


























Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Pan Marek Białas o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0567/18

adres zamieszkania ul. Gierałtowskiego 10/7, 41-700 Ruda Śląska

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-A3C-67X-ALS *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Pan Bronisław Waluga o numerze ewidencyjnym SLK/BD/3371/01

adres zamieszkania ul. Teatralna 2/4, 41-710 Ruda Śląska

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-6KN-S47-VDY *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Pan ROMUALD MACIANTOWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/WM/1261/01

adres zamieszkania ul. KS. GAJDY nr 54, 47-113 STANISZCZE MAŁE

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-PC6-YPN-XCU *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Pan MIROSŁAW BRZEZIŃSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1123/01

adres zamieszkania ul. BYTNARA "RUDEGO" nr 3A m. 605, 45-256 OPOLE

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-RF4-G4P-GG9 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Pan KRZYSZTOF REJMAN o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1809/02

adres zamieszkania LIGOTA DOLNA ul. WOŁCZYŃSKA nr 25, 46-200 Kluczbork

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-48J-FWV-IRT *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Pan ZBIGNIEW KIK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0007/15

adres zamieszkania ul. BORKI 7C, 46-300 WOJCIECHÓW

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-X62-92B-4FH *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Pan ARKADIUSZ SKOWRON o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0098/07

adres zamieszkania ul. JANA BYTNARA RUDEGO 3A/304, 45-265 Opole

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-IMZ-45H-7ZA *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Pan Andrzej Barczak o numerze ewidencyjnym SLK/BT/7052/11

adres zamieszkania ul. Astrów 7, 41-807 Zabrze

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-LQR-M4V-1T7 *

Podpis jest prawidłowy





















































































































































OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO – INŻYNIERYJNE, BRONISŁAW WALUGA 

Ul. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Śląska, tel./fax (32) 2 444 666, e-mail: waluga@wp.pl 

SPIS TREŚCI 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 
1.1. Przedmiot Inwestycji 

1.2.  Podstawa opracowania 

1.3.  Zakres opracowania 

2.1. Istniejący teren i stan zagospodarowania 

2.2.  Uzbrojenie ternu 

2.3.  Stan odwodnienia 

2.4.  Geotechniczne warunki posadowienia – opinia geotechniczna: 

2.5.  Obszar oddziaływania inwestycji 

2.6.  Zmiany w sposobie zagospodarowania: 

3.1.  Projektowane zagospodarowanie 

3.2.  Układ komunikacyjny 

3.5.  Zabezpieczenie P. Poż 

4.  Zestawienie powierzchni istniejącego i projektowanego zagospodarowania w granicach 

pasa drogowego: 

3.3. Ukształtowanie terenu  i zieleni 

3.4.  Zaopatrzenie w media 

5.   Zabytki i dobra kultury 

6.   Charakterystyka górnicza ternu 

7.  Warunki środowiskowe 

8.1.  Informacje dodatkowe 

4.2.1.  Konstrukcja nawierzchni jezdni DW414 (od km 0+000,00 do km 0+357,75) 

4.2.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni DW414 (od km 0+357,75 do km 1+210,05) 

4.2.3.  Konstrukcja nawierzchni pasa dzielącego (azylu) 

4.2.4.  Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 104805O - ul. Zimnickiej 

4.2.5.  Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika z MMA 

4.2.6.  Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej: 

4.2.7.  Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej: 

4.2.8.  Konstrukcja nawierzchni zjazdu z MMA 

4.2.9.  Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 

4.2.10. Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych z MMA 

4.2.11. Odtworzenie nawierzchni DW414 po robotach kanalizacyjnych 

8.2. Uwagi końcowe 

         

CZEŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1 – Plan orientacyjny     w skali 1:10000 

Rys. 2.1-2.3 – Plan zagospodarowania terenu cz.1-3 w skali 1:500 

Rys. 3 – Mapa ewidencyjna     w skali 1:1000 

Mapy do celów projektowych 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY 
 

 
Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni, przebudową sieci telekomunikacyjnej, odwodnieniem, 

oświetleniem oraz przebudowa skrzyżowania DW414 z ul. Ziemnicką w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 od km 16+072,57 
do km 17+282,61 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia w ramach zadania pn.: 'Budowa ścieżki rowerowej "Prószków Pomologia" 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia' 

Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) 
 
1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt 
budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów: 

 

1.1.  Przedmiot Inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z 

przebudową nawierzchni jezdni, odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa 

skrzyżowania DW414 z drogą gminną nr 104805 O - ul. Zimnicką, w ramach 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 od km 16+072,57 do km 17+282,61 na odcinku 

Złotniki – Prószków Pomologia w ramach zdania pn.: Budowa ścieżki rowerowej 

„Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – 

Prószków Pomologia. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim, powiat 

opolski, gmina Prószków a granica terenu objętego wnioskiem zawiera się w granicach 

następujących działek ewidencyjnych: 

 
I. DZIAŁKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TERENU 
INWESTYCJI 
Województwo: opolskie, Powiat: opolski, Gmina: Prószków 
*Jedn. ewid./obręb/arkusz: 160910_4 Prószków - miasto / 0110 Prószków / AR_8 
Działki: 872/2, 1128/2 (z podziału dz. 1128/1), 1127/1 (z podziału dz. 1127), 1125/9 i 
1125/10 (z podziału dz. 1125/6), 1124/7 (z podziału dz. 1124/6), 1125/201 (z podziału 
dz. 1125/17), 1125/181 (z podziału dz. 1125/16) 1125/14 (z podziału dz. 1125/7) 
*Jedn. ewid./obręb/arkusz: 160910_5 Prószków-obszar wiejski / 0149 Złotniki / 
AR_1 
Działki: 667/178 (z podziału dz. 455/178), 669/178 (z podziału dz. 572/178), 671/178 (z 
podziału dz. 579/178), 673/178 (z podziału dz. 578/178), 179, 180 
*Jedn. ewid./obręb/arkusz: 160910_5 Prószków-obszar wiejski / 0149 Złotniki / 
AR_3 
Działki: 28, 269, 845/214 (z podziału dz. 214) 
 
II. DZIAŁKI ZNAJDUJĄCE SIĘ POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYCH TERENU 
INWESTYCJI STANOWIĄCE TEREN NIEZBĘDNY DLA REALIZOWANYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
Województwo: opolskie, Powiat: opolski, Gmina: Prószków 
*Jedn. ewid./obręb/arkusz: 160910_4 Prószków - miasto / 0110 Prószków / AR_8, 
Działka: 872/2, 1126, 1125/11 (z podziału dz. 1125/6), 1125/191 (z podziału dz. 
1125/16) 
*Jedn. ewid./obręb/arkusz: 160910_5 Prószków-obszar wiejski / 0149 Złotniki / 
AR_1,  
Działki: 131, 679/1262  
*Jedn. ewid./obręb/arkusz: 160910_5 Prószków-obszar wiejski / 0149 Złotniki / 
AR_3, Działki: 28, 
 
1
 - W związku z równolegle prowadzonymi pracami projektowymi dotyczącymi budowy łącznika 

DW 414 z drogą gminną nr 104849O - ul. Strzelecką (oddzielne opracowanie), decyzją 
Burmistrza Prószkowa nr RG.6831.32.2020.ZA z dnia 10.06.2020r. działka ewid. nr 1125/8, 
została podzielona na działki ewid. o numerach 1125/16 (działka przeznaczona pod drogę 
wewnętrzną - łącznik) oraz 1125/17. 
W związku z tym w ramach przedmiotowego opracowania działki ewid. 1125/16 i 1125/17 będą 

dalej dzielone w celu poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 414.  
2
 - powstała z podziału działki  575/126, zatwierdzonego decyzją Wojewody Opolskiego, o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 5.08.2020r., znak IN.I.7820.7.2020.WP. 

