
  

  
 
 
 
 

 

 
Opis techniczny do utwardzenia działki  budowlanej 

Nr 4/37 AM 25 przy ul. Ks. Sudoła w Oleśnicy  

 
 
 
 

1. Lokalizacja: Oleśnica, ul. Ks. Sudoła 33-34  
 

2. Inwestor: Zakład Budynków Komunalnych  
ul. Wojska Polskiego 13  

 56-400 Oleśnica 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

Oleśnica, lipiec 2018 



  

OPIS TECHNICZNYA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem  robót jest utwardzenie terenu działki budowlanej nr 4/37 AM25 przy 

ul. Sudoła w Olesnicy.  

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Teren działki objętej opracowaniem posiada w części nawierzchnię nieutwardzoną 

jedynie powierzchniowo ulepszoną mieszankami kamiennymi 0/31 oraz destruktem 

asfaltowym, a pozostała część działki jest nieutwardzona.  

Nawierzchnia na całości jest powierzchniowo  znacznie zdeformowana z licznymi 

zastoinami wody deszczowej. 

W obszarze zagospodarowania znajduje się sieć ciepłownicza oraz energetyczna linia 

kablowa zasilająca złącze kablowe garaży oraz elementy małej architektury (ławki) 

3. Projektowany zakres robót 

W ramach utwardzenia działki przewiduje sie wykonanie ciągu przejazdowego          

z poszerzeniem umożliwiającym wzdłużne parkowanie na długości budynku 33-34. 

Nawierzchnia z kostki betonowej na całej długości działki od wcześniej wykonanej 

jezdni ( linia południowej ściany szczytowej garaży) do połączenia z nawierzchnią 

wjazdu  na działkę z ulicy Sudoła. Nawierzchnia zamknięta będzie w części przez 

istniejące krawężniki i obrzeża (strona północna) oraz ściekiem betonowym wzdłuż 

granicy z działką nr 4/25 oraz nowym krawężnikiem na całej długości budynków od 

istniejącego krawężnika aż do połączenia z obrzeżem  chodnikowym przy północnym 

szczycie budynku.  

W części działki wyznaczonej przez linie ścian szczytowych budynków wykonane 

zostaną dwa miejsca postojowe jedno w wymiarze dla uprzywilejowanych  

Ze względu na znaczną a różnicę wysokości pomiędzy powierzchnią chodnika przy 

budynku a jezdni konieczne jest wykonanie na wysokości klatek schodowych stopni 

schodowych. 

Bazą wysokościową są rzędne nawierzchni chodnika i rzędne wjazdów do garaży. 

 

 

 

 



  

4. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia całkowita działki  objętej opracowaniem to 2821 m2 . z podziałem na 

powierzchnię utwardzoną wielkości ok. 340m2 oraz pozostałą powierzchnię 

biologicznie czynną 2481m2 ( 88%). 

Po utwardzeniu części działki powierzchnia czynna zmniejszy się o 366m2 do 

wskaźnika 75%. 

 

5. Obiekty chronione 

Przedmiotowa działka położona jest w obszarze objętym ochroną dla zabytków 

archeologicznych z koniecznością prowadzenia archeologicznych badań ratowniczych 

za pozwoleniem DWKZ we Wrocławiu. 

 

6. Rozwiązania projektowe. 

 Kostka betonowa szara/czerwona grubość 8cm jezdnia 

 Krawężniki. Zastosować krawężniki betonowe 15/30/100 jako zakończenie 

nawierzchni ulicy. Krawężniki ustawiać na ławie betonowej z betonu C12/15, o 

wymiarach 30x10cm z oporem 10x15cm; 

 Obrzeża. Stosować obrzeża betonowe 8/30/100 jako zakończenie nawierzchni 

chodnika. Obrzeża ustawiać na podsypce cementowo piaskowej; 

Roboty ziemne. 

Korytowanie głębokości średniej 45cm z profilowaniem i zagęszczeniem  wymagane 

100 MPa modułu odkształcenia wtórnego. 

Projektowane przekroje typowe nawierzchni z kostki betonowej 

Nawierzchnia ulicy wykonana będzie z kostki betonowej grubości 8cm. Projektuje się 

zastosowanie krawężników betonowych 8/30/100 posadowionych na ławie 

betonowej z oporem.  

Konstrukcja nawierzchni ulicy:  

8cm – kostka betonowa (szara/czerwona)  

3cm – miał kamienny 0/5  

10cm – podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31  

15cm – podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 

10cm – warstwa odsączająca z piasku  



  

Wymagany parametr modułu odkształcenia dla podbudowy to 130-140MPa 

Nawierzchnie chodnika wykonana będzie z kostki brukowej betonowej o grubości 

6cm. Projektuje się obrzeża betonowe 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej 

ograniczające krawędź nawierzchni chodnika. ( zabruki pod ławkami) 

Konstrukcja nawierzchni chodnika:  

6cm – kostka betonowa brukowa   

4cm – podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4  

10cm – podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 

  

Odwodnienie   

Wody opadowe zbierane będą  do środkowo zlokalizowanego prefabrykowanego 

ścieku betonowego z odprowadzeniem do istniejącej studni chłonnej, a czasem do 

kanału deszczowego w działce 4/22.  

Spadki nawierzchni  

Przebieg (spadki) nawierzchni projektowanej dostosować do wyrównanych rzędnych 

wjazdów do garaży.  

 

Organizacja ruchu 

W obszarze opracowania ustanowiono strefę zamieszkania połączoną z oznakowaną 

droga wewnętrzną . 

Docelowo projektuje się rozszerzenie strefy zamieszkania ( znaki D-40 oraz D – 41) 

na całą działkę z ograniczeniem dostępności  znakiem B -2 od strony ul. Sudoła przy 

numerze 33. 

Na całej długości utwardzenia wyznaczona będzie strefa parkowania w układzie 

podłużnym 

 

Uwagi końcowe 

 Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót w budownictwie, normami i przepisami 

szczegółowymi, pod nadzorem osób do tego uprawnionych,  

 Podczas prac przestrzegać przepisów BHP.  


