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A.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

I. DANE OGÓLNE 

1. Podstawa i materiały do opracowania 

− Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a Biurem Projektowym „BetaProjekt”  

ul. Kwiatkowskiego 139A/7, 35-001 Rzeszów, 

− Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Ropczycach, 

− Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego  

w Ropczycach, 

− Prawo budowlane – ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie ( Dz. U. Nr 63, poz. 735), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 03.11.1998r w sprawie 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906), 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych, 

− Pomiary terenowe (inwentaryzacja), 

− Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, będący składnikiem materiałów 

przetargowych dla zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1360R 

ul. Leśnej od km 0+046,00 do km 0+442,00 (lok) oraz utwardzenie powierzchni działki nr ewid. 

2124/2 w m. Ropczyce”. 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem inwestycji jest : 

- poprawienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych oraz pojazdów na odcinku ul. Leśnej, 

- poprawienie estetyki terenu przeznaczonego pod inwestycję, 

- zapewnienie możliwości postoju pojazdów na placu przy Kościele Parafialnym, 

- zapewnienie swobody ruchu w obrębie Kościoła Parafialnego poprzez segregację ruchu  

i eliminację postoju pojazdów w ciągu jezdni DP.  
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Zakres opracowania obejmuje następujące zagadnienia: 

- wykonanie konstrukcji dla projektowanego chodnika w ciągu drogi powiatowej oraz utwardzanego 

placu na działce o nr ewid. 2124/2 (parking przy kościele), 

- wykonanie jednostronnego poszerzenia pasa ruchu jezdni (od strony budowanego chodnika) DP 

1360R,  

- wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy i teren przyległy, 

- sprawdzenie stanu technicznego istniejących urządzeń odwodnienia drogi powiatowej wraz 

oczyszczeniem, 

- rekultywacja terenu. 

4. Zawarto ść projektu 

Na całość projektu wykonawczego składają się następujące części: 

• Część 1.1.  Opisowo – rysunkowa, 

• Część 1.2. Przedmiarowo – kosztorysowa, 

• Część 1.3. STWiORB. 

II. STAN ISTNIEJĄCY 

1. Droga powiatowa w planie sytuacyjnym i profilu p odłu żnym  

W układzie sytuacyjnym droga przebiega w łukach i odcinkach prostych zachowując płynność jazdy. 

Projektowany chodnik lokalizuje się z lewej strony jezdni DP, dostosowując jego przebieg sytuacyjno- 

wysokościowy do jej krawędzi jezdni. Dla potrzeb niniejszego projektu przyjęto kilometraż lokalny (lok), 

gdzie dla początku projektowanych robót przyjęto km 0+000,0, natomiast dla końca odpowiednio km 

0+450,0. Projektowane utwardzenie powierzchni placu będzie zlokalizowane przed Kościołem 

Parafialnym św. Urszuli Ledóchowskiej na działce nr ewid. 2124/2. Niweleta projektowanego 

utwardzonego placu dostosowana będzie do przebiegu proj. chodnika oraz jezdni drogi powiatowej. 

2. Droga powiatowa - przekrój poprzeczny i odwodnie nie 

Istniejąca droga powiatowa nr 1360R ul. Leśna posiada jezdnię o dwóch pasach ruchu o szerokości śr. 

6,0m z obustronnymi poboczami ziemnymi o zmiennej szerokości (średnia szerokość 1,0m). Spadki 

poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych daszkowe, natomiast na łukach poziomych spadki 

jednostronne. 

Droga na całej długości posiada odwodnienie powierzchniowe (spadki poprzeczne i podłużne) 

odprowadzające wody do drogowych rowów trawiastych (otwartych), skąd kolejno woda opadowa 

odprowadzana jest do naturalnych odbiorników. 

