
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1113 O W m. BUKOWA ŚLĄSKA 

 
 

1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robót polegających na 

przebudowie drogi powiatowej nr 1113 O w miejscowości Bukowa Śląska. Odcinek znajduje się na 

drodze prowadzącej ruch pojazdów z miejscowości Bukowa Śląska w kierunku miejscowości 

Strzelce.  Odcinek drogi znajduje się w sąsiedztwie terenów  gospodarskich w m. Bukowa Śląska 

oraz pól uprawnych. Projektowany odcinek przebudowywanej drogi  o długości 658,58 mb, jest 

odcinkiem prowadzącym głównie ruch pojazdów rolniczych a ruch pojazdów samochodowych 

ogranicza się do ruchu mieszkańców sąsiednich miejscowości. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

 Odcinek objęty dokumentacją projektową znajduje się po części w miejscowości 

Bukowa Śląska a po części po za miejscowością w terenie niezabudowanym. Drogą powiatową 

odbywa się znaczny ruch pojazdów rolniczych oraz samochodów i rowerzystów w obrębie 

miejscowości Bukowa Śląska oraz Strzelce. Droga zapewnia dojazd do terenów rolnych oraz łączy 

się z innymi drogami gminnymi, powiatowymi i drogą krajową 39. Aby zapewnić bezpieczeństwo 

uczestnikom ruchu należy wykonać nawierzchnię bitumiczną oraz obustronne pobocza tłuczniowe. 

Na całym odcinku brak jest odpowiednich spadków nawierzchni (nawierzchnia tłuczniowa z 

licznymi ubytkami), co skutkuje powstawaniem po opadach licznych zastoisk wodnych, które 

utrudniają korzystanie z drogi uczestnikom ruchu. Zakrzaczenia zlokalizowane po obu stronach 

drogi ograniczają skrajnię przez co często dochodzi do przerysowania mijających się pojazdów. Nie 

działający sprawnie system odwodnienia powoduje nasiąkanie korpusu drogi co w znacznym 

stopniu sprzyja pogarszaniu się jej stanu technicznego.  

 

3.Projektowane zagospodarowanie działki  

Początek przebudowywanego odcinka znajduje się w przyjętym do projektu km 0+000 

(skrzyżowanie z drogą krajową 39 w m. Bukowa Śląska). Koniec przebudowywanego odcinka 

drogi znajduje się w km 0+658,58 (skrzyżowanie z linią kolejową w kierunku m. Strzelce). Długość 

projektowanego odcinka drogi wynosi 658,58 mb. Na odcinku objętym opracowaniem projektuje 

się wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej AC 11S grubości 5 cm na warstwie 

wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W o grubości 5 cm. Warstwy bitumiczne zostaną 



ułożone na warstwie rozprężnej z kruszywa kamiennego 0-31,5  o grubości 15 cm i warstwie gruntu 

stabilizowanego cementem do Rm=5 MPa o grubości 20 cm. Całość nawierzchni zostanie 

obramowana obustronnie poboczem gruntowym o szerokości 0,75 m (z czego 0,75 m będzie 

stanowiła nawierzchnia tłuczniowa o grubości 10 cm stabilizowana mechanicznie). Na odcinku od 

km 0+295,00 do km 0+380,00 jezdnia z jednej strony zostanie obramowana ściekiem z elementów 

betonowych prefabrykowanych. W ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1113 O w m. 

Bukowa Śląska zostanę wykonane również zjazdy na pola, zjazdy na drogi transportu rolnego oraz 

zjazdy do posesji. Zjazdy projektuje się o nawierzchni z mieszanki bitumicznej AC 11S grubości 6 

cm. Warstwa bitumiczna zostanie ułożona na podbudowie z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm 

i warstwie odsączającej z piasku naturalnego o grubości 10 cm. W miejscach zakończenia 

nawierzchni bitumicznej zjazdów należy osadzić krawężniki betonowe na ławie betonowej z 

oporem. Odwodnienie drogi poprzez istniejące rowy przydrożne. Rowy zlokalizowane po prawej i 

lewej stronie jezdni zostaną poddane konserwacji do wymaganych prawem parametrów. Przepusty 

znajdujące się pod drogą jak również pod zjazdami zostaną wymienione wraz z wykonaniem 

nowych ścianek czołowych prefabrykowanych. 

 

4.Zestawienie powierzchni projektu zagospodarowania terenu 

Długość przebudowywanej drogi  -  658,58 m, 

Powierzchnia  jezdni ze zjazdami  – 4.188,90 m² 

Szerokość jezdni – 5,5 m i 6,0 m, 

Szerokość pobocza – 0,75 m  

Powierzchnia pobocza tłuczniowego – 883,50 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. Analiza przyjęcia mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających 

1)   przy projektowaniu przedmiotowego odcinka w charakterystycznych przekrojach 

poprzecznych ujęto wszystkie elementy infrastruktury technicznej.  Z uwagi na niewielki ruch 

pieszych nie projektuje się chodników (wyłącznie ruch pieszych w obrębie m. Bukowa Śląska). 

2)   sposób docelowego odwodnienia zaprojektowany został jako odwodnienie powierzchniowe 

poprzez ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne. Na odcinku od km 0+295,00 do km 



0+380,00 jezdnia z jednej strony zostanie obramowana ściekiem z elementów betonowych 

prefabrykowanych. Odwodnienie umieszczono w ciągu ulicy   i nie wymaga ono zwiększania 

szerokości ulicy w istniejących liniach rozgraniczających,  

3)   ulicę wysokościowo zaprojektowano po istniejącej niwelecie co nie wpływa na potrzebę 

zwiększania szerokości ulicy w istniejących liniach rozgraniczających, 

4)   na projektowanym odcinku ulicy brak jest istniejącego zadrzewienia kolidującego z realizacją 

prac (występuje jedynie zakrzaczenie przewidziane do usunięcia), 

5)   podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczególności 

występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych - nie występują, 

6)   przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub 

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

w tym przebudowa ulicy znacznie przyczyni się do ograniczenia hałasu aktualnie występującego 

podczas jazdy pojazdów po nierównościach i ubytkach w nawierzchni tłuczniowej. 

7)   podstawowym elementem przyjęcia mniejszej szerokości ulicy jest również istniejące 

zagospodarowanie terenu przyległego.  

W związku z przeprowadzoną powyżej analizą oraz istniejącym zagospodarowaniem przyjęto 

mniejszą szerokości ulicy w liniach rozgraniczających niż podane w ust. 1, na projektowanym 

odcinku przebudowywanej drogi bez naruszania interesu osób trzecich, w granicach istniejącego i 

wydzielonego pasa drogowego oraz bez potrzeby  ingerencji w działki sąsiadujące. 

 

8.Dane uzupełniające 

 Przebudowywana droga ma wykorzystywać elementy istniejącego układu 

komunikacyjnego, poprawiając  warunki ruchu pojazdów samochodowych, rowerzystów i maszyn 

rolniczych. Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do drogi gruntów. Charakter 

projektowanej inwestycji nie stanowi, jak również nie będzie powodował negatywnego wpływu na 

ludzi, i inne obiekty budowlane. 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. 301/4 terenu będącego 

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, lipiec 2021 r. 

 


