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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zatok autobusowych wraz z peronami i 

wiatami przystankowymi dla potrzeb „Koncepcji systemu zintegrowanego transportu 

publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 

 

2. Opis ogólny 

Zatoki autobusowe należy wykonać o nawierzchni z kostki granitowej w wymiarach 

minimalnych 18x18x18cm z wypełnieniem fug piaskiem drobnym. Wzdłuż linii istniejącej drogi 

i projektowanej zatoki należy wykonać ściek o przekroju 20x2cm. 

Zatokę autobusową należy każdorazowo dopasować do warunków lokalnych, a jej 

geometrię ustalić na podstawie  aktualnej mapy do celów projektowych. Zatoki wykonać o 

następujących parametrach: 

• szerokość zatoki: 3,00m. 

• długość krawędzi zatrzymania: 20,00m 

• skos wyjazdowy z drogi: 1:7÷1:8, 

• skos wjazdowy na drogę: 1:4 ÷1:6, 

• wyokrąglenia załomów krawędzi zatrzymania i jezdni łukami o promieniu 30,00m, 

• pochylenie podłużne – takie jak przyległej drogi, 

• pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku krawędzi jezdni/ścieku. 

Krawędź zatoki/jezdni oznakować linią poziomą P-7a linia krawędziowa - przerywana 

szeroka. 

Przy zatokach należy wykonać perony dla pasażerów szerokości 1,50m utwardzone kostką 

betonową grubości 6-8cm. Perony wyniesione ponad krawędź zatoki na wysokość min. 10cm. 

Wejście na peron z poziomu jezdni/pobocza po pochylniach o spadku 5% zlokalizowanych w 

obrębie skosów wyjazdowego z drogi i wyjazdowego na drogę. Krawędź peronu od strony 

zatoki obramowana krawężnikiem betonowych typu ciężkiego 20x30x100cm, natomiast od 

strony zieleni obrzeżem betonowym 8x30x100cm. Krawężniki i obrzeża ustawiać na ławach 

betonowych.  

Perony wyposażyć w wiaty przystankowe z ławkami i koszami na śmieci oraz 

oznakowanie pionowe, tj. znak pionowy D-15 „przystanek autobusowy” umieszczany na wiacie 

lub słupku stalowym. Wiaty nie mogą się znajdować bliżej niż 1,50m od krawędzi zatoki.  
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3. Rozwiązanie alternatywne 

W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca na realizację zatoki oraz małego ruchu 

autobusowego należy wykonać przystanek bez zatoki. Zatrzymanie autobusów następuje w 

miejscu wyznaczonym przez namalowaną na pasie jezdni linią przystankową - znak P-17 o 

długości minimalnej 30m. Na całej długości zatrzymania należy wykonać peron oraz wiatę z 

oznakowaniem pionowym zgodnie z opisem zamieszczonym punkcie 2. 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy węzła komunikacyjnego - zatoki 

autobusowej wraz z pętlą autobusową, węzła sanitarnego i obiektów małej architektury 

zlokalizowanego przy drodze krajowej między miejscowościami Niemysłowie - Prudnik. 

Komunikacja po węźle odbywała się będzie w ruchu okrężnym wokół wyspy centralnej, na 

której znajdował się będzie budynek sanitarny. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach 

nr 462/5, 617/11 - obręb Niemysłowice, jednostka ewidencyjna: Prudnik. 

 

2. Opis ogólny 

Węzeł przesiadkowy w formie ronda z wyspą centralną średnicy 24,00m, jednokierunkową 

jezdnią manewrową szerokości 6,00-8,00m. Parkingi dla samochodów osobowych z miejscami 

2,30x5,00m zorientowane prostopadle do drogi zlokalizowanej za pętlą autobusową. 

Komunikacja piesza między parkingami a węzłem sanitarnym po chodnikach. Zjazd do węzła 

szerokości 6,00m poprzez zabudowany pod drogą przepust z rur żelbetowych. Wzdłuż drogi 

prowadzącej do pętli zlokalizowano miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych, 

alternatywnie pokazano ich usytuowanie po przeciwnej stronie drogi. 

Droga  manewrowa o nawierzchni z betonu asfaltowego, miejsca postojowe samochodów 

ciężarowych i samochodów osobowych z kostki granitowej. Chodniki, dojścia i perony z kostki 

betonowej. Obramowanie jezdni z krawężników betonowych typu ciężkiego, obramowanie 

chodników i peronu z obrzeży betonowych. Podbudowa wszystkich nawierzchni utwardzanych  

z kruszywa kamiennego na warstwie mrozoodpornej z piasku. 

Parterowy węzeł sanitarny o wymiarach 5,84x7,64cm zlokalizowany w środku wyspy 

centralnej. Wyspa obsiana trawą z nasadzeniami krzewów i drzewek szczepionych 

o ukształtowanym pniu i koronie. Elementy małej architektury stanowią ławki  

i kosze na śmieci. 
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SPIS TREŚCI: 

tom I OPRACOWANIA: 

1. Opis przedmiotu opracowania – zakres realizacji koncepcji. 

2. Węzeł przesiadkowy Nysa. 

3. Węzeł przesiadkowy Prudnik. 

4. Punkt przesiadkowy Głubczyce. 

5. Przystanek autobusowy w Branicach. 

6. Dworzec autobusowy oraz PKP w Głuchołazach. 

7. Dworzec autobusowy oraz PKP w Grodkowie. 

8. Dworzec autobusowy w Otmuchowie. 

9. Dworzec autobusowy w Paczkowie. 

10. Dworzec autobusowy w Prudniku. 

11. Poczekalnia PKP na peronach w Gminie Skoroszyce:  Skoroszyce, Chróścina, St. Grodków. 

tom II OPRACOWANIA: 

12.  Zatoki autobusowe: 

cz.I  - Gmina Biała 

cz.II - Gmina Branice 

cz.III - Gmina Głubczyce 

cz.IV - Gmina Głuchołazy 

cz.V - Gmina Grodków 

cz.VI  - Gmina Kietrz 

cz.VII  - Gmina Korfantów 

cz.VIII  - Gmina Łambinowice 

cz.IX - Gmina Otmuchów 

cz.X  - Gmina Paczków 

cz.XI  - Gmina Prudnik 

tom III OPRACOWANIA: 

13. Koncepcje wiat przystankowych. 

14.  Budowa parkingów. 

15.  Przebudowa dróg. 

16.  Analiza ciągów komunikacyjnych OF PN2020. 

17. Tabelaryczne zestawienie działek potrzebnych do realizacji zadania. 

18. Tabelaryczne zestawienie kosztów poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych. 

19.  Analiza Stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na obszarze PN 2020. 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

 

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest projekt ujednoliconych wiat przystankowych wykonywany 

w ramach realizacja zadania pt. „Koncepcja systemu zintegrowanego transportu publicznego dla 

obszaru funkcjonalnego PARTNERSTWO NYSKIE 2020”. 

 

2. Opis ogólny 

Koncepcja obejmuje cztery wzory wiat przystankowych przeznaczonych do wykonania na 

peronach zatok autobusowych w gminach uczestniczących  w programie „partnerstwo nyskie 

2020”. Wiaty wyposaŜone w ławki oraz kosze na śmieci o wzornictwie pokrewnym z 

wzornictwem wiat. Dwie wiaty zaprojektowano jako wiejskie, a dwie jako miejskie. 

Wiaty planuje się wykonać z materiałów przyjaznych środowisku, głównie drewniane z 

przeszkleniami, umocowanie w gruncie za pomocą kotew stalowych osadzonych w 

fundamentach betonowych. 
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Opis techniczny - wytyczne 

Budowa bezobsługowej sieci wypoŜyczalni rowerów 
 

 

Sieć wypoŜyczalni rowerów składa się ze stacji ze stojakami i terminalami 

rozmieszczonymi w miejscach o największym ruchu pieszych, np. przy stacjach kolejowych, 

dworcach autobusowych, urzędach i obiektach publicznych, centrach handlowych, kinach, 

osiedlach mieszkaniowych. Dodatkowo przy stacji naleŜy umieścić tablicę z planem miasta 

zawierającym rozmieszczenie wszystkich stacji sieci rowerowej oraz dodatkowo atrakcjami 

turystycznymi w obszarze funkcjonowania wypoŜyczalni. 

Stacja dokująca powinna zapewnić bezpieczne zapięcie roweru do stojaka za pomocą 

zapięcia z szyfrem. Szyfr/pin do roweru uzyskiwany moŜe być za pomocą specjalnej aplikacji 

na smartfony, która jest dostarczana przez firmę obsługującą sieć, lub z terminala (panela 

sterującego) zlokalizowanego przy stacji z rowerami. Wielkości opłat ustala Zamawiający, 

przy uwzględnieniu juŜ funkcjonujących w Polsce stacji, w których wypoŜyczenie roweru na 

godzinę nie przekracza 2zł, z tym Ŝe uŜywanie na czas krótszy niŜ 20 minut jest darmowe.     

