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I. Część opisowa
1. Inwestor
Gmina Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski

2. Jednostka Projektowa
Zakład Drogowy Projektowo-Wykonawczy „Ardro”
ul. Mielczarskiego 36/1
51-663 Wrocław

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chróścina. Jako
inwestycje dodatkową przewiduje się budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 na
długości budowanej sieci oraz dodatkowo kanalizację deszczową przejmującą wodę opadową z
nawierzchni projektowanego chodnika.

4. Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja, w zakresie budowy chodnika, zlokalizowana jest na działkach
drogowych znajdujących się pod zarządem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o numerach:
117/5 i 291/1

5. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym branży drogowej, zgodnie
z art. 34 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dn. 7. lipca 1994r.
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie
z art. 28 i art. 35 ustawy Prawo budowlane z dn. 7. lipca 1994r.

6. Podstawa opracowania
•

umowa z inwestorem,

•

mapa do celów projektowych w skali 1:500,

•

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku,

•

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r.
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7. Istniejące zagospodarowanie terenu
7.1. Obiekty budowlane
Projektowany chodnik zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej, która przenosi
głównie ruch lokalny i jej przebieg jest równoległy do drogi krajowej nr 94. Od km 0+280
budowanego chodnika do końca opracowania przy drodze wojewódzkiej znajduje się obustronny
rów służący celom odwodnienia drogi.
W km ok. 0+170 po prawej stronie zgodnie z rosnącym kilometrażem znajduje się
przystanek autobusowy z zatoką do zawracania.
Przy drodze wojewódzkiej znajdują się zakrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchni
gruntowej, a w km ok. 0+960 znajduje się skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni
bitumicznej. Przy tym skrzyżowaniu w km 0+980 zlokalizowany jest nowo wybudowany przepust
ramowy z barierami ochronnymi pod drogą wojewódzką.

7.2. Uzbrojenie terenu
Ze względu na lokalizację inwestycji w jej rejonie znajduje się szereg sieci uzbrojenia
podziemnego:
• wodna fi 90 od 0+000 do 0+060
•

podziemna sieć teletechniczna od 0+000 do 0+060

•

napowietrzna sieć teletechniczna od 0+100 do końca opracowania

•

napowietrzna sieć elektryczna od 0+100 do końca opracowania

7.3. Zieleń
Na terenie działek 117/5 i 291/1 znajduje się zieleń drogowa w tym wysoka. Projekt wycinki
zieleni zawierający również inwentaryzacje stanowi osobne opracowanie do projektu.

8. Rozwiązania projektowe
8.1. Parametry techniczne
Przyjęto następujące parametry techniczne:
• Szerokość projektowanego chodnika – 1,5m,
•

Szerokość projektowanej nawierzchni zjazdów 4,0m wraz z obustronnymi
gruntowymi poboczami szerokości 0,75m

•

Szerokość pasa zieleni pomiędzy chodnikiem, a jezdnią drogi wojewódzkiej – 3,5m

•

Pochylenie poprzeczne chodnika 2%
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8.2. Zestawienie powierzchni i długości
W ramach projektowanego zagospodarowania terenu można wydzielić następujące typy
projektowanych powierzchni i długości:
• projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej 1401 m2
•

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej 771 m2

•

nawierzchnia KR1 przebudowywanych skrzyżowań z drogami gminnymi 304m2

•

projektowana powierzchnia poboczy gruntowych 218 m2

•

projektowana powierzchnia wyrównania terenów zielonych 1896 m2

•

powierzchnia odbudowy nawierzchni 263 m2

•

krawężnik 237 mb,

•

krawężnik wtopiony 12 mb

•

krawężnik najazdowy 281 mb

•

obrzeże betonowe 956 mb

•

opornik betonowy 556 mb

•

ściek przykrawężnikowy 256 mb

•

ściek korytkowy 776 mb

8.3. Plan sytuacyjny
Na planie sytuacyjnym została pokazana:
• istniejąca nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 459 (nie objęta pracami
budowlanymi)
•

nowoprojektowany chodnik

•

przebudowywane istniejące zjazdy

•

nawierzchnia KR1 przebudowywanych skrzyżowań z drogami gminnymi

•

ściek przykrawężnikowy i korytkowy

•

wpusty deszczowe

•

nowoprojektowane sieci (będące przedmiotem niniejszego pracowania branży
drogowej)

