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LOKALIZACJA:  TUŁOWICE MAŁE -  TUŁOWICE – LIGOTA TUŁOWICKA



1. Cel opracowania
       
     Celem niniejszego opracowania jest  przebudowa ulic Poprzeczna, ul. Dworcowa , H. Sawickiej, Kościelna , 

Morelowa wraz z przebudową istn. ścieżki pieszej i rowerowej na odcinku Tułowice Małe – Tułowice w ramach zadnia 

polegającego na "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej  z miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum

przesiadkowego  w rejonie dworca  PKP Tułowicach"  W ramach powyższej inwestycji zaprojektowano 

przebudowę istniejących ciągów pieszo jezdnych i dostosowania ich parametrów do wymagań 

technicznych ścieżek pieszo-rowerowych. Trasa rowerowa przebiega od miejscowości Tułowice Małe 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 405 do skrzyżowania z ul. Dworcową . Dalszy odcinek trasy rowerowej 

przebiega ulicami. H-Sawickiej-Kościelna- Szkolna- Morelowa – Brzoskwiniowa-Sportowa-Kościuszki 

(DW409) i łączy się z istn. ciągiem pieszo-rowerowym biegnącym do miejskości Ligota Tułowicka.

Odcinek w pasie drogowym drogi wojewódzkiej objęte jest odrębnym zgłoszeniem u Wojewody 

Opolskiego. 

2. Opis stanu istniejącego

Odcinek od drogi powiatowej do istn. zatoki autobusowej (obręb ul. Porcelanowej) 

Na odcinku tym występuje istniejąca ścieżka  bitumiczna szerokości zmiennej od 1.60m do 1.80.  Część istn.

jezdni bitumicznej ścieżki  jest w zadowalającym stanie technicznym jednakże nie spełnia wymagań 

odnośnie minimalnej szerokości ciągu – pieszo- rowerowego

Odcinek jezdni od przystanku autobusowego ul. Dworcowej 

Na odcinku tym występuje chodniki z kostki betonowej szerokości zmiennej od 2.50-4.00m. Chodnik istn. 

rozdzielony jest pasem zielenie. Droga wojewódzka na odcinku tym ograniczona jest krawężnikiem 

betonowych. 

Ulica Dworcowa – droga dwukierunkowa o szerokości 5.0m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

Ulica H. Sawickiej  - droga dwukierunkowa , o nawierzchni bitumicznej szer.6.0, ograniczona 

krawężnikiem betonowym. Pomiędzy ul.Kościelną a Dworcową występuje próg zwalnijący.

Ulica Kościelna – występuje jako ciąg pieszy , szerokość 3.0m , ciąg pieszy posiada nawierzchnię z kostki 

betonowej. 

ul. Szkolna droga w o szerokości 4.00-5.50m ,droga przelotowa przez miejscowość Tułowice służąca obsłudze posesji 

mieszkalnych.

Ul. Morelowa 

STAN PROJEKTOWANY

Odcinek 1 (od drogi powiatowej do istniejącej ścieżki rowerowej)

Początek opracowania  - miejscowość Tułowice Małe. Na odcinku tym zakłada się wykorzystanie 

istniejącego odcinka ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej który pozostaje bez zmian. W 

miejscach wjazdu na ścieżkę oraz połączenia z nową nawierzchnia należy wtopić obrzeże bet.lub krawężnik

do poziomu jezdni. 

Odcinek 2 (od istn. ścieżki z kostki betonowej do zatoki autobusowej)

Na odcinku tym założono przebudowę istn. ścieżki o szerokości zmiennej 1.60-1.80 i poszerzaniu jej do 

2.50m. Poszerzenie ścieżki należy dostosować do warunków terenowych  w taki sposób aby ścieżka nie 

kolidowała i w optymalny sposób wpasowała się w istniejący teren. Projektowany ciąg pieszo jezdny 



należy ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100 wtopionym do poziomu nawierzchni. Obrzeże należy wbudować 

na ławie betonowej C12/15. Powstałe poszarzenie należy wykonać  na podbudowie z kamienia łamanego 

0-31.5mm gr.15cm. Przed ułożeniem w-wy ścieralnej całą powierzchnię ściezki należy oczyścić z brudu 

kurzu. Nawierzchnię ścieżki zaprojektowano z betonu asfaltowego gr.4cm. którą jednolicie należy wykonać

na całej szerokości projektowanej szerokości ciągu. 

Na odcinku gdzie istniejący stan ścieżki jest w złym stanie technicznym , ścieżkę należy oczyścić z brudu , 

kurzu , porośli trawiastych, następnie należy wyrównać mieszankę z betonu asfaltowego gr. średniej 3cm. 

