z;

• teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L;

• tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D;

• tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

• tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-PJ;

• tereny publicznych ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem KP;

• tereny  publicznych  ciągów  pieszo-rowerowych,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem
KP-R.

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy wraz  z  niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami
budowlanymi znajdują się na terenach oznaczonych symbolami:

• 1KP-R,  2KP-R,  3KP-R,  4KP-R,  5KP-R –  W  ramach  linii  rozgraniczających  tereny
publicznych  ciągów  pieszo–rowerowych  dopuszcza  się  przeznaczenia  uzupełniające  jak
parki,  skwery,  zieleń  urządzona  i  obiekty  małej  architektury,  place  zabaw,  terenowe
urządzenia sportowo – rekreacyjne, infrastrukturę techniczną.

• 1KD-D,  4KD-D,  9KD-D,  12KD-D,  19KD-D –  W  ramach  linii  rozgraniczających  drogi,
dopuszcza  się  lokalizację  jezdni,  chodników,  ścieżki  rowerowej,  zieleni  przyulicznej
i oznakowań  służących  regulacji  i  zapewnieniu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  oraz
dopuszcza  się  realizację  infrastruktury  technicznej,  której  lokalizacja  nie  wpłynie,  na
ograniczenie widoczności i bezpieczeństwa na drodze.

• 1KD-Z, 2KD-Z – W ramach linii rozgraniczających drogi, dopuszcza się lokalizację jezdni,
chodników,  ścieżki  rowerowej,  zieleni  przyulicznej  i  oznakowań  służących  regulacji
i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dopuszcza się realizację infrastruktury
technicznej, której lokalizacja nie wpłynie, na ograniczenie widoczności i bezpieczeństwa na
drodze.

• 2KD-G –  W  ramach  linii  rozgraniczających  teren,  dopuszcza  się  lokalizację  jezdni,
chodników,  ścieżki  rowerowej,  zieleni  przyulicznej  i  oznakowań  służących  regulacji  i
zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dopuszcza się realizację infrastruktury
technicznej, której lokalizacja nie wpłynie, na ograniczenie widoczności i bezpieczeństwa na
drodze.

• 2KDW – W ramach linii rozgraniczających drogi, dopuszcza się lokalizację jezdni, chodników,
ścieżki  rowerowej,  zieleni  przyulicznej  i  oznakowań  służących  regulacji  i  zapewnieniu
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej,
której lokalizacja nie wpłynie, na ograniczenie widoczności i bezpieczeństwa na drodze.

• 4P/U –  na  terenie  obiektów  produkcyjno-usługowych  planowane  prace  budowlane  będą
dotyczyły remontu istniejącego przepustu.

Na obszarze planu uchwalonego uchwałą nr  XXXII/185/17 Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 28 czerwca 2017 r. znajdują się tereny:
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• tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

• teren usług oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem Uo;

• teren usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem UP;

• teren usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem UKr;

• teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US;

• tereny  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  i  usług,  oznaczone  na  rysunku  planu
symbolem MW/U;

• tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;

• tereny  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem
MW;

• tereny  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem
MN;

• tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;

• tereny produkcyjno-usługowe, oznaczone na rysunku planu symbolem P/U;

• teren infrastruktury technicznej – wodociągi, oznaczony na rysunku planu symbolem IW;

• tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem
IE;

• tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R;

• tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

• tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem Z;

• tereny publicznej zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

• tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

• teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC;

• tereny dróg publicznych klasy głównej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-G;

• tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Z;

• tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L;

• tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D;

• tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD-PJ;

• tereny parkingu oznaczone na rysunku planu symbolem KD-P;

• teren publicznego ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem KP;

• tereny  publicznych  ciągów  pieszo-rowerowych,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem
KP-R.

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy wraz  z niezbędną infrastrukturą  techniczną i obiektami
budowlanymi znajdują się na terenach oznaczonych symbolami:

• 1KP-R,  2KP-R –  W  ramach  linii  rozgraniczających  tereny  publicznych  ciągów  pieszo–
rowerowych dopuszcza się przeznaczenia uzupełniające jak parki, skwery, zieleń urządzona
i obiekty  małej  architektury,  place  zabaw,  terenowe  urządzenia  sportowo  –  rekreacyjne,
infrastrukturę techniczną.

• 8KD-D – W ramach linii rozgraniczających terenów dróg, dopuszcza się lokalizację jezdni,
chodników,  ścieżki  rowerowej,  zieleni  przyulicznej  i  oznakowań  służących  regulacji
i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dopuszcza się realizację infrastruktury
technicznej, której lokalizacja nie wpłynie, na ograniczenie widoczności i bezpieczeństwa na
drodze.
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• 3KD-Z – W ramach linii rozgraniczających terenów dróg, dopuszcza się lokalizację jezdni,
chodników,  ścieżki  rowerowej,  zieleni  przyulicznej  i  oznakowań  służących  regulacji
i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dopuszcza się realizację infrastruktury
technicznej, której lokalizacja nie wpłynie, na ograniczenie widoczności i bezpieczeństwa na
drodze.

 2.6 OBSZARY CHRONIONE

 2.6.1 Obszary podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody

Teren planowanej inwestycji nie wchodzi w kolizję z żadną formą ochrony przyrody określonej
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 2.6.2 Obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków

Na terenie objętym planem zagospodarowania nr XXXVI/208/17 (w sołectwie Reńska Wieś)
zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, dla którego obowiązuje
postępowanie  zgodnie  z ustawą o ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami.  Znajduje  się ono
w odległości ok. 385 m od planowanej inwestycji.

Na terenie objętym planem zagospodarowania nr XXXII/185/17 (w sołectwie Długomiłowice)
zlokalizowany jest obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków: Park dworski – nr rej. 178/88
z 20.07.1988 r. Znajduje się on w odległości ok. 715 m od planowanej inwestycji.

W zakresie inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty zabytkowe wpisane do gminnej
ewidencji zabytków:

• Budynek stacji PKP, ul. Kolejowa 1, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości do 10 m od
planowanej inwestycji;

• Dom, ul. Kolejowa 3, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości do 10 m od planowanej
inwestycji;

• Kapliczka  –  kostnica  na  cmentarzu,  ul.  Raciborska,  Reńska  Wieś  –  zlokalizowana
w odległości ok. 100 m od planowanej inwestycji;

• Dom, ul.  Dębowa 2, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości  ok. 25 m od planowanej
inwestycji;

• Dom, ul. Fabryczna 15, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości ok. 65 m od planowanej
inwestycji;

• Dom, ul. Pawłowicka 2, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości ok. 110 m od planowanej
inwestycji;

• Dom, ul. Pawłowicka 6, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości ok. 30 m od planowanej
inwestycji;

• Dom, ul. Pawłowicka 9, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości ok. 80 m od planowanej
inwestycji;

• Dom, ul. Pawłowicka 11, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości ok. 110 m od planowanej
inwestycji;

• Dom, ul. Raciborska 49, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości ok. 125 m od planowanej
inwestycji;

• Dom, ul. Raciborska 55, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości ok. 80 m od planowanej
inwestycji;

• Dom, ul. Raciborska 60, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości ok. 70 m od planowanej
inwestycji;
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• Dom, ul. Raciborska 76, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości ok. 45 m od planowanej
inwestycji;

• Dom, ul. Raciborska 95, Reńska Wieś – zlokalizowany w odległości ok. 30 m od planowanej
inwestycji;

• Budynek stacji PKP, ul. Dworcowa, Długomiłowice – zlokalizowany w odległości do 10 m od
planowanej inwestycji.

W razie ujawnienia w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotów, co do których
istnieje  przypuszczenie,  że  są  one  zabytkiem  archeologicznym,  należy  takie  przedmioty
zabezpieczyć  i  oznakować  miejsce  ich  znalezienia,  wstrzymać  roboty  mogące  je  uszkodzić  lub
zniszczyć oraz niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków lub
Wójta Gminy.

 2.6.3 Strefy ochronne związane z występowaniem wód podziemnych

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny chronione strefy bezpośredniej i pośredniej
ujęć wód, ani przez obszar występowania zbiorników wód podziemnych.

 2.7 INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO

Planowane  przedsięwzięcie  nie  znajduje  się  w  pobliżu  granicy  Państwa  i  nie  oddziałuje
transgranicznie.

 2.8 INFORMACJA O TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ

Inwestycja nie leży w obszarze transeuropejskiej sieci drogowej.

 2.9 INFORMACJA O INWESTYCJI LOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCIACH 
UZDROWISKOWYCH

Inwestycja nie leży w miejscowości uzdrowiskowej.

 2.10 INFORMACJA O OBSZARACH PASÓW TECHNICZNYCH, PASA OCHRONNEGO 
MORSKICH PORTÓW I PRZYSTANI

Inwestycja  nie  leży  w  obszarze  pasów  technicznych,  pasa  ochronnego  morskich  portów
i przystani.

 2.11 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Na terenie przewidzianym pod przedmiotową inwestycję nie występują obszary górnicze.
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 2.12 INFORMACJA W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE
URZĄDZEŃ  WODNYCH  ORAZ  W  ODNIESIENIU  DO  WYKONYWANIA  OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH  LUB  ROBÓT  NA  OBSZARACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA
POWODZIĄ

W  ramach  przedmiotowej  inwestycji  wykonane  zostaną  urządzenia  wodne  tj.  wylot
z kanalizacji deszczowej oraz zlikwidowane zostaną rowy kolejowe.

Dla  analizowanego  obszaru  wyznaczono  mapy  zagrożenia  powodziowego  i  mapy  ryzyka
powodziowego.  Projektowana inwestycja  w części  zlokalizowana  jest  w  obszarze  szczególnego
zagrożenia  powodzią,  który  wyznaczony  został  na  mapie  w  serwisie  ISOK  (arkusz
M34061Aa2_ZG_1  oraz  arkusz  M34049Cc4_ZG_1).  W  ramach  przedmiotowej  inwestycji  na
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zlokalizowane zostaną chodnik około 30m2,  zatoka
postojowa około 12m2, zjazd publiczny około 62m2, ścieżka pieszo-rowerowa około 1100m2.

W  ramach  inwestycji  uzyskana  została  decyzja  pozwolenia  wodnoprawnego  w  zakresie
wymaganym  Ustawą  Prawo  Wodne.  Zakres  przedmiotowego  pozwolenia  wodnoprawnego:
przebudowa mostu (obiekt  M9),  przebudowa przepustów (obiekty  M2, M4,  M5, M7,  M12, M13),
budowa  wylotu  kanalizacji  deszczowej  (Wyl-1),  odtworzenie  koryt  cieków  w  obrębie  obiektów
inżynierskich wraz z umocnieniem, likwidacja rowów kolejowych R-1, R-2,  odprowadzenie ścieków
opadowych i roztopowych wylotem Wyl-1 z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej do rowu
drogowego oraz zlokalizowanie części inwestycji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 

 2.13 INFORMACJA  W  ODNIESIENIU  DO  GRUNTÓW  LEŚNYCH  STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE LASÓW PAŃSTWOWYCH

Teren  objęty  inwestycją  nie  leży  na  gruntach  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa
będących w zarządzie Lasów Państwowych.

 2.14 INFORMACJA W ODNIESIENIU DO OBIEKTÓW I OBSZARÓW BĘDĄCYCH 
OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

Projektowana inwestycja leży poza obiektami i obszarami objętymi ochroną konserwatorską,
odległości projektowanej inwestycji od obiektów zabytkowych podano w punkcie 2.6.2.

 2.15 INFORMACJA ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W ODNIESIENIU 
NA LINIĘ KOLEJOWĄ

Przez teren inwestycji ani w jej zasięgu nie przebiega żadna czynna linia kolejowa.
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 2.16 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Podstawą wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego jest:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.),

• Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  kwietnia  2007  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2007 r., Nr 86, poz 579 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 z późn.
zm.),

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. u. z 2015 r., poz. 460),

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn.
zm.),

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, 2180 z późn. zm.).
[Art.403 ust.1].