 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO – INŻYNIERYJNE, BRONISŁAW WALUGA 

Ul. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Śląska, tel./fax (32) 2 444 666, e-mail: waluga@wp.pl 

1.2. Podstawa opracowania 

- Umowa nr RG.272.7.2018.KRG z dnia 30.11.2018 zawarta pomiędzy 

(Zamawiającym) – Gminą Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, działającym 

na podstawie porozumienia z zarządcą drogi (Inwestorem) - Zarządem Województwa 

Opolskiego, a  Wykonawcą – Bronisławem Walugą prowadzącym działalność 
gospodarczą pn. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNE Bronisław 

Waluga z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Heleny Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda 

Śląska.  

- Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków (Pomologia) wykonany w 2016 

roku przez Biuro Usług Technicznych ‘DROGTOM’ z siedzibą w Opolu, ul. Chełmska 

9/2 na zlecenie Gminy Prószków.  

- Aktualna mapa do celów projektowych dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 414, 

wykonana przez Geodetę uprawnionego – mgr inż. Radosław Kuta reprezentującego 

Biuro Geodezyjne Horyzont Radosław Kuta z siedzibą w Opolu, ul. Strzelców 

Bytomskich 13/2, 45-084 Opole. Zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1.2800.2018. 

- Aktualna mapa do celów projektowych dla projektowanego, wg podzielnego 

opracowania łącznika DW414 z dr. gminną nr 104849O - ul. Strzelecką, wykonana 

przez Geodetę uprawnionego inż. Damian Gwiazda reprezentujacego firmę geoDT 

Usługi Geodezyjne Damian Turek, ul. Świerkowa 4, 46-080 Chrościce, 

- Uzgodnienie z przedstawicielami Zamawiającego – Gminy Prószków oraz zarządcy 

drogi – ZDW w Opolu, ul. Oleska 127. 45-231 Opole; 

- Warunki techniczne i uzgodnienia branżowe wydane przez zarządców istniejących 

sieci uzbrojenia terenu, 

- Geotechniczne rozpoznanie warunków gruntowych.  

- Inwentaryzacja stanu istniejącego i wizja w terenie, 

- Prawo Budowlane, normy i inne przepisy prawne powiązane, 

 

1.3. Zakres opracowania 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 

nr 414 od km 16+072,57 do km 17+282,61 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia 

o długości ok. 1200m, wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 104805 O 

– ul. Zimnicką i z droga gminną nr 104849 O – ul. Strzelecką oraz zmiana stałej 

organizacji ruchu na odcinku objętym opracowaniem.  

 

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem 
przewidywanych w nim zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych 
do dalszego użytkowania. 

 

2.1. Istniejący teren i stan zagospodarowania 

Fragment drogi wojewódzkiej nr 414 objęty opracowaniem zlokalizowany jest 

na pograniczu dzielnicy miasta Prószków – Pomologia oraz wsi Złotniki, leżącej w 

granicach administracyjnych gminy Prószków. Początek zakresu opracowania (km 

0+000,00) zlokalizowany jest w kilometrażu globalnym drogi wojewódzkiej nr 414 - 

17+282.61, w rejonie dawnego Królewskiego Instytutu Pomologicznego w dzielnicy 

Pomologia, znajdującego się na północ od centrum miasta Prószków. Koniec 

opracowania (km 1+210,05) zlokalizowany jest w kilometrażu globalnym drogi 
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wojewódzkiej nr 414 – 16+072.57, za łukiem w planie na wjeździe do miejscowości 

Złotniki, w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 104812O - ul. Parkową. 

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej przebiega w planie odcinkiem prostym przez 

tereny na których po stronie zachodniej zlokalizowane są zabudowania po dawnym 

Królewskim Instytucie Pomologicznym, budynki Zespołu Szkół im. J.Warszewicza wraz 

z przyległymi obiektami sportowymi oraz na dalszym fragmencie pola uprawne. Po 

stronie wschodniej zlokalizowane są pojedyncze budynki mieszkalne jedno i 

wielorodzinne, pola uprawne, a także tereny zieleni urządzonej, sadów i ogrodów 

planowanego centrum szkoleniowo-badawczego. Po wjeździe na teren miejscowości 

Złotniki mamy do czynienia z typową dla tego obszaru zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną i zagrodową z towarzyszącymi usługami. Droga przebiega w większości 

(od km 0+000,00 do km 1+015,00) poza obszarem zabudowanym w rozumieniu 

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; z jednoczesnym 

ograniczeniem dopuszczalnej prędkości pojazdów do 50 km/h na odcinku od początku 

opracowania do zjazdu z drogi w km 0+590,00.  Jednakże w związku z tym, że obszar 

zlokalizowany wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 

przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego min. na 

teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej wraz z usługami, tereny usług 

nauki, sportu i rekreacji oraz tereny zabudowy usługowej, zgodnie z zapisami 

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

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie należałoby zaklasyfikować teren inwestycji jako teren zabudowy. 

W chwili obecnej droga wojewódzka nr 414 na odcinku objętym opracowaniem 

posiada przekrój półuliczny lub drogowy 1x2 z jezdnią bitumiczną o szerokości pasa 

ruchu 3,0-3,15m.  

Na początkowym odcinku o długości ok. 350m, do zjazdu na tereny przy Zespole Szkół 

im. J.Warszewicza, wzdłuż jezdni po stronie zachodniej przebiega ciąg pieszy o 

szerokości 1,5m i nawierzchni z kostki betonowej, który został oddzielony od jezdni 

krawężnikiem betonowym. Po stronie wschodniej wzdłuż jezdni przebiega pobocze 

gruntowe o szerokości 0,75-1,00m. Na tym fragmencie droga przebiega w niewielkim 

nasypie. W rejonie początku opracowania, po stronie wschodniej, zlokalizowany jest 

przystanek autobusowy. Na długości opisywanego odcinka, po stronie zachodniej, 

zlokalizowane zostały zjazdy z DW 414 na drogi wewnętrzne przebiegające na 

obszarze dawnego Królewskiego Instytutu Pomologicznego. Zjazdy posiadają 

nawierzchnię bitumiczną. Po stronie wschodniej usytuowany został zjazd do budynku 

wpisanego do rejestru zabytków stanowiący jednocześnie zjazd w drogę polną. 

Za zjazdem na tereny przy Zespole Szkół im. J.Warszewicza, który posiada parametry 

zjazdu publicznego i nawierzchnię bitumiczną, droga zmienia przekrój na drogowy z 

obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75-1,00m, wciąż przebiegając w 

nasypie który stopniowo zwiększa swoją wysokość do ok. 2,2m (w km lokalnym 

0+730,00), by następnie znów się obniżyć do poziomu terenu na wjeździe do 

miejscowości Złotniki. Na tym odcinku, po stronie wschodniej zlokalizowane są trzy 

zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej. Na początku miejscowości Złotniki, droga 

wojewódzka nr 414 krzyżuje się z drogą gminną nr 104805O - ul. Zimnicką, która w 

obszarze tego skrzyżowania posiada dodatkowo połączenie z inną droga gminną nr 

104849O - ul. Strzelecką. Na terenie miejscowości Złotniki, po stronie wschodniej 

przebiega chodnik o szerokości 1,5m i nawierzchni z kostki betonowej, odsunięty od 
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jezdni i oddzielony od niej pasem zieleni. Zakres opracowania kończy się w rejonie 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 414 z drogą gminną nr 104812O - ul. Parkową.  

