
J e d n o s t k a  p r o j e k t u j ą c a :  

„ B U D O W N I C T W O  O G Ó L N E ”  
M G R  I N Ż .  A G A T A  R Y B C Z Y Ń S K A  

49-100 NIEMODLIN  UL. CHOPINA  9, tel. 77 46 06 997, agatarybczynska@tlen.pl 

 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWY UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWO ŚCI ZIMNICE WIELKIE 

-CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 

 
W ZAKRESIE LIKWIDACJI ROWU MELIORACYJNEGO  

I BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
Na działkach: 
jednostka ewidencyjna PRÓSZKÓW 
obręb ZIMNICE WIELKIE 
160910_5.0124.AR_1.602/163 
160910_5.0124.AR_1.174 
160910_5.0124.AR_1.423/173 
 
Kategoria obiektu XXV 
 
Zamawiający:   Gmina Prószków 
   ul. Opolska 17 
   46-060 PRÓSZKÓW 

 
 

 
 
 
projekt kanalizacji deszczowej: 

projektant: mgr inż. Romuald Maciantowicz 206/94/OP 
 
sprawdzający: Mirosław Brzeziński 352/94/OP 
 
 

 
 
 
 
 

Spis zawartości: 
1. Oświadczenie projektantów, uprawnienia, zaświadczenia str.2 
2. Uzgodnienia, pozwolenia, opinie, mapa do celów projektowych 3 
3. Projekt budowlany z informacją bioz, część opisowa 4 
4. Część rysunkowa  

 
 

Niemodlin listopad 2019 r. 

 



4 
 

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWY UL. OPOLSKIEJ  
W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE 

-CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 

W ZAKRESIE LIKWIDACJI ROWU MELIORACYJNEGO I BUDOWY 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie inwestora 
- mapa aktualizowana 1:500 
- warunki i uzgodnienia  
 
Całość inwestycji obejmuje: 

• budowę ciągu pieszo - jezdnego  i chodnika z miejscami postojowymi w obrębie placu 
przy budynku kościoła- w odrębnym opracowaniu, 

• przebudowę wjazdów na posesje-- w odrębnym opracowaniu, 
• likwidację zjazdu z drogi wojewódzkiej w rejonie ul. Prószkowskiej i budowę w tym 

miejscu, częściowo na działce Województwa Opolskiego w zarządzie ZDW w Opolu 
placu manewrowego przed remizą straży pożarnej -w odrębnym opracowaniu, 

• wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej oraz przebudowę istniejącego 
zjazdu publicznego przy kościele- w odrębnym opracowaniu, 

• likwidację istniejącego, nieużytkowanego zbiornika p.poż - w odrębnym opracowaniu,  
•  likwidacj ę rowu przez odprowadzenie wód nową kanalizacją deszczową 

wprowadzoną do istniejącej kanalizacji w ul. Ogrodowej, 
• odwodnienie terenu inwestycji poprzez zastosowanie ścieków i sączków. 

 
Inwestycja będzie prowadzona na działkach: 
jednostka ewidencyjna PRÓSZKÓW 
obręb ZIMNICE WIELKIE 
 
160910_5.0124.AR_1.602/163 - ul. Opolska- boczna- własność Gminy Prószków 
160910_5.0124.AR_1.174 - działka prywatna przeznaczona na odprowadzenie wód 
opadowych 
160910_5.0124.AR_1.423/173 - działka prywatna przeznaczona na odprowadzenie wód 
opadowych 
160910_5.0124.AR_1.428/170 - działka prywatna pod drogą wewnętrzną gminną 
160910_5.0124.AR_3.717/1 - ul. Opolska - własność Gminy Prószków 
160910_5.0124.AR_3.714/1- ul. Opolska droga wojewódzka nr 415 w zarządzie Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Opolu 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM  

PROJEKTOWANYCH ZMIAN. 
 

2.1. Projektowana droga 
 
Droga projektowana na odcinku od km 0+013,6 do km 0+316,86, jest drogą gminną 
wewnętrzną. Przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w  
m. Zimnice Wielkie.  
Projektowana droga łączy się w km 0+000 z drogą wojewódzką nr 415. W chwili obecnej 
miejscu tym jest zjazd publiczny nie spełniający warunków technicznych przeznaczony do 
likwidacji oraz łączy się odcinkami bocznymi przez wjazdy publiczne w sąsiedztwie posesji 
62a i przy placu kościelnym. 
Na terenie inwestycji i na terenie drogi wojewódzkiej brak jest chodników ani ścieżek 
rowerowych. 
Teren uzbrojony jest w sieci: 
– sieć wodociągowa, 
– kanalizacja sanitarna – odcinkowo, 
– kanalizacja deszczowa - tylko w drodze wojewódzkiej, 
– sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa  
– linia energetyczna napowietrzna. 
 