1.1.1. Kilometraże
Na drodze wojewódzkiej został umiejscowiony kilometraż od km 0+000 do km 1+088,43.
Nowoprojektowany chodnik został podzielony na trzy odcinki:
• chodnik 1 – znajduje się od km 0+000 do km 0+226,20 zgodnie z kilometrażem
drogi wojewódzkiej. Zlokalizowany jest przy jezdni po stronie północnej jezdni
drogi wojewódzkiej. Chodnik posiada własny kilometraż od km 0+000 do km
0+225,42
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•

chodnik 2 – znajduje się od km 0+220,20 do km 0+280,73 zgodnie z kilometrażem
drogi wojewódzkiej. Zlokalizowany jest przy jezdni po stronie południowej jezdni
drogi wojewódzkiej. Chodnik posiada własny kilometraż od km 0+000 do km
0+060,77

•

chodnik 3 – znajduje się od km 0+288,91 do km 1+083,28 zgodnie z kilometrażem
drogi wojewódzkiej. Chodnik 3 przebiega wzdłuż jezdni drogi wojewódzkiej po
stronie południowej i od niej oddalony o 3,5m na przeważającym odcinku, a pod
koniec odległość ta zmniejsza się do 2m. Chodnik posiada własny kilometraż od
km 0+000 do km 0+793,76

Wszystkie zjazdy podaje się w kilometrażu drogi wojewódzkiej natomiast wpusty oraz inne
elementy są podawane w kilometrażu odpowiedniego chodnika.
1.1.2. Zjazdy
W ciągu drogi wojewódzkiej znajdują się zjazdy indywidualne obsługujące przyległe
posesje w zakresie połączenia z drogami publicznymi. Wszystkie istniejące zjazdy zostaną
przebudowane. Obecnie większość zjazdów na nawierzchnię ziemną. Projektuje się nawierzchnię
twardą z kostki betonowej wibroprasowanej. Projektuje się szerokość wszystkich zjazdów 4m. Na
odcinkach gdzie zjazd dochodzi do krawędzi drogi wojewódzkiej przy której projektuje się
krawężnik, wówczas zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2. Marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie §79 pkt 3 na krawędzi zjazdu projektuje się skos 1:1 traktując taki
przypadek jako połączenie zjazdu z drogą o przekroju ulicznym. Na odcinku chodnika nr 3 przy
krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nie projektuje się krawężnika, a zjazdy indywidualne
wyokrągla się minimalnym promieniem 3m. Na tym odcinku w miejscu zjazdów stosuje się
krawężnik najazdowy na długości zjazdu wraz z wyłukowaniami.
Koniec zjazdu należy dostosować do wysokości posesji. Wody opadowe ze zjazdów
powinny być kierowane od posesji do ścieków i następnie do szczelnych systemów kanalizacji
deszczowej lub być przejmowane przez odwodnienie liniowe. Odwodnienie liniowe lokalizuje się
na końcu zjazdu przy granicy z posesją. Zjazdy wyposażone w tego typu element znajdują się przy
chodnikach nr 1 i 2. Należy zaznaczyć, że tego typu elementu nie projektuje się na zjeździe km
0+185,00 gdyż zjazd ten posiada już taki element, należy jedynie sprawdzić jego drożność i
prawidłowo połączyć z siecią kanalizacji deszczowej.