  
2.2. Uzbrojenie ternu 

W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące elementy 

infrastruktury technicznej: 

- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa, 

- sieć wodociągowa, 

- podziemna sieć teleinformatyczna, 

- napowietrzna sieć teleinformatyczna, 

- podziemna sieć elektroenergetyczna, 

- napowietrzna sieć elektroenergetyczna, 

Trasy istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały naniesione przez służby 

geodezyjne na mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 w obowiązujących 

kolorach. Służby geodezyjne oraz zarządcy infrastruktury nie wykluczają występowania 

uzbrojenia nieujawnionego na podkładach mapowych oraz w wywiadach branżowch. 

Przed przystąpieniem do prac wykonać przekop kontrolny w celu ustalenia 

rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie należy prowadzić 
ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb a istniejące uzbrojenie zabezpieczyć na 

okres prowadzonych prac, zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączonych do projektu 

uzgodnieniach branżowych i warunkach technicznych wydanych przez poszczególnych 

właścicieli i zarządców infrastruktury.  
 

2.3. Stan odwodnienia 

Aktualnie odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku gdzie wzdłuż 
zachodniej krawędzi przebiega ciąg pieszy, realizowane jest przez wpusty deszczowe 

jezdniowe odprowadzające wodę opadową przykanalikami do istniejącego rowu 

usytuowanego za ciągiem pieszym. Pozostała część drogi odwadniana jest poprzez 

odpowiednie ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, dzięki czemu 

woda opadowa i roztopowa spływa z korony drogi na przyległy teren gdzie przesiąka 

do gruntu. Z uwagi na ukształtowanie terenu (spadek terenu z wschodu za zachód) 

nasyp drogowy stanowi swego rodzaju przeszkodę dla spływającej grawitacyjnie wody 

przez co podczas intensywnych opadów dochodzi do sytuacji, gdzie konstrukcja 

nasypu jest nawadniana co w połączeniu z obciążeniem od ruchu pojazdów 

samochodowych skutkuje deformacjami budowli ziemnej i uszkodzeniem nawierzchni 

jezdni.   

Odwodnienie na obszarze miejscowości Złotniki realizowane jest częściowo 

przez system kanalizacji deszczowej który odbiera wodę opadową i roztopową z jezdni 

i chodników poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane  wzdłuż ścieku 

przyjezdniowego, przebiegającego po stronie istniejącego chodnika (wschodniej 

krawędź jezdni). Na ciągu istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowany został 

szczelny zbiornik retencyjno-odparowujący o wymiarach ~23x12m, znajdujący się na 

działce 679/126, posiadający przelew wykonany z rur betonowych fi400, kierujący 

nadmiar wody ze zbiornika do istniejącego sytemu rowów melioracyjnych. W 

pozostałych przypadkach woda spływa z jezdni na przyległy teren i tam przesiąka do 

gruntu.  Drogi gminne – ul. Zimnicka i ul. Strzelecka, w obszarze skrzyżowania z drogą 

wojewódzką 414 odwadniane są poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej.  
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2.4. Geotechniczne warunki posadowienia – opinia geotechniczna: 

Na potrzeby przedmiotowego opracowania dokonano geotechnicznego 

rozpoznania warunków gruntowych  poprzez zlecenie wykonania odwiertów i opinii 

geotechnicznej firmie GeoEkoBud Andrzej Łuczyba z siedzibą w Siemianowicach 

Śląskich, ul. Władysława Reymonta 4/7, 41-103.  

1) Podłoże budowlane do głębokości rozpoznania wynoszącej maksymalnie 3,0 m 

p.p.t. ma charakter warstwowany i zbudowane jest z niejednorodnych gruntów. Pod 

warstwą nasypów budowlanych i niekontrolowanych zalegają utwory litologicznie 

wykształcone w postaci średnio zagęszczonych piasków pylastych i drobnych, a także 

półzwartych glin pylastych i glin pylastych zwięzłych.   

2) Do głębokości rozpoznania nie stwierdzono występowania zwierciadła wody. 

Badania 

geotechniczne przeprowadzono w okresie o bardzo małej ilości opadów 

atmosferycznych z tego względu należy liczyć się z faktem, iż po intensywnych 

opadach deszczu lub wiosennych roztopach śniegu na stropie utworów spoistych 

(warstwa IIb) mogą występować okresowe sączenia wody tzw. wody zawieszone, które 

nie zostały stwierdzono podczas przeprowadzonych badań geotechnicznych. Zaleca 

się przeprowadzenie prac ziemnych w okresie o małej intensywności opadów 

atmosferycznych.    

 

3) Prace ziemne należy zaprojektować tak, aby w ich trakcie nie doprowadzić do  

zawodnienia wykopów przez niekontrolowany napływ do nich wód pochodzących z 

opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana 

ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót.   

4) Podłoże projektowanej ścieżki rowerowej i chodnika stanowią grunty nasypowe, 

które w  

przeważającej części składają się z gruntów piaszczystych. Grunty te jeżeli chodzi o 

wysadzinowość należą niewysadzinowych (PN-S-02205:1998) i zalicza się je przy 

dobrych warunkach wodnych do grupy nośności G1.  Istniejąca konstrukcja 

nawierzchni drogi wojewódzkiej składa się z wierzchnich warstw bitumicznych pod 

którymi znajduje się warstwa kostki granitowej. Na większości odcinka pod warstwą 

kostki garnitowej występuje nasyp budowlany wykonany z piasku drobnego z 

domieszkami żwiru kamieni lub gliny. Na części odcinka występuje nasyp budowlany 

wykonany z piasku gliniastego z soczewkami gliny pylastej pod którym zalega nasyp 

niekontrolowany z gliny pylastej. Na tym odcinku grunt podłoża pod konstrukcją 
nawierzchni zakwalifikowano do grupy G4. 

5) Wszelkie prace makroniwelacyjne polegające na podniesieniu terenu należy 

wykonywać  warstwami o maksymalnej miąższości 0,3 m z gruntu niewysadzinowego 

wg PN–B–06050 do wskaźnika zagęszczenia (IS) o wartości określonej w projekcie, 

przy czym wartość wskaźnika zagęszczenia nie powinna być niższa niż IS – 0,96 (ID - 

0,63). Po wykonaniu nasypu należy sprawdzić poprawność jego wykonania poprzez 

wykonanie kontrolnych sondowań dynamicznych (DPL) lub za pomocą lekkiej płyty 

dynamicznej. 

6) Jeżeli w trakcie prac ziemnych zostaną zaobserwowane grunty, do których będą 

istniały wątpliwości co do ich stanu i nośności lub będą inne niż te, które rozpoznano 

koniecznym wydaje się udział podczas prac ziemnych uprawnionego geologa.  
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7) W strefie efektywnego oddziaływania znajdą się grunty warstwy IIa i IIb dla których  

wartość dopuszczalnego obciążenia podłoża wg Z. Wiłuna [1.2.6.] można przyjąć na 

około:  

-  220 kPa (warstwa IIa) 

-  370 kPa (warstwa IIb)  

8) Zgodnie z § 4. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):   

- przyjęto proste warunki gruntowo-wodne podłoża  

- projektowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej  

9) Szczegółowe wyniki badań oraz tabele z wartościami parametrów geotechnicznych 

gruntów budujących poszczególne warstwy pokazano w opinii geotechnicznej 

stanowiącej załącznik do powyższego projektu. 