Projektowana trasa drogi krzyżuje się z napowietrzną linią energetyczną i sąsiaduje ze stacją 
transformatorową. 
 

2.2. Likwidacja rowu melioracyjnego na działkach nr 174 i 423/173 
 
Planowana inwestycja polega na przebudowie części bocznej drogi wojewódzkiej nr 415 ul. 
Opolskiej będącej gminną drogą wewnętrzną, która poprowadzona zostanie częściowo po 
terenie dawnego zbiornika ppoż pełniącego funkcję osadnika, zbiornika retencjonującego 
wody opadowe i roztopowe oraz zbiornika wód drenażowych; które następnie przelewem są 
przekazywane do rowu R-B9. 
Wody opadowe i roztopowe zbierane do tej pory do rowu RB-9 zostaną po wstępnym 
oczyszczeniu poprowadzone nowoprojektowanym rurociągiem retencjonującym 
zlokalizowanym na działkach nr 602/163, 174 i 423/173, wprowadzonym do istniejącej 
kanalizacji deszczowej kd 300 i dalej do wylotu do rowu R-B w km 2+250. 
 
Istniejący, nieużytkowany  zbiornik p.poż  ulegnie likwidacji, jednak ze względu na pełnioną 
do tej pory funkcję  retencjonowania wody drenażowej, zostaną w jego obrębie założone rury 
drenarskie odprowadzone do studni S2.  Początek likwidowanego rowu R-B9 znajduje się 
przy stacji transformatorowej. Na działce nr 174 oraz 423/173 rów R-B9 pełni funkcję 
regulacji poziomu wody gruntowej i odprowadza jej nadmiar, pełnił też rolę odprowadzenia 
wód deszczowych i roztopowych ze zbiornika p.poż. Przed przepustem pod ul. Ogrodową, na 
działce nr 423/173 została wykonana studnia ( w ramach pozwolenia wodnoprawnego z 2009 
r.). 
Na dnie istniejącego rowu należy ułożyć dren francuski żwirowy 40x40 cm, w otulinie 
geotekstylnej z rurą drenażową karbowaną Ø200. Wykop należy zasypać mieszanką 
piaskowo-żwirową, a następnie rozścielić 20 cm warstwę humusu- gruntu rodzimego. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM URZ ĄDZENIA 

BUDOWLANE ZWI ĄZANE Z OBIEKTEM UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SIECI 
UZBROJENIA TERENU, UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELE Ń.  

 
3.1. BADANIE PODŁO ŻA GRUNTOWEGO 
 

Stwierdza się zaleganie bezpośrednio pod glebą i gruntem nasypowym, na głębokości ok. 1 m  
gruntów klasy G1- zwietrzały rumosz margla zagliniony szaro - kremowy - biały, 
twardoplastyczny, a poniżej 1,5 m rumosz margla kremowy- twardoplastyczny. 

Do głębokości wykonywania otworów tj do 3 m nie stwierdzono występowania wody 
gruntowej 

Kategoria geotechniczna obiektu I, proste warunki gruntowo- wodne. 

 
3.2. UKŁAD ODWODNIENIA DROGI WRAZ Z ZABUDOW Ą OSADNIKA 

 
3.3. Odwodnienie jezdni 

Odwodnienie powierzchniowe wewnętrznej drogi gminnej ciągu pieszo – jezdnego  i zjazdów  
zaprojektowano, przez odpowiednie ukształtowanie poprzeczne i podłużne nawierzchni do 
projektowanych powierzchniowych ścieków – obniżone kostki brukowe w osiach  jezdni  i 
sączków wgłębnych w poboczu a następnie, do zaprojektowanej w 2009 r kanalizacji której 
budowę rozpoczęto. 

 
3.4. Kanalizacja deszczowa  

Projektuje się likwidację istniejącego zbiornika p.poż spełniającego rolę zbiornika 
odstojnikowego wód opadowych odprowadzanych kanalizacją deszczową z drogi 
wojewódzkiej i z przyległych terenów utwardzonych. Planowana jest także likwidacja 
istniejącego rowu melioracyjnego na działce nr 174 i zastąpienie go odcinkiem kanalizacji 
deszczowej zbierającej wody z likwidowanego zbiornika p.poż oraz z projektowanych 
terenów utwardzonych.  

