
             
Regon 531005383                                    
tel.+48 505052488                                                           
e-mail pup.mi@neostrada.pl 

INWESTOR:  
 

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI 

 PLAC WOLNOŚCI 13 

47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  

 

Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI” 

Mirosław Sieja 

ul. Piłsudskiego 10B/1 

47-223 Kędzierzyn-Koźle 

 
 

październik  

2021 r. 

 

 

PROJEKT 
UTWARDZENIE POBOCZA DROGI POWIATOWEJ NR 1403 O  

W MIEJSCOWOŚCI LANDZMIERZ 
 

OBIEKT: DROGA POWIATOWA NR 1403 O LANDZMIERZ 
 

Działki nr: 1205 , 485 , 487/2 obręb Landzmierz  
 

TEMAT: UTWARDZENIE POBOCZA DROGI POWIATOWEJ NR 1403 O  

 W MIEJSCOWOŚCI LANDZMIERZ 
 

 

NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ : 
 

a) DZIAŁ ROBÓT :  - 45000000 - 7 Roboty budowlane 

b) GRUPY ROBÓT:  - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów budowlanych lub ich   

                                                                   części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej 

c) KLASY ROBÓT:   - 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii   komunikacyjnych i  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei : wyrównywanie terenu      

d) KATEGORIA ROBÓT :   -  45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej 

 

 

 

 

 

Opracował:   mgr inż. Mirosław Sieja upr. nr 29/95/Op  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

„UTWARDZENIE POBOCZA DROGI POWIATOWEJ NR 1403 O  

W MIEJSCOWOŚCI LANDZMIERZ” 
 

DZIAŁKI: obręb Landzmierz – działki nr 1205 , 485 , 487/2 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1403 O w 

miejscowości Landzmierz, Gmina Cisek, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. 

 

1.2 Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje  

 Utwardzenie prawostronnego (zgodnie z przyjętym kilometrażem roboczym) pobocza 

jezdni  

  

1.3 Lokalizacja 

Województwo Opolskie, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Cisek, miejscowość 

Landzmierz, droga powiatowa nr 1403 O – ul. Główna Landzmierz 

 

1.4 Działki objęte opracowaniem 



Wykaz działek objętych niniejszym opracowaniem: 1205, 485, 487/2. 

Dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., właściciel: imię, nazwisko, adres): 

Lp Nr 

działki 

Obręb Godło mapy Właściciel 

    Imię i nazwisko Adres 

1 2 3 4 5 6 

1 1205 Landzmierz 6.130.22.04.4.4 

.09.2.2 

.10.1.1 

 

Powiat 

Kędzierzyńsko-

Kozielski 

47-220 Kędzierzyn-

Koźle 

Plac Wolności 13 

 

2 485 jw jw Vogel Anna Heuchelheim-Niemcy 

Schwimmbadstr. 1 A 

3 487/2 jw jw Sebastian 

Piechaczek 

47-253 Landzmierz 

ul. Główna 35 

2. Podstawa opracowania 
 

 zlecenie ,  

 mapa sytuacyjno-wysokościowej aktualnej, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r. , tekst jednolity Dziennik 

ustaw z 2016 r poz. 124) 

 Ustawa „Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw nr 89 z 1994 r. poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 

 wizja lokalna w terenie dokonana przez autora-oględziny i pomiary z natury 

3. Opis stanu istniejącego 

3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu  

W miejscowości Landzmierz, Gmina Cisek, istniejąca droga powiatowa nr 1403 O relacji 

Biadaczów - Roszowice jest drogą jednojezdniową o nawierzchni z betonu asfaltowego. W 

pasie drogowym po obu stronach jezdni znajdują się pobocza gruntowe, a następnie  

istniejące rowy przydrożne, odbierające wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi. 

Projektowane utwardzenie pobocza wykonane będzie po prawej stronie jezdni (jadąc w 

kierunku Cisku). 

Zabudowana infrastruktura techniczna: kanalizacja sanitarna ciśnieniowa, wodociąg, 

napowietrzne linie energetyczne, oświetleniowa i teletechniczne. 

 

4. Zagospodarowanie terenu 

 

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu  

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1403 O polegać będzie na ułożeniu betonowej 

kostki brukowej na istniejącym poboczu gruntowym. Kostka układana będzie na podłożu z 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414


kruszywa kamiennego. Projektowana szerokość utwardzenia 1,2 m od istniejącego opornika 

betonowego, ograniczającego jezdnię. 

 

4.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe to roboty związane z rozebraniem istniejącej nawierzchni zjazdów do 

posesji na odcinku projektowanego utwardzenia pobocza. 

 

4.3 Ukształtowanie terenu i zieleń  

Teren, na którym zlokalizowana jest droga powiatowa nr 1403 O (ulica Główna) w 

Landzmierzu to teren płaski, nie zróżnicowany wysokościowo. Podłużny spadek jezdni 

(profil) waha się w granicach od 0,0% do ok. 0,5%. 

Rzędne terenu w przedziale od 172,00– 173,00 m npm. 

Na odcinku przewidzianym do przebudowy nie występują drzewa i krzewy kolidujące z 

planowanym utwardzeniem 

 

4.4 Stan własności prawnej 

Projektowane utwardzenie pobocza zlokalizowane jest w pasie drogi powiatowej nr 1403 O, 

ul. Głównej w Landzmierzu.  