 
2.5. Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania obiektu rozumiany jest jako  teren wyznaczony w 

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowy tego terenu. Obszar wyznaczono 

na podstawie: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U.1994.89.414 z dnia 

25.08.1994 z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(Dz.U.2002.75.690 z dnia 15.06.2002 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 

1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

rolnicze i ich usytuowanie. (Dz.U.1977.132.877 z dnia 1997.10.28). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 22.06.2010 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych. (Dz.U.2019.1311 z dnia 15.07.2019 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 z dnia 

15.04.1985 r. z późniejszymi zmianami).   

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana została zgodnie z 

Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami. Nie wprowadza ograniczeń w 

zabudowie działek sąsiednich, jak również nie spowoduje powstania obszaru 

ograniczonego użytkowania i zmian w sposobie użytkowania terenu oraz nie narusza 

interesu osób trzecich za wyjątkiem: 

- działki ewidencyjnej nr 131, j.ewid. 160910_5 obręb 0149 Złotniki AR_1 stanowiącej 

własność Gminy Prószków na której przewidziano przebudowę istniejącej kanalizacji 

deszczowej służącej odwodnieniu drogi wojewódzkiej nr 414. W ramach inwestycji na 

działce nr 131 planowane są do wykonania prace polegające na odkopaniu istniejącej 
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kanalizacji deszczowej, wymianie istniejącej rury kolektora z φ315 na φ400 wraz z 

dostosowaniem istniejących studni rewizyjnych do nowej średnicy kanału i wykonaniem 

odpowiednich warstw podsypki, obsypki i zasypki. Prace będą wykonywane zarówno 

ręcznie jak i przy użyciu sprzętu mechanicznego. Po zakończeniu prac teren wokół 

zostanie wyrównany, uprzątnięty i doprowadzony to stanu pierwotnego.  

- działki ewidencyjnej nr 679/126 j.ewid. 160910_5 obręb 0149 Złotniki AR_1 

stanowiącej własność Gminy Prószków, przewidziano wykonanie robót związanych z 

przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej, w tym wylotu do istniejącego 

szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego. W ramach inwestycji na działce nr 

679/126 planowane są do wykonania prace polegające na wykonaniu wykopu wąsko 

przestrzennego, ułożeniu rury kanalizacyjnej φ400 wraz z warstwami podsypki, obsypki 

i zasypki a także wykonaniu wylotu do istniejącego szczelnego zbiornika retencyjno-

odparowującego. Prace będą wykonywane zarówno ręcznie jak i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. Po zakończeniu prac teren wokół zostanie wyrównany, uprzątnięty i 

doprowadzony to stanu pierwotnego. 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na: 

- działkach zlokalizowanych w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących 

pasy drogowe dróg publicznych tj.: drogi wojewódzkiej nr 414, drogi gminnej nr 

104805O - ul. Zimnickiej i drogi gminnej nr 104849O - ul. Strzeleckiej,  

- działkach znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi terenu inwestycji 

stanowiące teren niezbędny dla realizowanych obiektów budowlanych, także tych, na 

których Inwestycja wprowadza ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości. 

 Na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej przez 

Wojewodę Opolskiego następujące działki zlokalizowane w liniach rozgraniczających 

pas drogowy drogi wojewódzkiej stanowić będą własność jednostki samorządu 

terytorialnego, tj. województwa opolskiego, nad którymi zarząd sprawować będzie 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole: 

- 872/2 (ID: 160910_4.0110.AR_8.872/2) 

- 1128/2 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1128/2) powstała z podziału działki 1128/1 

- 1127/1 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1127/1) powstała z podziału działki 1127 

- 1125/9 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1125/9) powstała z podziału działki 1125/6 

- 1125/10 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1125/10) powstała z podziału działki 1125/6 

- 1124/7 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1124/7) powstała z podziału działki 1124/6 

- 1125/20 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1125/20) powstała z podziału działki 1125/17 

- 1125/18 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1125/18) powstała z podziału działki 1125/16 

- 1125/14 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1125/14) powstała z podziału działki 1125/7 

- 667/178 (ID: 160910_5.0149.AR_1. 667/178) powstała z podziału działki 455/178 

- 669/178 (ID: 160910_5.0149.AR_1. 669/178) powstała z podziału działki 572/178 

- 671/178 (ID: 160910_5.0149.AR_1. 671/178) powstała z podziału działki 579/178 

- 673/178 (ID: 160910_5.0149.AR_1. 673/178) powstała z podziału działki 578/178 

- 28 (ID: 160910_5.0149.AR_3.28) 

 Na mocy tej samej decyzji pas drogowy drogi gminnej nr 104805O - ul. 

Zimnickiej będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Prószków, 

ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, stanowić będą następujące działki: 

- 269 (ID: 160910_5.0149.AR_3.269) 

- 179 (ID: 160910_5.0149.AR_1.179) 

- 845/214 (ID: 160910_5.0149.AR_3.845/214) powstała z podziału działki 214 
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 Natomiast pas drogowy drogi gminnej nr 104849 O - ul. Strzeleckiej, będącej 

własnością jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Prószków, ul. Opolska 17, 

46-060 Prószków, stanowić będą działki: 

- 180 (ID: 160910_5.0149.AR_1.180) 

 

 Teren niezbędny dla obiektów budowlanych, na których nie będą występować 
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości stanowić będą następujące działki: 

- 1126 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1126) stanowiąca własność Gminy Prószków, 

Opolska 17, 46-060 Prószków, 

- 1125/11 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1125/11) powstała po podziale działki 1125/6, 

stanowiąca własność Gminy Prószków, Opolska 17, 46-060 Prószków, 

- 1125/19 (ID: 160910_4.0110.AR_8.1125/19) powstała po podziale działki 1125/16, 

stanowiąca własność powiatu opolskiego, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

- 872/2 (ID: 160910_4.0110.AR_8.872/2) stanowiąca własność województwa 

opolskiego nad którą trwały zarząd sprawować będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Opolu, ul. Oleska 127, 45-231, 

- 28 (ID: 160910_5.0149.AR_3.28) stanowiąca własność województwa opolskiego nad 

którą trwały zarząd sprawować będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 

127, 45-231, 

 

 Teren niezbędny dla obiektów budowlanych, na których będą występować 
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości stanowić będą następujące działki: 

- 131 (ID: 160910_5.0149.AR_1.131) stanowiąca własność Gminy Prószków, Opolska 

17, 46-060 Prószków 

-  679/126 (ID: 160910_5.0149.AR_1.679/126) stanowiąca własność Gminy Prószków, 

Opolska 17, 46-060 Prószków 

Obszar oddziaływania pokazano na Rys. 3 „Mapa ewidencyjna”. 

 
2.6. Zmiany w sposobie zagospodarowania: 

 W związku z planowaną inwestycją przewiduje się poszerzenie korpusu drogi z 

uwagi na budowę ścieżki rowerowej i chodnika oraz poszerzenie samej jezdni drogi 

wojewódzkiej. Ponadto droga zostanie wyposażona w dodatkowe elementy 

wyposażenie technicznego takie jak kanalizacja deszczowa, drenaż, oświetlenie, zatoki 

autobusowe, przejścia dla pieszych, nowe oznakowanie drogowe oraz elementy BRD. 