Po ułożeniu w-wy wyrównawczej należy na całej szerokości ułożyć w-wę ścieralną szerokości 2.50m.

Odcinek  ul. Dworcowej 

Na odcinku tym zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2.0m łączącą się z docelowym miejscem tj. 

wiatą rowerową przy centrum przesiadkowym.  Ścieżkę rowerową należy ograniczyć obrzeżem betonowym 

od strony pasa zieleni . Wzdłuż ścieżki zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych z 

kostki bet. gr.8cm.  Miejsca postojowe należy ograniczyć od strony drogi krawężnikiem bet.15x22x100 

wyniesionym +3cm. 

             KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

- Nawierzchnie z kostki betonowej  kolor szary gr.8cm 

 podsypka z miału kamiennego gr.3cm
 podbudowa z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego     0-31,5mm gr.25cm
 w-wa odsączająca z pospółki gr.10cm
 istn. podłoże gruntowe

             KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

 nawierzchnia z ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm 

 podbudowa z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego     0-31,5mm gr.15cm
 w-wa odsączająca z pospółki gr.10cm
 istn. podłoże gruntowe

             KONSTRUKCJA  CHODNIKA

 Nawierzchnie z kostki betonowej  kolor szary gr.8cm (kostka bezfazowa)

 podsypka z miału kamiennego gr.3cm

 podbudowa z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego     0-31,5mm gr.15cm
 w-wa odsączająca z pospółki gr.10cm
 istn. podłoże gruntowe

Odwodnienie ścieżki pieszo – rowerowej 

Na odcinku ciągu pieszo rowerowego wody opadowe będą odprowadzane ze spadkiem w kierunku pasa 

zieleni. Przebudowa (wymiana nawierzchni ) istniejących chodników nie zmieni zagospodarowania 

wodami opadowymi. Wody opadowe będą odprowadzone w sposób dotychczasowy do istn. wpustów 

kanalizacji deszczowej.Na odcinku robót należy oczyścić istniejące wpusty z namułu oraz dokonać 

regulacji wysokościowej istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz studni teletechnicznych. Istniejące 

studnie należy przebudować (pokrywy należy wymienić na nowe klasy min C250). 

Trasa rowerowa odcinek ul. Dworcowa , A – Sawickiej



Na ulicy dworcowej oraz na ulicy Sawickiej wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30km/h. 

Skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. A. Sawicką oraz skrzyżowanie ul. A-Sawickij z Kościelną  należy wynieść

w stosunku do jezdni poprzedzającej +5-10cm.  Nawierzchnię skrzyżowania należy wykonać z kostki 

betonowej gr.8cm (kolor czerwony). Wokół projektowanego skrzyżowania należy wykonać ściek z kostki 

betonowej szerokości 30cm wtopiony do poziomu istn. nawierzchni w celu odprowadzania wody w sposób 

dotychczasowy do istn. wpustów. 

Trasa rowerowa odcinek ul. Kościelnej 

Na ulicy Kościelnej zaprojektowano ciąg pieszo – jezdny oznakowany znakami C13/16 z wykorzystaniem 
istniejącej jezdni szer. ok 3.0m. W celu uspokojenia ruchu na odcinku ciągu pieszo – rowerowego oraz 
nadaniu pierwszeństwa rowerom zaprojektowano wyniesione skrzyżowanie. Nawierzchnię skrzyżowania 
należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm (kolor czerwony). Ulica 1-Maja zlokalizowana będzie docelowo 
w strefe ograniczonej prędkości do 30 km/h . Oznakowanie strefy na początku ulicy 10-maja znakami B-43.

 KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYŻOWANIA NA ULICY A.SAWICKIEJ I KOŚCIELNEJ

- Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej kolor czerwony

- podsypka z miału kamiennego gr.3cm
- podbudowa z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego     0-31,5mm gr.15cm
- istniejąca podbudowa z kamienia 

Trasa rowerowa odcinek ul. Morelowej

Na ul. Morelowej zaprojektowano ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 2.50m .  Projektowaną ścieżkę 

pieszo – rowerową należy ograniczyć  od strony posesji obrzeżem bet. 8x30x100 , od strony jezdni 

krawężnikiem bet 15x22x100 wyniesionym +3cm . Krawężniki i obrzeża należy wbudować na ławie 

betonowej C12/15. Konstrukcję ścieżki zaprojektowano w dwóch warstwach.   Na dolną warstwę 

zaprojektowano  stabilizację cementowo – piaskowej  o  Rm = 2.5MPa dowiezionej z wytwórni gr.15cm. 

Drugą górną w-wę podbudowy należy wykonać z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-31,50 gr.15cm. 

Nawierzchnię ścieralną jezdni zaprojektowano  z kostki betonowej gr.8cm  ułożonej na warstwie miału 

kamiennego gr.3cm. 