Z właścicielami dwóch prywatnych działek nr 485 i 487/2 została zawarta umowa korzystania 

z nieruchomości na cele budowlane 

 

5. Część architektoniczno-budowlana  

 

5.1 Charakterystyka przedsięwzięcia 

Projektowane utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1403 O, ulicy Głównej w 

Landzmierzu polegać będzie na: 

- ułożeniu betonowej kostki brukowej pasem o szerokości 1,2 m (wraz z obrzeżem 

betonowym przytrzymującym kostkę od strony przyległych posesji i terenów rolnych. 

- Kostka układana będzie na warstwie kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 i na 

warstwie odcinającej z piasku 

  

5.2 Zapotrzebowanie mediów  

Nie dotyczy  

 

5.3 Geotechniczne warunki posadowienia  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

Dz.U.2012. 463 z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych wykopy pod projektowaną kanalizację deszczową 

zalicza się do kategorii geotechnicznej II [§4 pkt.2 lit.c]. Warunki gruntowe w zależności od 

stopnia ich skomplikowania – proste.  

 

5.4 Wpływ eksploatacji górniczej  

Nie dotyczy – na opisywanym terenie eksploatacja górnicza nie występuje  

5.5 Opis zaprojektowanego rozwiązania 

Projekt utwardzenia odcinka pobocza drogi powiatowej nr 1403 O, ulicy Głównej w 

Landzmierzu przewiduje ułożenie betonowej kostki brukowej pasem o szerokości 1,2 m, 

przylegającym do krawędzi jezdni (istniejącego opornika betonowego). 

Kostka układana będzie na warstwie kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 30 cm i 

warstwie odcinającej z piasku grubości 10 cm. 



5.5.1 Roboty drogowe 
• wytyczenie geodezyjne obiektu 
• wykonanie robót ziemnych do poziomu istniejącej krawędzi jezdni 
• wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm 
• ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego na ławie z betonu C12/15 
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm o grubości 

30 cm  
• ułożenie betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej lub warstwie podsypki z miału kamiennego 
•  

6. Informacja o obszarze oddziaływania  

Obszar oddziaływania zaprojektowanego utwardzenia pobocza (obiektu liniowego) ogranicza 

się do pasa drogowego ul. Głównej, drogi powiatowej nr 1403 O, działki nr 1205 i częściowo 

działki nr 485 i 487/2 obręb Landzmierz, w których aktualnie zlokalizowany jest istniejące 

pobocze 

 

7. Wpływ inwestycji na środowisko 

 

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1403 O jest obojętne dla środowiska. 

Teren wzdłuż ul. Głównej stanowi luźna zabudowa mieszkaniowo-usługowa, tereny 

zabudowy wiejskiej i tereny rolne. 

Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego 

oraz transport. Może dojść do chwilowego wzrostu hałasu i emisji spalin. Wszystkie 

niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny efekt ustanie po 

zakończeniu realizacji inwestycji.  

Zastosowanie nowoczesnych i szybkich w montażu materiałów przewidzianych do budowy 

znacznie skróci okres budowy. 

 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków- 

wody opadowe odprowadzane będą  tak , jak dotychczas do istniejącego rowu 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – utwardzenie pobocza nie powoduje 

emisji zanieczyszczeń  gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – podczas wykonywania robót powstanie 

niewielka ilość kruszywa z rozbiórki istniejacych zjazdów , a także niewielka ilość gruntu z 

wykonania koryta pod utwardzenie – materiały te będą wykorzystane do wyrównania 

przyległego terenu i pobocza po drugiej stronie jezdni . 

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 

czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - projekt nie przewiduje realizacji obiektów 

będących źródłem emisji hałasu do środowiska, ani obiektów emitujących promieniowanie 

jonizujące czy też  pole elektromagnetyczne. Realizacja zadania nie powoduje zwiększenia 

emisji wibracji i hałasu  

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne -  realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga 

wycinki drzew i krzewów 

Zakres inwestycji nie obejmuje realizacji obiektów, które mogłyby , zarówno w fazie 

wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też 

powierzchniowe ziemi lub glebę. 



f) oraz wykazania, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu 

budowlanego na środowiskoprzyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z 

odrębnymi przepisami –Przewidziane w projekcie roboty dotyczące utwardzenia pobocza 

drogi powiatowej nr1403 O, a także roboty towarzyszące nie są robotami uciążliwymi dla 

środowiska. Nie jest tez planowana zmiana przeznaczenia gruntów- droga zlokalizowana 

będzie na działkach przeznaczonych do tego celu.  

 

8. Dane o ochronie zabytków 

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków                          

Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić 

do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków 

Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 

 

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona i stanowi ona 

załącznik do niniejszego opracowania. 

 

10. Uwagi końcowe 

Roboty wykonywać należy po oznakowaniu terenu robót zgodnie z  zatwierdzonym przez 

właściwy organ ,  projektem organizacji ruchu na czas robót.  

Roboty wykonać należy oraz odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami 

określonymi w specyfikacjach technicznych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          15 grudnia 2011 r. 