Stacje nie powinny znajdować się zbyt daleko od siebie, w niewielkich miejscowościach 

odległości te nie powinny przekraczać 500m. 

 W przypadku wynajęcia do obsługi sieci rowerowej specjalistycznej firmy do jej 

obowiązków powinno naleŜeć postawienie stacji dokujących, naprawy uszkodzonych 

rowerów i utrzymanie ich w czystości, ubezpieczenie (w przypadku kradzieŜy firma 

podstawia nowy rower) oraz dostarczenie oprogramowania do obsługi płatności i 

pozyskiwania szyfrów/pinów zabezpieczających zamki wraz z aplikacjami na urządzenia 

mobilne. 

Rowery powinny być wysokiej klasy, z osobistym zapięciem, przerzutkami i hamulcami 

zintegrowanymi w piaście, trudno przebijalnymi oponami, oświetleniem, osłoną łańcucha, 

błotnikami i dzwonkiem, z koszem na kierownicy umoŜliwiający umieszczenie w nim torby, 

zakupów itp. 

Aby zapobiegać kradzieŜom i dewastacji, rowery powinny mieć charakterystyczny 

wygląd - odbiegający od typowych rowerów - z zachowaniem swojej funkcjonalności, mieć 

wytrzymała konstrukcję i osprzęt odporny na zniszczenia mechaniczne. Do ich budowy 

(łącznia osprzętu z ramą) powinny być uŜyte nietypowe śruby, do których nie pasują 

zwyczajne klucze.  Pełne koła zamiast szprychowych moŜna wykorzystać na reklamę. 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowa parkingów dla samochodów osobowych 

przy ul. Staszica oraz między ulicami Sikorskiego i Słowackiego. Dojazdy do parkingów 

poprzez zjazdy publiczne. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 367/24 oraz 344 - obręb 

Paczków, jednostka ewidencyjna: Paczków. 

 

2. Opis ogólny 

Parkingi planuje się wykonać o nawierzchni z kostki granitowej gr. 10cm na podsypce 

piaskowo-cementowej, podbudowie z kruszywa kamiennego oraz warstwie mrozoodpornej z 

piasku. Obramowanie parkingów z krawęŜników granitowych, obramowanie przyległych 

chodników z obrzeŜy granitowych. Wydzielenie miejsc postojowych od dróg manewrowych za 

pomocą linii z koski granitowej koloru czarnego. Wjazd na parkingi za pomocą zjazdów 

publicznych. Krawędzie przecięcia z drogami wyokrąglone łukami. 

 

2.1  Parking przy ul. Staszica 

Droga manewrowa parkingu jednokierunkowa z wjazdem od ul. Sikorskiego oraz 

wyjazdem w ul. Staszica. Parkowanie w układzie równoległym (5 miejsc) oraz w jodełkę (10 

miejsc) pod katem 45º do osi jezdni manewrowej. Nawierzchnia parkingu i miejsc postojowych 

obniŜona maksymalnie o 2cm w odniesieniu do chodników. Obramowanie parkingu 

krawęŜnikami  granitowymi obniŜonymi. WzdłuŜ ulicy Staszica chodnik szerokości 2,00m, przy 

budynku usługowym chodnik szerokości minimalnej 2,40m stanowiący deptak biegnący wzdłuŜ 

zabytkowych murów starego miasta. 

Powierzchnia zabudowy wynosi około 745m
2
. 

 

2.2  Parking przy ul. Sikorskiego i Słowackiego 

Parking planuje się wykonać z droga manewrową dwukierunkową szerokości 5,00m 

i miejscami postojowymi usytuowanymi prostopadle do osi jezdni. Wjazdy na parking od ulic 

Sikorskiego i Słowackiego poprzez zjazdy publiczne. Z drogi manewrowej wyprowadzone będą 

zjazdu indywidualne do przyległych posesji.  

Powierzchnia zabudowy wynosi około 745m
2
. 

 Zespół projektowy: 

Asystent Projektant 

mgr inŜ. Grzegorz Sobkowiak mgr inŜ. PAWEŁ OPAŁKA 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy drogi w ul. Sportowej - od 

ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej. Przy ul. Sportowej naprzeciw stadionu projektuje się 

parking dla samochodów osobowych, oraz dwa miejsca dla postoju autobusów, na odcinku przy 

ul. Warszawskiej miejsca postojowe w układzie prostopadłym do osi jezdni. Teren inwestycji 

zlokalizowany jest na dz. nr 417/1, 417/2, 420/1, 420/2, 421/2, 439/2, 439/3, 438/2, 437/2, 434/3, 

433/5, 433/4, 433/3, 442 - obręb Grodków, jednostka ewidencyjna: Grodków - miasto. 

 

2. Opis ogólny 

Odcinek ul. Sportowej od skrzyżowania z ul. Kasztanową planuje się jako ulicę 

jednokierunkową o szerokości 4,00m. Na pozostałym odcinku do skrzyżowania 

z ul. Warszawską ulica dwukierunkowa z możliwością wykonania jezdni o szerokości 5,00-

6,00m. Projektowana ulica załamana w planie pod kątem 97º. Na północnej odnodze 

ul. Sportowej biegnącej do ul. Kasztanowej projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową szerokości 

2,50m. Włączenie ul. Sportowej do publicznych dróg gminnych za pośrednictwem skrzyżowań 

zwykłych typu „T”. Nawierzchnia jezdni w ul. Sportowej z betonu asfaltowego. 

Na działce 439/2 projektuje się parking dla samochodów osobowych (70 miejsc 

o wymiarach 2,50x5,00m) z miejscami postojowymi usytuowanymi pod kątem 45º do jezdni 

manewrowych. Jezdnie jednokierunkowe szerokości 4,00m. Dodatkowe 50 miejsc postojowych 

z parkowanie prostopadłym uzyskano na odnodze ul. Sportowej włączającej się do 

ul. Warszawskiej. W pasach rozdzielający miejsca postojowe projektuje się trawniki z 

nasadzeniem krzewów lub drzew szczepionych o kształtowanych koronach. 

Chodnik zlokalizowano wzdłuż zachodniej i południowej krawędzi jezdni. 

Przy parkingu przy ul. Sportowej miejsce postojowe z peronem mieszczące dwa autobusy. 

Dodatkowa zatoka postojowa dla autobusów zlokalizowana między bramami wjazdowymi na 

stadion. 

Parkingi planuje się wykonać o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 

piaskowo-cementowej, podbudowie z kruszywa kamiennego oraz warstwie mrozoodpornej z 

piasku. Alternatywnie miejsca postojowe można wykonać jako biologicznie czynne z płyt 

ażurowych. Obramowanie parkingów z krawężników betonowych, obramowanie chodników z 

obrzeży betonowych. Wydzielenie miejsc postojowych od dróg manewrowych za pomocą  koski 

zróżnicowanej kolorystycznie.  
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3.  Rozwiązania alternatywne  

 

W celu uzyskania dwukierunkowego połączenia samochodowego z ul. Kasztanową 

proponuje się podział i zmianę sposobu użytkowania działki gminnej nr 421/4. Poszerzony pas 

działki 420/2 stanowiący północną odnogę ul. Sportowej pozwoli na wykonanie ulicy 

jednokierunkowej do stadionu wraz z ciągiem pieszo-rowerowym; południowy odcinek 

ul. Sportowej - obecnie utwardzony stanowiłby jezdnię wyjazdową ze stadionu (ciąg pieszo-

jezdny). Wariant ten przedstawiono w części graficznej opracowania na rys. nr Grod.1.     

Analogicznie dzięki podziałowi działki gminnej nr 443 (przy stadionie) i włączeniu jej do 

pasa drogowego istnieje możliwość przesunięcia dwukierunkowego odcinka ul. Sportowej na 

południe i wykonanie chodnika w formie jak na rysunku, a po drugiej stronie jezdni ścieżki 

rowerowej dwukierunkowej stanowiącej ciągłość od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej. 

Jednocześnie istnieje możliwość wykonania parkingu głównego z parkowaniem „w 

jodełkę” jako parkingu z parkowaniem prostopadłym. 

 

Powierzchnia zabudowy inwestycji (bez terenów wydzielanych z przyległych działek dla 

rozwiązywania alternatywnego) wynosi około 11000m
2
, powierzchnia uzyskana z podziałów 

wynosi około 700m
2
. 

