
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1145 O w m. Domaszowice 

 

1. Przedmiot inwestycji 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robót polegających na 

modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 1145 O w m. Domaszowice. Projektowany odcinek 

modernizowanej drogi o długości 1.068,50 mb, jest odcinkiem prowadzącym ruch przez 

miejscowość Domaszowice w kierunku miejscowości Strzelce i Bukowa Śląska. W związku z 

planowanymi robotami budowlanymi zaprojektowano wykonanie warstwy remontowo-

wyrównawczej w ilości do 50 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o 

grubości 4 cm. Wykonana zostanie również rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników 

(nawierzchnia z kostki betonowej, chodnikowych płytek betonowych oraz nawierzchni gruntowej) 

a w zamian zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej. Po jednej stronie jezdni zostanie 

wykonany ściek przykrawężnikowy wykonany z kostki betonowej o szerokości 20 cm. Dla 

poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi zostaną wymienione kratki ściekowe wraz z 

przykanalikami. W czasie realizacji prac nie będzie kolizji i ingerencji w żadne sieci umieszczone 

w pasie drogowym.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Początek projektowanego odcinka remontowanej drogi znajduje się w km 6+911,00 (koniec 

miejscowości Domaszowice). Koniec projektowanego odcinka drogi znajduje się w km 8+044,50. 

Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 1.068,50 mb (odcinek przerwany przez tory 

kolejowe). 

Znaczącą część ruchu stanowią osoby zmierzające z miejscowości Strzelce Szerzyna, 

Bukowa Śląska w kierunku Domaszowice oraz właściciele zabudowań bezpośrednio przyległych do 

ul. Strzeleckiej. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu należy wykonać remont 

istniejącej jezdni oraz remont chodników. Na całym odcinku brak jest odpowiednich spadków 

nawierzchni, co skutkuje powstawaniem po opadach licznych zastoisk wodnych, które utrudniają 

korzystanie z drogi rowerzystą jak również innym uczestnikom ruchu.  

 

3.Projektowane zagospodarowanie działki  

 Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 1068,50 mb. 

  



Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni o 

szerokości 5,0 – 5,5 m obramowaną ściekiem przykrawężnikowym o szerokości 0,2 m na 

pozostałym odcinku obramowaną poboczami z kruszywa. Projekt zakłada wykonanie  nawierzchni 

jezdni o następującej konstrukcji: 4,0 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 

11S, 50 kg/m2 – warstwa remontowo-wyrównawcza. 

 

Odwodnienie drogi funkcjonowało będzie w oparciu o ścieki przykrawężnikowe oraz 

istniejącą kanalizację deszczową. W Ramach zadania zostaną wymienione istniejące kratki 

ściekowe wraz z przykanalikami oraz poddane konserwacji rowy przydrożne. 

 

4.Zestawienie powierzchni projektu zagospodarowania terenu 

Długość odcinka drogi powiatowej do modernizacji – 1.068,50 mb,  

Szerokość jezdni – 5,0 – 5,5 m, 

Długość ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej - 504 mb , 

Powierzchnia chodników– 645,0 m² 

Powierzchnia modernizowanej jezdni – 5.612 m² 

 

5. Informacja odnośnie rejestru zabytków  

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja  nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

6. Informacja odnośnie wpływu eksploatacji górniczej  

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wpływem eksploatacji górniczej 

 

7. Dane uzupełniające 

 Modernizacja nawierzchni na ul. Strzeleckiej  w m. Domaszowice ma wykorzystywać 

elementy istniejącego układu komunikacyjnego, poprawiając  warunki ruchu pojazdów, 

rowerzystów i pieszych. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego. 

Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie 

nowych czynników wpływających degradująco na środowisko. Nie zmniejszy się wartość użytkowa 

przyległych do ulicy gruntów. Charakter projektowanej inwestycji nie stanowi, jak również nie 

będzie powodował negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, ludzi, i inne obiekty 

budowlane. Nie  będzie  występowało również  trans-graniczne  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na   

środowisko. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają 

lub eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c - Prawo budowlane, obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do 

terenu na którym projektowana jest inwestycja tj. do działki o nr ew. 292/1, 292/2, będących 



własnością Powiatu Namysłowskiego. 

Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o: 

➢ Art. 43 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. 

zmianami). 

➢ § 18, 19, 20 i 40 rozporządzenia 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). 

➢ 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). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 

 

Namysłów, czerwiec 2021 r. 

 