3. Nawierzchnia drogi powiatowej 

Droga powiatowa na całym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną oraz obustronne pobocza 

gruntowe. Na podstawie warunków wydanych przez Zarządcę drogi ustalono, że na 
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przedmiotowym odcinku przewiduje się przyszłościowo remont nawierzchni jezdni polegający na 

ułożeniu dodatkowych warstw bitumicznych o łącznej gr. około 6cm. Zaprojektowane rozwiązania 

uwzględniają warunki Zarządcy drogi, polegające m.in. na zwiększeniu odsłonięcia krawężników 

przy krawędzi jezdni. 

4. Zadrzewienie 

Na analizowanym odcinku brak drzew kolidującego z trasą projektowanego chodnika  

i lokalizacją placu utwardzonego. Zakres projektowanych robót uwzględnia natomiast karczowanie 

istniejących pni w ilości 3 szt. oraz wycinkę (usunięcie) krzewów ozdobnych o powierzchni około 

13,0 m2. 

5. Infrastruktura techniczna – urz ądzenia obce i inne obiekty 

Na trasie projektowanego chodnika lokalizowanego przy lewej krawędzi jezdni DP od km 0+046,00 
do km 0+442,00 (zakres robót od km 0+000,0, do km 0+450,00) oraz utwardzanej powierzchni 
działki nr ewid. 2124/2 zinwentaryzowano następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• gazociąg gn100 - w km 0+154,40; 
• wodociąg wo90 - w km 0+164,20; 
• kabel teletechniczny - w km 0+202,00; 
• kabel energetyczna - w km 0+319,50; 
• wodociąg wo90 - w km 0+352,80; 
• wodociąg wo110 - w km 0+400,00 zabezpieczony rura ochronną PE 140 dł. 9,0m. 

Przy projektowanym chodniku w km 0+065,00 lokalizuje się krzyż przydrożny (działka nr ewid. 2137), 

który nie koliduje z planowanymi robotami, natomiast w km 0+346,00 znajduje się studnia wodna, dla 

której projektuje się wykonanie dodatkowych zabezpieczeń.  

W km 0+048,31 znajduje się wiata przystankowa, która w przedmiotowym opracowaniu pozostaje bez 

zmian, natomiast Inwestor planuje budowę zatoki autobusowej wraz z przesunięciem wiaty wg odrębnej 

dokumentacji. 

III. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

1. Trasa chodnika w planie sytuacyjnym 

Trasa projektowanego chodnika dla pieszych przy krawędzi jezdni została dostosowana do przebiegu 

drogi powiatowej nr 1360R ul. Leśnej. Zgodnie z wymaganiami Zarządcy drogi projektuje się odcinkowo 

jednostronne  poszerzenie pasa ruchu (lewy pas ruchu zgodnie z kilometrażem) o minimalną szerokość 

0,5 m. Przebieg projektowanego chodnika kształtuje się w sposób następujący: 

- odcinek od km 0+000,00 (pocz ątek zakresu robót) do km 0+036,00 

• w ramach dokumentacji na przedmiotowym odcinku przewiduje się wykonanie tylko kanału 

deszczowego z umocnieniem jego wylotu „W2” i studni przelotowej ø120cm S7 w km 0+040,0 – 

odcinek bez chodnika. 

- odcinek od km 0+036,00 do km 0+046,00 

• odcinek dowiązania poszerzanego pasa ruchu DP do istniejącej szerokości jezdni. 
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- odcinek od km 0+046,00 do km 0+068,20 

• chodnik przy krawędzi jezdni DP - odcinek na prostej, 

• poszerzenie jezdni DP średnio 0,5m, 

• spadek podłużny 2,0% w stronę początku proj. chodnika,  

• spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w stronę jezdni, 

• budowa peronu przy istniejącym przystanku autobusowym w km 0+048,31. 

- odcinek od km 0+068,20 do km 0+268,20 

• chodnik przy krawędzi jezdni DP - odcinek na prostej i łukach poziomych, 

• poszerzenie jezdni DP min. 0,5m do km 0+236,00, 

• spadek podłużny  jezdni 3,0%, w stronę początku proj. chodnika,  

• spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w stronę jezdni, 

• oczyszczenie przepustu „P1” w km 0+068,50 i połączenie z kanalizacją deszczową w studni 

180x180 cm - SP2. 