Wody zbierane z drogi wojewódzkiej są wstępnie podczyszczane w istniejącym piaskowniku 
i nową trasą kanalizacji deszczowej będą odprowadzane docelowo do wykonanej w ramach 
inwestycji z 2009 r. studni kanalizacji deszczowej przy przepuście w ul. Ogrodowej. Na 
likwidację zbiornika i rowu melioracyjnego oraz odprowadzanie wód opadowych do rowu R-
B uzyskano pozwolenie wodnoprawne ważne do 31.08.2019 r.  

Podczyszczona woda przepływać będzie do studni S2 rurociągiem zamkniętym DN400/600. 
Studnia S2 będzie wybudowana w miejscu likwidowanego zamulonego osadnika ppoż. Do tej 
studni będą również odprowadzane wody drenażowe z przebudowanej części bocznej drogi 
wojewódzkiej nr 415, a więc z działki nr 602/163 i znajdujących się pomiędzy drogą 
wojewódzką a tą działką terenów w zaznaczonej na mapie zlewni. Ze studni S2 wody będą 
odprowadzane nową trasą rurociągu DN400/600 do studni przed przepustem pod ul. 
Ogrodową. Odpływ wody podczas wystąpienia deszczów nawalnych będzie regulowany 
przepustowością rury DN300 w nieremontowanym odcinku rowu R-B9. Nadmiar wody 
zostanie zretencjonowany w studniach S2-S7 oraz rurociągu DN400/600 (w sumie 95 m3). 
Dzięki temu woda zostanie zatrzymana w gruncie. W śladzie starego rowu R-B9 zostanie 
założony drenaż rurowy Ø200 odprowadzający wody z działki 423/173 i 174 bezpośrednio do 
istniejącej studni przed przepustem pod ul. Ogrodową (tak, jak jest aktualnie odprowadzana) i 
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zasypany warstwą gruntu równo z terenem. W przypadku natrafienia na drenaż poprzeczny do 
rowu R-B9, zostanie on przyłączony do montowanej nowej rury drenażowej. 

Kanalizacje deszczową wykonać wg rysunku profilu. 

 

całkowita długość kanału 169,30 m 

średnice kanału DN 400 i DN 600 

osadniki OS1  DN 2000 

Studnie S2-S6 DN 2000 

Kanały o średnicach DN 600 i spadku 0,3%  oraz studnie S2-S6 projektuje się w celu retencji 
wód opadowych do wartości określonych w operacie wodnoprawnym. 

 
3.4.1. Spadki kanałów.  

Zastosowano spadki zgodne z wytycznymi i poprowadzono równolegle do powierzchni 
terenu. Oś rurociągu DN400 wyznaczono na głębokości 1,2m. Rurę DN600 należy ułożyć ze 
spadkiem w taki sposób, aby oś rurociągu w studni S7 była na poziomie osi przepustu 
DN300.  

 
3.4.2. Materiał 

Rury i kształtki  – zakres średnic 400-600 mm - rury strukturalne (dwuwarstwowe) z 
polipropylenu (PP), kielichowe, łączone za pomocą uszczelki gumowej z EPDM zgodnej 
z normą PN-EN 681, o sztywności obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normą PN 
– EN 13476, typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub równoważne, o warstwie zewnętrznej 
w kolorze czarnym. 
 

3.4.3. Studnie-Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych  o średnicy 
2000mm 

 
Ze względu na charakter retencyjny zaprojektowanych studni, kręgi betonowe należy osadzić 
w gruncie i wykonać warstwę filtracyjną. 
 

3.4.4. Kr ęgi  
Prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, 
nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150, łączone na uszczelki.  
 

3.4.5. Zwieńczenia studni  
 
Włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym, z wkładką wygłuszającą, z szerokim 
pierścieniem żeliwnym, wykonane zgodnie z normą PN- EN 124:2000 (w celu ujednolicenia 
stosowanych materiałów proponujemy stosować włazy bez wentylacji lub z wentylacją 
producenta Stąporków Meier odpowiednio nr kat. 804081 oraz nr kat. 804171) lub 
równoważne.  
 

3.4.6. Przejścia szczelne 
 
Wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kręgach na etapie prefabrykacji.  
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3.4.7. Stopnie złazowe  
Wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji np. wykonane w 
otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej (odporne na 
agresywne działanie ścieków) – nie dopuszcza się stosowania stopni żeliwnych. Stosować 
stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm.  
 