 

Zespół projektowy: 

Asystent Projektant 

mgr inż. Grzegorz Sobkowiak mgr inż. PAWEŁ OPAŁKA 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy drogi w ul. Przemysłowej w Prudniku 

wraz z chodnikiem jednostronnym, zatokami autobusowymi oraz zjazdami na przyległe posesje. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr Prudnik ul. Przemysłowa, Rejon działek: 2807/79, 

2805/79, 2803/79, 2801/79, 2799/79, 2797/79, 2795/79, 2793/74, 2791/74, 2789/72, 2787/69, 

2785/64, 2783/61, 2781/56, 2779/50, 2777/47, 2775/47, 2773/47, 2771/47, 2769/42, 2767/42, 

2765/42, 2763/42, 2761/42, 2759/41, 2757/39, 2755/39, 2753/33, 2751/33, 2749/33, 2747/28, 

2745/20, 2743/28, 2741/28, 2739/28, 2737/28, 1304/24, 2734/28, 1295/20, 1294/20, 1293/20, 

1292/20, 2435/28, 2428/17, 2429/17, 1372/17, 2425/16, 2424/16, 2421/15, 2418/1, 2419/1, 

2414/1, 2413/1, 2415/1 - k.m. 1 - obręb Niemysłowice, jednostka ewidencyjna: Prudnik - miasto;  

 

2. Opis ogólny 

Projektowany odcinek drogi ma długość około 1270m. Szerokość drogi na odcinkach 

prostych wynosi 7,00m, na łukach poziomych poszerzony do 10,00 na odcinkach prostych 

przejściowych. Jezdnia o przekroju poprzecznym daszkowym ze spadkami i=2% w kierunku od 

osi do ścieków. Przy południowej krawędzi jezdni chodnik szerokości 2,00m ze spadkiem 

poprzecznym 1-2% w kierunku jezdni. W km 0+500,00 projektuje się obustronne zatoki 

autobusowe szerokości 3,00m z peronami szerokości 1,50 i 2,00m wyposaŜone w wiaty 

przystankowe. Dojazdy do posesji uŜytkowanych oraz przyległych niezabudowanych i pół 

poprzez zjazdy indywidualne szerokości 3,00-7,00m. Na krawędzi z jezdnią skosy 1:1 lub łuki 

wyokrąglające o promieniach 5,00m. 

Włączenie do ul. Nyskiej za pomocą skrzyŜowania zwykłego typu „T”.  

 

3. Rodzaje nawierzchni 

Warstwa ścieralna i wiąŜąca nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Podbudowa z 

kruszywa granitowego, warstwa mrozoochronna, odsączająca z piasku średniego. 

Chodniki, perony i zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm z dopuszczeniem na chodnikach 

kostki grubości 6cm 

 

4. Obramowanie projektowanych elementów dróg 

Obramowanie jezdni z krawęŜników betonowych 15x30x100cm, w miejscach zjazdów 

krawęŜniki obniŜone lub najazdowe wystające max 2cm ponad krawędź jezdni. 

Chodniki i perony obramowane obrzeŜami betonowymi 8x30x100cm. 

KrawęŜniki i obrzeŜa ustawiane na ławach betonowych z oporem. 

5. Odwodnienie. 
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Odwodnienie powierzchniowe za pomocą obustronnych ścieków przykrawęŜnikowych 

20x2cm z odprowadzeniem wód do planowanej do rozbudowy kanalizacji deszczowej. 

Kanalizacja deszczowa wyposaŜona w studzienki połączeniowe/rewizyjne oraz typowe wpusty 

uliczne wyposaŜone w kraty Ŝeliwne odbierające wody opadowe ze ścieków. 

Zastosowanie odwodnienia wgłębnego w postaci drenaŜy w zaleŜności od warunków 

gruntowych i poziomu wód gruntowych. 

 

6. Oświetlenie 

Oświetlenie drogi za pomocą opraw oświetleniowych montowanych na słupach stalowych 

bądź betonowych. Zasilanie latarni linia kablową podziemną. 

 

7. Sieci infrastruktury technicznej 

Sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą, takie jak wodociąg, gazociąg, 

kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna powinna być wykonana przed 

wykonaniem nawierzchni jezdnie wg wytycznych Inwestora oraz warunków technicznych 

wydanych przez zarządców  poszczególnych sieci. 

 

8. Organizacja ruchu 

Projekt docelowej organizacji ruchu w postaci oznakowania pionowego i poziomego 

ustalający zasady pierwszeństwa przejazdu, bezpieczeństwa pieszych oraz pojazdów naleŜy 

opracować na etapie pozwolenia budowlanego. 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  

 
 

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy drogi w ul. Andersa oraz budowy 

drogi prostopadłej w kierunku ul. Księdza Skowrońskiego w Prudniku wraz z chodnikiem 

jednostronnym, zatokami autobusowymi oraz zjazdami na przyległe posesje. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr: 1008/189, 1937/172, 1948/172, 1490/90, 

1990/172, 1491/90, 1991/172, 1539/172, 1541/172, 1545/172, 1547/172, 1549/172, 1551/172, 

1553/172, 1555/172, 1557/173, 1559/173, 1561/174, 1563/174, 1992/161, 1001/160, 1000/159, 

999/158 - obręb Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik - miasto. 

 

2. Opis ogólny 

Koncepcja obejmuje dwa odcinki drogi, pierwszy o długości 210,00m stanowi kontynuację 

jezdni w ul. Andersa od ul. Cichej wraz chodnikiem jednostronnym i zjazdami na posesje 

prywatne; odcinek drugi prostopadły do ul. Andersa prowadzący do ul. Księdza Skowrońskiego 

380,00m. Drogi, chodniki, zjazdy projektuje się o nawierzchni z kostki betonowej 

drobnowymiarowej obramowane krawęŜnikami betonowymi. Połączenia dróg za pomocą 

skrzyŜowań zwykłych cztero i trójwylotowych o łukach wyokrąglających nie mniejszych niŜ 

6,00m. W ul. Andersa chodnik szerokości 2,00m po stronie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, 

spadek poprzeczny chodnika i=1-2% w kierunku jezdni, obniŜenie chodnika do poziomu zjazdu 

za pośrednictwem pochylni o spadku 4%. 

W drodze prostopadłej chodnik obustronny na odcinku do ul. Spokojnej, na pozostałej 

długości chodnik prawostronny. Przy skrzyŜowaniu z ul. Andersa projektuje się zatokę 

autobusową szerokości 3,00m z peronem/chodnikiem szerokości 2,00m wyposaŜonym w wiatę 

przystankową. 

Proponuje się jezdnię o przekroju poprzecznym jednospadowym ze spadkami i=2% w 

kierunku ścieku przykrawęŜnikowego przy chodniku. Dojazdy do posesji z zabudową 

jednorodzinną oraz przyległych niezabudowanych i pół poprzez zjazdy indywidualne szerokości 

3,00-7,00m. Na krawędzi z jezdnią skosy 1:1, krawęŜniki najazdowe obniŜone do wysokości 

max. 2cm ponad krawędź jezdni. 

 

3. Rodzaje nawierzchni 

Warstwa ścieralna jezdni i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-

cementowej. Podbudowa z kruszywa granitowego, warstwa mrozoochronna, odsączająca z 

piasku średniego. 

Chodniki i peron z kostki betonowej gr. 6cm. 
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Zatokę autobusową proponuje się wykonać z kostki granitowej gr. 18cm na podbudowie z 

betonu podkładowego gr. 20cm. Dolne warstwy nawierzchni to kruszywo granitowe oraz piasek. 

 

4. Obramowanie projektowanych elementów dróg 

Obramowanie jezdni z krawęŜników betonowych 15x30x100cm, w miejscach zjazdów 

krawęŜniki obniŜone lub najazdowe wystające max 2cm ponad krawędź jezdni. 

Chodniki i perony obramowane obrzeŜami betonowymi 8x30x100cm. 

KrawęŜniki i obrzeŜa ustawiane na ławach betonowych z oporem. 

 

5. Odwodnienie. 

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą jednostronnych ścieków przykrawęŜnikowych 

20x2cm z odprowadzeniem wód do planowanej do rozbudowy kanalizacji deszczowej. 

Kanalizacja deszczowa wyposaŜona w studzienki połączeniowe/rewizyjne oraz typowe wpusty 

uliczne wyposaŜone w kraty Ŝeliwne odbierające wody opadowe ze ścieków. 

Zastosowanie odwodnienia wgłębnego w postaci drenaŜy w zaleŜności od warunków 

gruntowych i poziomu wód gruntowych. 

 

6. Oświetlenie 

Oświetlenie drogi za pomocą opraw oświetleniowych montowanych na słupach stalowych 

bądź betonowych. Zasilanie latarni linia kablową podziemną. 

 

7. Sieci infrastruktury technicznej 

W ulicy Andersa istniejące nadziemne elementy infrastruktury podziemnej w postaci 

skrzynek zaworów gazu i wody, pokryw studzienek kanalizacyjnych naleŜy wypoziomować do 

nowoprojektowanej nawierzchni.  

Sieci infrastruktury technicznej w odcinku prostopadłym takie jak wodociąg, gazociąg, 

kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna powinna być wykonana przed 

wykonaniem nawierzchni jezdni wg wytycznych Inwestora oraz warunków technicznych 

wydanych przez zarządców  poszczególnych sieci. 

 

8. Organizacja ruchu 

Projekt docelowej organizacji ruchu w postaci oznakowania pionowego i poziomego 

ustalający zasady pierwszeństwa przejazdu, bezpieczeństwa pieszych oraz pojazdów naleŜy 

opracować na etapie pozwolenia budowlanego. 