- odcinek od km 0+268,20 do km 0+360,50 

• chodnik przy krawędzi jezdni DP- odcinek na prostej i łukach poziomych, 

• poszerzenie jezdni DP min. 0,5m od km 0+320,00, 

• spadek podłużny jezdni 0,4%, w stronę początku proj. chodnika,  

• spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w stronę jezdni. 

- odcinek od km 0+360,50 do km 0+450,00 (koniec zak resu robót) 

• chodnik przy krawędzi jezdni DP do km 0+442,0 - odcinek na łuku poziomym, 

• poszerzenie jezdni DP min 0,5m, 

• spadek podłużny 1,0%, w stronę początku proj. chodnika,  

• spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w stronę jezdni, 

• przedłużenie przepustu „P2” w km 0+363,00 i połączenie z kanalizacją deszczową. 

 

Dla trasy projektowanego chodnika określono współrzędne geodezyjne (x,y) punktów głównych  - 

początek projektowanego chodnika „Pch”, koniec projektowanego chodnika „Kch”, początek  

zakresu robót „Pr”  i koniec zakresu robót „Kr”. 

Oznaczenia punktów i ich współrzędne: 

Oznaczenie punktu X Y 
Pch 5544399.4807 7544606.1403 
Kch 5544329.9168 5544329.9168 
Pr 5544411.8432 7544650.5772 
Kr 5544330.4259 7544253.0312 

 

Szczegółowy przebieg trasy projektowanego chodnika oraz lokalizacja punktów głównych została 

zamieszczona  w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
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2. Niweleta chodnika 

Na całym odcinku niweleta chodnika została dostosowana do przebiegu istniejącej niwelety drogi 

powiatowej. Spadek podłużny (profil podłużny) chodnika jest zmienny od 0,4% do 3,0% i jest 

skierowany na całym odcinku w stronę początku zakresu robót tzn. od km 0+450,00 do km 

0+000,00. Profil podłużny projektowanego chodnika i drogi powiatowej kształtuje się w następujący 

sposób: 

− odcinek od km 0+036,00 do km 0+068,20 – spadek podłużny 2,0%; 

− odcinek od km 0+068,20 do km 0+268,20 – spadek podłużny 3,0%; 

− odcinek od km 0+268,20 do km 0+360,50 – spadek podłużny 0,4%; 

− odcinek od km 0+360,50 do km 0+450,00 – spadek podłużny 1,0%. 

Szczegółowy przebieg niwelety (profil podłużny) przedstawiono na rys. nr 4 niniejszego 

opracowania. 

3. Rozwi ązania sytuacyjno wysoko ściowe projektowanego placu utwardzanego  

Projektowane utwardzenie części działki o nr ewid. 2124/2 (pełniącej funkcję parkingu dla samochodów 

osobowych przy Kościele Parafialnym) lokalizuje się bezpośrednio za projektowanym chodnikiem z 

możliwością bezpośredniej komunikacji z drogą powiatową (zjazd przez chodnik) od  km 0+150,60 do km 

0+203,50. Całkowita powierzchnia placu utwardzonego wynosić będzie około Pp = 616m2. 

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni placu będzie umożliwiać ruch i postój samochodom osobowych. 

Cały plac ograniczono (obramowano) krawężnikiem betonowym o wym. 15x25cm oraz obrzeżem 

betonowym o wym. 30x8cm. Wysokościowo (spadki poprzeczne i podłużne ) ukształtowanie placu 

dostosowano do istniejącej  niwelety drogi powiatowej i proj. chodnika. Spadek poprzeczny wynosi średnio 

i p = 2% w stronę projektowanego chodnika. W sąsiedztwie placu projektuje się zieleniaki (zieleń 

ozdobna) zgodnie z wymaganiami Inwestora.  