Obszar  oddziaływania  obiektu  mieści  się  na  działkach,  na  których  inwestycja  została
zaprojektowana. Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w liniach rozgraniczających inwestycji –
obejmuje zakres przedstawiony na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.

 2.17 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Planowana  inwestycja  nie  jest  przedsięwzięciem  mogącym  potencjalnie  oddziaływać  na
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 71).

Wójt  Gminy  Reńska  Wieś  decyzją  znak:  OŚ.6220.4.4.2016  z  dnia  07.11.2016  r.  umorzył
w całości  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „ścieżki pieszo – rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”.
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 3  3 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 
II  PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I OCHRONY PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I OCHRONY 
ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓWZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  z  dnia
3 października 2008r. (z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213 poz. 1397 – z późn. zmianami) punkt 60) dla przedmiotowej inwestycji  nie ma konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzja w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach została umorzona
przez Wójta Gminy Reńska Wieś z uwagi na bezprzedmiotowość – decyzja nr OŚ.6220.4.4.2016
z dnia 7 listopada 2016 r.

Teren  budowy  zostanie  doprowadzony  do  stanu  pierwotnego  po  zakończeniu  inwestycji.
Podczas prac wykorzystywany będzie wyłącznie sprzęt w dobrym stanie technicznym (minimalizacja
wycieków).  Przedsięwzięcie  inwestycyjne  nie  spowoduje  pogorszenia  docelowego  klimatu
akustycznego.  Okresowo  może  wystąpić  wzrost  uciążliwości  akustycznej  w  czasie  budowy
(samochody ciężarowe + sprzęt budowlany).

Należy uznać, że niniejsza inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze.

 3.1 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

 3.1.1 Faza realizacji

W trakcie realizacji  przedsięwzięcia nastąpi okresowe zwiększenie emisji  spalin,  z silników
pojazdów  i maszyn  roboczych  oraz  pylenie  z  terenów  objętych  pracami  demontażowymi
i budowlanymi.  Oddziaływanie  na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  nie  będzie  powodowało
długotrwałych uciążliwości – etap realizacji będzie trwał ok. 12 miesięcy. W celu ograniczenia emisji
niezorganizowanej będą stosowane poniższe wymogi:

• transport materiałów sypkich będzie odbywał się w opakowaniach lub pojazdami do tego
przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – wyposażonymi w opończe,

• ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu
jałowym, 

• ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy do 20km/h,

• zapewnienie  efektywnych  dojazdów  na  teren  budowy  wykorzystujących  w  większości
projektowany ślad drogi,

• utrzymanie dróg dojazdowych w stanie ograniczającym pylenie poprzez zraszanie ich wodą
z beczkowozów w dni suche oraz czyszczenie z błota i ziemi,

• stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum
operacje przygotowania materiału na terenie budowy np. betonu,

• materiały sypkie wykorzystywane do budowy, odpady powstałe w czasie prac oraz urobek
związany  z wykopami  pod  korytarz  drogi  będą  zabezpieczone  materiałami
nieprzepuszczalnymi (folią) na miejscach magazynowania, co ograniczy pylenie do powietrza
atmosferycznego,

Wykonawca  robót  bierze  odpowiedzialność  za  wykorzystanie  maszyn  oraz  urządzeń  do
realizacji  inwestycji  z  właściwie  wyregulowanymi  silnikami  spalinowymi,  ograniczającymi  emisje
zanieczyszczeń do powietrza.
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 3.1.2 Faza eksploatacji

Projektowane przedsięwzięcie bezpośrednio nie będzie źródłem oddziaływań w zakresie emisji
substancji do powietrza.

 3.1.3 Faza realizacji

Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia robót oraz użycia do tego celu niezbędnego
sprzętu należy stwierdzić, że nie ma możliwości ograniczenia emisji hałasu na tym etapie. Emisje
hałasu w fazie budowy będą miały charakter punktowy (pojedyncze maszyny) i okresowy. Obliczenie
jego zasięgu jest niemożliwe, ponieważ jest to zależne od dokładnej ilości maszyn, czasu ich pracy
oraz frontu robót. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa która
będzie narażona na oddziaływanie hałasu fazy realizacji. 

Możliwością  ograniczenia  oddziaływania  emisji  hałasu do środowiska jest  niedopuszczanie
przez Wykonawcę robót do przeciążania sprzętu oraz do przeładowywania pojazdów, które w takim
stanie emitują większe poziomy hałasu aniżeli w czasie wykonywania standardowych funkcji oraz
ograniczenie przejazdów pojazdów budowlanych. 

Prace  będą  także  prowadzone  jedynie  w  porze  dnia  6.00  –  22.00  aby  ograniczyć
oddziaływanie hałasu w porze nocy.

 3.1.4 Faza eksploatacji

Eksploatacja  projektowanego  przedsięwzięcia  nie  będzie  źródłem  emisji  hałasu  do
środowiska.
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 3.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD

 3.2.1 Faza realizacji

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji
inwestycji będzie osiągnięte poprzez poniżej wymienione działania:

• odpowiednią lokalizację i organizację zaplecza budowy przez Wykonawcę. 

• miejsca na substancje niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, izolacje) będą znajdowały się
w wydzielonym  miejscu  na  placu  budowy.  Miejsce  to  będzie  posiadać  szczelne  podłoże
(wylewka,  lub  gruba  folia  z  zakrzywionymi  bokami  w  formie  wanny)  zabezpieczające  w
czasie  niekontrolowanego  rozlewu  przed  przeniknięciem  tych  substancji  do  środowiska
gruntowo-wodnego, zadaszenie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi (temperaturą
i deszczem).  Pomieszczenie to będzie zamknięte przed dostępem osób nieuprawnionych.
W pobliżu  tego  miejsca  będzie  znajdować  się  apteczka  ekologiczna  z  sorbentem,  który
zneutralizuje  substancję  rozlaną  na  grunt  uniemożliwiając  przedostanie  się  jej  do  wód
powierzchniowych  i  podziemnych.  Apteczka  ekologiczna  musi  także  posiadać  rękawy
sorpcyjne, które w trakcie prac na obiekcie będą rozciągnięte na szerokości koryta od dolnej
wody, co zabezpieczy w trakcie wystąpienia niekontrolowanego rozlewu. 

• plac budowy będzie posiadać utwardzone miejsca (np. z płyt betonowych) przeznaczone do
tankowania maszyn i sprzętu,

• odpady  i  materiały  będą  magazynowane  na  placu  budowy  w  sposób  posortowany,  do
gromadzenia  wykorzystane  będą  kontenery  metalowe  lub  część  terenu  wyraźnie
oznakowana, sypkie materiały (np. piasek) i odpady (np. ziemia) będą przykryte materiałem
np. folią,  co zabezpieczy przed rozdmuchiwaniem przez wiatr za pośrednictwem, którego
mogłyby przedostawać się do wód powierzchniowych oraz wymywanie przez wody opadowe,

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za dysponowanie odpowiednim sprzętem budowlanym
o szczelnych układach napędowych i hydraulicznych,

• Wykonawca  wyposaży  zaplecza  budowy  w  sanitariaty,  a  ścieki  socjalno-bytowe  zostaną
odprowadzone  do  szczelnych  zbiorników  bezodpływowych,  których  zawartość  będzie
usuwana przez uprawnione podmioty a następnie transportowana do najbliższej oczyszczalni
ścieków,

• odpowiednią  organizację  robót,  w  szczególności  robót  makroniwelacyjnych,  kolejności
wykonania wykopów wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem dotyczącym wód gruntowych
i podsiąkowych.  Wody  w  wykopach  będą  odpompowywane  do  beczkowozów  a jej
nieznaczne ilości niezanieczyszczone będą odpompowywane na teren sąsiedni.

 3.2.2 Faza eksploatacji

Projektowany  ciąg  pieszo-rowerowy  ma  zapewnione  odwodnienie  przez  system  spadków
poprzecznych  i podłużnych  do  istniejącej/projektowanej  kanalizacji  deszczowej  lub  istniejących
rowów. Z uwagi na iż wody opadowe i roztopowe odprowadzane do środowiska pochodzą z ścieżki
pieszo-rowerowej,  dróg lokalnych oraz  terenów zielonych zgodnie  z  §19 ust.  2  Rozporządzenia
Ministra  Środowiska  z  dnia  24 lipca  2006  roku  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 z późn. zm.)  nie ma konieczności dodatkowego ich
podczyszczania.
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 3.3 GOSPODARKA ODPADAMI, ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 3.3.1 Faza realizacji

Zagospodarowanie odpadów powstających podczas budowy przedsięwzięcia będzie należało
do obowiązków Wykonawcy robót – zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., który
będzie wytwórcą odpadów. Do obowiązków wytwórcy należy:

• zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających w czasie budowy,

• przedstawienie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach  gospodarowania
wytworzonymi  odpadami  do właściwego organu ochrony środowiska (właściwego Urzędu
Marszałkowskiego),

• gromadzenia w sposób selektywny powstających odpadów z zakazem mieszania odpadów
niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne,

• odpady niebezpieczne magazynować w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i podziemnych tj.  będą znajdowały się w wydzielonym miejscu na
placu  budowy.  Miejsce  to  będzie  posiadać  szczelne  podłoże  (wylewka,  lub  gruba  folia
z zakrzywionymi  bokami  w  formie  wanny)  zabezpieczające  przed  przeniknięciem  tych
substancji  do  środowiska  gruntowo-wodnego,  zadaszenie  chroniące  przed  czynnikami
atmosferycznymi  (promieniowaniem  słonecznym  i  deszczem).  Pomieszczenie  to  będzie
zamknięte przed dostępem osób nieuprawnionych,

• przekazanie  odpadów  niebezpiecznych  podmiotowi  uprawnionemu  do  prowadzenia
działalności  w  zakresie  transportu,  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów.  Wykonawca
może  przekazywać  osobom  fizycznym  odpady  zestawione  w  Rozporządzeniu  Ministra
Środowiska z dnia 21 kwiecień 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz
odpadów  może  przekazywać  osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  nie
będącym przedsiębiorcami,  przedsiębiorcami  dopuszczalnych  metod  ich  odzysku  [Dz.  U.
2006 Nr 75 poz. 527].

 3.3.2 Faza eksploatacji

Odpady  w  fazie  eksploatacji  w  głównej  mierze  będą  powstawać  pośrednio  od  pieszych
i rowerzystów poruszających się po ścieżce.  Ich ilość w otoczeniu jest  niemożliwa do określenia
i zależy w głównej mierze od poziomu edukacji ekologicznej użytkowników, na którą Inwestor nie ma
wpływu.

 3.4 GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ

W ramach inwestycji jest konieczna wycinka powalonych kolidujących drzew oraz krzewów.

 3.5 WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 3.5.1 Faza realizacji

Planowane przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w większości na terenie nasypu  w ciągu
nieczynnej  linii  kolejowej nie  mniej  jednak  niniejsza  rozbudowa  będzie  wymagała  wycinki
powalonych drzew.

Jeżeli zajdzie potrzeba realizowania wycinki w okresie lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 15
października zostanie ona poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji  ornitologicznej,  która wskaże
miejsca  lęgowe  lub  określi  ich  brak.  Inwentaryzacja  ornitologiczna  będzie  wykonana  przez
specjalistę o wykształceniu kierunkowym min. zoologii, leśnictwie lub ochrony środowiska. 

Lokalizacja zaplecza budowy będzie się znajdować poza bezpośrednim sąsiedztwem rzek.

Otwarte wykopy zostaną zabezpieczone przed przedostaniem się do nich drobnych zwierząt
(kręgowców) przez zasypywanie wykopu przed ukończeniem pracy zmiany roboczej, przykrywanie
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wykopów niezasypywanych po ukończeniu pracy zmiany roboczej takimi materiałami jak: plandeki,
deski, płyty wiórowe itp.

Place  budowy  oraz  bazy  materiałowe  będą  zlokalizowane  na  terenach  już  utwardzonych.
Zajętość placów technicznych będzie ograniczona do niezbędnego minimum oraz zlokalizowana
w miejscach gdzie nie zajdzie konieczność prowadzenia dodatkowej wycinki drzew i krzewów. Jeżeli
zajdzie konieczność wykorzystania terenu nieutwardzonego po wykonanych pracach zostanie on
zrekultywowany – przykryty warstwą humusu o grubości 10-25 cm oraz obsiany mieszanką traw. 