8.4. Niweleta
Projektuje się trzy niezależnie niwelety dla trzech chodników.
Niweleta chodnika nr 1 i 2 składa się z odcinków o od pochylenia 0,3% do pochylenia 2,8%
i jest ona dostosowana do pochylenia podłużnego drogi powiatowej. Ze względu na lokalizację
punktu linii niwelety na przekroju normalnym (krawędź chodnika) oraz na założenie
pozostawienia układu wysokościowego drogi wojewódzkiej niweleta chodnika jest wyniesiona
w stosunku do drogi wojewódzkiej o stałą wartość ok 10-11 cm. Spadki niwelety zgodnie
z normatywem zapewniają prawidłowe odwodnienie drogi wojewódzkiej poprzez sprawny spływ
wody w ścieku przykrawężnikowym.
Niweleta chodnika nr 3 składa się również z odcinków o stałym pochyleniu od 0,3% do
1,3% jednak na większości odcinka pochylenie wynosi 0,3%. Niewielkie spadki wynikają
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z konieczności dostosowania wysokościowego projektowanych elementów to jest chodnika
i zjazdów do przyległego terenu zarówno do drogi wojewódzkiej jak i przyległych posesji.
Niweleta chodnika nr 3 w przeciwności do chodnika nr 1 i 2 nie opada w jednym kierunku
(przeciwnym do rosnącego kilometrażu), ale można na niej wyróżnić wierzchołki wklęsłe
i wypukłe (wododziały). Na wierzchołkach wklęsłych zlokalizowane są studnie wpustowe.
Niewielkie spadki niwelety, a co za tym idzie ścieku korytkowego umiejscowionego przy
chodniku, sprawia, że wykonawca robót musi zachowywać podwyższony reżim technologiczny
odnoście prawidłowego ułożenia wysokościowego ścieku. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że
woda opadowa będzie zalegała w ścieku nieposiadającym odpowiedniego spadku lub w jego
miejscowych obniżeniach.

8.5. Nawierzchnia
Przyjęto następujące typy konstrukcji nawierzchni chodnika:
• Kostka betonowa prostokątna szara

8cm

•

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm

•

Warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0/31,5

10cm

•

Podsypka piaskowa z piasku średniego

10cm

Przyjęto następujące typy konstrukcji nawierzchni zjazdu:
• Kostka betonowa prostokątna czerwona

8cm

•

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm

•

Warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0/31,5

20cm

•

Stabilizacja cementowa Rm = 2,5MPa

10cm

Przyjęto następujące typy konstrukcji odtworzenia nawierzchni drogi wojewódzkiej:
• Warstwa ścieralna AC 11 S
4cm
•

Warstwa wiążąca AC 16 W

6cm

•

Warstwa podbudowy AC 22 P

10cm

•

Warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0/31,5

20cm

•

Podbudowa pomocnicza stabilizacja cementowa Rm = 2,5MPa

15cm

Przyjęto następujące typy nawierzchnia KR1 przebudowywanych skrzyżowań:
• Warstwa ścieralna AC 11 S

4cm

•

Warstwa wiążąca AC 16 W

5cm

•

Warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0/31,5

20cm

•

Stabilizacja cementowa Rm = 2,5MPa

10cm
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8.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający prawidłowe zagęszczenie
podłoża gruntowego po wykonaniu koryta. Podłoże pod warstwy nawierzchniowe należy
doprowadzić do zagęszczenia Is≥1 lub Io≤2,2 dla zjazdów i nawierzchni, Io≤2,5 dla chodników
oraz E2≥80 MPa dla zjazdów i nawierzchni, E2≥60 MPa dla chodników

8.7. Odwodnienie
Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne kierując wodę
opadową do ścieków, następnie woda ściekami poprzez nadanie odpowiednich pochyleń
podłużnych ściekom kierowana będzie do studni wpustowych i systemem kanalizacji do
odbiorników.
Projektuje się dwa rodzaje ścieków: przykrawężnikowy i korytkowy. Przy chodniku nr 1 i 2
przewiduje się ściek przykrawężnikowy z jednorzędowej kostki betonowej 16x16x16 obniżony w
stosunku do istniejącej nawierzchni o ok. 2cm. Przy chodniku nr 3 przewiduje się ściek
prefabrykowany z betonowych korytek ściekowych szerokości 30cm, układany przy chodniku.

8.8. Zieleń
W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew. Inwentaryzacja drzew wraz z
projektem wycinki stanowi oddzielne opracowanie.
Po wykonaniu robót budowlanych tereny zielone skarp oraz zniszczone w trakcie prac
zostaną humusowanie i obsianie trawą.

8.9. Organizacja ruchu
W związku z zakresem robót, jakie będą wykonywane zachodzi potrzeba zmiany stałej
organizacji ruchu i opracowania zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Oba
projekty stanowią cześć osobnego opracowania.