W związku z powyższym konieczny będzie podział części nieruchomości 

zlokalizowanych wokół istniejącego pasa drogowego wraz z przejęciem ich na rzecz 

właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w związku z poszerzeniem 

granic pasa drogowego konieczna będzie przebudowa fragmentów istniejących 

ogrodzeń na 3 odcinkach: 

- o długości ok. 67m przy posesji nr 9 zlokalizowanej na działce ewid. 1127/1 (powstałej 

z podziału działki 1127), na odcinku od km 0+107,00 do km 0+183,70. 

- o długości ok. 560m wzdłuż zabytkowego Parku - arboretum zlokalizowanego na 

działkach 1125/10 (powstałej z podziału działki 1125/6), 1125/20 (powstałej z podziału 

działki 1125/17) oraz 1125/14 (powstałej z podziału działki 1125/7), na odcinku od km 

0+443,40 do km 0+999,75 

- o długości ok 48m przy posesji nr 73 zlokalizowanej na działce ewid. 673/178 

(powstałej z podziału działki 578/178), na odcinku od km 1+092,15 do km 1+138,05.  
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Przebudowa polegać będzie na rozbiórce istniejących elementów w niezbędnym 

zakresie określonym w dokumentacji projektowej a następnie wykonaniu nowego 

fragmentu ogrodzenia, przesuniętego w kierunku projektowanej granicy pasa 

drogowego z dopasowaniem nowych elementów do charakteru i formy pozostałej, 

istniejącej części ogrodzenia.  

 Realizacja inwestycji będzie wymagała także wycinki istniejących drzew i 

krzewów zlokalizowanych w większości w docelowych granicach pasa drogowego 

drogi wojewódzkiej. Część drzew zlokalizowanych poza docelowym pasem drogowym 

DW 414, z uwagi na bliskość granicy także wymaga usunięcia. W tym przypadku 

obszar poza pasem drogowym na którym planowana jest wycinka określono jako teren 

niezbędny dla obiektów budowlanych. Ponadto część drzew i krzewów 

przeznaczonych do wycinki znajduje się na obszarze zabytkowego parku - arboretum 

wpisanego do rejestru zabytków woj. opolskiego decyzją nr 81/83 z 15.09.1983. W 

związku z tym, zgodnie z art. 21, ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych oraz art. 83a., ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części 

wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.   

Wycinka zrealizowana będzie na podstawie wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej 

stanowiącej TOM VI projektu budowlanego, po uzyskaniu wszystkich wymaganych 

pozwoleń.  

  
3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z 
obiektami, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i 
urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie 
terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania 
działki lub terenu. 

 
3.1. Projektowane zagospodarowanie 

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano następujące elementy 

zagospodarowania terenu: 

- Korektę geometrii osi drogi w planie i w profilu w celu zapewnienia odpowiednich 

warunków technicznych i użytkowych.  

- Poszerzenie istniejącej jezdni do ujednoliconej szerokości 7,0m na całym odcinku, 

uwzględniając wymagane poszerzenia na łukach.  

- Ograniczenie jezdni od strony wschodniej krawężnikiem drogowym 20x30x100cm. 

- Wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni. 

- Wykonanie nowej ścieżki rowerowej i chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej) o 

szerokości łącznej 3,5m i nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ścieżki rowerowej o 

szerokości 2,5m i nawierzchni z betonu asfaltowego. 

- Przebudowę ist. zjazdów do posesji obejmującą ujednolicenie geometrii i wykonanie 

nowej nawierzchni utwardzonej (beton asfaltowy lub kostka betonowa). 

- Wykonanie fragmentów nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej 

umożliwiających skomunikowanie nowoprojektowanych elementów 

zagospodarowania. 

- Poszerzenie korpusu drogi w kierunku wschodnim w związku z projektowaną ścieżką 

pieszo-rowerową wiążące się z koniecznością powiązania konstrukcji poszerzenia 

nasypu z istniejącą budowlą ziemną oraz wykonanie dodatkowego zabezpieczenia 

konstrukcji przed uszkodzeniem.  
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- Umocnienie poboczy na szerokości 1,25m warstwą destruktu bitumicznego 

zagęszczonego mechanicznie. 

- Profilowanie istniejących skarp nasypu po stronie zachodniej w niezbędnym 

wymaganym zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową. 

- Wykonanie nowych zatok autobusowych o nawierzchni z wielkowymiarowej kostki 

kamiennej odróżniającej się od nawierzchni jezdni wraz z ustawieniem wiat 

przystankowych. 

- Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 414 z droga gminną nr 1048805O – 

ul. Zimnicką oraz drogą gminną nr 104849O – ul. Strzelecką, obejmującą korektę 

geometrii skrzyżowania, zamknięcie wlotu ul. Strzeleckiej oraz wyznaczenie nowego 

przejścia dla pieszych, co ma skutkować poprawą bezpieczeństwa i komfortu ruchu. 

- Zjazd publiczny na drogę wewnętrzną (projektowaną wg oddzielnego opracowania) 

stanowiącą łącznik pomiędzy DW 414 a drogą gminną nr 104849O - ul. Strzelecką, w 

związku z zamknięciem wlotu ul. Strzeleckiej na skrzyżowanie z ul. Zimnicką. 

- Wykonanie nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w tym 

zlokalizowanie azylu dla pieszych w obrębie łuku kołowego w planie na wjeździe do 

miejscowości Złotniki. 

- Poszerzenie granic istniejącego pasa drogowego w związku z projektowaną 

rozbudową drogi wojewódzkiej 414 wiążące się z podziałem działek leżących 

pierwotnie poza jego granicami i przejęcie ich na rzecz właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

- Wykonanie drenażu u podnóża skarpy nasypu drogowego mającego za zadania 

zabezpieczyć jego konstrukcję przed negatywnym oddziaływaniem napływającej 

wody opadowej i roztopowej. Drenaż odprowadzać będzie wodę opadowa i 

roztopową do kanalizacji deszczowej ( kanalizacja deszczowa wg projektu branży 

sanitarnej ). 

- Wykonanie kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego w skład 

którego wchodzić będą wpusty krawężnikowo-jezdniowe z których woda 

odprowadzana będzie przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej, 

przebiegającej w śladzie projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej. Projektowana 

kanalizacja deszczowa podzielona zostanie na 2 odcinki. Pierwszy zbierać będzie 

wodę z korony drogi od początku opracowania do zjazdu na teren Zespołu Szkół im. 

J.Warszewicza. Woda ujęta w zamknięty system kanalizacji odprowadzona zostanie 

do istniejącego rowu przydrożnego który wymagać będzie prac konserwacyjnych 

(min. odmulenie, wyczyszczenie, profilowanie skarp i dna) mających na celu 

zachowanie jego funkcji. Dodatkowo do projektowanej kanalizacji podłączone zostaną 

istniejące wpusty zlokalizowane wzdłuż istniejącego ciągu pieszego przebiegającego 

wzdłuż zachodniej krawędzi DW414. Przed wylotem zainstalowany zostanie 

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych. 