W celu uniknięcia nadmiernej ilości oznakowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom proponuję się na osiedlu domków jednorodzinnych wprowadzić znaki D-40 oraz 
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D-41 ustanawiające na znajdujących się na osiedlu drogach „strefę zamieszkania”, w której 

pierwszeństwo maja piesi a prędkość ograniczona jest do 20km/h. 

Drugą opcją jest wprowadzenie na obszarze osiedla oznakowania D-52 i D-53 - „strefa 

ruchu”, „koniec strefy ruchu” z ograniczeniem prędkości do 30km/h za pomocą znaku B-43.  

W obu przypadkach na skrzyŜowaniach proponuje się stosować tzw. regułę prawej ręki 

obowiązującą na skrzyŜowaniach równorzędnych.   
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

l.   Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zatoki autobusowej oraz parking dla 

samochodów osobowych przy przystanku kolejowym w Moszczance. Dojazd do parkingu 

poprzez zjazdy publiczny i dwukierunkową drogę manewrową zakończoną placem do 

zawracania. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 1344/2, 1344/2 - obręb 

Moszczanka, jednostka ewidencyjna: Prudnik - obszar wiejski - przyległych do drogi gminnej. 

 

2. Opis ogólny 

Zatokę planuje się wykonać o nawierzchni z kostki granitowej gr. 18cm na podsypce 

piaskowo-cementowej, podbudowie z kruszywa kamiennego oraz warstwie mrozoodpornej z 

piasku. Obramowanie zatoki z krawężników betonowych typu ciężkiego, peron z kostki 

betonowej gr. 6cm obramowany obrzeżami betonowymi. Miejsca postojowe i droga manewrowa 

parkingu z kostki betonowej drobnowymiarowej. Wydzielenie miejsc postojowych od dróg 

manewrowych za pomocą kostki o różnych kolorach. Wjazd/wyjazd z parkingu za pomocą 

zjazdu publicznego. Krawędzie przecięcia z drogami wyokrąglone łukami. Parking mieści 19 

miejsc dla samochodów osobowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje 

możliwość zwiększenia ilości miejsc parkingowych w razie potrzeby. Droga manewrowa 

dwukierunkowa zakończona placem do zawracania średnicy 12,00m. Peron wyposażony w wiatę 

przystankową 

Tereny przyległe obsiane trawą z możliwością obsadzenia krzewami ozdobnymi i 

drzewami szczepionymi. 

Powierzchnia zabudowy wynosi około 950m
2
. 
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Nr drogi
Stan 

techniczny
Zarządca

Niezbedę prace do 

wykonania

Wielkość nakładów na 

1m² drogi [zł][netto]

108903 O 3 Gmina Branice Przebudowa 180

104719 O 2 Gmina Łambinowice Przebudowa 180

107388 O 4 Gmina Prudnik Remont 120

107262 O 4+ Gmina Prudnik Remont 120

107398 O 5 Gmina Prudnik - -

108809 O 3 Gmina Kietrz Przebudowa 180

106970 O 4 Gmina Otmuchów Remont lub Przebudowa 120/180

106968 O 4 Gmina Otmuchów Remont lub Przebudowa 120/180

106969 O 4 Gmina Otmuchów Remont lub Przebudowa 120/180

106971 O 4 Gmina Otmuchów Remont lub Przebudowa 120/180

1205 O 3- Powiat Nysa Przebudowa 180

1206 O 1+ Powiat Nysa Przebudowa 180

1522 O 3 Powiat Nysa Przebudowa 180

1523 O 2 Powiat Nysa Przebudowa 180

1524 O 2+ Powiat Nysa Przebudowa 180

1525 O 4 Powiat Nysa Remont 120

1526 O 2+ Powiat Nysa Przebudowa 180

1528 O 3 Powiat Nysa Przebudowa 180

1529 0 2 Powiat Nysa Przebudowa 180

1530 O 3 Powiat Nysa Przebudowa 180

1532 O 3- Powiat Nysa Przebudowa 180

1533 O 3 Powiat Nysa Przebudowa 180

1534 O 3 Powiat Nysa Przebudowa 180

1535 O 3 Powiat Nysa Przebudowa 180

1537 O 4+ Powiat Nysa Remont 120

1559 O 2 Powiat Nysa Przebudowa 180

1608 O 3 Powiat Nysa Przebudowa 180

1617 O 3 Powiat Nysa Przebudowa 180

1619 O 4 Powiat Nysa Remont 120

1620 O 3- Powiat Nysa Przebudowa 180

1621 O 3+ Powiat Nysa Remont 120

1623 O 4+ Powiat Nysa Remont 120

1624 O 3+ Powiat Nysa Remont 120

1625 O 3 Powiat Nysa Przebudowa 180

1605 O 3- Powiat Nysa Przebudowa 180

1640 O 3 Powiat Nysa Przebudowa 180

1641 O 2 Powiat Nysa Przebudowa 180

1643 O 1+ Powiat Nysa Przebudowa 180

1644 O 4+ Powiat Nysa Remont 120

1645 O 3+ Powiat Nysa Remont 120

1673 O 3+ Powiat Nysa Remont 120

2232 O 4+ Powiat Nysa Remont 120

2238 O 2 Powiat Nysa Przebudowa 180

1268 O 2 Powiat Prudnik Przebudowa 180

1611 O 2- Powiat Prudnik Przebudowa 180

1613 O 4- Powiat Prudnik Remont 120

1616 O 4+ Powiat Prudnik Remont 120

1618 O 4+ Powiat Prudnik Remont 120

416 4 DW Opole Remont 120

407 4- DW Opole Remont 120

411 4 DW Opole Remont 120

414 4 DW Opole Remont 120

Analiza stanu technicznego ciągów komunikacyjnych OF PN2020
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Nr drogi
Stan 

techniczny
Zarządca

Niezbedę prace do 

wykonania

Wielkość nakładów na 

1m² drogi [zł]

1216 O 4 Powiat Głubczycki Remont 120

DK40 4 GDDKiA Remont 120

DK40a 4 GDDKiA Remont 120

DK41 4- GDDKiA Remont 120

DK41a 3 GDDKiA Przebudowa 180

DK46 4- GDDKiA Remont 120

Ul. Andersa - Gmina Prudnik Budowa 180

Ul. Przemysłowa - Gmina Prudnik Budowa 180

Analiza stanu technicznego ciągów komunikacyjnych OF PN2020
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Powiat Gmina

Mijescowość/ 

Przystanek

Wykaz dzaiłek niezbędnych 

do realizacji inwestycji

Pow. do 

wykupu 

Ciek wodny 

do 

przykrycia

Koszt 

wykupu 

działki

Koszt 

zatoczki/wiaty/

zatoczki i 

wiaty/drogi

[m²] [m²] [zł] [zł] [netto]

Brzeg Grodków Grodków 296, 297 51,1 5110 150000
5110 150000

Głubczce Branice Włodzienin - Kolonia 824, 674/33, 674/16 183,2 18320 150000
18320 150000

Głubczyce

Głubczyce ul. 
Sobieskiego

427, 343/2, 343/4, 342/3, 
429/64, 429/66 263,5 26350 300000

Głubczyce

Głubczyce ul. Jana 
Pawła II

447, 451/21, 
369/1,0369/3,370 369,05 36905 300000

63255 600000

Nysa Głuchołazy Biskupów - Łączki 482, 8/2, 23/5 120,7 12070 180000
Biskupów 39 171, 168 150000
Biskupów 44 171, 168 150000

Bodzanów ist. 
Przystanek 995, 983, 981 441 44100 150000
Burgrabice 139 407, 772, 582 88,2 8820 180000
Charbielin 538 30000
Charbielin oś. 
Pionierów 735/1, 732, 719 90,5 9050 180000
Gierłacice 48 500/1, 500/2, 588, 590 232,4 870,9 110330 300000
Gierłacice 75A 549/1, 590, 316, 315 320,3 19218 180000
Jarnołtówek 37 441, 442, 443/2, 476 93,5 9350 150000
Konradów 130 187, 417, 751, 152/1 167,3 10038 180000
Markowice 29 36, 37, 192 22,8 2280 150000
Podlesie 98 275, 88/10, 88/5 729,5 43770 300000
Jarnołtówek 10 491, 464/12, 465 194,7 19470 180000
Podlesie 77 360,3 21618 150000
Pokrzywna 32 211, 4, 20/16, 20/11 105,9 10590 180000
Polski Świętów 60B 165, 468, 191/1 210,3 21030 300000
Bodzanów 981, 955 131,7 13170 30000
Gierłacice 28 590, 471, 470 31,8 272,2 29128 180000
Stary Las 16 54/1, 805 10,5 1050 30000
Stary Las 61 473, 806 11,8 708 30000
Nowy Las 80 319, 601 19,4 1940 30000
Nowy Las 108 355, 601 19,4 1940 30000
Konradów 101, 51b 749, 437/1, 752 22,5 52,1 7460 60000
Burgrabice 110 476, 772, 774 175,3 17530 180000
Podlesie 144, 143, 39/3, 39/4, 39,5 302,1 18126 300000