9. Informacje o terenie
9.1. Informacja o strukturze funkcjonalno-przestrzennej
Teren inwestycji zgodnie z uchwałą Rady Gminny w Lewinie Brzeskim nr XXI/196/04
z dnia 29.12.2004 objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni i posiada
oznaczenie KD2Z1/2, które zgodnie z MPZP jest przeznaczony na lokalizacjię drogi
wojewódzkiej klasy „Z” – zbiorcza.
Całość projektowanego zagospodarowania jest zgodna z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
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9.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej i środowiska
kulturowego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni teren na którym
przygotowywane jest inwestycji znajduje się w poza strefą A (ścisłej ochrony konserwatorskiej)
i poza strefą B (ochrony konserwatorskiej) w tym poza strefą OW (obserwacji archeologicznej)
Teren inwstycji znajduje poza granicą strefy ochronnej wewnętrznej jak i zewnętrznej ujęcia
wody.

9.3. Informacja o ochronie przyrody
Teren inwestycji znajduje się poza granicą Stobrawskiego Parku Krajobrazowego nie
występują na nim pomniki przyrody oraz nie jest w strefie E (ochrony ekspozycji) oraz nie jest
w strefie K (ochrony krajobrazu kulturowego)

9.4. Informacja o zagrożeniach
Po przebudownie obiektów budowlanych nie przewiduje się występowania dodatkowych
zagrożeń.
W trakcie budowy będą występowały dodatkowe zagrożenia spowodowane wykonywaniem
robót pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych, ze względu na możliwość porażenia prądem.
Podstawowym zagrożeniem, które występuje w trakcie prac budowlanych, jest
zagrożenie ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty budowlane jak i również dla
uczestników ruchu drogowego w czasie wykonywania prac. Wykonawca robót sporządzi lub
zapewni sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu.

10. Warunki gruntowo-wodne
W oparciu o opinię geotechniczną podłoża gruntowego projektowanej kanalizacji sanitarnej
dla wsi Skorogoszcz – Chrócina stwierdzono występowanie gruntów średnio przepuszczalnych
w postaci glin piaszczystych, pisków zaglinionych, piasków. Podłoże charakteryzuje się znaczną
zmiennością występujących warstw geotechnicznych.
Wodę gruntową stwierdzono na głębokości od 1,6m do 2,2m.

11. Wpływ obiektu na środowisko
11.1. Sposób odprowadzania ścieków
Odwodnienie projektowanego chodnika jest następujące: wody opadowe poprzez ścieki
przykrawężnikowe od 0+000 do 0+280 lub ściek korytkowy znajdujący się przy chodniku
oddalonym od jezdni od 0+280 do końca opracowania, spływają do projektowanych wpustów
posadowionych na projektowanych studzienkach ściekowych z osadnikiem, celem podczyszczenia
wód opadowych z piasku i grubej zawiesiny. Następnie woda opadowa kierowana jest do
kolektora deszczowego.
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Droga wojewódzka posiada klasę techniczną Z (zgodnie z uzgodnieniem ZDW w Opolu
z dnia 31.07.2007r. nr pisma ZDW-WD-sr-4039/14/2007 punkt 5) – droga zbiorcza, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacyjne pochodząc z dróg klasy technicznej Z i niższych, zgodnie z § 19 ust. 2
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez
oczyszczania.

11.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych
Użytkowanie chodnika nie wpłynie na zwiększenie emisji zanieczyszczeń gazowych.
Należy zaznaczyć, że może być zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych spowodowana
budową inwestycji.

11.3. Odpady
Użytkowanie chodnika nie wpłynie na zwiększenie produkcji odpadów. Można spodziewać
się produkcji odpadów na etapie budowy. Wykonawca w porozumieniu z inwestorem jest
zobowiązany zagospodarowania powstałych w procesie budowy odpadów.

11.4. Emisja hałasu i wibracji
Użytkowanie chodnika nie wpłynie na zwiększenie emisji hałasu i wibracji. Należy
zaznaczyć, że może być zwiększona emisja hałasu i wibracji spowodowana budową inwestycji.