Drzewa  oraz  krzewy  znajdujące  się  pobliżu  prac  oraz  na  placach  technicznych  będą
zabezpieczone poprzez szalunek z desek lub materiały takiej jak juta, maty słomiane do wysokości
min 1.5 m.

• przy skupisku drzew dojrzałych teren szeroko wygrodzony poza zakres koron,

• przy drzewach pojedynczych wykonana zostanie osłona z desek wokół całego pnia,

• pojedyncze sztuki drzew w postaci osłony z desek wokół całego pnia,

• wys. nie mniej niż 1,50 m,

• dolna część desek powinna opierać się na podłożu, 

• oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą, co 40-60 cm (min. 3 razy),

• deski  powinny ściśle  przylegać do pnia  zamiast  desek dopuszcza się  zastosowanie  mat
słomianych, folii pęcherzykowych, juty.

 3.5.2 Faza eksploatacji

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze.

 4  4 CZĘŚĆ RYSUNKOWACZĘŚĆ RYSUNKOWA

• Rys. PZT-0 – Projekt zagospodarowania terenu – Plan orientacyjny

• Rys. PZT-1.0 – Projekt zagospodarowania terenu – legenda

• Rys. PZT-1.1 – Projekt zagospodarowania terenu [arkusz 1/10]

• Rys. PZT-1.2 – Projekt zagospodarowania terenu [arkusz 2/10]

• Rys. PZT-1.3 – Projekt zagospodarowania terenu [arkusz 3/10]

• Rys. PZT-1.4 – Projekt zagospodarowania terenu [arkusz 4/10]

• Rys. PZT-1.5 – Projekt zagospodarowania terenu [arkusz 5/10]

• Rys. PZT-1.6 – Projekt zagospodarowania terenu [arkusz 6/10]

• Rys. PZT-1.7 – Projekt zagospodarowania terenu [arkusz 7/10]

• Rys. PZT-1.8 – Projekt zagospodarowania terenu [arkusz 8/10]

• Rys. PZT-1.9 – Projekt zagospodarowania terenu [arkusz 9/10]

• Rys. PZT-1.10 – Projekt zagospodarowania terenu [arkusz 10/10]
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

 1  1 WSTĘPWSTĘP

 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  rozdziału  jest  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dotyczący inwestycji pn. ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ.

 1.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

Branża drogowa:

• 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,

• budowę ścieżki rowerowej,

• przebudowę i budowę chodników,

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

• montaż oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,

• rekultywacja i odtworzenie zieleni (trawników),

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

• budowę informatorów i bramownic,

• budowę wiat z miejscami do siedzenia,

• budowę wyposażenia ścieżki rowerowej – stojaki na rowery i podpórki pod nogę.

Branża mostowa:

• remont przepustu: M8 w km 2+228,77

• przebudowa mostu M16 w km 6+997,87

• przebudowa przepustów: M1 w km 0+451,27; M2 w km 0+557,12; M3 w km 0+779,05; M4 w
km 1+338,94; M5 w km 0+966,29; M9 w km 4+484,25; M12 w km  5+237,29; M13 w km
6+023,07; M14 w km  6+801,65; M15 w km 6+949,88

• konserwacja i odmulenie przepustów rurowych w km M6 1+463,07; M10 w km 4+723,19;
M11 w km 4+886,27; M17 w km 7+267,38; M18 w km 7+776,08; M19 w km 8+171,07

• przebudowę i umocnienie rowów melioracyjnych RB11, RC5, RF2, RF5 i rowu bez nazwy,
a także cieku Większycka Woda

Branża sanitarna:

• budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami,

Branża elektryczna:
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• budowę słupów oświetleniowych aluminiowych, anodowanych o całkowitej wysokości 6,0 m,
montowanych na betonowych fundamentach prefabrykowanych,

• montaż opraw oświetleniowych ze źródłami światła LED,

• kopanie rowów kablowych szer. 0,4m dla kabli oświetleniowych,

• montaż rur osłonowych,

• wykonanie przewiertu / przecisku pod DW 418,

• układanie oświetleniowych linii kablowych,

• zasypanie wraz z zagęszczeniem rowów kablowych,

• budowę szafy oświetleniowej,

• wykonanie uziemień ochronnych,

• wykonanie  końcowych  pomiarów  fotometrycznych  parametrów  jakościowych  wykonanej
instalacji oświetlenia drogowego zgodnie z normą PN-EN 13201-4:2016-03.

 2  2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGOOPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

 2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 2.1.1 Branża drogowa

Projektowana ścieżka rowerowa w całości przebiega po nieczynnej linii kolejowej stanowiącej
obecnie nieużytki, która krzyżuje się kolejno z następującymi drogami publicznymi:

Ul. Kozielska – w jednym poziomie,

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   półuliczny

droga jednojezdniowa, dwupasowa (1x2), dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 7,0 - 7,5m – naw. asfaltobetonowa,

szerokość pasa ruchu około 3,50 - 3,75m,

chodniki jednostronny szerokości około 1,5m – naw. kostka betonowa.

Ul. Fabryczna – w jednym poziomie,

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 4,5m – naw. asfaltobetonowa.

DK40 – w dwóch poziomach (przejazd ścieżką dołem),

kategoria drogi:   krajowa

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwupasowa (1x2), dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 7,0 m – naw. asfaltobetonowa,

szerokość pasa ruchu około 3,50 m,

szerokość pobocza utwardzonego – około 1,5 m - naw. asfaltobetonowa.
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droga gminna bez nazwy – w jednym poziomie,

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 3,7m – naw. asfaltobetonowa.

Ul. Pawłowicka – DW418 – w jednym poziomie,

klasa drogi:   GP

kategoria drogi:   wojewódzka

przekrój:   uliczny

droga jednojezdniowa, dwupasowa (1x2), dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 7,5m – naw. asfaltobetonowa,

szerokość pasa ruchu około 3,75m,

chodniki obustronne szerokości około 1,2m – naw. kostka betonowa.

Ul. Gierałtowska – w jednym poziomie,

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 3,5 - 4,0m – naw. asfaltobetonowa (część południowa) i naw. z bruku
(część północna).

Ul. Raciborska – w jednym poziomie,

klasa drogi:   L

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   półuliczny

droga jednojezdniowa, dwupasowa (1x2), dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 6,5m – naw. asfaltobetonowa,

szerokość pasa ruchu około 3,25m,

chodnik lewostronny (od strony DK) szerokości około 2,0m – naw. kostka betonowa.

droga gminna bez nazwy – w jednym poziomie,

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 3,5m – naw. z elementów betonowych.

droga gminna bez nazwy – w jednym poziomie,

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 3,5m – naw. gruntowa.
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Ul. Dworcowa (m. Długomiłowice) – w jednym poziomie,

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 4,5m – naw. asfaltobetonowa.

Ul. Żabnik – w jednym poziomie,

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 4,0m – naw. asfaltobetonowa.

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

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 4,0m – naw. asfaltobetonowa, szutrowa i z elementów betonowych.

Ul. Tarnowska – w jednym poziomie,

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 3,5m – naw. asfaltobetonowa.

droga gminna bez nazwy – w jednym poziomie.

kategoria drogi:   gminna

przekrój:   drogowy

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokość jezdni – około 3,5m – naw. gruntowa.
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 2.1.2 Branża mostowa

W ciągu nieczynnej linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Koźle – Baborów zlokalizowano
19 obiektów inżynierskich. Obiekty te pełnią funkcję przepustów lokalnych rowów i cieków, a obiekt
w km 6+997,87 pełni funkcję mostu. 

Z uwagi na charakterystykę ustroju nośnego przedmiotowe obiekty podzielono na:

• przepusty  ceglano-kamienne  ze  sklepieniem  łukowym  –  z  gzymsami  betonowymi  lub
wykonanymi z płyt kamiennych

• przepusty  murowane  kamienne  o  konstrukcji  płytowej  jednoprzęsłowej.  Płytę  pomostu
stanowi rama stalowa ze stężeniami, na której ułożone są podkłady kolejowe – drewniane
bale,  a  także  miejscami  prefabrykowane  belki  betonowe.  Stwierdzono   zaawansowaną
korozję  elementów  metalowych  oraz  biologiczną  degradację  drewnianych  podkładów
kolejowych. Na niektórych obiektach tego typu stwierdzono brak płyty pomostu lub jedynie jej
pozostałości. 

• przepusty rurowe stalowe lub betonowe – zamulone, częściowo skorodowane

• przepust  betonowy  rurowy  z  prefabrykowanych  kręgli  betonowych  –  ściany  czołowe
z gzymsami wykonane jako elementy betonowe wylewane na mokro 

• most jednoprzęsłowy o konstrukcji płytowej bezbelkowej– oparty na żelbetowych masywnych
przyczółkach.  Liniowe oparcie  płyty  pomostu  na  podporach  stanowią  szyny  tramwajowe.
Most wyposażony z dwóch stron w skorodowane barierki mocowane do płyty i  gzymsów.
Skarpy wokół obiektu obrośnięte, nieumocnione.

 2.1.3 Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa

W  stanie  istniejącym  teren  odwadniany  jest  poprzez  spływ  powierzchniowy  do  rowów
drogowych i kolejowych, które prowadzą wody do naturalnych odbiorników – rowów melioracyjnych.
W  miejscach  skrzyżowań  rowów  z  innymi  drogami  oraz  zjazdami  w  ciągu  rowów  występują
przepusty.

W  zakresie  inwestycji  istnieje  kanalizacja  deszczowa  odprowadzająca  ścieki  opadowe
i roztopowe z powierzchni pasów drogowych oraz terenów przyległych.

 2.1.4 Branża sanitarna - kanalizacja sanitarna

Analizowany teren częściowo objęty jest siecią kanalizacji sanitarnej.

 2.1.5 Branża sanitarna – sieć wodociągowa

W stanie istniejącym na rozpatrywanym terenie stwierdzono występowanie sieci wodociągowej
rozdzielczej oraz włączone do niej przyłącza wodociągowe do posesji.

 2.1.6 Branża sanitarna – sieć gazowa

W stanie istniejącym nie występuje sieć gazowa.
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 2.1.7 Branża elektryczna – sieć oświetleniowa

W zakresie opracowania istniejąca sieć oświetleniowa wykonana jest na słupach elektrycznych
sieci  rozdzielczej  niskiego  napięcia.  W  miejscu  skrzyżowania  nieczynnej  linii  kolejowej
z ul. Pawłowicką (droga wojewódzka nr 418), występują nieczynne słupy oświetleniowe typu ŻN-7 ze
zdemontowanymi  oprawami  oświetleniowymi.  Teren  w  trasie  projektowanego  ciągu  pieszo-
rowerowego nie jest oświetlony.

 2.1.8 Branża elektryczna – sieć elektroenergetyczna

W  zakresie  inwestycji  występuje  sieć  rozdzielczo-oświetleniowa  niskiego  napięcia
zabudowana  na  słupach  wirowanych,  żelbetonowych  oraz  drewnianych.  Sieć  rozdzielczo-
oświetleniowa wykonana  jest  przewodami  izolowanymi  AsXSn  i  gołymi  Al.  Występują  przyłącza
elektryczne  napowietrzne  oraz  kablowe  do  sąsiadujących  z drogą  budynków.  Na  słupach  sieci
napowietrznej rozdzielczej występuje oświetleniowa linia napowietrzna z oprawami oświetleniowymi
z sodowymi  źródłami  światła.  Występuje  także  sieć  kablowa,  która  zostanie  odpowiednio
zabezpieczona w zakresie prowadzonych robót ziemnych. W miejscu skrzyżowania nieczynnej linii
kolejowej z ul. Pawłowicką (droga wojewódzka nr 418), występują nieczynne słupy oświetleniowe
typu ŻN-7 ze zdemontowanymi oprawami oświetleniowymi.  Teren w trasie projektowanego ciągu
pieszo-rowerowego nie jest oświetlony. Sieć średniego napięcia wykonana jest przewodami gołymi
i niepełnoizolowanymi na słupach wirowanych.  Sieć elektroenergetyczna jest  własności  TAURON
Dystrybucja S.A. 