Drugi odcinek projektowanej kanalizacji będzie odwadniał pozostałą część 
przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 414, zbierając wodę opadową i 

roztopową z połowy (wschodniej) jezdni oraz z projektowanej ścieżki pieszo-

rowerowej. Woda z połowy jezdni po stronie zachodniej spływać będzie na przyległy 

obszar zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu. Projektowany odcinek 

kanalizacji deszczowej zostanie włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej 

mającej swój początek na działce nr. 131, w rejonie OSP Złotniki. W związku z 

niewystarczającą średnicą istniejącego kanału, zaprojektowano przebudowę 

istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 90m do miejsca zrzutu wody do 
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istniejącego szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego. Sam zbiornik zostanie 

przebudowany (pogłębiony) w ramach oddzielnego opracowania, które uwzględniać 
będzie dodatkową ilość odprowadzanej do niego wody, wynikającą z 

zaprojektowanego w przedmiotowym opracowaniu systemu odwodnienia.  

- Wykonanie nowego oświetlenia projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej w skład 

którego wchodzić będą słupy stalowe o wysokości 9m z oprawami LED, zasilane 

projektowanym kablem ułożonym w gruncie wzdłuż przebiegu projektowanej ścieżki 

pieszo-rowerowej, poza nawierzchnią. Ponadto zaprojektowano ustawienie 

dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych składających się z asymetrycznie 

ustawionych, przed przejściem dla pieszych, słupów o wysokości 6m z oprawami 

LED, zasilanymi z tego samego źródła co oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej. 

- Przebudowę istniejących elementów infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujących z 

projektowaną Inwestycją w skład której wchodzą teletechniczne kable ziemne Cu, 

kabel ziemny światłowodowy w rurociągu oraz stanowiska słupowe z podwieszonymi 

kablami abonenckimi własności ORANGE POLSKA S.A. 

- Przebudowę ist. ogrodzeń posesji związaną z regulacją istniejącego pasa drogowego. 

Przebudowa polegać będzie na rozbiórce istniejących elementów ogrodzenia i 

wykonaniu nowego fragmentu ogrodzenie uwzględniając przebieg granicy pasa 

drogowego z dopasowaniem nowych elementów do charakteru i formy pozostałej, 

istniejącej części ogrodzenia. Zakres przebudowy zgodny z rysunkiem 

zagospodarowania terenu (Rys. 2.1-2.3) oraz punktem 2.6 opisu technicznego.  

- Niezbędne zabezpieczenie istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej oraz 

usunięcie ewentualnych kolizji, 

- Wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją, 

- Zmianę organizacji ruchu polegającą na korekcie lokalizacji istniejącego oznakowania 

poziomego i pionowego oraz wykonaniu nowego oznakowania związanego z 

zaprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu. Ponadto projekt zakłada 

ustawienie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak bariery 

wygordzeniowe U-12a. Lokalizacja oznakowania pionowego, poziomego oraz 

elementów BRD pokazana została w projekcie zmiany docelowej organizacji ruchu 

która stanowi załącznik do projektu.  

- Niwelację  nawierzchni dróg wewnętrznych i dojazdów warstwą tłucznia w celu 

dowiązania wysokościowego istniejącej nawierzchni komunikacyjnych na 

nieruchomościach zlokalizowanych poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej do 

przebudowywanej nawierzchni zjazdów z DW414 przy zachowaniu dopuszczalnego 

spadku jezdni zjazdu (max. 5%). 

- Umocnienie wylotu W1 kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu wraz z 

konserwacją tego rowu.  

- Remont nawierzchni zjazdów z DW414, zlokalizowanych po stronie zachodniej, 
 

3.2. Układ komunikacyjny 

 Projektowany układ komunikacyjny obejmuje przede wszystkim drogę 

wojewódzką nr 414 która łączy Prudnik z obwodnicą Opola przebiegając min. przez 

Prószków, Łącznik i Białą, krzyżując się na swoim przebiegu z licznymi drogami 

różnych kategorii, min. DK40, DK41, DK45, DK46, DW409, DW407, DW413, DW428, 

DW429, DW435,  oraz autostradą A4 (przejazd). 

Planowana inwestycja obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 414 łączącej centrum 

miasta Prószków z miejscowością Złotniki. Na przedmiotowym odcinku droga 
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wojewódzka nr 414 obsługuje przede wszystkim ruch tranzytowy. Ponadto zapewnia 

komunikację lokalną w obrębie gminy Prószków, przecinając jej obszar z północy na 

południe, umożliwiając sprawny dojazd do miejscowości skupionych wzdłuż jej 

przebiegu. Z drogi korzystają także pojazdy rolnicze obsługujące zlokalizowane, wokół 

DW 414, liczne gospodarstwa rolne. 

Na odcinku objętym zakresem opracowania, droga wojewódzka nr 414 łączy się 

z następującymi drogami: 

- Drogami wewnętrznymi i dojazdami (w formie zjazdów z drogi) obsługującymi teren 

dawnego Królewskiego Instytutu Pomologicznego (szkoły ogrodniczej) oraz Zespołu 

Szkół im. J.Warszewicza. 

- Drogą gminną nr 104805O – ul. Zimnicką (w formie skrzyżowania zwykłego 

trójwlotowego), stanowiącą dojazd do zabudowań i posesji zlokalizowanych wzdłuż jej 

przebiegu a także do pól uprawnych znajdujących się na dalszym fragmencie, gdzie 

droga gminna posiada nawierzchnię gruntową. Ponadto ul. Zimnicka zapewnia obsługę 

komunikacyjną fabryki mebli „Fadome”, zlokalizowanej ok. 500 m od skrzyżowania z 

drogą wojewódzką. W obszarze skrzyżowania drogi gminnej (ul. Zimnickiej) z drogą 

wojewódzką nr 414, omawiana droga gminna krzyżuje się dodatkowo z inną drogą 

gminną nr 104849O– ul. Strzelecką a geometria połączenia tych trzech dróg sugeruje 

aby taktować je łącznie jako jeden obszar skrzyżowania.  

Ul. Strzelecka podobnie jak ul. Zimnicka zapewnia dojazd do zabudowań i posesji 

zlokalizowanych wzdłuż jej przebiegu a także do pól uprawnych i fabryki mebli 

„Fadome” z tą różnicą, że z uwagi na geometrię i szerokość jezdni z drogi tej nie 

korzystają samochody ciężarowe obsługujące zakład produkcyjny. Ul. Strzelecka 

umożliwia ponadto dojazd do salonu meblowego „Moltobeno”, zlokalizowanego przy 

drodze wojewódzkiej, nie posiadającego jednocześnie bezpośredniego 

skomunikowania z DW 414 w formie zjazdu.  Ze względu na niekorzystny układ 

wspomnianych wyżej skrzyżowań skutkujący brakiem spełnienia wymagań przepisów 

techniczno-budowlanych dla dróg oraz brakiem zgody Wojewody Opolskiego na 

odstępstwo od tych przepisów, konieczne było zaprojektowanie zamknięcia wlotu drogi 

gminnej nr 104849O - ul. Strzeleckiej na skrzyżowanie z drogą gminną nr 104805O - 

ul. Zimnicką. Dzięki teamu możliwa była poprawa geometrii skrzyżowania DW 414 z ul. 

Zimnicką doprowadzając jego parametry do zgodności z przepisami techniczno-

budowlanymi i w znaczącym stopniu poprawiając bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.  

