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Zgodny z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 11 września  2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333) 
 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego ,a w przypadku zamierzenia obejmującego więcej niż jeden 
obiekt budowlany -zakres całego zamierzenia 

1.1.  Przedmiot zamierzenia  
Przedmiotem inwestycji jest budowa łącznika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul. Strzeleckiej  
Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414 o długości 187,58 mb 
1.2. Podstawa opracowania 
- Umowa nr RI.7010.9.2.2020.KRI z dnia 30,.06.2020 zawarta pomiędzy Zamawiającym – Gminą 
Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, działającym w porozumieniu z 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.  
- Aktualna mapa do celów projektowych wykonana przez Geodetę uprawnionego – inż. Damiana 
Gwiazdę  reprezentującego geoDT Usługi Geodezyjne Damian Turek  ul. Świerkowa 4 46-080 
Chróścice. Zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1.1234.2020 
- Uzgodnienie z przedstawicielami Inwestora i Zamawiającego – Gminą Prószków oraz ZDW w 
Opolu, ul. Oleska 127. 45-231 Opole; 
- Warunki techniczne na lokalizację zjazdu publicznego na DW 414 wydane decyzją 
WD.4039.9.2019.MD.4 z dn. 24.08.2020 wydane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
- Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  pismo RI.6727.1.90.2020.GP z 
dn. 29.07.2020 
- Opinia geotechniczne dla oceny geotechnicznych warunków budowy łącznika ul. Strzeleckiej z DW 

4141 wykonana przez Zakład Usług Geologicznych s.c. Grunt ul. Grunwaldzka 3a 45-054 Opole 
- Inwentaryzacja stanu istniejącego i wizja w terenie, 
- Prawo Budowlane, normy i inne przepisy prawne powiązane, 
1.3. Zakres opracowania 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje projekt budowy łącznika pomiędzy drogą 
wojewódzką DW 414 Opole – Krapkowice, a drogą gminną ul. Strzelecka o nr 104849 O, 
zlokalizowany na działce 160910_4.0110.AR_8.1125/16. 

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 

Szczegółowy zakres budowy łącznika obejmuje; 
-zdjęcie w-wy ziemi urodzajnej 
-wykonanie robót ziemnych z uformowaniem korpusu drogi  
-wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni 
-wykonanie odwodnienia w postaci szczelnych rowów retencyjno-odparowujących 
 
 

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 
Teren pod przyszły łącznik stanowi obecnie pole uprawne wolne od zabudowy. 

2.2. Uzbrojenie ternu 
W obszarze objętym opracowaniem nie ma zlokalizowanych elementów infrastruktury technicznej. 
2.3. Stan odwodnienia 
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Projektowany stan odwodnienia obejmuje budowę przydrożnego rowu retencyjno-
odparowującego oraz odpowiednie pochylenie podłużne i poprzeczne drogi, co pozwala na 
swobodny spływ wód opadowych i roztopowych do projektowanego rowu. 
2.4. Geotechniczne warunki posadowienia – opinia geotechniczna: 
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. 
 
 
 
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 zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu 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 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko.  (Dz.U.2019.1839 z dnia 26.09.2019 z późniejszymi 
zmianami).  
- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007.120.826 z dnia 05.07.2007 z 
późniejszymi zmianami)  
- 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) 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568 z 
dnia 17.09.2003 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 19.03.2003 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 zagospodarowaniu działek 
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sąsiednich, jak również nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania i zmian w 
sposobie użytkowania terenu oraz nie narusza interesu osób trzecich. 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na: 
- działkach zlokalizowanych w liniach rozgraniczających teren inwestycji. 
Działki, które stanowią obszar oddziaływania to: 

• 160910_4.0110.AR_8.1125/16 
Obszar oddziaływania pokazano na Rys. 3 „Mapa ewidencyjna”. 
 

2.6. Zmiany w sposobie zagospodarowania: 
W związku z planowaną inwestycją przewiduje się budowę nawierzchni bitumicznej jezdni o 
zmiennej szerokości przekroju od 4,0 do 5,5 m wraz  z odcinkowymi poszerzeniami z kostki 
granitowej. Należy także zastosować krawężniki i oporniki betonowe na ławach betonowych. 
Ponadto przewidziano budowę rowu retencyjno-odparowującego zlokalizowanego jednostronnie 
wzdłuż jezdni. 

  
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: 
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o zmiennej szerokości od 4,0m do 5,5m o dł. ok. 

189,58m 
- Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na poszerzeniach wraz z oddzielającymi od nawierzchni 

bitumicznej opornikami betonowymi na ławach betonowych 
- Odcinkowe ograniczenie jezdni krawężnikami betonowymi 20x30x100cm. 
- Wykonanie nowej zatoki mijankowej na dł. 15,0m 
- Wykonanie rowu odparowująco-retencyjnego wzdłuż projektowanej jezdni po stronie lewej 
3.2. Ukształtowanie terenu  i zieleni 

Zmiana zagospodarowania zieleni dotyczy projektowanych rowów odparowujących. 
3.3. Zabezpieczenie ppoż 

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 liniach 
rozgraniczających teren inwestycji: 
Stan istniejący: 

STAN ISTNIEJĄCY 

LP Element zagospodarowania powierzchnia [m2] % 

1 Powierzchnia biologicznie czynna 1633,98 m2 (0,163 ha)  95,65 

2 Nawierzchnia szutrowa jezdni 74,31 m2 (0,0074 ha) 4,35 

3 
Powierzchnia terenu w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji 1708,30 m2 (0,171 ha) 100,00 

Stan projektowany:  

STAN PROJEKTOWANY 

LP Element zagospodarowania powierzchnia [m2] % 

1 Nawierzchnia bitumiczna jezdni 903,25 m2 (0,0903 ha) 52,87 

2 
Nawierzchnia wyokrągleń i poszerzeń na zjazdach z kostki 
kamiennej 42,48 m2 (0,004 ha) 2,49 

3 Pobocze umocnione 210,79 m2 (0,021 ha) 12,34 

4 Rów odwadniający 302,07 m2 (0,030 ha) 17,68 

5 Powierzchnia biologicznie czynna 249,71 m2 (0,025 ha) 14,62 

6 
Powierzchnia terenu w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji 1708,30 m2 (0,171 ha) 100,00 
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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 
 Na przedmiotowym obszarze nie występują obiekty wyszczególnione w rejestrze 
konserwatorskim lub w gminnej ewidencji zabytków.   
 
6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 

6.  Charakterystyka górnicza terenu 
Obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem objętym wpływami eksploatacji 
górniczej.  

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

8. Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
8.1 Informacje dodatkowe 
8.1.1. 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 
8.1.2. 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 
    
8.1.3. Konstrukcja poboczy: 
 
10 cm   Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 
 
8.1.4. Konstrukcja umocnienia rowu: 
 
8 cm  płyta  betonowa ażurowa  
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10cm   Podsypka z pospółki 
                       Geowłóknina PP 400g/m2 gr. 3 mm 
  Geomembrana PEHD gr. 2mm 
10cm podsypka piaskowa 
   
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. Bronisław Waluga 