Do regulacji wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych stosować betonowe pierścienie 
dystansowe w trzech wysokościach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu 
klasy min. C35/45.  
 
Do regulacji urządzeń kanalizacyjnych stosować materiały systemowe na bazie 
modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu zastosowań o szybkim 
przyroście wytrzymałość np. Hevolit – Fix 3K, Ombran SVG, Topolit Fix  
 

3.4.8. Izolacja  
Elementy studni zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz roztworem asfaltowym wg. 
PN-81/062555: pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P, dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego w uzgodnieniu z MWiK Sp. z o.o.  
 

3.4.9. Odwodnienie wykopów na czas budowy 
Na badanym terenie występują zróżnicowane dobre warunki gruntowo-wodne. Wód  
gruntowych nie stwierdzono na poziomie poniżej 3 m ppt jednak ze względu na położenie 
rurociągu na terenach potencjalnie zalewanych wodami powierzchniowymi, może wystąpić 
konieczność pompowania wody z wykopów. 
 

3.4.10. Podsypka i obsypka piaskowa rurociągów 
Rurociąg PP należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10-15cm a po ułożeniu 
obsypać warstwą piasku 30 cm ponad wierzch rurociągu. Materiał do podsypki powinien 
spełniać następujące warunki: 

• Nie powinny w nim występować cząstki o średnicy zastępczej ziarna powyżej 2 mm 
• Materiał nie może być zamrożony 
• Nie może zawierać kamieni lub innych ostrych materiałów. 

Materiał na zasyp: 
• Warstwa do 30 cm – ochronna z piasku drobnego sypkiego, średnioziarnistego b4ez 

grud i kamieni 
• Warstwy do powierzchni terenu- z gruntu rodzimego zakwalifikowanego przez 

Inspektora nadzoru. 
• Zabrania się stosowania do zasypek z gruntów wysadziowych. 

Zasypkę należy starannie zagęścić szczególnie w tzw. pachach przy kanale. Zasyp i 
ubijanie  wykonywać warstwami o grubości 1/3 średnicy rury. Zasypkę zagęścić do 
wskaźnika Js=95% pod drogami, na pozostałym terenie Js=85%. 

 

3.5. Likwidacja rowu melioracyjnego na działkach nr  174 i 423/173 

Likwiduje się istniejący na działkach rów melioracyjny, a w jego śladzie projektuje się 
ułożenie sączków drenarskich Ø 200. Sączek zostanie odprowadzony do istniejącej studni S7 
przy przepuście pod ul. Ogrodową – zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 

 



9 
 

3.6. Zabudowa osadnika -  dawnego zbiornika p.poż 

Trasa projektowanej drogi poprowadzona jest po części likwidowanego zbiornika ppoż. który 
został wykorzystany jako osadnik. W związku z tym należy zapewnić pod konstrukcją drogi 
warunki gruntowe pozwalające na bezpieczne wykonanie a następnie użytkowanie drogi 
zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Likwidacja zbiornika obejmuje rozebranie otaczającego go ogrodzenia, wybranie 
zalegających w nim osadów oraz wyburzenie konstrukcji osadnika znajdującej się na trasie 
planowanej drogi i odwodnienia. Płytę denną osadnika należy rozebrać pod planowaną drogą 
aby zapewnić jednakowe warunki gruntowe oraz na terenie, gdzie przewiduje się prace 
związane z budową odwodnienia. Powstały po wybranych osadach i rozbiórce wykop należy 
zasypać mieszanką piaskowo-żwirową z zagęszczeniem minimalnym IS=0,98 w granicach 
pasa drogowego oraz minimum IS=0,95 poza terenem planowanej drogi do poziomu terenu. 

Należy zwrócić uwagę na znajdującą się obok osadnika stacja transformatorowa. Szczególnie 
podczas prac usuwania osadu i rozbierania konstrukcji osadnika należy zabezpieczyć obiekt i 
teren przy obiekcie oraz prowadzić prace w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia 
stacji. Likwidację zbiornika ujęto w projekcie przebudowy ul. Opolskiej. 

 
3.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ĄCYCH SIECI 

 
3.7.1. Wodociąg i kanalizacja sanitarna 

Nie przewiduje się przebudowy sieci wodociągowej ani sanitarnej z wyjątkiem prac 
remontowych i zabezpieczających w ramach przebudowy drogi. 