Sieć elektroenergetyczna nie koliduje z planowanym zamierzeniem budowlanym.

 2.1.9 Branża telekomunikacyjna

W zakresie projektowanej inwestycji występuje doziemna i napowietrzna sieć teletechniczna
będąca na majątku Orange Polska S.A.

Sieć  doziemna  to  kanalizacje  kablowe  i  rurociągi  z  czynnymi  kablami  miedzianymi
i światłowodowymi. Napowietrzna sieć telekomunikacyjna zabudowana jest na podbudowie słupowej
własnej,  żelbetonowej z żerdziami ŻN10 i  drewnianej uszczudlonej.  Na słupach podwieszone są
kable miedziane sieci abonenckiej.

Sieć teletechniczna nie koliduje z planowanym zamierzeniem budowlanym.

 3  3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGOOPIS 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 projekcie zagospodarowania terenu.
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 3.1 BRANŻA DROGOWA

 3.1.1 Warunki geotechniczne

Na podstawie  wykonanych badań geotechnicznych (19 otworów badawczych o głębokości
2,0m) oraz dokonanej wizji terenu, stwierdzono, że na obszarze badań we wszystkich otworach od
powierzchni  do  0,6-0,8m  występują  nasypy  złożone  z  tłucznia,  piasku,  niekiedy  szlaki  (stare
torowisko). 

Poniżej nasypów w rejonie otworów nr 1, 8, 9, 10 i 11 występują piaski drobne, miejscami
średnie, zagęszczone. W pozostałych otworach pod warstwa nasypu zalega glina pylasta, niekiedy
piaszczysta.

Ze względu na warunki gruntowo – wodne panujące na badanym obszarze oraz charakter
projektowanego obiektu, inwestycję zaliczono do:

• II kategorii geotechnicznej (ze względu na projektowaną kanalizację - wykopy powyżej 1,2m)

W projekcie uwzględniono wyniki badań i płynące z nich zalecenia.

 3.1.2 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,

• 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%.

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.

Przebieg drogi w przekroju podłużnym:

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%.

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ



54
PROJEKT BUDOWLANY. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

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 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;

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 rowerową) – 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%,

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 powierzchnią wyłączoną 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;
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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 kostki 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 betonowej

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, ciąg pieszo-rowerowy) – nawierzchnia asfaltowa na nasypie
kolejowym – grunt klasy G1

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;

---- grunt rodzimy 80MPa ≤ E2,

RAZEM 29cm

n.4b (ścieżka  rowerowa,  ciąg  pieszo-rowerowy)  –  nawierzchnia  asfaltowa  poza
nasypem kolejowym – grunt klasy G3

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;

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 poza 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 wskaźnikowe) – 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

n.7 (powierzchnie wyłączone 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%,
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---- 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

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 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.

 3.1.3 Odwodnienie

Odwodnienie ścieżki rowerowej będzie zrealizowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne na
teren  inwestora  gdzie  wody  ulegną  rozsączeniu  oraz  poprzez  układ  kratek  ściekowych
i projektowanej kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Pawłowickiej do ul. Raciborskiej).

 3.1.4 Roboty rozbiórkowe

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  niezbędne  roboty  rozbiórkowe.  Do
rozbiórki przewidziano m.in.:

 kolidujące nawierzchnie oraz podbudowy dróg, zjazdów i chodników,

 kolidujące krawężniki, obrzeża,

 oznakowanie pionowe.
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 3.1.5 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 nie będzie wykorzystany do wykonania
nasypów.  Nasypy  wykonać  z  gruntu  niewysadzinowego  i  mrozoodpornego,  spełniającego
wymagania jak dla podłoża wzmocnionego tj.: E2=120 MPa, Is=1,00 lub E2/E1~2,2.

 3.1.6 Roboty branżowe

Sieci  energetyczną,  teletechniczną,  wodociągową,  należy  zabezpieczyć  w miejscach kolizji
z planowaną inwestycją. Podczas prowadzenia robót ziemnych w przypadku odkrycia istniejących
sieci elektroenergetycznych niskiego lub średniego napięcia przewiduje się wykonanie zabezpieczeń
tych sieci w postaci nałożenia rur ochronnych dwudzielnych.

Podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  w  przypadku  odkrycia  istniejących  sieci
teletechnicznych  przewiduje  się  wykonanie  zabezpieczeń  tych  sieci  w  postaci  nałożenia  rur
ochronnych dwudzielnych bądź wykonania ław żelbetonowych.

Zabezpieczenie sieci teletechnicznych:

W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  związanych  z  robotami  drogowymi,  kanalizację
kablową o wielkości do 4 otworów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie
rur ochronnych grubościennych dwudzielnych HDPE 160. Kanalizacje kablowe o wielkości powyżej
4  otworów  należy  zabezpieczyć  poprzez  wykonanie  ław  żelbetonowych  o szerokości  minimum
zabezpieczanej kanalizacji  i grubości minimum 8cm. Odległość ławy betonowej od rur kanalizacji
powinna  wynosić  minimum 20cm.  Ławy  betonowe wykonywać  na  miejscu  (ławy  wylewane)  lub
stosować  ławy  prefabrykowane (płyty  drogowe).  Rurociągi  kablowe  należy  zabezpieczać  rurami
dwudzielnymi  HDPE  160.  Kable  doziemne  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  poprzez
zastosowanie  rur  ochronnych  grubościennych  dwudzielnych  HDPE  110.  Do  wykonania  płyt
prefabrykowanych należy stosować beton klasy co najmniej B20 o nasiąkliwości mniejszej od 4%,
zbrojonej siatką z prętem żebrowanym fi 6mm i gęstości oczek 10cm x 10cm. Powierzchnie płyt
powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  o  fakturze  z  formy  lub  zatartej,  zgodne  z
wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Podłoże pod płyty drogowe z elementów
prefabrykowanych powinno być przygotowane na podsypce piaskowej. Układanie zabezpieczenia
kanalizacji  wielootworowej  z  płyt  żelbetowych  na  uprzednio  przygotowanym  podłożu  może  się
odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi
samochodowych  lub  samojezdnych.  Płyty  żelbetowe  należy  układać  tak,  aby  całą  swoją
powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione
względem siebie więcej  niż  8 mm. Studnie teletechniczne zlokalizowane na przebudowywanych
chodnikach i ścieżkach rowerowych należy wyregulować wysokościowo do poziomu projektowanego
terenu.

Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych:

W trakcie prowadzenia robót  ziemnych związanych z robotami drogowymi, istniejące kable
elektroenergetyczne  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  poprzez  zastosowanie  rur
ochronnych grubościennych dwudzielnych HDPE. Końce rur należy uszczelnić. Przy zabezpieczaniu
kabli pod projektowaną ścieżką rowerową, rury układać tak aby ich końce wystawały min 0,5m poza
krawędź drogi rowerowej. Zabezpieczenie kabli średniego napięcia wykonać rurami dwudzielnymi
HDPE 160 koloru czerwonego, natomiast zabezpieczenie kabli niskiego napięcia wykonać rurami
dwudzielnymi HDPE 110 koloru niebieskiego.  Przed przystąpieniem do robót  ziemnych wykonać
ręcznie przekopy kontrolne celem zlokalizowania istniejących linii kablowych. Roboty prowadzić pod
nadzorem Gestora sieci.  Wszelkie uszkodzenia linii  kablowych przy wykonywaniu prac ziemnych
Wykonawca winien wykonać na własny koszt. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej
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niż  3m  od  skrajnych  przewodów  linii  napowietrznych  nN,  10m  od  skrajnych  przewodów  linii
napowietrznych  SN,  15m  od  skrajnych  przewodów  linii  napowietrznych  WN,  należy  uzgodnić
bezpieczne  metody  pracy  ze  Spółką  eksploatującą  sieć.  Powyższe  odległości  dotyczą  również
użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej
będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

 3.1.7 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.

 3.2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

W zakresie elementów małej architektury projektuje się zagospodarowanie terenu w:

• stoły, ławki (zestawy piknikowe stół+ławka),

• kosze na śmieci,

• informatory i bramownice (tablice informacyjne),

• wiaty z miejscami do siedzenia,

• stojaki na rowery i podpórki pod nogę.

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  oraz  sposób  wykonania  robót  winny  odpowiadać
wymaganiom  norm  państwowych.  Wszystkie  materiały  konstrukcyjne  powinny  posiadać
odpowiednie  dokumenty  potwierdzające  ich  właściwe  parametry  wytrzymałościowe.  Wszystkie
elementy małej architektury należy montować wg wytycznych producenta.

 3.3 BRANŻA MOSTOWA

W  ramach  opracowania  projektu  ścieżki  pieszo-rowerowej  po  nieczynnej  linii  kolejowej
sporządzono dokumentację projektową remontu mostu i przepustów oraz przebudowę niektórych
przepustów zlokalizowanych na trasie projektowanej ścieżki. 

 3.3.1 Przeznaczenie, funkcja i program użytkowy obiektu

Forma architektoniczna istniejących obiektów jest prosta, wkomponowująca się w istniejący
nasyp  kolejowy  i  dobrze  czytelna  dla  użytkowników  ruchu.  Użyte  rozwiązania  materiałowe,
sytuacyjno-wysokościowe  oraz  elementy  wyposażenia  obiektów  są  powiązane  z  istniejącym
otaczającym  terenem  i  nowoprojektowaną  niweletą  ścieżki  pieszo-rowerowej  oraz  zachowują
ciągłość.
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 3.3.2 Podstawowe  parametry  techniczne  remontowanych  i  przebudowywanych
przepustów oraz mostu

Główne  założenia  projektowe  przyjęto  na  podstawie:  Opisu  Zamówienia  i  zatwierdzonych
przez  Inwestora  rozwiązań  projektowych  dotyczących  przedmiotowych  obiektów  inżynierskich
znajdujących  się  na  trasie  projektowanej  ścieżki  pieszo-rowerowej.  Niniejszą  dokumentację
projektową opracowano w oparciu o aktualnie obowiązujące ustawy, rozporządzenia i  normy dla
projektowania konstrukcji mostowych i inżynierskich.

Podstawowe parametry techniczne płyty pomostu przebudowywanych przepustów:

• Całkowita szerokość ustroju niosącego B = 4,60m

• Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej Bj = 2x1,25m=2,50m

• Bezpiecznik (z obu stron) Bb = 2x0,55m=1,10m

• Gzyms z barierą U-11a (z obu stron) Bb = 2x0,50m=1,00m

• Zmienna grubość płyty pomostu h = 0,2-0,3cm

• Spadek poprzeczny jezdni s = 1%

Na  obiektach  przebudowywanych  oraz  remontowanych  przewidziano  montaż  barier
ochronnych  typu  U-11a  z  dwóch  stron  jezdni.  Montaż  do  bariery  do  nowoprojektowanej  plyty
pomostu wykonać zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych KDM rys. BAL5 lub inną równoważną
technologią  z wykorzystaniem materiałów posiadających odpowiednie atesty.

Rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych:

Do  wykonania  poszczególnych  elementów  przewidziano  wykorzystanie  następujących
materiałów konstrukcyjnych:

• Beton konstrukcyjny klasy C30/37 - oczepy żelbetowe, płyta pomostu

• Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)

• Stal kształtowa S235 walcowana na gorąco 

• kotwy M12 kl. 8.8 ocynkowane galwaniczne na żywicy chemicznej 

Zgodnie  z  normą europejską  PN-EN 206+A1:2006  pt.  „Beton  –  Wymagania,  właściwości,
produkcja  i  zgodność”  z  uwagi  na  kilka  typów oddziaływań  środowiska  na  elementy  betonowe
projektowanych ustrojów nośnych  przyjęto następujące klasy ekspozycji dla betonu: XC2, XD1 oraz
XF2. Wszystkie materiały użyte podczas budowy powinny mieć certyfikaty i dopuszczenia IBDiM lub
ITB.

 3.3.3 Obciążenia

W niniejszej dokumentacji projektowej uwzględniono na przedmiotowych obiektach obciążenia
tłumem pieszych i ruchem rowerowym zgodnie z PN-85/S-10030. 