Dla punktów głównych utwardzonego placu określone zostały współrzędne geodezyjne (x,y). Wykaz 

punktów zamieszczono na rys. nr 3 „Plan sytuacyjny (utwardzenie placu)”. 

4. Przekrój normalny – parametry techniczne 

Chodnik przy krawędzi jezdni drogi powiatowej 

a) chodnik na szlaku 

• szerokość całkowita 1,73m (w tym szer. nawierzchni z kostki betonowej 1,5m), 

• spadek poprzeczny chodnika: pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni, 

• spadek podłużny dostosowany do istniejącej niwelety DP, 

• opaska gruntowa: zmienna od 0,3 do 0,5m, 

• spadek poprzeczny opaski: 8% w kierunku granic I.P.D.  

• krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem gr. 10cm, 

• obrzeże betonowe 8x30cm na ławie z betonu. 
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b) chodnik na zjazdach 

• szerokość całkowita 1,73m (w tym szer. nawierzchni z kostki betonowej 1,5m) – wyjątek zjazdy 

ZI3, ZI5 i ZI9, 

• wymiary zjazdów wg  rys. Plan Sytuacyjny, minimalna szerokość jezdni na zjeździe 3,0m, 

• utwardzenie nawierzchni zjazdów poza chodnikiem w stronę granicy  IPD (kruszywo, kostka 

betonowa  i beton asfaltowy - zgodnie z rys. nr Plan Sytuacyjny), 

• spadek poprzeczny chodnika: pochylenie jednostronne dostosowane do niwelety zjazdów, 

• krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem gr. 10cm, 

• obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem gr. 10cm. 

Utwardzenie powierzchni działki nr ewid. 2124/2 

• powierzchnia całkowita utwardzenia – 616 m2, 

• spadek poprzeczny placu -  pochylenie jednostronne średnio ip =  2% w kierunku jezdni DP, 

• spadek podłużny dostosowany do istniejącej niwelety DP, 

• obramowanie utwardzenia – obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem  

i krawężnik betonowy 15x25cm na ławie betonowej z oporem. 

5. Konstrukcja chodnika i utwardzanego placu 

Konstrukcja projektowanego chodnika 

a) chodnik na szlaku 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej  

1:4  o gr. 3cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm, 

• w-wa odcinająca z pospółki stabilizowanej mechanicznie o gr. 10cm. 

 

b) chodnik na zjazdach 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 

1:4 o gr. 3cm, 

• podbudowa z chudego betonu Rm=6,0 - 9,0 MPa  o gr. 15cm, 

• w-wa odcinająca z pospółki stabilizowanej mechanicznie o gr. 10cm. 

 
Utwardzenie powierzchni działki nr ewid. 2124/2 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

o gr. 3cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm, 

• grunt stabilizowany cementem o wytrzymałości Rm= 1,5 – 2,5 MPa o gr. 15cm. 
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6. Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi powiatowej 

Poszerzenie pasa jezdni drogi powiatowej o szerokość min. 0,5m: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o gr. 5cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 7cm, 

• podbudowa zasadnicza – warstwa z chudego betonu o gr. 25cm, 

• warstwa odcinająca z pospółki stabilizowanej mechanicznie o gr. 20cm. 

7. Odwodnienie 

Chodnik dla pieszych: 

Budowa chodnika przy krawędzi jezdni wymusza przyjęcia rozwiązań, które zagwarantują pełne przejęcie 

wód opadowych z jezdni drogi powiatowej i odprowadzenie ich do istniejących odpływów  

i rowów drogowych. W obecnym stanie wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane są 

bezpośrednio do rowów otwartych a następnie do naturalnych odbiorników. W celu zachowania 

istniejącego sposobu odwodnienia drogi powiatowej i przyległych terenów projektuje się następujące 

rozwiązania: 