 
3.7.2. Zabezpieczenie istniejących kabli, linii telekom i energetycznych  

Ewentualne kable zabezpieczyć przez ułożenie ich w rurach osłonowych dwudzielnych Ø 
100mm z PCV pod nadzorem właściciela sieci.  

 
3.8. TERENY ZIELENI  

 

Pas po likwidacji rowu melioracyjnego i wykonaniu kanalizacji deszczowej teren należy 
wyrównać obsypać 10 cm warstwą  humusu by dalej stanowił grunt rolny. 

 
3.9. ROBOTY ZIEMNE  

 

Roboty ziemne ograniczają się do wykonania wykopów pod rurociąg i studnie pośrednie i 
nasypowych. 

Humus zdjąć i wykorzystać do rozścielenia po zasypaniu wykopów, nadmiar zgromadzić w 
miejscu wskazanym przez inwestora.  

Przy wykonaniu robót ziemnych należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie. W tym celu 
należy wykonać przekopy kontrolne z uwagi na głębokość robót ziemnych, zwłaszcza w 
sąsiedztwie stacji transformatorowej. 

W rejonie uzbrojonym roboty należy wykonywać ręcznie. Roboty ziemne należy prowadzić 
pod nadzorem użytkowników sieci. 
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Nadmiar ziemi przewidziano do wywozu na miejsce wskazane przez Inwestora lub na 
wysypisko. 

W przypadku stwierdzenia występowania gruntów nieprzepuszczalnych i wysadzinowych po 
wykorytowaniu należy dokonać wymiany gruntu na głębokość przemarzania . 

 

3.10. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT  

Roboty drogowe należy realizować po wykonaniu wszystkich sieci, sączków, drenów i 
zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kablowego rurami osłonowymi dwudzielnymi typu 
AROT.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykopów i nasypów należy usunąć drzewa i 
krzewy, pozostałości karpin  i odhumusować teren. Humus złożyć na placu budowy do 
wykorzystania na końcowym etapie budowy, odsłonięty grunt rodzimy zagęścić 
mechanicznie. W miejscach wskazanych w obniżeniu ułożyć rury drenarskie pod nasypem . 

 
3.11. TRASOWANIE ELEMENTÓW ROZWI ĄZANIA.  

Wyznaczenie elementów drogi należy wykonać w oparciu o wymiary podane na rysunkach. 

 
 

4. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN NA KTÓRYM JEST PROJEKTO WANY 
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ 
CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE Ń MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.  

 
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Roboty realizowane sa w pasie drogi  gminnej i wojewódzkiej. 
 
5. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TERENIE 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJ ĄCEGO SIĘ W GRANICACH 
TERENU GÓRNICZEGO.  

 
Obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na terenie górniczym.  
 
6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ĄCE ZE SPECYFIKACJI I 

CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYC H.  
 

Projekt zrealizowany jest na zlecenie Gminy Prószków w trybie zgłoszenia. 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i nie wymaga 
uzyskania decyzji zwalniającej dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Na 
obszarze objętym inwestycją nie znajdują się cieki w administracji Wód Polskich. 

Wody z terenu inwestycji odprowadzane są do kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, a 
dalej do rowu R-B będącego w zarządzie Gminnej Spółki Wodnej. 
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7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE POD 
WZGL ĘDEM: 

 
7.1. Zapotrzebowania i jakości wody  oraz ilości, jakości  i sposób odprowadzenia 

ścieków 
• Zapotrzebowanie na wodę – nie zmienia się, 
• Wody opadowe z powierzchni utwardzonych drogi wojewódzkiej będą odprowadzone do istniejących 

rowów przydrożnych  poprzez  pobocza i skarpy i przez piaskownik i w przypadku takiej konieczności 
przez separator zintegrowany do kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego zbiornika 
odstojnikowego – dawnego zbiornika p.poż i dalej kanalizacją do rowu R-B. 

• Wody z ul. Opolskiej- bocznej odprowadzane będą na tereny zielone i ściekiem powierzchniowym i 
drenażem do kanalizacji deszczowej.  

7.2. emisja zanieczyszczeń gazowych , w tym zapachów, pyłowych i płynnych , z 
podaniem ich rodzajów, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
 

Przedsięwzięcie nie jest źródłem emisji substancji do powietrza. Nie projektuje się urządzeń ochrony atmosfery. 
Ewentualnym źródłem emisji są użytkownicy drogi. 
 