 3.3.4 Wyszczególnienie zakresu robót 

W ramach prac remontowych  przewidziano następujące czynności:

• oczyszczenie  odsłoniętych  powierzchni  ścian  czołowych  przyczółków,  skrzydeł  oraz
gzymsów z wykwitów soli, mchów, porostów i innych zabrudzeń, 

• uzupełnienie ubytków spoin murów oraz powierzchni betonowych zaprawami elastycznymi
naprawczymi np. typu PCC
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• zamurowanie ubytków w ścianach ceglano-kamiennych

• impregnacja powierzchni kamiennych i ceglanych preparatami hydrofobowymi

• zabezpieczenie  powierzchni  betonowych  powłokami  antykarbonatyzacyjnymi  lub
antykorozyjnymi

Remont przepustu dotyczy obiektu inżynierskiego M8 w km 2+228,77.

Przebudowa istniejących przepustów oprócz prac wymienionych przy robotach remontowych
obejmują dodatkowo:

• likwidacja  istniejących  podkładów  kolejowych:  bale  drewniane  lub  prefabrykowane  belki
betonowe 

• demontaż ramowej konstrukcji stalowej płyty pomostu

• miejscowe skucie półek i skrzydeł przepustów pod oczepy żelbetowe 

• wykonanie  nowych  oczepów żelbetowych  pełniących  funkcję  usztywnienia  i  oparcia  pod
nowoprojektowaną konstrukcję pomostu

• montaż belek stalowych wraz z zabezpieczeniem powłokami antykorozyjnymi

• wykonanie nowej monolitycznej żelbetowej płyty pomostu wylewanej na miejscu na mokro

• wykonanie nowej nawierzchni projektowanej ścieżki wg opracowania branży drogowej

• miejscowe usunięcie nasypu kolejowego wraz z demontażem płyt kamiennych, wykonanie
nowej  żelbetowej płyty nośnej  z odtworzeniem nasypu i  uwzględnieniem podbudowy pod
nowoprojektowaną ścieżkę pieszo-rowerową (dotyczy przepustu M14 w km  6+801,65)

• demontaż  skorodowanych  balustrad  wraz  z  montażem  na  obiekcie  nowoprojektowanych
barier  typu  U-11a  przechodzące  poza  obiektem  w  bariery  drogowe  typu  U-12a,  co
uwzględniono w projekcie branży drogowej

• klamrowanie pęknięcia na przyczółku mostu.

Przebudowa  przepustów  i  mostu  dotyczy  obiektów  inżynierskich  wymienionych  poniżej  tj.
przepustów M1 w km 0+451,27; M2 w km 0+557,12; M3 w km 0+779,05; M4 w km 1+338,94; M5 w
km 0+966,29; M9 w km 4+484,25; M12 w km  5+237,29; M13 w km  6+023,07; M14 w km 6+801,65;
M15 w km 6+949,88; oraz mostu M16 w km 6+997,87.

Dodatkowo  w  ramach  prac  melioracyjnych  przewidziano  w  obrębie  niektórych  obiektów
inżynierskich   przebudowę  koryta  rowów  wraz  z  wykonaniem  umocnień  dna  i  skarp  koryta
kamieniem łamanym na zaprawie cementowej.  

Dodatkowo w przypadku przepustów rurowych o konstrukcji stalowej lub betonowej (obiekty
M6 1+463,07; M10 w km 4+723,19; M11 w km 4+886,27; M17 w km 7+267,38; M18 w km 7+776,08;
M19  w  km  8+171,07)  przewidziano  ich  konserwację  oraz  pełne  udrożnienie  przez  usunięcie
namułów i innych zanieczyszczeń. 

Przepust oznaczony jako M7 w km 1+605,39 znajduje się poza trasą projektowanej ścieżki
pieszo-rowerowej i stanowi element konstrukcyjny dawnej, nieczynnej infrastruktury kolejowej. Na
podstawie  oględzin  stwierdzono,  że  konstrukcja  w  formie  muru  oporowego  nie  pełni  funkcji
przepustu  w  związku  z  czym  nie  stanowi  ona  przedmiotu  niniejszego  opracowania.  Obiekt
inżynierski M7 nie objęto zakresem prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji.

Oznaczenia  wszystkich  obiektów inżynierskich  pokazano  na  załączonych  rysunkach  planu
sytuacyjnego.
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 3.3.5 Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

Dokumentację projektową w zakresie branży mostowej wykonano z uwzględnieniem polskich
norm i obowiązujących przepisów, a w szczególności:

• Ustawa, Prawo budowlane (Dz.  U.  nr  89 z dnia 7 lipca 1994r.  poz.  414) z późniejszymi
zmianami

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.

Na  potrzeby  niniejszego  projektu  wykonano  obliczenia  statyczno-wytrzymałościowe  płyty
pomostu i najbardziej wytężonej stalowej belki nośnej z profili HEB300 w programie Robot Structural
Analysis. Obliczenia statyczne przeprowadzono w oparciu o statykę liniową pierwszego rzędu.

W obliczeniach obiektu uwzględniono następujące rodzaje obciążeń:

a) obciążenia stałe: 

• ciężar własny konstrukcji obiektu,

• ciężar własny elementów zabudowy i wyposażenia,

• ciężar własny nasypu,

b) obciążenia zmienne: 

• obciążenie tłumem pieszych.

Przykładowy wyciąg z obliczeń wykonanych programem Robot – uproszczony model prętowy
płyty pomostu i belki stalowej nośnej. 

Zamodelowano  płytę  pomostu  jako  dwuprzęsłową  belkę  ze  wspornikami  opartą  na  3
podporach stanowiących kształtowniki stalowe.

Rys. 1 Obwiednia momentów zginających płyty pomostu.

Rys. 2 Wykres momentu zginającego najbardziej wytężonej belki stalowej 
z kształtownika o profilu HEB300.

Szczegółowe  obliczenia  statyczno  –  wytrzymałościowe  znajdują  się  w  archiwum  Biura
Projektowego.  Wykonane  obliczenia  potwierdziły  spełnienie  wszystkich  wymagań  SGN.  Na
podstawie otrzymanych wyników z obliczeń zostanie sporządzony projekt wykonawczy.
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 3.4 BRANŻA SANITARNA

 3.4.1 Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie ścieżki rowerowej odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne
i poprzeczne na przyległy teren za wyjątkiem odcinka o przebiegu w wykopie od km 2+541 do km
3+694.  Odcinek  ten  odwodniony  będzie  poprzez  system kanalizacji  deszczowej,  w  skład  której
wejdą kanał deszczowy DN 400 ze studniami rewizyjnymi. Wpusty uliczne zamontowane będą w
ścieku korytkowym, który zabudowany będzie wzdłuż ścieżki. Projektowany kanał włączony będzie
częściowo do kanalizacji deszczowej w ul. Pawłowickiej w miejscowości Reńska Wieś, częściowo
odprowadzony będzie do rowu w km 3+694. Przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej z rur
DN 400. Na sieci maksymalnie co 60 m planuje się wykonanie studni rewizyjno-połączeniowych,
szczelnych o średnicy 1200 mm. Do studni włączone będą wpusty uliczne z osadnikiem, z rusztem
wklęsłym. Wpusty podłączone będą poprzez przykanaliki DN 200. 

Z  uwagi  na  projektowane  poszerzenie  nasypu  kolejowego  oraz  budowę  ścieżki  pieszo-
rowerowej  likwidacji  ulegną  rowy  kolejowe.  Likwidowane  rowy  należy  zasypać  do  poziomu
projektowanego  terenu  przyległego.  Funkcję  likwidowanych  rowów  przejmie  projektowana
kanalizacja  deszczowa  do  której  należy  włączyć  istniejącą  kanalizację  deszczową  w  obrębie
skrzyżowań ulic Gierałtowskiej i Lipowej oraz ulic Pawłowickiej i Dworcowej w Reńskiej Wsi.

Do wykonania kanalizacji deszczowej należy zastosować rury PVC-U z uszczelką SN8.

Z uwagi na iż wody opadowe i roztopowe odprowadzane do środowiska pochodzą z ścieżki
pieszo-rowerowej,  dróg lokalnych oraz  terenów zielonych zgodnie  z  §19 ust.  2  Rozporządzenia
Ministra  Środowiska  z  dnia  24  lipca  2006  roku  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  z  późn.  zm.)  nie  projektuje  się  urządzeń  do
podczyszczania tych wód w zakresie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych. 

Wyloty kanalizacji deszczowej zaprojektowano z prefabrykatów betonowych. Okolice wylotów
ostaną umocnione za pomocą płyt ażurowych.

Studnie kanalizacyjne

Przewiduje się zastosowanie studni z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min.
C35/45  o  wodoszczelności  W8,  nasiąkliwości  <  5%  i  mrozoodporności  F-150  łączonych  na
uszczelkę o średnicy Ø1200. 

Dno  studni  –  prefabrykat  betonowy  z  betonu  szczelnego  klasy  min.  C35/45
o wodoszczelności W8, nasiąkliwości < 5% i mrozoodporności F-150.

Włączenie kanałów do studni powinno być wykonane poprzez przejścia szczelne – wykonane
zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane na kręgach na etapie prefabrykacji.

Elementy zakończenia studni

• zwężki betonowe (konusy), z otworem włazowym o średnicy 625 mm, z betonu klasy min.
C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości ≤5% i mrozoodporności F-150,

• zwieńczenia studni - włazy kanałowe z żeliwa szarego klasy D400, pokrywa z wypełnieniem
betonowym. Zgodne z normą PN EN 124:2000.

Do  regulacji  wysokości  osadzenia  włazów  stosować  betonowe  pierścienie  dystansowe.
Stopnie złazowe żeliwne lub tworzywowe – wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni
zabezpieczyć  przez  posmarowanie  na  zewnątrz  roztworem  asfaltowym  wg  PN-81/062555.
W przypadku  gdy  producent  prefabrykatów  gwarantuje  wymaganą  szczelność  oraz  nie  wymaga
stosowania  dodatkowego  uszczelnienia,  dopuszcza  się  rezygnację  z  izolowania  zewnętrznych
powierzchni studni. Studnie posadawiać na fundamencie z betonu C20/25 gr. 20 cm. 

W terenie zielonym włazy studni kanalizacyjnych należy obrukować za pomocą dwóch rzędów
kostki na zaprawie cementowej.
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Wpusty deszczowe

Wpusty  uliczne  z  rusztem  wklęsłym  zamontowane  będą  w  ścieku  korytkowym,  który
zabudowany  będzie  wzdłuż  ścieżki  pieszo-rowerowej. Projektowane  wpusty  uliczne  zostaną
zamontowane na studzienkach osadnikowych betonowych DN500. Każdy wpust posiadać będzie
monolityczne prefabrykowany osadnik  cząstek stałych o  wys.  min  0,95 m.  Elementy studzienek
zabezpieczyć  przez  posmarowanie  na  zewnątrz  roztworem  asfaltowym  wg  PN-81/062555.
W przypadku,  gdy  producent  prefabrykatów gwarantuje wymaganą szczelność oraz nie wymaga
stosowania  dodatkowego  uszczelnienia,  dopuszcza  się  rezygnację  z  izolowania  zewnętrznych
powierzchni studzienek. Włączenia rur w krąg wpustu należy wykonać jako otwory prefabrykowane z
uszczelką.  Zastosować  kraty  żeliwne  typu  C250  zabezpieczone  antykradzieżowo  (uchylne  na
zawiasach)  zamontowane  z  uwzględnieniem  kierunku  ruchu.  Wszystkie  studzienki  wyposażone
będą w pierścienie odciążające. Odległość pomiędzy pierścieniem odciążającym a kręgiem wpustu
powinna wahać się w przedziale 5 do 8 cm. 

Studzienki  wodnościekowe  rozmieszczone  będą  z  zgodnie  z  projektem  drogowym.
Podłączenia do studzienek wodnościekowych zostaną wykonane z rur PVC-U o średnicy DN200.