Konstrukcja    ścieżki pieszo - rowerowej

 warstwa ścieralna z  kostki betonowej szara prostokątna:  - grubości 8 cm ,  

 podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm , 

 górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego  granitowego lub bazaltowego 0-31,5mm gr.15cm

 dolna w-wa podbudowy  stabilizacja cementowo - piaskowa o Rm=2.5MPa dowieziona z wytwórni  

 grub. 15 cm



Roboty ziemne.
Przewidywane roboty ziemne związane będą z wykonaniem koryta pod projektowaną nawierzchnię. 

Polegać będą na wybraniu i wywiezieniu gruntu poza teren budowy. Nasypy będą miały wyłącznie 

charakter robót uzupełniających, polegających na powiązaniu nowej nawierzchni z przyległym terenem.

Po wykonaniu koryta podłoże należy w maksymalnym stopniu dogęścić. 

Postanowienia końcowe.     
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST.
Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu 
uzbrojenia.  Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia 
robót.  Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru 
robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , należy 
przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

ROBOTY TOWAŻYSZĄCE ZWIŻANE Z INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne
celem zlokalizowania istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem , a w razie
potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach kolizji z rurami
wodociągowymi, kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w ich pobliżu
wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. W miejscach
skrzyżowań kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable należy
nałożyć przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT). Przy zasypywaniu wykopów, na trasie
przebiegu kabla należy ułożyć folię ostrzegawczą.

Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 
Teren , na którym projektowana jest droga  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 
konserwatorskiej.

 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – nie 
dotyczy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i 
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody -nie dotyczy
oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków-wody opadowe tak jak w chwili obecnej będą 

powierzchniowo spływać do istniejącej kanalizacji deszczowej,
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się- Planowane przedsięwzięcie nie stanowi źródła zanieczyszczeń 
wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu uciążliwości ani ograniczeń na terenach otaczających i 
nie posiada negatywnego wpływu na środowisko, a w szczególności na powietrze atmosferyczne, glebę, 
wody podziemne i powierzchniowe oraz zieleń, a zatem nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko,

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów-odpady (masy ziemne) powstaną wyłącznie w czasie 
budowy drogi i zostaną wywiezione zutylizowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa – w czasie 
eksploatacji – odpadów brak,

d  ) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się-Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie 
głównie praca sprzętu mechanicznego. Może dojść do krótkotrwałego wzrostu hałasu i emisji spalin 
uciążliwych dla mieszkańców, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki 
na etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddziaływania na etapie realizacji zadania będą 
tymczasowe, a ujemny wpływ na środowisko ustanie po zakończeniu robót drogowych.



e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne-Roboty będą prowadzone na niewielkiej głębokości i w oddaleniu od ujęć 
wodnych, dlatego nie nastąpi odsłonięcie warstw wodonośnych. Zadrzewienia istniejącego brak.

Przyjęte rozwiązania mają służyć ograniczeniu uciążliwości związanych z ruchem
komunikacyjnym i zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestników ruchu 
drogowego.

10. Obszar oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu znajduje się na działkach na których został zaprojektowany.

Opracował :  mgr inż. Grzegorz Kaczmarek                     Sprawdził    mgr inż. Tomasz Sokulski       

 

             



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przebudowa ulic Poprzeczna, ul. Dworcowa , 
H. Sawickiej, Kościelna , Morelowa wraz z przebudową
istn. ścieżki pieszej i rowerowej na odcinku Tułowice

Małe - Tułowice 
 w ramach zadania

"Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej  z miejscowości Tułowice Małe i
  Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego  w rejonie dworca  PKP Tułowicach"

     INWESTOR : Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

                      

Opracował : Tomasz Sokulski 
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1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

b)Roboty pomiarowe,

c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,

d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,

e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,

f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,

g)Roboty wykończeniowe.

      1.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi

          -  rejon pasa drogowego,

3. tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1 istnieją zagrożenia spowodowane prowadzeniem 
robót w pobliżu użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, 
przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
zagrożenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym  muszę być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym 
przez odpowiedni organ.

Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,

Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref 
niebezpiecznych,

Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy oświetlić 
światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało użytkowników 
drogi.

 Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych

3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy go 
zapoznać z istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy, fakt ten 
odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.

4. Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami

Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

1) -Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

2) -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

3) -Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

4) -Maski ochronne przy robotach pylących,

5) -Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,

6) -Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.

5. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika 
robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z odpowiednim wpisem do 
karty szkolenia BHP.



1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach 
zgodnie z instrukcję producenta.

  1.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych.

7) -teren robót należy odpowiednio oznakować,

8) -zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  i innych 
urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.
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