11.5. Wpływ na drzewostan i wody podziemne
Użytkowanie chodnika nie wpłynie na negatywnie na drzewostan i wody podziemne. Na
etapie realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę drzew zgodnie z projektem wycinki drzew.
Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne jest pomijalny. Należy jednak
zaznaczyć, że woda spływająca z chodnika i jezdni na odcinku od 0+000 do 0+280 oraz z
chodnika na odcinku od 0+280 do końca opracowania zanim zostanie wprowadzona w teren
i zostanie odprowadzona do ziemi i innych wód, przejdzie przez studnie wpustowe, które
wyposażone są w osadnik oraz przez system kanalizacji. Osadnik studni wpustowej stanowi
podstawową ochronę wód przed większymi zanieczyszczeniami. System kanalizacji ułatwia także
blokadę, przez odpowiednie służby ratunkowe, substancji szkodliwych w czasie wypadku i
wycieku tych substancji na jezdnię drogi powiatowej.

12. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy
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II. Załączniki
1. Uzgodnienia
Spis uzgodnień

L.p.

Instytucja
uzgadniająca/opiniująca

Data

Nr pisma

Dotyczy

Uwagi

1

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

22.09.2015

WD4039.6.2015.PU.3

Uzgodnienie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Opolu

uzgodniono
z uwagami

2

Generalny Dyrektor Dróg
Karjowych i Autostrad

20.10.2015

O.OP.Z3.4341.5.10.2015.ds

Uzgodnienie – GDDKiA

uzgodniono
z uwagami
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2. Oświadczenie projektanta
Inwestor:

Wykonawca:

Gmina Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski

Michał Kaniowski.
Zakład Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"
ul. Mielczarskiego 36/1;
51-663 Wrocław

Zamierzenie budowlane:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Skorogoszcz
i Chróścina

Temat opracowania:
Projekt budowlano-wykonawczy chodnika pieszego wraz z wjazdami na posesję w pasie pobocza
drogi wojewódzkiej 459 w miejscowości Chróścina Gmina Lewin Brzeski
Stadium: Projekt budowlany

Branża: Drogowa

Wrocław, 26.10.2015 r.

OŚWIADCZENIE
PROJEKTANT
Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi
zmianami), opracowana dokumentacja projektowa w zakresie branży drogowej jest
kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy chodnika pieszego wraz z
wjazdami na posesję w pasie pobocza drogi wojewódzkiej 459 w miejscowości
Chróścina Gmina Lewin Brzeski, jest projektem branży drogowej obiektu budowlanego
o prostej konstrukcji i na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. 1994r. nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami) nie wymaga
sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności
z przepisami, w tym techniczno budowlanymi zgodnie z art. art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7
lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 1994r. nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami).
mgr inż. Michał Kaniowski
nr upr. 93/DOŚ/09

....................................................
podpis Projektanta
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3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
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4. Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie inżynierów
budownictwa
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5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
• prace przygotowawcze,
•

prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,

•

dostarczenie na teren budowy materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

•

zabezpieczenie placu budowy,

•

roboty rozbiórkowe (istniejąca nawierzchni, przepusty)

•

korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodników, zjazdów i skrzyżowań

•

wykonanie warstwy odsączającej lub stabilizacji

•

wykonanie podbudowy chodników, zjazdów i skrzyżowań,

•

wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej,

•

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na skrzyżowaniach

•

roboty wykończeniowe,

•

ułożenie krawężników i obrzeży

•

wykonanie ścieku przykrawężnikowego

•

wykonanie ścieku prefabrykowanego korytkowego

Wyżej wymienione zakresy muszą być wykonywane zgodnie z założoną technologią
w projekcie budowlanym. Kolejność technologiczna robót określona jest oraz w szczegółowych
specyfikacjach wykonania i odbioru robót.

5.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na odcinku budowanego chodnika znajdują się następujące obiekty budowlane:
• jezdnia z betonu asfaltowego drogi wojewódzkiej
•

chodnik z płyt betonowych od 0+000 do 0+010

•

skrzyżowania dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i z betonu asfaltowego

•

przystanek autobusowy z kostki betonowej wibroprasowanej

•

przepusty pod zjazdami od km 0+300 do km 1+088 drogi wojewódzkiej

•

budynki zabudowy jednorodzinnej

•

oznakowanie drogowe

•

zjazdy do posesji prywatnych

•

sieć elektryczna podziemna i naziemna niskiego napięcia

•

sieć teletechniczna naziemna i podziemna (początkowa część odcinaka)
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•

sieć wodociągowa

W rejonie inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi należą:
• jezdnia z betonu asfaltowego drogi wojewódzkiej
•

skrzyżowania dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i z betonu asfaltowego

