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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ. OŚWIADCZENIE.

 2 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ
Branża drogowa

Budowa małej architektury

dotyczący projektu wykonawczego pn.:

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane – z późn. zm.) oraz spełnia wymagania art. 29 i art. 30 Ustawy Prawo zamówień
publicznych (z późn. zm.)

Stanowisko
Specjalność

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PROJEKTANT
drogowa Mgr inż. Piotr Wykurz MAP/0040/PWOD/12 08.2019
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ. OPIS TECHNICZNY.

 3 OPIS TECHNICZNY

 3.1 WSTĘP

 3.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ
branża drogowa: Budowa małej architektury
dotyczący inwestycji pn.:
ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ.

 3.1.2 Podstawa opracowania

Podstawę  formalną  opracowania  stanowi  umowa  zawarta  pomiędzy  Gminą  Reńska  Wieś
ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, a Firmą Your Investment Sp. z o.o., ul. Owocowa 6, 30-434
Kraków.

 3.1.3 Materiały wyjściowe

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:
• dokumentacja geotechniczna,
• mapa do celów projektowych,
• obowiązujące normy i przepisy,
• literatura fachowa,
• inwentaryzacja w terenie,
• projekt branży drogowej,
• Program Funkcjonalno – Użytkowy „Ścieżki pieszo – rowerowe na zamkniętej linii kolejowej”

wykonany  przez  jednostkę  projektową:  „Usługi  projektowe,  mgr  inż.  Elżbieta  Kurzewska”
47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Goździków 45.

 3.1.4 Podstawowe przepisy i normatywy

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z dnia  2  marca  1999  roku
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami,

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2010r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami),

 3.1.5 Działki, które obejmuje inwestycja

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  województwie  opolskim,  w  powiecie
kędzierzyńsko  –  kozielskim,  gminie  Reńska  Wieś,  miejscowościach  Większyce,  Reńska  Wieś,
Długomiłowice. Działki na których inwestycja będzie zlokalizowana:

Obr. 0100 Większyce: dz. nr 898/1, 954.
Obr. 0084 Reńska Wieś: dz. nr 879/5, 879/6, 1414/2, 1412/2, 1412/3, 1413/3, 1245/4, 1245/3, 879/7, 
879/1, 392/1, 879/2, 373, 853/1, 879/3, 316, 670, 679, 1586.
Obr. 0050 Długomiłowice: dz. nr 466, 777, 799, 604, 776, 775, 773, 620, 739.

 3.1.6 Cel opracowania

Celem  niniejszego  opracowania  jest  wykonanie  małej  architektury  ścieżki  rowerowej  przy
projektowanej ścieżce pieszo-rowerowej.

„ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ”
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ. OPIS TECHNICZNY.

 3.1.7 Opis zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania obejmuje:
• Wyposażenie ścieżki rowerowej w:

• podpory na stopę w ilości 17 kpl,
• stojaki na rowery w ilości 14 kpl

• Wykonanie małej architektury,
• kosze na śmieci w ilości 21 kpl
• stołów piknikowych z ławkami w ilości 8 kpl,
• wiat z miejscami do siedzenia w ilości 10 kpl,
• tablic informacyjnych w ilości 3 kpl,
• bramownic w ilości 2 kpl.

„ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ”



6
ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ. OPIS TECHNICZNY.

 3.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Nieczynna linia kolejowa w Gminie Reńska Wieś przebiega po nasypie linii relacji Koźle Zachód
–  Baborów.  Korona  nasypu  ma  zmienną  szerokość  od  4,00  do  5,00m,  wysokość  nasypu  jest
zróżnicowana w przedziale od 0,5 do 2,0m.

Górną  część  nasypu stanowi warstwa tłucznia frakcji 20-60mm będącego podbitką  pod tory
kolejowe  i  wykorzystana  będzie  jako  dolna  warstwa  podbudowy  pod  ścieżkę  rowerową.  Skarpy
porośnięte  są  drzewami  i  krzewami.  Teren przyległy  do  pasa linii  kolejowej  po  obu  stronach  to
w większości  pola  uprawne  za  wyjątkiem  odcinków  zabudowy  miejscowości  Reńska  Wieś
i Długomiłowice,  w  których  zlokalizowane  były  stacje  kolejowe.  Budynki  dworców  i  zaplecza  są
w złym stanie technicznym.

