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Zgodny z § 11 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) 
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1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i 
długość i liczbę kondygnacji. 

1. Opis stanu projektowanego 
1.1. Przeznaczenie i program użytkowy: 
 Budowa łącznika ul. Strzeleckiej z DW 414 wynika z konieczności zmiany układu  
komunikacyjnego.  

Obecny układ komunikacyjny podłączenia ul. Strzeleckiej do DW 414 nie spełnia 
warunków określonych w rozporządzeniu ministra transportu odnośnie dróg i ich usytuowania . 
Konieczne stało się zamknięcie ul. Strzeleckiej na skrzyżowaniu z ul. Zimnicką i DW 414 z 
równoczesną budową nowego połączenia ul. Strzeleckiej z DW 414 . 

(pismo ZDW Opole  WD.4039.9.2019.MD.4 z dn. 06.05.2020r)  
Łącznik spełnia funkcję połączenia ul. Strzeleckiej z podstawowym układem 

komunikacyjnym zapewniający skomunikowanie ul. Strzeleckiej z istniejącym układem 
komunikacyjnym. 

Lokalizacja projektowanego łącznika jest zgodna z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego ( pismo RI.6727.1.90.202.GP z dn 29.07.2020) 

Dla podłączenia łącznika do DW 414 uzyskano decyzję ZDW Opole  
WD.4039.9.2019.MD.4 z dn 24.08.2020 

Zjazd w DW 414 został zaprojektowany w ramach wykonanej dokumentacji „ Budowy 
ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ciągu DW414” dla którego 
uzyskano prawomocną decyzję ZRID nr IN.I.7820.26.2020.WP z dn. 31.12.2020 wydaną przez 
Wojewodę Opolskiego 
Budowany łącznik będzie miał  długość ok. 187,58 mb, szerokość 4,0-5,5 mb. 

 
 

1.2. Plan sytuacyjny: 
Założenia do projektowania: 

 Łącznik – droga gminna wewnętrzna 
- Kategoria drogi (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych): droga wewnętrzna 
- Klasa drogi: D – nie określa się 
- Lokalizacja drogi: teren zabudowy. 
- Prędkość projektowa: Vp=30 km/h. 
- Szerokość pasa ruchu: 4,0 – 5,5 m  
- Długość 187,58 mb 
- Przekrój drogi: drogowy 1x1 
- Nawierzchnia jezdni AC11S 

Zaprojektowano następujące elementy planu sytuacyjnego w zakresie branży drogowej: 
- jezdnię o szerokości 4,0 – 5,5m  
- pobocza umocnione 0,5m 
- zatoka mijankowa  
- rowy odparowujące jako system odwodnienia 

 
2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie 
powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w §8 ust. 2 pkt 9  

2. Zestawienie powierzchni użytkowych 
Nie dotyczy. 

 
3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i 
otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo Budowlane  

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Przyjęta forma architektoniczna jest prosta i typowa dla obiektów liniowych takich jak 

droga. W pasie drogowym została zlokalizowana jezdnia jednopasowa w przekroju drogowym 
ograniczona  obustronnymi poboczami umocnionymi, za którymi jednostronnie zlokalizowano 
rowy odparowujące. 
 Podstawową funkcją projektowanego obiektu jest prowadzenie ruchu drogowego w tym 
ruchu pojazdów samochodowych, ruchu rowerowego oraz pieszego z zapewnieniem 
odpowiednich warunków bezpieczeństwa, swobody i komfortu.   
  
3.2. Sposób dostosowania do krajobrazu i zabudowy 
 Przy projektowaniu nowego przebiegu łącznika starano się jak najbardziej dopasować 
do istniejącej rzeźby terenu projektowane elementy drogi, czyli niweletę oraz przekrój 
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poprzeczny. Projektowany łącznik dopasowano do terenu wynosząc niweletę jezdni 
nieznacznie ( 10-20cm) na teren przyległy. 

 
4) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia przyjęte do 
obliczeń, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno 
materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu 
budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji 
górniczej, ocena techniczna obejmująca ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan 
posadowienia obiektu budowlanego. 