•  od km 0+000,00 do km 0+271,60: 
• rów kryty (kanał deszczowy) od km 0+000,00 do 0+235,00 odprowadza wody do istniejącego 

lewostronnego rowu przydrożnego. W km 0+068,5 istniejący przepust „P1” pod DP wpina się do 

studni połączeniowej „SP2”. Na odcinku od km 0+151,00 do km 0+206,00 przewiduje się rozbiórkę 

istniejącego kanału deszczowego o średnicy 50cm i wymianę na nowy kanał DN 500; 

• studnie kanalizacyjne przelotowe ø120cm - „S4” w km 0+235,00; „S5” w km 0+206,00, 

„S6” w km 0+117,00 i „S7” w km 0+040,00; 

• studnie kanalizacyjne przelotowe ø120cm z wpustem - „SK1” w km 0+178,50 i „SK2”  

w km 0+151,00; 

• wylot „W2”  (zlokalizowany za zjazdem ZI1 w km 0+006,2) projektowanego kanału deszczowego 

DN500 wraz z profilowaniem na długości około 10m istniejącego rowu przydrożnego; 

• wpusty drogowe  - „WD3” w km 0+245,00; „WD4” w km 0+206,00; „WD5” w km 0+178,50;  „WD6” w 

km 0+151,00 i „WD7” w km 0+063,00 sprowadzające wody z nawierzchni jezdni do proj. kanału 

deszczowego. 

•  od km 0+271,60 do km 0+450,00  
• rów kryty (kanał deszczowy) sprowadzający  wody do istniejącego przepustu „P2” pod drogą 

powiatową w km 0+363,30, 

• studnie kanalizacyjne przelotowe ø120cm  - „S1” w km 0+405,50;  „S2” w km 0+324,00  

i „S3” w km 0+285,00, 

• studnia kanalizacyjna połączeniowa 180x180cm - „SP1” w km 0+363,00,  

• wpusty drogowe  - „WD1” w km 0+321,00  i „WD2” w km 0+283,50 sprowadzające wody  

z nawierzchni jezdni do projektowanego kanału deszczowego. 
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Utwardzana powierzchnia działki: 

Utwardzaną powierzchnię działki nr ewid. 2124/2 (plac przy Kościele Parafialnym) lokalizującą się od km 

0+150,60 do km 0+203,50 projektuje się odwodnić powierzchniowo poprzez zastosowanie ścieków 

„muldowych” (ukształtowanych w nawierzchni placu). Ścieki „muldowe” będą odprowadzać wody  z 

powierzchni placu do istniejącego kanału deszczowego kd500 (odwodnienie tak jak w chwili obecnej). 

W trakcie prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji deszczowej należy uwzględnić poniższe 

zalecenia: 

− przykanaliki o średnicach nominalnych DN200mm i kanał DN500mm zaprojektowano  

z rur i kształtek PP dwuściennych, alternatywnie dopuszcza się wykonanie kanałów z rur z PEHD, 

wymagana klasa sztywności obwodowej rur wynosi SN≥ 8kN/m2, 

− kanał DN 500mm należy układać na ławie z piasku o gr. 20cm na szerokości średnicy kanału, 

− przykanaliki DN 200mm należy układać ławie z piasku o gr. 20cm, 

− studzienki ściekowe zaprojektowano z rur betonowych ø 0,50 m, wpusty deszczowe zaprojektowano 

z osadnikiem, wszystkie wpusty muszą posiadać blokadę zabezpieczającą przed kradzieżą, 

− studnie kanalizacyjne zastosowano na załamaniach trasy, w miejscach włączenia przykanalików i na 

odcinkach prostych za względów eksploatacyjnych,  

− zaprojektowane studnie kanalizacyjne prefabrykowane o średnicy ø 1,20m należy wykonać z 

typowych żelbetowych elementów prefabrykowanych posiadających odpowiednie aprobaty 

techniczne,  

− studnie połączeniowe monolityczne „SP1 i SP2” o wymiarach 1,80x1,80m należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją rysunkową, 

− wlot W1 i wylot W2 należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową.  