Rury

W projekcie przewidziano montaż rurociągów z polichlorku winylu PVC-U klasy „S” o gładkiej
ściance (litych) w średnicach DN500, DN400 i DN200 łączonych na uszczelki. Klasa sztywności rur
użytych do wykonania kanałów nie powinna być niższa niż SN8. Rury PVC-U użyte do budowy
kanalizacji powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13476-2. 

Wyloty prefabrykowane

Wyloty powinny być wykonane z prefabrykowanego elementu betonowego dostosowanych do
średnicy  kanału.  Prefabrykat  powinien  być  wykonany  z  betonu  klasy  min.  C30/37  (B37),  
o nasiąkliwości ≤5%, mrozoodpornego min. F150 i o wodoszczelności min. W8.

Prefabrykowany  element  betonowy  powinien  być  posadowiony  na  podsypce  piaskowo-
cementowej gr. 10 cm i zabezpieczony przez posmarowanie na zewnątrz roztworem asfaltowym wg
PN-81/062555. 

Umocnienia z płyt ażurowych

W okolicy projektowanych wylotów należy wykonać umocnienie dna i skarp rowu za pomocą
płyt ażurowych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Umocnienie wykonać na 1 m po obu stronach
wylotu  i  na  długości  2,0  m  poniżej  wylotu.  Końce  umocnienia  ubezpieczyć  palisadą  z  kołków
drewnianych Ø80 mm długości 0,6 m w całym przekroju rowu.
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 3.5 BRANŻA ELEKTRYCZNA

 3.5.1 Branża elektryczna – sieć oświetleniowa

Ogólne warunki

Projektowaną sieć oświetleniową należy wykonać na słupach aluminiowych, stożkowych, ze
stopami  fundamentowymi  przystosowanymi  do  montażu  na  fundamentach  betonowych
prefabrykowanych. Oprawy oświetleniowe z energooszczędnymi źródłami światła LED montować na
słupach na wysięgnikach giętych rurowych (łukowych) lub bezpośrednio na słupie.  Projektowane
oświetlenie  zasilić  z projektowanej  szafy  pomiarowo  -  oświetleniowej  SO.  Przyłącz  do  szafy
pomiarowo - oświetleniowej wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron
Dystrybucja  S.A.  nr  WP/014265/2019/O03R06  z  dnia  2019-03-06.  Moc  przyłączeniowa  szafy
oświetleniowej wynosi 7kW. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Latarnie oświetleniowe zasilić
kablem  YAKXS  5x25  mm²,  1kV.  Skrzyżowania  linii  kablowych  z infrastrukturą  techniczną  oraz
w miejscach  przejść  pod  zjazdami  i ścieżką  rowerową  zabezpieczyć  rurami  ochronnymi  HDPE.
Wykopy  i  rowy  kablowe  po  wykonaniu  fundamentów  i  ułożeniu  linii  kablowych  zasypać  oraz
zagęścić. Przewiduje się się wykonanie doświetlenia przejścia/przejazdu pieszo-rowerowego przez
drogę wojewódzką nr 418 za pomocą opraw oświetleniowych typu LED o asymetrycznym rozsyle
światła. Po wykonaniu sieci oświetleniowej należy dokonać końcowych pomiarów fotometrycznych
parametrów jakościowych zgodnie z normą PN-EN 13201-4:2016-03. Wyniki  pomiarów zamieścić
w dokumentacji powykonawczej.

Przyłącz elektryczny

Projektowane  latarnie  oświetleniowe  zasilić  z  nowo  projektowanej  szafy  pomiarowo  -
oświetleniowej SO. Przyłącz do szafy pomiarowo - oświetleniowej wykonać kablem YAKXS 4x35
z istniejącego słupa linii napowietrznej nN nr 9 zlokalizowanego przy skrzyżowaniu projektowanej
ścieżki  pieszo-rowerowej  z  ul.  Pawłowicką  (DW  418). Linia  nN  zasilana  jest  ze  stacji
transformatorowej SN/nN Reńska Wieś POM. Linię kablową prowadzić po żerdzi słupa, w dolnej
części  zabezpieczyć rurą ochronną HDPE 75 koloru czarnego,  odporną na promienie UV.  Rurę
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wody opadowej za pomocą rury termokurczliwej.

Miejscem  rozgraniczenia  własności  sieci  dystrybucyjnej  Tauron  Dystrybucja  S.A.
i projektowanej instalacji oświetlenia drogowego są zaciski prądowe na słupie linii napowietrznej nN,
w kierunku instalacji odbiorcy.

• Moc przyłączeniowa wynosi 7 kW.

• Zabezpieczenie  główne  przedlicznikowe  usytuowane  w  szafie  pomiarowo-oświetleniowej
wynosi 16 A.

• System ochrony przeciwporażeniowej: samoczynne wyłączenie zasilania.

Szafa oświetleniowa

Projektowane latarnie oświetleniowe zasilić z projektowanej szafy pomiarowo - oświetleniowej
SO umieszczonej w rejonie skrzyżowania ul. Pawłowickiej (DW 418) z projektowaną ścieżką pieszo-
rowerową. Lokalizację szafy wskazano na planie sytuacyjnym. Zasilanie szafy wykonać kablem typu
YAKXS  4x35  mm².  Szafę  zaprojektowano  jako  dwuczęściową.  Pierwszą  część  stanowi  sekcja
pomiarowa, drugą – sterownicza. Szafę SO wykonać jako wolnostojącą na typowym fundamencie
prefabrykowanym, dwudrzwiową.

Obudowa projektowanej szafy powinna być wykonana z materiałów termoutwardzalnych i być
wyposażona  w  drzwiczki  z  zamkiem.  Stopień  ochrony  minimum  IP44,  odporność  na  uderzenia
mechaniczne IK10, klasa ochronności II. Szynę PEN rozdzielić na szyny PE i N. Szafę uziemić –
uziom pionowy typu P1x6. Rezystancja uziemienia do 30Ω.

Zasilanie i linie kablowe
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Połączenia między słupami oświetleniowymi zaprojektowano kablami typu YAKXS 5x25 mm2,
1 kV.  Kable  układać  zgodnie  z  normą  N-SEP-E-004.  Przy  zbliżeniach  i skrzyżowaniach
z infrastrukturą techniczną oraz na skrzyżowaniach z ciągami  rowerowymi kable  osłaniać  rurami
HDPE 75 koloru niebieskiego, w miejscach przejścia pod drogami i zjazdami kable układać w rurach
przepustowych  RHDPE  110  koloru  niebieskiego,  końce  rur  uszczelnić.  Do  uszczelniania  nie
stosować pianki poliuretanowej. Przejście linią kablową pod pod drogą wojewódzką nr 418 wykonać
metodą bezwykopową – przewiertem / przeciskiem na głębokości 1,3m. Do wykonania przewiertu /
przecisku  stosować  rurę  RHDPE  110.  Kable  układane  pod  ciągami  pieszo-rowerowymi  oraz  w
terenach zielonych układać na głębokości 0,6m (na 10cm podsypce piaskowej). Kable w rowach
układać faliście, stosując zapas 1-3%, w odległościach co 5 m oraz na zakrętach i przy wejściach do
przepustów należy założyć oznaczniki kablowe. Oznacznik powinien zawierać informację ustaloną
z zamawiającym,  tj.  Gminą  Reńska  Wieś.  Tak  ułożony  kabel  należy  przysypać  10  cm warstwą
piasku, a następnie 15 cm warstwą ziemi. Na warstwie ziemi ułożyć folię PVC koloru niebieskiego.
Szerokość folii  powinna być taka,  aby wystawała  co najmniej  20 cm poza zewnętrzną krawędź
kabla.  Rowy  kablowe  zasypać  ziemią,  ubijając  ją  warstwami  co  20  cm.  Przed  zasypaniem
końcowym kabli należy zgłosić roboty zanikowe do odbioru. We wnękach słupowych kable oznaczyć
metkami  kierunkowymi.  Zasyp  rozkopu  wykonać  gruntem  zagęszczalnym,  zagęszczając
mechanicznie warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i modułu sprężystości 100
MPa wg normy PN – S02205/1998 - „Roboty ziemne”. Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać
przewodami YDY 3x1,5 mm². Kable prowadzić w rurce instalacyjnej wewnątrz słupa. We wnękach
słupów zainstalować izolowane złącza kablowe lub tabliczki bezpiecznikowe wykonane w II klasie
ochronności. Każdą oprawę należy zabezpieczyć od zwarć bezpiecznikiem z wkładką topikową gG
4A.

Latarnie oświetleniowe

Przewidziano  zastosowanie  słupów  aluminiowych  anodowanych  bez  szwu,  stożkowych,
z wnęką słupową, przystosowanych do montażu na fundamentach prefabrykowanych:

• TYP 1: słupy oświetleniowe dla ciągu pieszo-rowerowego o wysokości 6,0 m (montaż oprawy
bezpośrednio na słupie, wysokość punktu świetlnego 6,0m),

• TYP 2: słupy oświetleniowe wspólne dla parkingu i ciągu pieszo-rowerowego o wysokości
5,5 m, wraz z wysięgnikiem dwuramiennym łukowym wysokości 0,55 m, o wysięgu 0,95 m
i zakończeniu  Φ60  mm  –  całkowita  wysokość  latarni  ok.  6,0m  (montaż  opraw  na
wysięgnikach, wysokość punktu świetlnego 6,0m),

• TYP 3:  słupy  doświetlenia  przejść  dla  pieszych o wysokości  5,5 m,  wraz z wysięgnikiem
jednoramiennym  łukowym  wysokości  0,55 m,  o  wysięgu  0,95 m  i  zakończeniu  Φ60  –
całkowita  wysokość  latarni  ok.  6,0m  (montaż  oprawy  na  wysięgniku,  wysokość  punktu
świetlnego 6,0m).

Zastosowane słupy oświetleniowe powinny posiadać cechy bezpieczeństwa biernego zgodnie
z Normą PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji  wsporczych dla urządzeń drogowych.
Wymagania i metody badań”. Wymagana klasa co najmniej 100NE2. Zabezpieczenie antykorozyjne
słupów  wykonać  metodą  anodowania,  minimalna  grubość  powłoki  25μm.  Słupy  dodatkowo
zabezpieczyć  do  wysokości  0,35 m powłoką  ochronną  wykonaną  elastomerem  poliuretanowym,
powyżej,  do  wysokości  2 m  zastosować  powłokę  ochronną  „antyplakat”.  Słupy  posadowić  na
fundamentach  prefabrykowanych  betonowych,  abizolowanych,  dostosowanych  do  typu  danego
słupa.

Projektowane słupy oświetleniowe, powinny być oznakowane zgodnie z przyjętym sposobem
numeracji. Numerację słupów wykonać od strony ciągu pieszo-rowerowego. Tabliczkę umieścić nad
powłoką „antyplakat”.

Oprawy oświetleniowe

W celu oświetlenia parkingu i ciągu pieszo rowerowego zastosowano oprawy oświetleniowe
z energooszczędnymi  źródłami  światła  typu LED o optyce przeznaczonej  do oświetlania  ciągów
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rowerowych. Przewiduje się montaż oświetleniowych o mocy całkowitej 39 W (moc źródła światła
36W) i barwie światła 4000K o następujących parametrach:

• materiał: stop aluminium, anodowany

• kolor: inox / czarny

• układ optyczny: soczewka z PMMA

• czas pracy diod LED: 50 000h

• napięcie zasilania: 220–240 V AC

• częstotliwość napięcia zasilającego: 50-60 Hz

• stopień szczelności oprawy i zasilacza: minimum IP 66

• klasa ochronności: II

• współczynnik mocy: ≥ 0,95

• poziom ochrony przeciwprzepięciowej: 10kV

• zakres temperatury pracy: od -40°C do +55°C

• prąd rozruchowy: 50A / 210µs

• certyfikat: CE

W celu doświetlenia przejścia / przejazdu dla pieszych i rowerzystów w miejscu skrzyżowania
projektowanej  ścieżki  z drogą  wojewódzką  nr  418  (ul.  Pawłowicka)  zastosowano  oprawy
oświetleniowe z energooszczędnym źródłem światła  typu LED o asymetrycznym, prawostronnym
rozsyle światła.  Przewiduje się montaż opraw o mocy całkowitej  52 W (moc źródła światła 45W)
i barwie światła 5000K o parametrach jak opraw użytych do oświetlenia ścieżki/parkingu.