4.1. Warunki gruntowe 
Na potrzeby przedmiotowego opracowania dokonano geotechnicznego rozpoznania 

warunków gruntowych  poprzez zlecenie wykonania odwiertów i opinii geotechnicznej  
Warunki wodne na omawianym obszarze określono jako dobre — do głębokości 

rozpoznania nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej. 
Podłoże gruntowe w obszarze projektowanej budowy odcinka drogi łączącej DW 414 z 

ul. Strzelecką w miejscowości Złotniki stanowią grunty rodzime nośne gliny i piaski gliniaste 
warstwy lla, podścielone piaskami drobno i średnio ziarnistymi w stanie średnio zagęszczonym 
warstw llb i Ilc. Są to grunty nośne. 

Parametry geotechniczne gruntów rodzimych do obliczeń nośności podłoża, 
wyprowadzone z badań terenowych i przez korelację Z PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli 
załącznika nr 04.(Opinia geologiczna) 
 Warunki wodne na omawianym obszarze określono jako dobre — do głębokości 
rozpoznania nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej. 

Grunty występujące w podłożu charakteryzują się następującą wysadzinowością 
zgodnie z opisem w kartach dokumentacyjnych otworów: 

 gliny pylaste zwięzłe należą do gruntów mało wysadzinowych grupy nośności G3,   
piaski gliniaste należą do gruntów bardzo wysadzinowych grupy nośności G4,piaski drobno i 
średnioziarniste są gruntami niewysadzinowymi grupy nośności Gł. 

 Roboty ziemne z oceną gruntów i kontrola ich zagęszczenia powinny być 
prowadzone pod nadzorem geotechnicznym. 
Zgodnie z KNR nr 2-01 grunty występujące w podłożu należą do II — III kategorii urabialności. 
 
4.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
4.2.1. Konstrukcja jezdni  
4 cm  w-wa ścieralna z masy betonowej AC11S 
8cm  w-wa wiążąca z masy betonowej AC16W 
20 cm   Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
55 cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki z kruszywem lub gruntem 

niewysadzinowym o CBR≥25% i k≥8m/dobę 
  E2≥100MPa 
 
4.2.2. Konstrukcja poszerzeń: 
10 cm  Kostka kamienna  
3 cm   Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 
20 cm  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
55 cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki z kruszywem lub gruntem    

niewysadzinowym o CBR≥25% i k≥8m/dobę 
  E2≥100MPa 
   
4.2.3. Konstrukcja poboczy: 
10 cm  Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 
 
4.2.4. Konstrukcja umocnienia rowu: 
8 cm  płyta  betonowa ażurowa  
10cm   Podsypka z pospółki 
                      Geowłóknina PP 400g/m2 gr. 3 mm 
  Geomembrana PEHD gr. 2mm 
10cm podsypka piaskowa 

 
5) W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego-sposób 
zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

5. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 
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Z uwagi na zastosowanie przekroju drogowego nie ma różnic wysokości większych iż 
2cm i nie ma potrzeby zastosowania specjalnych elementów dla osób niepełnosprawnych. 

 
6) W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe 
dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem 
obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi; 

6. Podstawowe dane technologiczne 
Nie dotyczy. 

 

 
7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno 
instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz 
rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z 
uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 

7. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne  
Łącznik powiązano z DW 414 na warunkach zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną zgodnie 
z wydanymi  warunkami ZDW Opole. 
Łącznik stanowi drogę wewnętrzną określoną  w MPZD łączącą drogę DW414 z drogą gminną 
ul. Strzelecką.  

  
8) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń 
budowlanych: wodociągowych, i kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 
wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego 
z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru rodzaju i wielkości urządzeń 
budowlanych. 

8. Rozwiązania zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
W celu zapewniania użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zaprojektowano następujące 
elementy wyposażenia technicznego dróg: 
- szczelny rów retencyjno-odparowujący wzdłuż całego przebiegu drogi 

 
9) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydująca o podstawowym 
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i  
urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia 
techniczne związane z tym obiektem 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych. 
 Nie przewiduje się urządzeń instalacyjnych 

 
10) Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 

10. Charakterystyka energetyczna budynku. 
Nie dotyczy. 

 
11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.  
 
A) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków. 
 Inwestycja nie przewiduje zapotrzebowania na wodę w trakcie realizacji i  eksploatacji. 
Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi ( Łącznika);  
Z  uwagi na brak w rejonie inwestycji odbiornika wód deszczowych ( brak kanalizacji 
deszczowej , brak istniejących rowów  i cieków wodnych) zaprojektowano otwarte rowy 
szczelne retencyjno-odparowujące  zapewniające przejęcie wód z drogi i równocześnie 
zabezpieczające przed bezpośrednim odpływem w grunt rodzimy 
 
B) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
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 Eksploatacja drogi stanowić będzie źródło emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych 
pochodzących ze spalania paliw (benzyna, gaz, olej napędowy) w silnikach pojazdów 
korzystających z układu drogowego. Z uwagi na przewidywany mały ruch pojazdów ( dojazdy 
do posesji przyległych do pasa drogowego ul. Strzeleckiej ) wpływ tych zanieczyszczeń na 
środowisko jest znikomy 
 
 
C) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
 W ramach utrzymania porządku na drodze należy systematycznie usuwać śmieci z 
powierzchni  jezdni, poboczy i rowów . Eksploatacja drogi wymagała będzie również utrzymania 
porządku i estetycznego wyglądu jej otoczenia, w tym: koszenie traw, zabiegi pielęgnacyjne na 
drzewach i krzewach. Roboty w trakcie eksploatacji (remonty) będą wykonywane tak, aby nie 
były źródłem zanieczyszczenia środowiska surowcami, materiałami i odpadami lub innymi 
substancjami stosowanymi w czasie ich trwania. 
 
 
 
D) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 
podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się. 

 Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje emisję hałasu pochodzącego z ruchu 
pojazdów silnikowych poruszających się po drodze. Poziomy  dźwięku, których źródłem są 
środki komunikacji drogowej (odnotowane przy pojazdach) wynoszą w typowych warunkach 
jazdy od 75-93 dB. Rzeczywisty poziom dźwięku z pojedynczego źródła (pojazdu) uzależniony 
jest od szeregu czynników, do których można zaliczyć min. jakoś drogi, płynność ruchu oraz 
jakość samych pojazdów. Z uwagi na warunki ruchu, natężenie pojazdów oraz odległość 
obiektów podlegających ochronie przed oddziaływaniem akustycznym stwierdzono, że 
dopuszczalny poziom hałasu określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 
2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  nie zostanie przekroczony.  
Istotny jest fakt, iż dla budowanego łącznika  najbliższa zabudowa mieszkalna i przemysłowa 
zlokalizowana jest przy ul. Strzeleckiej w odległości ok. 500 m , przy małym  przewidywanym 
ruchu pojazdów  warunki akustyczne na poziomie 50 dB będą  spełnione. 
 
E) Wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne.  
 Dla projektowanego łącznika nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu.  
W rejonie podłączenia łącznika do DW 414 wycinką objęty jest drzewostan zlokalizowany w jej 
pasie drogowym. Zezwolenie na wycinkę przedmiotowego drzewostanu zawiera decyzja ZRID  
nr IN.I.7820.26.2020.WP z dn. 31.12.2020 wydana przez Wojewodę Opolskiego. 
Jak już wcześniej opisano zaprojektowany system odwodnienia w postaci szczelnych rowów 
retencyjno-odparowujących zapewnia ochronę gleby oraz wód podziemnych i 
powierzchniowych 
 
11.1. Warunki środowiskowe 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), projektowana inwestycja 
–  budowa łącznika DW 414 z DG nr 104849, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z 
powyższym zgodnie z art. 59 ust. 1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), projektowana inwestycja nie 
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 Budowane rowy retencyjno-odparowujące zaprojektowano jako szczelne, co nie powoduje 
odprowadzenia wód bezpośrednio do gruntów. 
Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. W trakcie realizacji 
inwestycji będą stosowane następujące środki ograniczające jej oddziaływanie na środowisko: 
- nadmiar ziemi z wykopów będzie wywieziony na wskazane przez Inwestora miejsce 

i wykorzystany do rekultywacji terenu;  
- poziom hałasu podczas wykonywanych prac budowlanych nie może przekroczyć ustaleń 

zawartych w Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie 
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ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).  

- emisja pyłów do atmosfery będzie nieznaczna i będzie miała charakter okresowy (ruch 
pojazdów). 

 
12) W stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne 
technicznie, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii ze 
źródeł odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, 
gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów 
Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła 

12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.  
Nie dotyczy. 

 
13) Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej.  

Nie dotyczy. 

 

Opracował:  

mgr inż. Bronisław Waluga 