432786 3960000

Korfantów Borek 61/5, 61/6, 91 113,9 6834 150000
Gryzów 346 150000
Kuźnica Ligocka 116 91, 178, 180 140,9 8454 150000
Kuźnica Ligocka 45 311/1, 311/2, 364, 195 243,2 24320 150000
Myszowice 90, 362 195,3 19530 150000
Piechocice 331, 345, 279 174,6 10476 150000
PrzydroŜe Małe 
Kościół 470 150000
PrzydroŜe Małe 39 466, 459/2, 186/2 105,4 10540 150000
PrzydroŜe Wielkie 173, 351 108,3 10830 150000
Puszyna 413, 577/1, 577/2, 577/3 64,3 6430 150000
Rączka 66 150000
Rzymkowice 231/3, 231/5, 1544 225,6 13536 150000
Stara Jamka 271/6, 665 97,8 5868 150000
Ścinawa Mała 591/1, 298/1, 296 34,4 3440 150000
Ścinawa Nyska 345, 182, 181, 183/2 37,3 3730 150000

SUMA:

SUMA:

Wykaz działek niezbędnych do realizacji zatok autobusowych, koszt wykupu, koszt 

budowy/remontu zatok, wiat i dróg

SUMA:

SUMA:
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WęŜa 482 150000
Wielkie Łąki 288, 60, 61 107,7 10770 150000
Włostowa 321, 322, 365, 317/1 171,7 17170 150000

151928 2700000

Łambinowice Bielice 611/2 150000
Drogoszów 206/1, 45/1, 45/2 246,5 24650 150000
Dworzysko 304, 12/23 41,7 2502 150000

Lasocice
320/3, 127/1, 127/2, 128/1, 
128/2 90,3 5418 150000

Łambinowice PKP 450, 451/5 365,2 21912 150000
Łambinowice Kościół, 
k.Bielice 716, 221/2, 718, 218 127,8 12780 300000
Malerzowice Wielkie 
SKRZ 195, 171 204,4 12264 150000
Malerzowice Wielkie 
Kawiarnia 307/2, 178 148,4 8904 150000
Okopy 715, 531, 532 124,2 7452 150000
Piątkowice Małe 40/3, 359/1, 391 80,5 4830 150000
Szadurczyce 88/3, 88/2, 88/4, 44 266,9 26690 150000
Wierzbie SKRZ 383, 407 32,9 3290 150000
Wierzbie Kościół 283/2, 498 340,9 34090 150000

164782 2100000

Otmuchów

Otmuchów ul. 
Sienkiewicza 372, 241, 375 150000
Otmuchów ul. 
Krakowska 407, 499 46,31 4631 150000

Otmuchów ul. Lipowa 678, 670/2, 694 397,1 23826 300000

Otmuchów ul. 
Powstańców Śląskich 234, 348 171,4 17140 150000

45597 750000

Paczków Dziewietlice 119/1, 119/2, 504, 541, 498 133 7980 150000
Gościce 377, 376, 491 335,6 33560 150000
Kamienica 20a 1272, 498 230,1 13806 150000
Kamienica 78 1516, 995/1, 996, 978 300000
Kamienica 161 1047, 1530 150000
Kozielno 420 30000
Lisie Kąty 91/1, 30000
Unikowice 41 106/1, 216 304,4 18264 150000
Unikowice 2 115/1, 207, 116, 117 64,2 28,8 9300 180000
Paczków ul. 
Robotnicza 542/3, 543/2 333,9 20034 150000
Paczków 951, 932/5, 932/2 77,4 7740 150000
Paczków ul. 
Daszyńskiego 711 30000
Paczków 24 1254, 1158/1 30000
Trzeboszowice 851 150000
Ujeździec 6/3, 6/4 150000
Wilamowa 239, 206, 9/4, 9/3, 9/2 378,6 37860 150000

148544 2100000

Prudnik Biała Miłowice 215/3, 215/5, 215/7, 216 100,6 10060 150000
Mokra 3 544/49, 313/39 150000
Mokra 16 572/33, 275/152, 614/153 150000

10060 450000

Prudnik

Prudnik (Basen 
miejski)

2525/92, 1824/84, 2221/2, 
1823/49 81,5 4890 10000

Prudnik (Kompleks 
Sportowy) 1861/92, 1858/92 10000

Prudnik ul. Kościuszki 113, 117, 1996/111, 580/226 273 27300 150000

Prudnik Plac Wolności 482/133, 454/133, 636/223 320,17 32017 300000

SUMA:

SUMA:

SUMA:

SUMA:

SUMA:
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Prudnik ul. Kościuszki 

ZS 589/218, 580/226, 1007/218 151,3 15130 150000

Prudnik Rynek 429 10000

Rudziczka 600/1, 561/3, 563/3, 874/3 20000

Szybowice 165 1206/2, 563/2 20000

Szybowice 84 1312/2, 522/8 20000

Szybowice 365 1205/1, 398 20000

Szybowice 216b 1209/5, 1083, 1084 20000

Wierzbiec 117/4, 320/3 20000

Prudnik ul. Andersa

1008/189, 1937/172, 

1948/172, 1490/90, 1990/172, 

1491/90, 1991/172, 1539/172, 

1541/172, 1545/172, 

1547/172, 1549/172, 

1551/172, 1553/172, 

1555/172, 1557/173, 

1559/173, 1561/174, 

1563/174, 1992/161, 

1001/160, 1000/159, 999/158

3917 391700 705060

Prudnik ul. 

Przemysłowa

2803/79,2801/79, 2799/79, 

2797/79, 2795/79, 793/74, 

2791/74, 2789/72, 2787/69, 

785/64, 

2783/61, 2781/56, 2779/50, 

777/47, 2775/47, 2773/47, 

2771/47, 769/42, 2767/42, 

2765/42, 2763/42, 761/42, 

2759/41, 2757/39, 2755/39, 

753/33, 2751/33, 2749/33, 

2747/28, 745/20, 2743/28, 

2741/28, 2739/28, 737/28, 

1304/24, 2734/28, 1295/20, 

294/20, 1293/20, 1292/20, 

2435/28, 428/17, 2429/17, 

1372/17, 2425/16, 424/16, 

2421/15, 2418/1, 2419/1, 

7260,3 435618 1306854

Niemysłowice - 

Prudnik

462/5, 617/11 1030,43 61825,8 185477,4

CzyŜowice 476/5, 416/1, 536 20000

Dębowiec 71/1, 169, 108/3 20000

Łąka Prudnicka 252/3, 309/9, 795/5, 320/5 10000

Łąka Prudnicka 21 800/6, 205 10000

Mieszkowice 152 254/1 5000

Mieszkowice 115a 211/4 5000

Mieszkowice 53 647/6, 302 5000

Mieszkowice 9 647/3, 348 5000

Moszczanka 600 600, 553 5000

Moszczanka 290 290, 553 5000

Moszczanka 684/3 684/3, 553 5000

Moszczanka 535/6, 740 5000

Moszczanka 890/2 5000

Niemysłowice 46 625/1 5000

Niemysłowice 109 669/2 5000

Niemysłowice 128,131 283/1, 203/1, 617/1 10000

Piorunkowice 165/2, 176/19 10000

Piorunkowice 2 1/2, 165/1 5000

Rudziczka 17a 386/2, 385/2, 874/2, 428/1 10000

Rudziczka Szkoła 632/5, 632/7 5000

Rudziczka 113 813/1, 811, 112/1 10000

Wierzbiec 24 117/3, 307/7, 290/1 5000

968481 3117391,4SUMA:
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KONCEPCJA SYSTEMU ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA 

OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

Opisy przedmiotów zamówienia dla SIWZ

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA SYSTEMU ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA 

OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

TOM IV 

Opisy przedmiotów zamówienia dla SIWZ 

Planbud Paweł Opałka

Ul. Zjednoczenia 9/2

77 435 3

Archiconcept Piotr Opałka

 

Nysa 29.01.2016 

 

 

KONCEPCJA SYSTEMU ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA 

PARTNERSTWO NYSKIE 2020 

 

Opracował: 

Planbud Paweł Opałka 

Ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa 

435 3 029, 77 44 55 174 

Przy współpracy: 

Archiconcept Piotr Opałka 
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C e n t r u m  p r z e s i a d k o w e  w  N y s i e  
 

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowy dworca PKS zlokalizowanego 

przy ul. Racławickiej w Nysie”. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 70/40, 70/52, 

70/53, 70/55, 70/59 - obręb Nysa, jednostka ewidencyjna: Nysa - Śródmieście 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem przebudowę całego 

dworca wraz z odcinkiem ul. Racławickiej od ronda w drodze krajowej (ul. Bema) do Kanału 

Bielawskiego, zgodnie z załączona koncepcją. Perony przesiadkowe komunikacji PKS należy 

zlokalizować przed budynkiem głównym dworca wraz z droga manewrową obsługującą zatoki 

postojowe oraz miejsca postojowe dla autobusowych oczekujących. Kanał Bielawski pod 

miejscami postojowymi dla autobusów należy zabudować. Komunikacja piesza i rowerowa po 

chodnikach i ścieżkach rowerowych. W miejscu istniejącego placu manewrowego 

zaprojektować parking dla samochodów osobowych. Wzdłuż ul. Racławickiej postój Taxi i 

dodatkowe miejsca postojowe, równolegle do os jezdni. Perony oraz dojście z budynku 

głównego zadaszone wiatą. Należy zaprojektować wymianę nawierzchni dworca tj.: placu 

manewrowego, zatok autobusowych, miejsc postojowych dla autobusów i samochodów 

osobowych, peronów i chodników; rekultywację terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew i 

krzewów, wycinką drzew i krzewów kolidujących z projektowana przebudową. Należy 

wprowadzić elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki 

przystankowe z rozkładem jazdy oraz inne elementy niezbędne do sprawnego funkcjonowania 

dworca. 