7.3. Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 
W czasie realizacji inwestycji będą produkowane odpady z grupy 17- odpady z budowy, remontów i 
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych). 
Realizacja inwestycji polega na budowie dróg  na terenach przeznaczonych pod inwestycje drogowe i na 
terenach rolnych i zabudowy zagrodowej. Nie przewiduje się demontażu obiektów budowlanych.  
 

Tabela 1 

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów/ grupy odpadów ilość Mg 

 17 01 82 Inne niewymienione odpady 16 

 

Zakłada się, że prace budowlane będą prowadzone sprawnym sprzętem i nie będzie powstawania odpadów 
ropopochodnych wynikających z jego wadliwego działania. 
W czasie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się produkcji  odpadów. Możliwe jest jedynie powstawanie 
odpadów z grupy 20 –odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie w postaci ścieków 
komunalnych i deszczowych. Ich powstawanie jest uzależnione od użytkowników drogi, i terenów przyległych, 
a nie od samego obiektu i będzie to proces spowodowany np.  prowadzonymi pracami budowlanymi i 
zanieczyszczaniem drogi sprzętem budowlanym oraz środkami transportu rolnego. 
 
Tabela 2 

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów/ grupy odpadów Prognozowana 

ilość Mg/r 

1. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów  2,0 

2. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,0 

 

7.4. Emisji hałasów i wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

 
W czasie budowy możliwa jest krótkotrwała emisja hałasu (do 80-90 dB), spowodowana przez urządzenia 
budowlane i transportowe; uciążliwa w godzinach 8-16. 
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Hałas wytworzony w czasie użytkowania drogi zależny będzie od parametrów i ilości poruszających się po 
drodze pojazdów.  
Brak zagrożeń toksycznością pożarem i wybuchem.  
 

7.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

 
Teren przeznaczony pod budowę jest w większości niezadrzewiony i użytkowany jako droga  Na części terenu 
wokół zbiornika znajdują się nieużytki porośnięte roślinnością ruderalną i kępami drzew. Brak pomników 
przyrody. Nie opracowano projektu gospodarki drzewostanem. Brak planowanych usunięć drzew i krzewów. 
 

7.6. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, które 
ograniczają lub  eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

Projektowana jest kanalizacja deszczowa zbierająca wody opadowe z terenu drogi wojewódzkiej. Wody te są 
wstępnie podczyszczane w piaskowniku, a następnie, jeśli zajdzie taka konieczność,  w separatorze 
zintegrowanym. W kanalizacji deszczowej planowane jest także retencjonowanie wód opadowych w zakresie 
zbliżonym do likwidowanego zbiornika p.poż. 
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 
Przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu analizowano uwarunkowania wynikające z przepisów zawartych 
w następujących aktach prawnych.  

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 8 marca 
2016r.) 

2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 29 stycznia 2016 r.) 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r poz 1422 z 
18 września 2015r.) 

4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 260)  
5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z późn. 

zm.) 
6 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 27 lutego 

2015r.) 
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 18 stycznia 2016 r. poz. 71) 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1446) 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
460), usytuowanie krawędzi jezdni drogi  
 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu  nie wykracza poza działki drogowe 
wyznaczone planem miejscowym oraz działki prywatne, po których przebiega 
planowana inwestycja. Inwestor uzyskał zgodę właścicieli na prowadzenie, na należącym 
do nich terenie, robót budowlanych i zgodę na dysponowanie terenem na cele 
budowlane.  
Inwestor uzyskał stosowne pozwolenie wodnoprawne na likwidację urządzeń wodnych i 
odprowadzenie wód opadowych do rowu R-B. 

Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich, w szczególności nie pozbawia 
dostępu do drogi publicznej użytkowników, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności, możliwości dojazdów do posesji 
znajdujących się w obrębie w/w inwestycji, nie ogranicza dostępu do światła dziennego do 
pomieszczeń w istniejących budynkach sąsiednich, a także nie powoduje utrudnienia w 
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prawidłowej zabudowie działek sąsiednich. Inwestycja nie powoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych 
oraz nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 

9. ORGANIZACJA RUCHU 

Nie planuje się wprowadzania organizacji ruchu na czas budowy. 

10. ZABEZPIECZENIE PRAC  
 

Wszelkie prace wykonać wg zasad przestrzegania przepisów BHP ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na urządzenia obce i prace przy istniejącym ruchu samochodowym. 
Kierowanie ruchem może się odbywać tylko przez osoby przeszkolone . 

Prace na drodze wykonywać tylko po wykonaniu odpowiedniego oznakowania robót. 

 
Opracował:  

 
 
 