Aby zapewnić skomunikowanie drogi gminnej nr 104849O - ul. Strzeleckiej z drogą 

publiczną planuje się wykonać nowy odcinek (~200m) drogi wewnętrznej stanowiący 

łącznik drogowy ul. Strzeleckiej z drogą wojewódzką nr 414. Projekt wspomnianej drogi 

wewnętrznej stanowić będzie oddzielne opracowanie, na podstawie którego uzyskana 

będzie osobna decyzja o pozwoleniu na budowę. W ramach przedmiotowego 

opracowania projektuje się jedynie zjazd publiczny z DW 414 na powyższy łącznik, 

zlokalizowany w km 0+882,05. 

- Drogą gminną nr 104812O – ul. Parkową (w formie skrzyżowania skanalizowanego 

trójwlotowego). Ul. Parkowa łączy dwie miejscowości leżące w obrębie gminy 

Prószków, tj. Złotniki z Nową Kuźnią.  

- Drogą gminną nr 104850O – ul. Polną (w formie skrzyżowania zwykłego 

trójwlotowego) która stanowi drogę dojazdową do zabudowań zlokalizowanych w 

dalszej linii zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej, jednocześnie nie posiadających 

możliwości bezpośredniego skomunikowania z nią a także umożliwia pośrednio dojazd 

do Kopalni Margli Kredowych „Folwark”.  
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- Ponadto część nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej posiada 

skomunikowanie z drogą publiczną w formie zjazdów z drogi.  

  
3.3. Ukształtowanie terenu  i zieleni 

Planuje się przeprowadzić wycinkę istniejących drzew i krzewów w minimalnym, 

niezbędnym zakresie związanym z poszerzeniem granic pasa drogowego od strony 

wschodniej. Większość przeznaczonych do wycinki drzew zlokalizowanych jest w 

docelowym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 414. Niewielka część istniejących 

drzew i krzewów koniecznych do usunięcia jest zlokalizowana także poza linią 

rozgraniczającą pas drogowy. 

Nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu poza korpusem drogi za 

wyjątkiem prac związanych z niwelacją terenu w rejonie trzech zjazdów z drogi 

wojewódzkiej nr 414 (km 0+191,83, km 0+589,39 i km 0+882,05) gdzie konieczne 

będzie dowiązanie wysokościowe istniejącej drogi wewnętrznej i dojazdu do 

nieruchomości do poziomu nawierzchni jezdni przebudowywanego lub 

nowobudowanego zjazdu z drogi wojewódzkiej. 
 

3.4. Zaopatrzenie w media 

Projektowane oświetlenie zasilane będzie zgodnie z wydanymi przez Tauron 

Dystrybucja Serwis S.A. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice warunkami przyłączenia 

(TDS/NMG/2019-10-21/0000003). 

 

3.5. Zabezpieczenie P. Poż 

Nie dotyczy. 
 
4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: 
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, 
parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych 
części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo 
decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

4. Zestawienie powierzchni istniejącego i projektowanego zagospodarowania w 
granicach pasa drogowego: 
Stan istniejący: 

STAN ISTNIEJĄCY 

LP Element zagospodarowania 
Powierzchnia 

 [m
2
] 

% 

1 Jezdnia dróg z mieszanki mineralno asfaltowej 7758 31,08 

2 Chodniki i zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 745 2,98 

3 Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego 239 0,96 

4 Zjazdy o nawierzchni z kostki kamiennej 76 0,30 

5 Zjazd o nawierzchni z trylinki 44 0,18 

6 Pobocze oraz zjazdy o nawierzchni umocnionej (destrukt, kruszywo) 518 2,08 

7 Powierzchnia biologicznie czynna 15582 62,42 

8 Powierzchnia obszaru w liniach rozgraniczających terenu inwestycji  24962 100,00 
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Stan projektowany:  

STAN PROJEKTOWANY 

LP Element zagospodarowania 
Powierzchnia 

 [m
2
] 

% 

1 Jezdnia dróg z mieszanki mineralno asfaltowej 9025 36,15 

2 Ścieżka rowerowa i chodnik o nawierzchni z MMA 3706 14,85 

3 Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego 487 1,95 

4 Chodniki i zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 687 2,75 

5 Pobocze umocnione destruktem bitumicznym 824 3,30 

6 Zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki kamiennej 229 0,92 

7 Zjazdy o nawierzchni z kosti kamiennej 76 0,30 

8 Dojazd umocniony kruszywem (tłuczniem) 40 0,16 

9 Zjazd o nawierzchni z trylinki 44 0,18 

10 Powierzchnia biologicznie czynna 9844 39,44 

11 Powierzchnia terenu objęta opracowaniem 24962 100,00 

 
5) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
5.  Zabytki i dobra kultury 

 Zgodnie z zapisami Uchwały nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 

29 września 2011 r. cześć obszaru objętego opracowaniem zlokalizowana jest w strefie 

ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego wsi Złotniki. Ponadto 

na przedmiotowym obszarze zlokalizowane są następujące obiekty zabytkowe wpisane 

do gminnej ewidencji zabytków: 

- Kapliczka na skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. Opolską. 

 Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. 

część obszaru objętego opracowaniem zlokalizowana jest w strefie ochrony 

konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru zabytków. Ponadto na przedmiotowym 

obszarze występują następujące zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków: 

- Dawny zajazd, ul. Opolska 9, wpis do rejestru zabytków pod numerem 2097/84 z dn. 

28.09.1984. 

- Park - arboretum, Prószków - Pomologia, wpis do rejestru zabytków decyzją nr 81/83 

z 15.09.1983. 

 Na potrzeby przedmiotowego opracowania uzyskano opinię konserwatorską 

która zastępuję wszelkie inne uzgodnienia i pozwolenia wydawane przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków za wyjątkiem pozwolenia na usuniecie drzew i 

krzewów zlokalizowanych na terenie zabytkowego parku - arboretum które uzyskane 

zostanie w oddzielnym postępowaniu administracyjnym. 

   
6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 

6.  Charakterystyka górnicza ternu 
Obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem objętym 

wpływami eksploatacji górniczej.  
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7) Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 
7. Warunki środowiskowe 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2019., poz. 1839); przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie zapisów 

Ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko; uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 

4.03.2020 r. dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego wydaną przez Burmistrza 

Prószkowa, która stanowi załącznik do projektu budowlanego.  

 
8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

 
8.1 Informacje dodatkowe 
8.1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni DW414 (od km 0+000,00 do km 0+357,75) 
10-17 cm rozbiórka istniejących warstw bitumicznych 

~12cm  rozbiórka istniejącej podbudowy z kostki grantowej 

4cm W-wa ścieralna z SMA11 

6cm  W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

10cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

E2≥100MPa 

28cm w-wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR≥35% 

25cm w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 

C0,4/0,5≤2MPa 

E2≥25MPa 

  Istniejący grunt nasypowy (G4) 

93cm  :suma 

 

8.1.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni DW414 (od km 0+357,75 do km 1+210,05) 
10-17 cm rozbiórka istniejących warstw bitumicznych 

~12cm  rozbiórka istniejącej podbudowy z kostki grantowej 

4cm W-wa ścieralna z SMA11 

6cm  W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

10cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

E2≥100MPa 

15cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CN/R - 

kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie (CBR≥60%) 

E2≥80MPa 

  Istniejący grunt nasypowy (G1) 

55cm  :suma 
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8.1.3. Konstrukcja nawierzchni pasa dzielącego (azylu) 
10-17 cm rozbiórka istniejących warstw bitumicznych 

~12cm  rozbiórka istniejącej podbudowy z kostki grantowej 

8cm W-wa ścieralna z kostki betonowej 

3cm  Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 

15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

20cm Podbudowa wykonana dla drogi z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 - kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

15cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CN/R - 

kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie (CBR≥60%) 

  Istniejący grunt nasypowy (G1) 

61cm  :suma 

 

8.1.4. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 104805O - ul. Zimnicka 
~12 cm rozbiórka istniejących warstw bitumicznych 

~12cm  rozbiórka istniejącej podbudowy z kostki grantowej 

4cm W-wa ścieralna z SMA11 

8cm  W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

15cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CN/R - 

kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie (CBR≥60%) 

Istniejący grunt (G1) 

 

8.1.5. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika z MMA 
4cm  W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S 

4cm   W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 

15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

min.27cm Poszerzenie nasypu / grunt niewysadzinowy G1 / wymiana gruntu na 

  grunt  niewysadzinowy o CBR≥20% i k≥8m/dobę 

50cm  :suma 

 

8.1.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej: 
8 cm  W-wa ścieralna z kostki betonowej (typu HOLLAND, kolor szary) 

3cm   Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 

15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

min.24cm Poszerzenie nasypu / grunt niewysadzinowy G1 / wymiana gruntu na 

grunt   niewysadzinowy o CBR≥20% i k≥8m/dobę 

50cm  :suma 

 

8.1.7. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej: 
18 cm  W-wa ścieralna z kostki kamiennej wielkowymiarowej 18/18  

   (wypełnienie spoin  zaprawą cementowo-piaskową osadzona w 

   mieszance betonowej na mokro 

5cm   Warstwa betonu C12/15 

25cm Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 

min.10cm Poszerzenie nasypu / grunt niewysadzinowy G1 / wymiana gruntu na 

grunt niewysadzinowy o CBR≥25% i k≥8m/dobę 

58cm  :suma 
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8.1.8. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z MMA 
4cm  W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S 

4cm   W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

min.22cm Poszerzenie nasypu / grunt niewysadzinowy G1 / wymiana gruntu na 

grunt niewysadzinowy o CBR≥25% i k≥8m/dobę 

50cm  :suma 

 

8.1.9. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 
8 cm  W-wa ścieralna z kostki betonowej (typu HOLLAND, kolor grafitowy) 

3cm   Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

min.19cm Poszerzenie nasypu / grunt niewysadzinowy G1 / wymiana gruntu na 

grunt niewysadzinowy o CBR≥25% i k≥8m/dobę 

50cm  :suma 

 
8.1.10. Konstrukcja nawierzchni zjazdó publicznych z MMA 

4cm  W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S 

8cm   W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

E2≥80MPa 

Min. 28cm Grunt niewysadzinowy G1 / wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy o 

CBR≥25% i k≥8m/dobę 

60cm  :suma 

 

8.1.11. Odtworzenie nawierzchni DW 414 po robotach kanalizacyjnych 

 
10-17 cm frezowanie / rozbiórka istniejących warstw bitumicznych 

~12cm  rozbiórka istniejącej podbudowy z kostki grantowej 

4cm W-wa ścieralna z SMA11 

 Geokompozyt wzmacniający połączenie 

6cm  W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

10cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 

25cm Podbudowa pomocnicza z chudego betonu 

E2≥80MPa 

 grunt niewysadzinowy G1 

 
 Jako ograniczenie nawierzchni jezdni zaprojektowano krawężniki betonowe 

typu drogowego (20x30x100cm) na ławie betonowej (C12/15) z oporem. Na zjazdach, 

przejściach dla pieszych, na wjeździe na ścieżkę rowerową należy zastosować 
krawężnik najazdowy (20x22x100cm) na ławie betonowej (C12/15) z oporem o 

wysokości w świetle 2cm. Jako zewnętrzne ograniczenie nawierzchni chodnika/ścieżki 

rowerowej zaprojektowano obrzeże betonowe (8x30x100cm) na ławie z oporem. 

Projektowany chodnik i ścieżka rowerowa o nawierzchni z MMA została 
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zaprojektowana jako ścieżka pieszo-rowerowa w związku z tym nawierzchnia chodnika 

i ścieżki rowerowej nie zostanie w żaden sposób rozdzielona. Krawędź jezdni DW414 

należy oddzielić od nawierzchni zatoki autobusowej krawężnikiem kamiennym 

(20x30x100cm) wtopionym, ustawionym na ławie z betonu. Jako obramowanie 

środkowego pasa dzielącego (azylu dla pieszych) należy zastosować krawężnik 

najazdowy (20x22x100cm) na ławie betonowej z oporem o wysokości w świetle 6cm. 

Od zewnętrznej strony nawierzchnię zjazdów należy ograniczyć opornikiem 

betonowym (12x25x100cm) wtopionym, osadzonym na ławie betonowej (C12/15) z 

obustronnym oporem. W projekcie przyjęto zastosowanie wiat przystankowych z 

prefabrykowanych elementów montowanych na miejscu, z dostosowaniem ich estetyki 

do już istniejących wiat przystankowych na terenie gminy Prószków. Wzdłuż 
projektowanej ścieżki rowerowej i chodnika od strony zewnętrznej zaprojektowano 

ustawienie bariery wygrodzeniowej U-12a w kolorze brązowym, zabezpieczającej 

użytkowników przed upadkiem z wysokości na odcinku gdzie droga przebiega w 

nasypie.  

Połączenie nawierzchni proj. zjazdów publicznych w km 0+357,75 i 0+882,05 z jezdnią 

DW 414 należy wykonać w jednym poziomie. Samą nawierzchnie bitumiczną na 

zjeździe należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym 20x22x100 o wysokości w 

świetle 1cm w ciągu proj. ścieżki rowerowej. 

Nawierzchnie wg. punktu 4.2.8. należy wykonać dla zjazdów zlokalizowanych na 

projektowanym ciągu pieszo-rowerowym oraz w przypadku remontu istniejących 

zjazdów w km 0+068,77, 0+112,05, 0+181,51, 0+252,41. 

W związku z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej poza zakresem 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414, występuje konieczność rozbiórki fragmentu 

istniejącej nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów, którą należy odtworzyć po 

zakończeniu prac kanalizacyjnych. Jezdnię drogi wojewódzkiej nr 414 należy 

odtworzyć wykonując odpowiednie schodkowanie kolejnych warstw istniejącej 

konstrukcji nawierzchni i wykonując połączenie z wykorzystaniem geokompozytu 

wzmacniającego połączenie zgodnie z punktem 4.2.11.  

  
8.2. Uwagi końcowe 

Prace należy realizować zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i 

normatywami, zgodnie z przepisami BHP, ppoż, Planem BIOZ oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. Kolizje projektowanego zagospodarowania z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy usunąć lub odpowiednio zabezpieczyć a 

wszelkie prace w rejonie przebiegu urządzeń podziemnych należy prowadzić pod 

nadzorem jednostek administrujących przedmiotowe urządzenia zgodnie z 

uzgodnieniami branżowymi i warunkami technicznymi załączonymi do projektu. Przed 

przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji 

urządzeń podziemnych.  

 
9) W przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z 
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia. 

Nie dotyczy. 

      

 

              opracował: mgr inż. Marek Białas 


		2020-08-10T15:56:47+0200
	Katowice, Polska
	ROMAN KARWOWSKI
	??�E�l�e�k�t�r�o�n�i�c�z�n�e� �z�a�[�w�i�a�d�c�z�e�n�i�e� �P�I�I�B