Tereny nieutwardzone działek objętych zakresem opracowania należy zagospodarować 

zielenią - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę nowego oświetlenia 

dworca zasilanego linia kablową podziemną. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego. 
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D w o r z e c  P K S  w  P r u d n i k u  
 

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowa dworca PKS w Prudniku 

zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 40 - ul. Kościuszki” na podstawie koncepcji będącej w 

posiadaniu Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 271/188, 688/187 

- obręb Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem przebudowę całego 

dworca wraz ze zjazdem z ul. Sądowej, przebudową odcinka ul. Sądowej długości około 90m i 

wyjazdem na drogę krajową nr 40 - ul. Kościuszki. Wzdłuż ul. Sądowej przy lewej krawędzi 

jezdni należy umieścić dwa miejsca postojowe dla autobusów (3,00x19,00m), natomiast po 

prawej 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Po prawej stronie projektuje się 

przebudowę chodnik, budowę ścieżki rowerowej oraz urządzenie pasa zieleni.  

Na dworcu należy zaprojektować się ruch okrężny jednokierunkowy wokół peronów i 

budynku dworcowego. Doki postojowe dla autobusów (12,00x3,00m) oraz perony usytuowano 

pod kątem 45º do pionowej osi dworca, po prawej stronie placu manewrowego, po lewej stronie 

dwa miejsca postojowe dla autobusów o wymiarach 3,0x19,00m w układzie równoległym do 

kierunku ruchu na placu. 

Nawierzchnia dróg dojazdowych, placu manewrowego z betonu asfaltowego, miejsca 

postojowe z betonu asfaltowego barwionego na czerwono. Chodniki, perony, plac wokół 

budynku dworca z kostki betonowej gr. 6cm. 

Pasy zieleni obsiane trawą z zachowaniem istniejącego drzewostanu ora nasadzeniami 

nowych krzewów i drzew gatunku identycznego z istniejącymi. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę nowego oświetlenia 

dworca zasilanego linia kablową podziemną. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego. 
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W ę z e ł  p r z e s i a d k o w y  w  P r u d n i k u .  
 

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowa dworca PKP w Prudniku 

zlokalizowanego przy ul. Dworcowej” na podstawie koncepcji będącej w posiadaniu 

Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 968/27, 1087/27, 380/27, 

1622/36, 1093/27, 1091/27, 377/27 - obręb Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem przebudowę dworca, 

przebudową całej drogi Dworcowej stanowiącą drogę dojazdową wraz ze skrzyżowaniami 

z ul. Kolejową, zgodnie z załączoną koncpecją. W obrębie dworca należy zaprojektować zatoki 

autobusowe z peronami dla podróżnych przekryte wiatą, drogę manewrową, miejsca postojowe 

dla autobusów oczekujących, zatokę z peronem i wiatą przystankową dla komunikacji miejskiej, 

miejsca postojowe dla samochodów osobowych, postój taksówek, chodniki, dojścia, ścieżkę 

rowerową oraz wiatę dla rowerów. Na placu między budynkiem dworca a peronami 

zaprojektować elementy małej architektury takie jak, ławki, klomby z drzewkami szczepionymi i 

krzewami ozdobnymi, itp. Perony wyposażyć z tabliczki z rozkładem jazdy. Chodniki, zjazdy do 

posesji prywatnych i oraz pasy zieleni zlokalizowane wzdłuż ul. Dworcowej przebudować - 

wykonać nowe nawierzchnie. 

Nawierzchnia dróg dojazdowych, placu manewrowego z betonu asfaltowego, miejsca 

postojowe autobusów z kostki granitowe, Chodniki, perony, plac wokół budynku dworca z 

kostki betonowej. Miejsca postojowe samochodów osobowych oraz postój taksówek z kostki 

betonowej alternatywnie z płyt ażurowych. Ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu 

asfaltowego, alternatywnie z kostki betonowej niefazowanej. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę nowego oświetlenia 

dworca zasilanego linia kablową. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego oraz zestawienie drzew i 

krzewów przeznaczonych do wycinki. 
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D w o r z e c  P K S  w  P a c z k o w i e  
 

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowa dworca PKS zlokalizowanego 

przy ul. Staszica w Paczkowie” na podstawie koncepcji będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 109, 326/2 - obręb Paczków, jednostka 

ewidencyjna: Paczków - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem przebudowę całego 

dworca wraz ze zjazdem i wjazdem z drogi gminnej - ul. Staszica. Punkt przesiadkowy w 

Paczkowie ukształtowano wokół trójkątnej wyspy centralnej z wyokrąglonymi narożami na 

której znajduje się budynek obsługujący zawierający poczekalnię, punkt informacyjny, kasy 

biletowe oraz sanitariaty. Na wyspie centralnej znajdują się dwa perony, kolejne dwa w 

północno-wschodniej części dworca. Ruch po dworcu po jezdni dwukierunkowej o nawierzchni 

z betonu asfaltowego. Miejsca postojowe i zatoki przystankowe dla autobusów z kostki 

granitowej. Chodniki i perony z kostki betonowej. W części południowej wyspy od strony ul. 

Staszica należy urządzić tereny zielone z nasadzeniami drzew szczepionych i krzewów 

ozdobnych. 

Tereny nieutwardzone działek objętych zakresem opracowania należy zagospodarować 

zielenią - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę nowego oświetlenia 

dworca zasilanego linia kablową podziemną. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego. 
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D w o r z e c  P K S  w  O t m u c h o w i e  
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowy dworca autobusowego PKS w 

Otmuchowie zlokalizowanego przy drodze gminnej - ul. Mickiewicza” na podstawie koncepcji 

będącej w posiadaniu Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 1133/4 

- obręb Otmuchów, jednostka ewidencyjna: Otmuchów - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem przebudowę całego 

dworca wraz ze zjazdem i wjazdem z drogi krajowej - ul. Mickiewicza. Należy zaprojektować 

dworzec z komunikacją odbywającą się po jednokierunkowej drodze o ruchu okrężnym. Perony 

dla pasażerów i miejsca postojowe dla autobusów umieszczone w centralnej części dworca, 

zorientowane prostopadle do drogi manewrowej. Miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych w południowej części dworca. W północno zachodniej części dworca należy 

zaprojektować budynek obsługujący podróżnych zawierający punkt informacyjny, kasy, 

poczekalnię oraz toalety. W Obrębie dworca należy wprowadzić elementy małej architektury, 

tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki przystankowe z rozkładem jazdy oraz inne 

elementy niezbędne do sprawnego funkcjonowania dworca. 

Tereny nieutwardzone działek objętych zakresem opracowania należy zagospodarować 

zielenią - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę nowego oświetlenia 

dworca zasilanego linia kablową podziemną. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego. 
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P r z y s t a n e k  a u t o b u s o w y  w  B r a n i c a c h  
 

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „budowa przystanku autobusowego w 

Branicach ul. M. Curie-Skłodowskiej” na podstawie koncepcji będącej w posiadaniu 

Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 341/2, części działki 1223, w 

Branicach., 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem przebudowę całego terenu 

wraz z budowa nowego budynku.. Należy zaprojektować wymianę nawierzchni dworca tj.: placu 

manewrowego, zatok autobusowych, miejsc postojowych dla autobusów i chodników; 

rekultywację terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, wycinką drzew i 

krzewów kolidujących z projektowana przebudową. Należy wprowadzić elementy małej 

architektury,tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki przystankowe z rozkładem jazdy 

oraz inne elementy niezbędne do sprawnego funkcjonowania dworca. 