8. Skrzyżowania i zjazdy na drogi boczne i do gospodarstw 

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę następujących zjazdów: 

a) zjazdy na drogi wewnętrzne: 

� „ZI1” w km 0+006,20 – rozebranie przepustu i odtworzenie nawierzchni (docelowe roboty wg 

odrębnej dokumentacji), 

� „ZI2” w km 0+072,40, 

� „ZI4” w km 0+124,00, 

� „ZI12” w km 0+444,11. 

b) zjazdy indywidualne do gospodarstw, pól uprawnych, boiska sportowego oraz Kościoła 

Parafialnego: 

� „ZI3” w km 0+106,41, 

� „ZI5” w km 0+145,53 (zjazd do kościoła), 

� „ZI6” w km 0+210,98, 

� „ZI7” w km 0+262,64, 
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� „ZI8” w km 0+268,69, 

� „ZI9” w km 0+307,83, 

� „ZI10” w km 0+356,90 (zjazd na boisko) 

� „ZI12” w km 0+412,98. 

9. Urządzenia obce 

9.1 Sieć gazoci ągowa 

Zgodnie z warunkami technicznymi znak: KSGIII/OTE/69e/10/3/13 z dnia 31.05.2013r,  

w związku z planowanym wykonaniem utwardzenia działki nr 2124/2 wystąpiła konieczność 

zabezpieczenia istniejących odcinków gazociągów w tym rejonie.  

 
Zabezpieczenie obejmuje: 

• sprawdzenie istniejącej rury ochronnej na rurociągu gazowym średniego ciśnienia, stalowym DN 100 

mm, przechodzącym pod drogą powiatową (działka o nr ewid. 2022): 

 

Istniejący gazociąg DN100mm pod drogą – ul. Leśna - jest obecnie zabezpieczony rurą ochronną DN 

250mm. Przed wykonaniem prac drogowych należy dokonać odkrywek gazociągu celem zlokalizowania 

końcówek istniejącej rury ochronnej. Jeżeli w/w rura nie spełni wymagań w zakresie zabezpieczenia 

gazociągu w skrzyżowaniu z prowadzoną inwestycją należy wykonać nowe przekroczenie rurociągu w 

rurze osłonowej o długości dostosowanej do projektowanej zabudowy drogi.  

 

• wykonanie sączków węchowych liniowych nad istniejącymi gazociągami g40 i g25 biegnącymi pod 

projektowanym placem utwardzonym na działce o nr ewid. 2124/2: 

 

Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej (z kostki brukowej) należy na istniejących gazociągach 

ułożyć sączki węchowe liniowe (zgodnie z normą BN-79/8976-07). W tym celu należy dokonać odkrywki 

istniejących gazociągów (odkopać gazociągi). Wszelkie prace w rejonie gazociągów należy wykonywać 

ręcznie. Sączek węchowy, liniowy nad gazociągiem należy wykonać zgodnie z załączonym schematem – 

rys. 1G.  

Wytyczne do wykonania sączka liniowego, węchowego: 

a) końcówki sączka liniowego należy wyprowadzić poza utwardzony plac (poza krawężnik 

ograniczający nawierzchnie utwardzoną) na odległość do 0,5 m; długość odcinków do zabudowy 

liniowymi sączkami węchowymi:  

- nad gazociągiem g40 – L1 = 18,5 m 

- nad gazociągiem g25 – L2 = 19,5 m 

b) kruszywo na gazociągu należy nasypać tak, aby powstała pryzma pokryła go symetrycznie; 

c) układanie na pryzmie rurek drenarskich i papy powinno odbywać się tak, aby nie został naruszony 

naturalny kąt zsypu kruszywa;  

d) szerokość papy - 1000 mm;  
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e) rury wydmuchowe należy zakończyć korkiem w skrzynce żeliwnej gazowej, rozmieszczenie rur 

wydmuchowych w odległościach co 5 m; 

f) po ustawieniu rurek drenarskich należy usunąć nadmierną ilość kruszywa, a następnie zasypać 

sączek ubijając ziemię warstwami o grubości nie większej niż 200 mm, uważając aby nie naruszyć 

ułożonych konstrukcji. 