Na  etapie  wykonawstwa  dopuszcza  się  użycie  innej  oprawy,  jednakże  o  parametrach
równoważnych czyli nie gorszych niż podane powyżej zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych, Rozdział 2, Art.29.

Ochrona przed porażeniem

Linia  oświetleniowa  pracuje  tak  jak  sieć  niskiego  napięcia  zasilana  z  istniejącej  stacji
transformatorowej. Jako ochronę przed porażeniem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieci  TN-C. Dla ochrony przed porażeniem przewidziano połączenie piątej  żyły kabla
zasilającego (żyły PE) do zacisku uziemiającego każdego słupa oświetleniowego. Słupy na końcach
obwodów należy uziemić.  Samoczynne wyłączenie realizowane jest  przy pomocy bezpieczników
zainstalowanych w szafie oświetleniowej na zasilaniu poszczególnych obwodów oświetleniowych.
Oprawy  oświetleniowe  oraz  tabliczki  /  złącza  bepiecznikowe  we  wnękach  słupów  winny  być
wykonane  w  II  klasie  ochronności.  Po  zrealizowaniu  budowy  oświetlenia  sprawdzić  pomiarem
skuteczność ochrony.

Uziemienie

Przewiduje się wykonanie uziemień ochronnych słupów zgodnie z projektem wykonawczym
oraz uziemienie szafy oświetleniowej – uziomy pionowe typu P1x6 (bednarka FeZn25x4=3m, pręt
FeZnΦ18=6m). Dopuszczalna wartość uziemienia do 30Ω. Po wykonaniu prac wartość uziemienia
sprawdzić pomiarem.

Bilans mocy

30 opraw o mocy 39 W P1 = 30 x 39 W = 1170 W

2 oprawy o mocy 52 W P2 = 2 x 52 W = 104 W

P = P1 + P2 = 1274 W
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Szczegóły dotyczące projektowanej sieci oświetleniowej zawarto w projekcie wykonawczym.

 3.5.2 Branża elektryczna – sieć elektroenergetyczna

Sieć elektroenergetyczna nie koliduje z planowanym zamierzeniem budowlanym.

 3.6 BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Sieć teletechniczna nie koliduje z planowanym zamierzeniem budowlanym.
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

• Rys. D-1.1 – Branża drogowa – Przekrój podłużny

• Rys. D-1.2 – Branża drogowa – Przekrój podłużny

• Rys. D-1.3 – Branża drogowa – Przekrój podłużny

• Rys. D-1.4 – Branża drogowa – Przekrój podłużny

• Rys. D-1.5 – Branża drogowa – Przekrój podłużny

• Rys. D-1.6 – Branża drogowa – Przekrój podłużny

• Rys. D-1.7 – Branża drogowa – Przekrój podłużny

• Rys. D-1.8 – Branża drogowa – Przekrój podłużny

• Rys. D-2.0 – Branża drogowa – Przekrój typowy

• Rys. KD-1.1 – Branża sanitarna – Profile podłużne kanalizacji deszczowej

• Rys. KD-1.2 – Branża sanitarna – Profile podłużne kanalizacji deszczowej

• Rys. EO-1.0 – Branża elektryczna – sieć oświetlenia ulicznego – schemat ideowy 
projektowanego oświetlenia

• Rys. EO-2.0 – Branża elektryczna – sieć oświetlenia ulicznego – schemat projektowanej 
szafy oświetleniowej

• Rys. EO-3.0 – Branża elektryczna – sieć oświetlenia ulicznego – sylwetki projektowanych 
słupów oświetleniowych

• Rys. M-1.0 Przepust M1. Rzut z góry, przekrój podłużny i widoki z boku

• Rys. M-2.0 Przepust M2. Rzut z góry, przekrój poprzeczny i widoki z boku

• Rys. M-3.0 Przepust M3. Rzut z góry, przekrój podłużny i widoki z boku

• Rys. M-4.0 Przepust M4. Rzut z góry, przekrój poprzeczny i widoki z boku

• Rys. M-5.0 Przepust M5. Rzut z góry, przekrój poprzeczny i widoki z boku

• Rys. M-6.0 Przepust M8. Rzut z góry, przekrój podłużny i widoki z boku

• Rys. M-7.0 Przepust M9. Rzut z góry, przekrój poprzeczny i widoki z boku

• Rys. M-8.0 Przepust M12. Rzut z góry, przekrój poprzeczny i widoki z boku

• Rys. M-9.0 Przepust M13. Rzut z góry, przekrój poprzeczny i widoki z boku

• Rys. M-10.0 Przepust M14. Rzut z góry, przekrój podłużny i widoki z boku

• Rys. M-11.0 Przepust M15. Rzut z góry, przekrój podłużny i widoki z boku

• Rys. M-12.0 Most M16. Rzut z góry, przekroje poprzeczne i widok z boku

• Rys. M-13.0 Przekroje poprzeczne umocnień koryta cieku Większycka Woda i rowów: RB11, 
RC5, RF2, RF5, bez nazwy
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PRZEZ KORYTO ROWU RF5
1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

PRZEZ KORYTO ROWU BEZ NAZWY
1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 
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VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
jednostki

projektowej

YOUR INVESTMENT Sp. z o.o.

ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków

Zamierzenie
budowlane

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA
ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ

Nazwa
opracowania

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branża drogowa, architektoniczna, sanitarna, elektryczna, mostowa

Obiekt
budowlany

Ciąg pieszo-rowerowy z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
i obiektami inżynierskimi

Kat. ob. bud. IV – elementy dróg publicznych, XXV – drogi, XXVI – sieci

Inwestor /
Zamawiający

WÓJT GMINY REŃSKA WIEŚ

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

Adres obiektu
Województwo: opolskie; Powiat: kędzierzyńsko-kozielski;

Gmina: Reńska Wieś; Miejscowość: Reńska Wieś

Nr działek

Obr. 0100 Większyce: dz. nr 898/1, 954.
Obr. 0084 Reńska Wieś: dz. nr 879/5, 879/6, 879/7, 879/1, 392/1, 879/2, 373, 
853/1, 879/3, 316, 679, 1586, 1240, 1392, 1419.
Obr. 0050 Długomiłowice: dz. nr 466, 777, 799, 604, 776, 775, 773, 620, 739.

FUNKCJA, IMIĘ I NAZWISKO NR UPR., SPEC. PODPIS DATA

OPRACOWAŁ

mgr inż. Piotr Wykurz
ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków

MAP/0040/PWOD/12

drogowa
12.08.2019
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Roboty budowlane w związku z planowaną inwestycją będą trwały przez okres dłuższy niż 30
dni, przy zatrudnieniu przekraczającym 20 pracowników.

W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany zostanie do:

• umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów,

• opracowania  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  okres  wykonywania  robót
budowlanych.

 1  1 PODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art.20, ust.1, p.1b)
oraz  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dla  niniejszego  zamierzenia  budowlanego,  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  opracowano
„Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zostanie sporządzony przez Wykonawcę
robót na etapie realizacji inwestycji.

 2  2 ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJIZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem budowlanym Wykonawca jest
zobowiązany do zinwentaryzowania urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod
planowane roboty budowlane.

Roboty  przy  budowie  nowych  i  przebudowie  istniejących  obiektów,  prowadzone  będą
w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę projekt organizacji robót zawierających m. in.:

• projekt zabezpieczenia wykopów,

• projekty technologiczne wykonywania poszczególnych robót,

• projekt zabezpieczenia korpusu drogi na czas robót,

• projekt zabezpieczenia korpusu drogi na czas robót.

W opracowaniu powyższym muszą być zapewnione następujące warunki prowadzenia robót:

• zapewnienie dostępności do obiektów znajdujących się w ciągu ulicy,

• nienaruszalność interesów osób trzecich,

• roboty  ziemne  należy  poprzedzić  ręcznie  wykonanymi  przekopami  kontrolnymi  w  celu
wykrycia ewentualnego czynnego uzbrojenia podziemnego.

 3  3 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCHWYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

• Droga wojewódzka nr 418 oraz drogi gminne.

• Kanalizacja deszczowa.

• Kanalizacja sanitarna.

• Sieć wodociągowa.

• Sieć oświetleniowa.

• Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.

• Sieć telekomunikacyjna.
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 4  4 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZIMOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Powyższe roboty budowlane stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikające
z powodu pracy sprzętu  i  środków transportu służących realizacji  inwestycji.  Ponadto wszelakie
prace  związane  z załadunkiem,  dostarczaniem  i  rozładunkiem  materiałów  budowlanych  mogą
zagrozić  bezpieczeństwu  i  zdrowiu  ludzi.  Lokalizacja  tych  zagrożeń  obejmuje  cały  odcinek
realizacyjny, z obiektami drogowymi, inżynierskimi i infrastruktury technicznej.

Wykonywanie  wykopów  pod  przewody  gazowe,  kanalizacyjne  i  wodociągowe  oraz  pod
studnie,  a  także  prace  montażowe  w wykopach  stwarzają  możliwość  przysypania  ziemią.
Dodatkowo prowadzenie robót na sieci gazowej stwarza możliwość wybuchu.

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i  zdrowia
ludzi wynikające z prac przy urządzeniach pod napięciem.

Przebudowa urządzeń teletechnicznych stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi
wynikające  z  ruchu  komunikacyjnego  odbywającego  się  na  istniejącej  drodze  w  czasie
prowadzonych robót.

Niebezpieczeństwo wynika również z powodu pracy sprzętu i środków transportu służących
realizacji inwestycji. Lokalizacja tych zagrożeń obejmuje cały odcinek realizacyjny.

 5  5 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCHWYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Oprócz ogólnych zagrożeń, mogą występować szczególnie zagrożenia przy:

• ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  występuje  w  przypadku
prowadzenia  robót  ziemnych  wąskoprzestrzennych  o  głębokości  większej  niż  1,5 m
i wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3,0 m.

• wykonywaniu robót prowadzonych pod lub w pobliżu sieci energetycznej,

• pracach  związanych  z  przenoszeniem  ciężkich  elementów,  pracach  związanych
z przenoszeniem  ciężkich  elementów,  betonowaniem  elementów  konstrukcyjnych,
fundamentowaniem, rozbiórką elementów prefabrykowanych,. Zwraca się szczególną uwagę
na możliwość istnienia infrastruktury podziemnej, która nie została zaznaczona na mapie do
celów projektowych w wyniku błędnej lub braku inwentaryzacji powykonawczej poprzednich
prac  budowlanych.  W  takim  przypadku  projektant  każdej  z  branż  nie  mógł  w  swoich
opracowaniach uwzględnić kolizji z takimi sieciami

• przy robotach związanych z budową linii kablowych oraz przy pracy koparek i podnośników
samojezdnych w pobliżu istniejących linii elektrycznych istnieje możliwość porażenia prądem
elektrycznym pracowników.

• wykonywaniu  prac  spawalniczych  lub  łukiem elektrycznym istnieje  możliwość  poparzenia
oraz możliwości wybuchu 

• ulatnianie  się  gazu  i  możliwość  wycieku  z  uszkodzonych  lub  nieszczelnych  przewodów
gazowych,

• użyciu elektronarzędzi może dojść do porażenia lub urazów mechanicznych,

• rozbiórce obiektów inżynierskich. Zagrożenia wynikają z pracy na dużej wysokości, z prac
związanych  z  przenoszeniem  ciężkich  elementów,  betonowaniem  elementów
konstrukcyjnych, montażem i demontażem rusztowań.

• pracach prowadzonych nad korytem cieku,

• robotach  ziemnych.  Zagrożenia  wynikające  z  gęstej  sieci  uzbrojenia  terenu.  Zwraca  się
szczególną  uwagę  na  możliwość  istnienia  infrastruktury  podziemnej,  która  nie  została
zaznaczona na mapie do celów projektowych w wyniku błędnej  lub braku inwentaryzacji
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powykonawczej  poprzednich  prac  budowlanych.  W  takim  przypadku  projektant  każdej
z branż nie mógł w swoich opracowaniach uwzględnić kolizji z takimi sieciami.