•

przystanek autobusowy z kostki betonowej wibroprasowanej

•

sieć elektryczna podziemna i naziemna niskiego napięcia

5.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących
podczas realizacji robót budowlanych.
W trakcie prac budowlanych występują roboty budowlane wymagające przed rozpoczęciem
inwestycji sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Poniżej definiuje
się główne zagrożenia:
• roboty wykonywane w pasie drogowym podczas ruchu generują niebezpieczeństwo
związane z ruchem drogowym i możliwością wypadku samochodowego.
Wypadkowi może ulec zarówno osoba wykonująca prace budowlane, osoba
kierująca pojazdem jak i pieszy. Zagrożenie to jest szczególnie istotne przy pracach
wykonywanych przy włączeniu przebudowywanych dróg do ulicy
Szymanowskiego.
•

roboty ziemne i rozbiórkowe generują zagrożenie związane z ruchem maszyn
budowlanych. Możliwe są potracenia pracowników budowlanych jak i osób
postronnych.

•

przy robotach rozbiórkowych związanych z elementami betonowymi i likwidacją
słupów oświetleniowych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość
przygniecenia pracowników lub osób postronnych. Niedopuszczalne jest
pozostawienie po zakończonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej
części w stanie braku stabilności.

•

roboty związane z wycinką drzew generują zagrożenie związane z przygnieceniem
pracowników lub osób postronnych.

•

roboty związane z załadunkiem i rozładunkiem sprzętu i materiałów budowlanych
generują zagrożenie związane z przygnieceniem

•

roboty ziemne związane z budową studni wpustowych i przykanalików generują
zagrożenie związane z obsunięciami ziemi lub wpadnięcia ciężkich elementów do
wykopu w czasie pracy robotników
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•

roboty wykonywane w pobliżu naziemnych i podziemnych sieci elektrycznych
stwarzają niebezpieczeństwo porażenia prądem

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników
przed

przystąpieniem

do

realizacji

robót

szczególnie

niebezpiecznych.
Występujące zagrożenia przy realizacji robót ziemnych i drogowych wiążą się
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby uniknąć
zagrożeń należy bezwzględnie przestrzegać zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem
budowlanym, wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni przez uprawnionego instruktora
BHP i p.poż. przynajmniej raz w roku. Przed każdorazowym przystąpieniem do robót Kierownik
budowy powinien przeszkolić podległy mu personel i poinformować o ewentualnych
zagrożeniach z podkreśleniem zasad postępowania podczas realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrócić uwagę na zabezpieczenie terenu
przed wejściem na plac budowy osób trzecich, a w szczególności na sposób. Instruktaż powinien
obejmować w szczególności:
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
•

konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,

•

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

•

określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia wypadku

•

określenie podstawowych elementów udzielenia pomocy w przypadku wypadku

5.6. Wskazanie

środków

zapobiegających

technicznych

niebezpieczeństwom

i organizacyjnych,
wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie tym zapewniających
bezpieczną

i sprawną

komunikację,

umożliwiającą

szybką

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych, należy teren zabezpieczyć przed
wejściem osób trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
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rozpoczęciem robót, wykonawca robót winien sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu
na czas budowy. Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe
oznakowanie robót drogowych w godzinach dziennych, także nocnych poprzez wygrodzenie
i właściwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakończeniu prac.
Ponadto:
•

Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym.

•

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony
środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów trzecich oraz przepisy
związane z wykonywanymi robotami.
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III. Część graficzna
Spis rysunków

L.p.

Nazwa rysunku

Skala

Nr rys.

1

Plan orientacyjny

1:10 000

S1

2

Plan zagospodarowania terenu

1:500

S2

3

Przekrój podłużny – chodnik 1 i 2

1:1000/100

S3.1

4

Przekrój podłużny – chodnik 3

1:1000/100

S3.2

5

Przekroje normalne

1:50

S4

6

Przekroje poprzeczne – chodnik 1 i 2

1:100

S5.1

7

Przekroje poprzeczne – chodnik 3

1:100

S5.2
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