Na odcinku linii kolejowej przebiegającym przez tereny Gminy Reńska Wieś zlokalizowane są
przepusty i mosty, które wymagają przebudowy, remontu bądź udrożnienia.

 3.3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zakresie elementów małej architektury projektuje się zagospodarowanie terenu wymienione
w pkt. 3.1.7. Szczegóły elementów małej architektury zostały ujęte w części rysunkowej. Wszystkie
materiały  użyte  do budowy oraz sposób wykonania  robót  winny odpowiadać  wymaganiom norm
państwowych. 

Początek  i  koniec  ścieżki  rowerowej  oraz  granice  gmin  oznakować  konstrukcją  stalową
w postaci bramownic. Konstrukcja bramownicy stanowi rozwiązanie indywidualne będące po stronie
Wykonawcy robót budowlanych.  Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać próbny
odwiert  geotechniczny  w  celu  dokładnego  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  w  miejscu
posadowienia przedmiotowej konstrukcji bramownicy powitalnej. Na podstawie uzyskanych wyników
wykonać  konstrukcję  posadowienia  obiektu  oraz  konstrukcję  wsporczą  bramownicy.  Przed
wykonaniem  obiektu  Wykonawca  powinien  uzyskać  zgodę  Inwestora  i projektanta  co  do
zastosowanych rozwiązań. Projekt graficzny przedstawiono w części rysunkowej.

Wszystkie materiały konstrukcyjne powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające
ich właściwe parametry wytrzymałościowe. Wszystkie elementy małej architektury należy montować
wg  wytycznych  producenta.  Rozwiązania  projektowe  należy  wykonywać  wspólnie  i w  oparciu
o informacje  zawarte  w  projekcie  wykonawczym  branży  drogowej  dotyczącym  przedmiotowego
Zamówienia Publicznego. Lokalizację obiektów małej architektury wskazano na planach sytuacyjnych
projektu wykonawczego branży drogowej.

Na  etapie  wykonawstwa  dopuszcza  się  użycie  innej  oprawy,  jednakże  o  parametrach
równoważnych czyli nie gorszych niż podane powyżej zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych, Rozdział 2, Art.29.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE.

 4 WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić  właściwym organom administracyjnym zamiar

rozpoczęcia prac i uzyskać  odpowiednie zgody.  Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio
zabezpieczyć i oznakować.

Zastosowane  materiały  zamienne  muszą  posiadać  parametry  techniczne  nie  niższe  od
parametrów materiałów zastosowanych w projekcie.

Prace należy  wykonywać  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  uwzględniającymi
wymogi BHP.

Jeżeli w opisie przedmiotowego zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie
nazw  produktów  (materiałów)  należy  przez  to  rozumieć  możliwość  zastosowania  materiałów
"równoważnych"  ,  tzn.  o  podobnych  parametrach  techniczno  -  jakościowych,  czyli  nie  gorszych
(zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity
z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z poźń. zm). Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, Wykonawca, który
powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  do opisanych,  jest  on  zobowiązany  wskazać  w swojej
ofercie,  że  oferowane  przez  niego  roboty  budowlane  (użyte  materiały)  spełniają  wymagania
określone w projekcie. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Sporządził:

mgr inż. Piotr Wykurz

Kraków, 08.2019
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH

MATERIAŁÓW.

 5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

MATERIAŁY PROJEKTOWANE

Lp. Element JM Ilość

1 Podpora rowerzysty na stopę kpl 17

2 Stojak na rowery kpl 14

3 Kosz na śmieci kpl 21

4 Stół piknikowy z ławkami kpl 8

5 Wiata z miejscem do siedzenia kpl 10

6 Tablica informacyjna wraz ze stelażem i fundamentem kpl 3

7 Bramownica powitalna kpl 2

„ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ”
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

 6 CZĘŚĆ RYSUNKOWA
• Rys. A - 1.0 – Podpora rowerzysty
• Rys. A - 2.0 – Stojak na rowery
• Rys. A - 3.0 – Kosz na śmieci 
• Rys. A - 4.0 – Stół piknikowy z ławkami
• Rys. A - 5.0 – Wiata z miejscem do siedzenia
• Rys. A - 6.0 – Tablica informacyjna
• Rys A – 7.0 – Plansza informacji turystycznej 
• Rys A – 8.0 – Projekt graficzny bramownicy powitalnej
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