Tereny nieutwardzone działek objętych zakresem opracowania należy zagospodarować 

zielenią - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę nowego oświetlenia 

dworca zasilanego linia kablową podziemną. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego. 
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P u n k t  p r z e s i a d k o w y  w  G ł u b c z y c a c h  
 

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „budowa punktu przesiadkowego w 

Głubczycach ul. Dworcowej” na podstawie koncepcji będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 738/3 - obręb Głubczyce, jednostka ewidencyjna: 

Głubczyce - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem przebudowę całego 

dworca wraz ze zjazdem i wjazdem na drogę gminną - ul. Dworcową oraz budowę nowego 

budynku oraz zadaszenia nad peronami. Należy zaprojektować wymianę nawierzchni dworca tj.: 

placu manewrowego, zatok autobusowych, miejsc postojowych dla autobusów i samochodów 

osobowych, peronów i chodników; rekultywację terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew i 

krzewów, wycinką drzew i krzewów kolidujących z projektowana przebudową. Należy 

wprowadzić elementy małej architektury, 

tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki przystankowe z rozkładem jazdy oraz inne 

elementy niezbędne do sprawnego funkcjonowania dworca. 

Tereny nieutwardzone działek objętych zakresem opracowania należy zagospodarować 

zielenią - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę nowego oświetlenia 

dworca zasilanego linia kablową podziemną. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego. 
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D w o r z e c  w  G ł u c h o ł a z a c h 
 

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania „Przebudowa dworca PKS zlokalizowanego przy 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Głuchołazach” na podstawie koncepcji będącej w 

posiadaniu Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 1350/2, 1350/5 - obręb 

Głuchołazy, jednostka ewidencyjna: Głuchołazy - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem przebudowę całego 

dworca wraz ze zjazdem i wjazdem na drogę krajową nr 40. Należy zaprojektować wymianę 

nawierzchni dworca tj.: placu manewrowego, zatok autobusowych, miejsc postojowych dla 

autobusów i samochodów osobowych, peronów i chodników; rekultywację terenów zielonych 

wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, oraz wycinką drzew kolidujących z realizacją zadania. 

Należy wprowadzić elementy małej architektury, 

tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki przystankowe z rozkładem jazdy oraz inne 

elementy niezbędne do sprawnego funkcjonowania dworca. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę nowego oświetlenia 

dworca. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego oraz projekt docelowej 

organizacji ruchu. 
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D w o r z e c w G r o d k o w i e 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Przebudowa dworca PKS zlokalizowanego 

przy ul. Warszawskiej w Grodkowie” na podstawie koncepcji będącej w posiadaniu 

Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 163/1, 163/3, 163/4 - obręb 

Grodków, jednostka ewidencyjna: Grodków - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem przebudowę całego 

dworca wraz ze zjazdem i wjazdem na drogę gminną - ul. Warszawską. Należy zaprojektować 

wymianę nawierzchni dworca tj.: placu manewrowego, zatok autobusowych, miejsc 

postojowych dla autobusów i samochodów osobowych, peronów i chodników; rekultywację 

terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, wycinką drzew i krzewów 

kolidujących z projektowana przebudową. Należy wprowadzić elementy małej architektury, 

tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki przystankowe z rozkładem jazdy oraz inne 

elementy niezbędne do sprawnego funkcjonowania dworca. 

Tereny nieutwardzone działek objętych zakresem opracowania należy zagospodarować 

zielenią - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę nowego oświetlenia 

dworca zasilanego linia kablową podziemną. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego. 
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Budowa drogi w ul. Sportowej – od ul. Kasztanowej do ul. 
Warszawskiej 

Opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Budowa drogi w ul. Sportowej - od 

ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej” na podstawie koncepcji będącej w posiadaniu 

Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 417/1, 417/2, 420/1, 420/2, 421/2, 

439/2, 439/3, 438/2, 437/2, 434/3, 433/5, 433/4, 433/3 - obręb Grodków, jednostka ewidencyjna: 

Grodków - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem projekt budowy drogi 

długości około 470m na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kasztanowej wraz chodnikiem 

jednostronnym. Ul. Sportowa od ul. Kasztanowej do stadionu o ruchu jednokierunkowym w 

stronę ul. Kasztanowej, na pozostałej długości do ul. Warszawskiej dwukierunkowa. Na działce 

nr 439/2 należy zaprojektować parking dla samochodów osobowych z miejscami dla osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowe miejsca postojowe na odcinku biegnącym do ul. Warszawskiej. 

Na odcinku ul. Sportowej biegnącej przed stadionem zaprojektować zatoki (minimum 2) dla 

autobusów z peronami dla pasażerów, wjazdy na stadion zachować, powiązać z projektowaną 

jezdnią. Na północnej odnodze biegnącej do ul. Kasztanowej wykonać ścieżkę pieszo-rowerową. 

Jezdnię ul. Sportowej należy zaprojektować o nawierzchni z betonu asfaltowego; chodniki, 

z kostki betonowej drobnowymiarowej, drogi manewrowe parkingu i miejsc postojowych z 

kostki betonowej (dopuszcza się wykonanie parkingów z płyt ażurowych), zatoki autobusowe z 

kostki granitowej na płycie betonowej. Obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi. 

Włączenie ul. Sportowej do ul. Warszawskiej i Kasztanowej za pomocą skrzyżowań zwykłych 

typu „T” -  trójwylotowych. Na całość zadania należy opracować i zatwierdzić projekt docelowej 

organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy opracować projekty branżowe rozbudowy wszystkich sieci 

znajdujących się w drodze, tj. gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemnej linii 

kablowej oraz oświetlenia ulicznego. W projektach branżowych należy uwzględnić wszelkie 

kolizje sieci istniejących z projektowanymi. Z projektowanych sieci wyprowadzić przyłącza do 

przyległych posesji zakończone w granicy pasa drogowego.  

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarować zielenią z nasadzeniami na 

parkingach drzew formowanych- szczepionych  i krzewów ozdobnych. 
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Ponadto opracowanie musi zawierać podziały działek nie będących własnością 

Zamawiającego w celu uzyskania działki drogowej spełniającej wymogi odpowiedniego 

Rozporządzenia oraz mieszczącej wszystkie elementy projektowanych ulic. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać badania podłoża gruntowego. 
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Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Staszica oraz 
między ulicami Sikorskiego i Słowackiego 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Budowa parkingów dla samochodów 

osobowych przy ul. Staszica oraz między ulicami Sikorskiego i Słowackiego” na podstawie 

koncepcji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 

367/24 oraz 344 - obręb Paczków, jednostka ewidencyjna: Paczków. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem projekt budowy 

parkingów o nawierzchni z kostki granitowej. Obramowanie parkingów z krawężników 

granitowych, obramowanie przyległych chodników z obrzeży granitowych. Wjazdy na parkingi 

za pomocą zjazdów publicznych.  

 

-  Parking przy ul. Staszica 

Droga manewrowa parkingu jednokierunkowa z wjazdem od ul. Sikorskiego oraz 

wyjazdem w ul. Staszica. Parkowanie w układzie równoległym (5 miejsc) oraz w jodełkę (10 

miejsc) pod katem 45º do osi jezdni manewrowej. Obramowanie parkingu krawężnikami  

granitowymi obniżonymi. Wzdłuż ulicy Staszica oraz przy budynku usługowym chodniki 

szerokości minimalnej 2,00m. 

 

- Parking przy ul. Sikorskiego i Słowackiego 

Parking wykonać z droga manewrową dwukierunkową i miejscami postojowymi 

usytuowanymi prostopadle do osi jezdni. Wjazdy na parking od ulic Sikorskiego i Słowackiego 

poprzez zjazdy publiczne. Z drogi manewrowej wyprowadzić zjazdy indywidualne do 

przyległych posesji. 

 

Na całość zadania należy opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy opracować projekty branżowe rozbudowy wszystkich sieci 

znajdujących się w drodze, tj. gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemnej linii 

kablowej oraz oświetlenia ulicznego. W projektach branżowych należy uwzględnić wszelkie 

kolizje sieci istniejących z projektowanymi. 