Wszelkie prace wykonywane w obrębie czynnych gazociągu należy wykonywać w obecności pracownika 

RDG Sędziszów Małopolski. 

Projekt wykonania sączka węchowego na gazociągu został pozytywnie zaopiniowany pismem znak 

KSGII/OTE/68e/23/2/13 z dnia 18.07.2013r. 

9.2 Sieć telekomunikacyjna 

Wszystkie prace w rejonie przejścia nad istniejącym kablem teletechnicznym  należy prowadzić   

z zachowaniem wymagań określonych w piśmie znak TOTTESCU/19424/518/TM/2013 z dnia 

27.05.2013r. 

9.2 Sieć energetyczna 

Zgodnie z pismem znak RE2/RM/754/2013 z dnia 31.05.2013r istniejącą linię kablową n/n – kable n/n 

YAKY 4x35mm2 należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT 110m o długości 4,0m. 

9.2 Sieć wodoci ągowa 

Roboty w obrębie istniejących urządzeń wodnych prowadzić z zachowaniem wymagań określonych  

w piśmie znak DWK-507/82/2013 z dnia 08.06.2013r. 

10. Dowi ązania wysoko ściowe 

Wszystkie rzędne wysokościowe zamieszczone w projekcie podane zostały w układzie Kronsztadt. 

11. Charakterystyka ekologiczna inwestycji 

Ocena oddziaływania omawianej inwestycji na środowisko nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, 

gdyż nie była zlecona. Charakteryzując projektowaną inwestycję na podstawie mierników 

eksploatacyjnych odcinka drogi można stwierdzić, że budowa chodnika i wykonanie utwardzenia placu na 

działce o nr ewid. 2124/2 nie wpłynie ujemnie na środowisko, a raczej odwrotnie będzie miała pozytywne 

skutki dla otaczającego środowiska. Pozytywne efekty dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa i 

komfortu ruchu pieszych i pojazdów oraz obniżenie zanieczyszczenia powietrza kurzem z uwagi na 

przebudowę istniejącej nawierzchni parkingu przy kościele na bez kurzową z kostki brukowej betonowej. 

12. Opracowanie dotycz ące rozgraniczenia pasa drogowego 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do otworzenia granic pasa drogowego na przedmiotowym odcinku 

i zastabilizowania punktów granicznych. 
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C. OPINIE, DECYZJE I UZGODNIENIA 

 
1. Pismo Telekomunikacji Polskiej znak TOTTESCU/19424/518/TM/2013 z dnia 27.05.2013r 

uzgadniające roboty w rejonie przejścia nad istniejącym kablem teletechnicznym, 
2. Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Mielec 

znak RE2/RM/754/2013 z dnia 31.05.2013r na zabezpieczenie kolizji z istniejącą linią 
kablową n/n, 

3. Pismo Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z  o.o. w Tarnowie OZG w Rzeszowie znak 
KSGIII/OTE/69e/10/3/13 z dnia 31.05.2013r. uzgadniające roboty w rejonie przejścia nad 
istniejącym gazociągiem, 

4. Uzgodnienie dokumentacji przez zarządcę drogi, pismo znak WD.7130.30.2013.BB z dnia 
03.06.2013r. 

5. Pismo Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. znak DWK-507/82/2013 z dnia 
08.06.2013r uzgadniające roboty w rejonie przejść nad istniejącymi wodociągami, 

6. Pismo PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie znak KSGIII/OTE/68e/23/2/13 z dnia 
18.07.2013r. uzgadniające projekt liniowego sączka węchowego, 
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