 6  6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓWWSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCHNIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca  cały  czas  będzie  podejmował  wszystkie  rozsądne  środki  ostrożności  dla
zapewnienia  zdrowia  i  bezpieczeństwa  personelu  Wykonawcy  we  współpracy  z miejscowymi
władzami  sanitarnymi.  Wykonawca  zapewni,  że  personel  służby  zdrowia,  urządzenia  pierwszej
pomocy  i  ambulans  pogotowia  ratunkowego  będą  do  dyspozycji  personelu  Wykonawcy
i Zamawiającego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak określono w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawcę.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa
opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczeństwo
i ochronę  przed  wypadkami  personelu  i  siły  roboczej.  Inspektor  BHP będzie  miał  odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej  pracy i  będzie uprawniony do wydawania poleceń i  stosowania
środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót,
Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania
oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.

Wykonawca winien  zawiadomić  o  każdym wypadku  Inżyniera  w ciągu  24  godzin  od  tego
wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca
winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.

Przy  robotach  szczególnie  niebezpiecznych  to  jest  przy  pracy  w  pobliżu  istniejących  linii
napowietrznych  niskiego  napięcia  w  odległości  do  3m  od  skrajnego  przewodu  mogą  pracować
wyłącznie  osoby  mające  uprawnienia  do  prac  przy  napięciu  do  1kV.  Przy  pracy  w  pobliżu
istniejących linii  napowietrznych średniego napięcia w odległości  do 5m od skrajnego przewodu
mogą pracować wyłącznie osoby mające uprawnienia do prac przy napięciu powyżej 1kV.

 7  7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCHROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu kołowego, ruchu pieszych, itp.
w obrębie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakończenia.

Prowadzenie robót w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem projektu organizacji
ruchu, który określa zakres ograniczenia ruchu oraz sposób oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robót. Zakres ograniczenia ruchu powinien wynikać z Projektu Wykonawczego i określony jest przez
przyjętą  technologię  i  organizację  robót.  Projekt  organizacji  ruchu  powinien  zostać  opracowany
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania  ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru  nad tym
zarządzeniem (Dz. Ustaw Nr 177, poz.1729; 2003 r.). Wytyczną do opracowania projektu organizacji
ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  drogowych  jest  „Instrukcja  oznakowania  robót  prowadzonych
w pasie drogowym”.

Wykonawca  prowadzący  roboty  w  pasie  drogowym  zobowiązany  jest  do  utrzymania
w należytym stanie wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsce robót takich jak:
bariery, światła ostrzegawcze, sygnalizacje świetlne itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczeń
w związku z wykonywanymi robotami. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia
i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy
oraz utrzymane w należytym stanie technicznym przez okres trwania robót.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Konsekwencje, użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków kontraktu i zgodnie
ze Specyfikacjami, poniesie Zamawiający.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych
urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał   pracy
w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Roboty elektryczne związane z podłączeniem i  sprawdzeniem mogą wykonywać wyłącznie
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Prace w rejonie istniejących sieci należy prowadzić ręcznie, po powiadomieniu i pod nadzorem
ich użytkowników,  a w pobliżu na widocznym miejscu umieścić  tablicę informacyjną z numerami
telefonów policji,  straży pożarnej,  pogotowia gazowego, energetycznego oraz konserwatora sieci
telefonicznej i wodociągowej.

Nie  sytuować  składowisk  materiałów  i  maszyn  bezpośrednio  pod  napowietrznymi  liniami
elektrycznymi oraz w odległości poziomej od skrajnego przewodu nie mniejszej niż 3m dla linii do
1kV, 5m dla linii powyżej 1kV do 15kV, 10m dla linii powyżej 15kV do 30kV, 15m dla linii powyżej
30kV do 110kV i 30m dla dla linii powyżej 110kV 

Przy zastosowaniu koparek, podnośników lub innych urządzeń zachować odległości od linii
elektrycznych  napowietrznych  jak  podano  wyżej,  mierzone  od  najdalej  wysuniętego  punktu
urządzenia wraz z ładunkiem.
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VII. OPINIA GEOTECHNICZNA
Opinia  geotechniczna  ustalająca  geotechniczne  warunki  posadowienia  projektowanych

obiektów budowlanych w ramach inwestycji pn.

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra Transportu, Budownictwa i Administracji Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz. U. z 2012r. Poz.463).

Inwestor / Zamawiający:

GMINA REŃSKA WIEŚ

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

Adres inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-
kozielskim, gminie Reńska Wieś, miejscowości Reńska Wieś. Trasa projektowanej ścieżki rowerowej
przebiega na odcinku nieczynnej linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Baborów.

Działki na których inwestycja będzie zlokalizowana:
Obr. 0100 Większyce: dz. nr 898/1, 954.
Obr. 0084 Reńska Wieś: dz. nr 879/5, 879/6, 879/7, 879/1, 392/1, 879/2, 373, 853/1, 879/3, 
316, 679, 1586, 1240, 1392, 1419.
Obr. 0050 Długomiłowice: dz. nr 466, 777, 799, 604, 776, 775, 773, 620, 739.

Ustalenia:

Projektowane obiekty branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej należą do pierwszej
kategorii  geotechnicznej.  W  terenie  panują  proste  warunki  gruntowo-wodne.  W  związku
z powyższym przygotowano Opinię geotechniczną.

Projektowane  obiekty  branży  sanitarnej  należą  do  drugiej  kategorii  geotechnicznej.
W poziomie posadowienia panują proste warunki gruntowo-wodne, ale wykopy przekraczają poziom
1,2m. W związku z powyższym przygotowano opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża
gruntowego oraz projekt geotechniczny.
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VIII. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego

opracowane przez firmę KESKE Katarzyna Stolarska z siedzibą w Zrębcach Pierwszych przy ul.
Łąkowej 5, 42-256 Olsztyn.
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IX. UWAGI I ZALECENIA
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właściwym organom administracyjnym zamiar

rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio
zabezpieczyć  i  oznakować.  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.

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.  W  przypadku  nie  ujęcia  w  przedmiotowej  dokumentacji  projektowej
koniecznych do wykonania robót rozbiórkowych, a uniemożliwiających wykonanie projektowanych
elementów ulicy  bądź  uzbrojenia  terenu  objętych  niniejszym opracowaniem  należy  je  uznać  za
uwzględnione w niniejszym opracowaniu i należy je wykonać.

Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, itp.) muszą być
ściśle wypoziomowane do powierzchni jezdni, chodników itp.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robót budowlanych na grunty nienośne tj. np.
namuły, torfy, należy je wymienić na zagęszczony grunt piaszczysty zgodnie z PN-88/B-04481.

Opracowali:

PROJEKTANT
drogowa mgr inż. Piotr Wykurz 12.08.2019

PROJEKTANT
mostowa mgr inż. Michał Rej 12.08.2019

PROJEKTANT
sanitarna mgr inż. Agnieszka Kurowska 12.08.2019

PROJEKTANT
elektryczna mgr inż. Andrzej Sobaś 12.08.2019
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X. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

 1  1 KOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCHKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
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 2  2 KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIBKOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB
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 3  3 WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, DECYZJE, UZGODNIENIAWARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, DECYZJE, UZGODNIENIA

Lp. NADAWCA / SYGNATURA / DATA DOTYCZY Nr str

1
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
TD/OOP/OMD3/2019-02-20/0000002
27.02.2019

Uzgodnienie branżowe w obrębie 
projektowanej ścieżki rowerowej na terenie 
gminy Reńska Wieś

141-149

2
TAURON Dystrybucja S.A.
WP/014265/2019/O03R06
06.03.2019

Warunki przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej proj. oświetlenia

150-152

3
TAURON Dystrybucja S.A.
TD/OOP/OMP3/2019-04-29/0000032
12.04.2019

Informacje dodatkowe do warunków 
przyłączenia nr WP/014265/2019/O03R06

153

4
Orange Polska S.A.
8755/TSISIA/P/2019
07.03.2019

Warunki zabezpieczenia sieci 
telekomunikacyjnej

154-156

5
Orange Polska S.A.
23591/2019
28.05.2019

Uzgodnienie zabezpieczeń sieci 
teletechnicznej

157-159

6
Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
G.6630.33.2019
22.05.2019 r.

Protokół narady koordynacyjnej z 
załącznikami mapowymi

160-164

7
Gmina Reńska Wieś
RB.7013.9.2019
26.04.2019 r.

Uzgodnienie rozwiązań projektowych branży
elektrycznej – budowy oświetlenia

165

8
Gmina Reńska Wieś
RB.7013.10.2019
26.04.2019 r.

Uzgodnienie rozwiązań projektowych branży
sanitarnej – budowy kanalizacji deszczowej

166

9
Gmina Reńska Wieś
RB.7013.11.2019
26.04.2019 r.

Uzgodnienie rozwiązań projektowych branży
drogowej (planu sytuacyjnego i profilu 
podłużnego od km.2+400 do km.3+900)

167

10
Gmina Reńska Wieś
RB.7013.13.2019
26.04.2019 r.

Uzgodnienie sposobu przebudowy / remontu
obiektów inżynierskich

168

11
Gmina Reńska Wieś
RB.7021.81.2019
26.04.2019 r.

Uzgodnienie projektu docelowej organizacji 
ruchu

169

12
Gmina Reńska Wieś
RB.7021.82.2019
26.04.2019 r.

Uzgodnienie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu

170

13
Gmina Reńska Wieś
RB.7021.83.2019
06.05.2019 r.

Uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu
– zakres drogi gminnej zlokalizowanej na 
terenie zarządzanym przez GDDKiA

171

14
Gmina Reńska Wieś
RB.7021.84.2019
06.05.2019 r.

Uzgodnienie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu – zakres drogi gminnej 
zlokalizowanej na terenie zarządzanym 
przez GDDKiA

172

15

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego
Km.7121.71.2019
21.05.2019 r.

Uzgodnienie projektu czasowej organizacji 
ruchu i oznakowania – zakres skrzyżowania 
DW418 z ul. Stromą w Reńskiej Wsi

173
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16

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego
Km.7121.77.2019
21.05.2019 r.

Uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu
i oznakowania – zakres skrzyżowania 
DW418 z ul. Stromą w Reńskiej Wsi

174

17

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego
Km.7121.79.2019
21.05.2019 r.

Uzgodnienie projektu czasowej organizacji 
ruchu i oznakowania – zakres skrzyżowania 
DK45 z ul. Raciborską w Reńskiej Wsi

175

18

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego
Km.7121.80.2019
21.05.2019 r.

Uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu
i oznakowania – zakres skrzyżowania DK45 
z ul. Raciborską w Reńskiej Wsi

176

19
Gmina Reńska Wieś
RB.7021.93.2019
30.05.2019 r.

Uzgodnienie projektu docelowej organizacji 
ruchu – zakres z drogami gminnymi

177

20
Gmina Reńska Wieś
RB.7021.92.2019
30.05.2019 r.

Uzgodnienie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu – zakres z drogami 
gminnymi

178

21
Marszałek Województwa Opolskiego
DIG-I.8022.183.2019.MK
04.06.2019 r.

Zatwierdzenie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu

179

22
Marszałek Województwa Opolskiego
DIG-I.8022.141.2019.MK
13.05.2019 r.

Zatwierdzenie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu – zakres z drogą 
wojewódzką

180

23

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Opolu
Nr O.OP.Z-3.4111.17.2019.ds
30.05.2019

Uzgodnienie materiałów projektowych 
branży drogowej

181-186

24
Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski
G.6630.50.2019
19.06.2019

Protokół Narady Koordynacyjnej 187-189

25
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
WD.4039.8.2019.PU.4
09.08.2019

Uzgodnieni projektu budowy ścieżki 
rowerowej w m. Reńska Wieś

190

26
Wójt Gminy Reńska Wieś
OŚ.6220.4.4.2016
07-11-2016

Decyzja umorzenia postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

191-194

27
Wójt Gminy Reńska Wieś
RB.6733.7.2016
30.09.2016

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

195-198
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