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarować zielenią z ewentualnymi 

nasadzeniami drzew formowanych- szczepionych  i krzewów ozdobnych. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać badania podłoża gruntowego. 
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Rozbudowy drogi w ul. Andersa oraz budowy drogi prostopadłej w 
kierunku ul. Księdza Skowrońskiego w Prudniku 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Rozbudowy drogi w ul. Andersa oraz budowy 

drogi prostopadłej w kierunku ul. Księdza Skowrońskiego w Prudniku wraz z chodnikiem 

jednostronnym, zatokami autobusowymi oraz zjazdami na przyległe posesje” na podstawie 

koncepcji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr: 

1008/189, 1937/172, 1948/172, 1490/90, 1990/172, 1491/90, 1991/172, 1539/172, 1541/172, 

1545/172, 1547/172, 1549/172, 1551/172, 1553/172, 1555/172, 1557/173, 1559/173, 1561/174, 

1563/174, 1992/161, 1001/160, 1000/159, 999/158 - obręb Prudnik, jednostka ewidencyjna: 

Prudnik - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem projekt rozbudowy dróg, 

pierwszy odcinek  o długości 210,00m stanowi kontynuację jezdni w ul. Andersa od ul. Cichej 

wraz chodnikiem jednostronnym i zjazdami na posesje prywatne; odcinek drugi prostopadły do 

ul. Andersa prowadzący do ul. Księdza Skowrońskiego długości około 380,00m. Drogi, 

chodniki, zjazdy należy zaprojektować o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej 

obramowane krawężnikami betonowymi. Połączenia dróg za pomocą skrzyżowań zwykłych 

cztero i trójwylotowych o łukach wyokrąglających nie mniejszych niż 6,00m. W ul. Andersa 

chodnik po stronie istniejącej zabudowy jednorodzinnej. W drodze prostopadłej chodnik 

obustronny na odcinku do ul. Spokojnej, na pozostałej długości chodnik prawostronny. Przy 

skrzyżowaniu z ul. Andersa należy zaprojektować zatokę autobusową z peronem/chodnikiem 

wyposażonym w wiatę przystankową z ławką. Włączenie do ul. Księdza Skowrońskiego za 

pomocą skrzyżowana zwykłego typu T. Na całość zadania należy opracować i zatwierdzić 

projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy opracować projekty branżowe rozbudowy wszystkich sieci 

znajdujących się w drodze, tj. gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemnej linii 

kablowej oraz oświetlenia ulicznego. W projektach branżowych należy uwzględnić wszelkie 

kolizje sieci istniejących z projektowanymi. Z projektowanych sieci wyprowadzić przyłącza do 

przyległych posesji zakończone w granicy pasa drogowego.  

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarować zielenią. 
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Ponadto opracowanie musi zawierać podziały działek nie będących własnością 

Zamawiającego w celu uzyskania działki drogowej spełniającej wymogi odpowiedniego 

Rozporządzenia oraz mieszczącej wszystkie elementy projektowanych ulic. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać badania podłoża gruntowego. 
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Rozbudowa drogi w ul. Przemysłowej w Prudniku. 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Rozbudowa drogi w ul. Przemysłowej w 

Prudniku wraz z chodnikiem jednostronnym, zatokami autobusowymi oraz zjazdami na 

przyległe posesje” na podstawie koncepcji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Teren 

inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr: 2807/79, 2805/79, 2803/79, 2801/79, 2799/79, 2797/79, 

2795/79, 2793/74, 2791/74, 2789/72, 2787/69, 2785/64, 2783/61, 2781/56, 2779/50, 2777/47, 

2775/47, 2773/47, 2771/47, 2769/42, 2767/42, 2765/42, 2763/42, 2761/42, 2759/41, 2757/39, 

2755/39, 2753/33, 2751/33, 2749/33, 2747/28, 2745/20, 2743/28, 2741/28, 2739/28, 2737/28, 

1304/24, 2734/28, 1295/20, 1294/20, 1293/20, 1292/20, 2435/28, 2428/17, 2429/17, 1372/17, 

2425/16, 2424/16, 2421/15, 2418/1, 2419/1, 2414/1, 2413/1, 2415/1 - k.m. 1 - obręb 

Niemysłowie, Prudnik, jednostka ewidencyjna: Prudnik - miasto. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem projekt rozbudowy drogi 

długości około 1270m na odcinku od ul. Prężyńskiej do ul. Nyskiej wraz chodnikiem 

jednostronnym i zjazdami na posesje prywatne. Jezdnię należy zaprojektować o nawierzchni z 

betonu asfaltowego; chodniki, zjazdy z kostki betonowej drobnowymiarowej, zatoki autobusowe 

z kostki granitowej na płycie betonowej. Obramowane jezdni krawężnikami betonowymi typu 

ciężkiego. Połączenie ul. Przemysłowej z ul. Nyską za pomocą skrzyżowania zwykłego typu „T” 

-  trójwylotowego o łukach wyokrąglających nie mniejszych niż 8,00m. W ciągu ulicy należy 

zaprojektować dwie zatoki autobusowe (jedna po każdej stronie jezdni) z peronem 

wyposażonym w wiatę przystankową z ławką. Na całość zadania należy opracować i zatwierdzić 

projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy opracować projekty branżowe rozbudowy wszystkich sieci 

znajdujących się w drodze, tj. gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemnej linii 

kablowej oraz oświetlenia ulicznego. W projektach branżowych należy uwzględnić wszelkie 

kolizje sieci istniejących z projektowanymi. Z projektowanych sieci wyprowadzić przyłącza do 

przyległych posesji zakończone w granicy pasa drogowego.  

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarować zielenią. 

Ponadto opracowanie musi zawierać podziały działek nie będących własnością 

Zamawiającego w celu uzyskania działki drogowej spełniającej wymogi odpowiedniego 

Rozporządzenia oraz mieszczącej wszystkie elementy projektowanych ulic. 
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Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać badania podłoża gruntowego. 

Id: 446B31DB-5AF5-4E86-A7A9-29AD0DA80385. Podpisany Strona 445



 1

M o s z c z a n k a ( g m i n a  G ł u c h o ł a z y )  
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Budowa zatoki autobusowej oraz parkingu dla 

samochodów osobowych przy przystanku kolejowym w Moszczance” na podstawie koncepcji 

będącej w posiadaniu Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 

1344/2, 1344/2 - obręb Moszczanka, jednostka ewidencyjna: Prudnik - obszar wiejski - 

przyległych do drogi gminnej. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem budowę zatoki 

autobusowej z peronem (wyposażonym w wiatę z ławkami, kosz na śmieci, rozkład jazdy) przy 

prawej krawędzi drogi gminnej (po stronie przystanku kolejowego) oraz parkingu dla 

samochodów osobowych z drogą manewrową i placem do zawracania.  

Nawierzchnia zatoki z kostki granitowej obramowanej krawężnikiem typu ciężkiego 

(gr. 20cm), peron z kostki betonowej, drogi manewrowe parkingu i miejsc postojowych z kostki 

betonowej (dopuszcza się wykonanie parkingu z płyt ażurowych), obramowane krawężnikiem 

lekkim (gr. 15cm). 

Należy zaprojektować rekultywację terenów zielonych przyległych do inwestycji wraz z 

nasadzeniami drzew i krzewów, wycinką drzew i krzewów kolidujących z projektowana 

budową. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz 

uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę oświetlenia zatoki i jego 

zasilania. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego. 
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Węzeł komunikacyjny - zatoki autobusowej wraz z pętlą autobusową 
 i węzłem sanitarnym (Prudnik).  

 

Opis przedmiotu zamówienia dla SWIZ. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

(projekt budowlany i wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na 

budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pt. „Budowa węzła komunikacyjnego - zatoki 

autobusowej wraz z pętlą autobusową i węzłem sanitarnym” zlokalizowanego przy drodze 

krajowej między miejscowościami Niemysłowie - Prudnik na podstawie koncepcji będącej w 

posiadaniu Zamawiającego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 462/5, 617/11 - 

obręb Niemysłowice, jednostka ewidencyjna: Prudnik. 

 

Opis zakresu zamówienia 

Przedmiotowa dokumentacja winna obejmować swoim zakresem budowę węzła 

przesiadkowego w formie ronda z wyspą centralną, jednokierunkową jezdnią manewrową 

szerokości 6-8m. Parkingi dla samochodów osobowych z miejscami 2,30x5,00m zorientowane 

prostopadle do drogi zlokalizowanej za pętlą autobusową. Komunikacja piesza między 

parkingami a węzłem sanitarnym po chodnikach. Zjazd do węzła szerokości 6,00m poprzez 

zabudowany pod drogą przepust z rur żelbetowych. Wzdłuż drogi prowadzącej do pętli 

zlokalizowano miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych, alternatywnie pokazano ich 

usytuowanie po przeciwnej stronie drogi. 

Droga  manewrowa o nawierzchni z betonu asfaltowego, miejsca postojowe samochodów 

ciężarowych i samochodów osobowych z kostki granitowej. Chodniki, dojścia i perony z kostki 

betonowej. Obramowanie jezdni z krawężników betonowych typu ciężkiego, obramowanie 

chodników i peronu z obrzeży betonowych. Podbudowa wszystkich nawierzchni utwardzanych  

z kruszywa kamiennego na warstwie mrozoodpornej z piasku. 

Tereny nieutwardzone działek objętych zakresem opracowania należy zagospodarować 

zielenią - trawnikami z nasadzeniem drzew i krzewów. 

Na całość zadania należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu. 

W ramach opracowania należy również opracować projekty branżowe dla wszystkich sieci 

kolidujących z projektowaną inwestycją projektowanego odwodnienia powierzchniowego i 

wgłębnego oraz uporządkowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, budowę 

oświetlenia węzła zasilanego linia kablową podziemną. 

Ponadto opracowanie musi zawierać badania podłoża gruntowego. 

Id: 446B31DB-5AF5-4E86-A7A9-29AD0DA80385. Podpisany Strona 447


