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DZIAŁKI NR 107, 211, 189, 478, 580, 589, 613 OBR�BY 
OBROWIEC, WYGODA 
 

Obiekt              : DROGA DOJAZDOWEA DO GRUNTÓW ROLNYCH DZIAŁKI 
NR 107, 211, 189, 478, 580, 589, 613 OBR�BY OBROWIEC, 
WYGODA 

Działki : 107, 211, 189, 478, 580, 589, 613 

Adres  DZIAŁKI NR 107, 211, 189, 478, 580, 589, 613 OBR�BY 
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1. Przedmiot  opracowania 
    Przedmiotem opracowania projektu budowlano wykonawczego jest budowa drogi    

         dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 107, 211, 189, 478, 580, 589, 613 obr�by   
         Obrowiec, Wygoda 

 
2. Podstawa  opracowania            

         Projekt opracowano na podstawie: 
- umowy  z Gmin� Gogolin 
- mapa zasadnicza, 

      -     Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD -3,  Warszawa 1995, 
- Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic,  
      Warszawa 1998, 
- Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 
usytuowanie Dziennik Ustaw  nr 43 z 14 maja 1999 r., 

             -     Ustawa  z  dnia  07.07.1994 r Prawo Budowlane Dz.U. nr 243 p. 1623 z 2010r. 
- wizja lokalna w terenie dokonana przez autora - ogl�dziny  i  pomiary  z  natury. 
 

 3. Opis  stanu istniej�cego 
3.1 Przebieg drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 107, 211, 189, 478, 580, 589 
obr�b Obrowiec, Wygoda od drogi powiatowej 1826 O Gogolin - Obrowiec do drogi 
wewn�trznej ul. Wygody 
Droga posiada od km 0+000 do km 0+155 nawierzchni� bitumiczn� o szeroko�ci 5,00 m, 
obustronne pobocza ziemne i rowy a od km 0+155 do km 1+237 nawierzchni� z tłucznia 
kamiennego wapiennego obustronne pobocza i odcinkami rowy.  
Droga posiada przekrój drogowy. 
Nawierzchnia pasa jezdnego jest  zdeformowana z  koleinami i muldami, które  tworz�    
liczne zastoiska wody.    
Odwodnienie jest powierzchniowe kierowane na pobocza i do rowów przydro�nych.  
3.2. Urz�dzenia obce  
W pasie drogi  posadowiona jest napowietrzna sie� energetyczna niskiego napi�cia.   
kanalizacja deszczowa, sie� wodoci�gowa.  
3.3 Zadrzewienie           
Poza pasem drogowym 
3.4  Warunki gruntowo wodne                                                                                                                               
Z uwagi na charakter i zakres opracowania nie przeprowadzono bada�  warunków  gruntowo  

       wodnych, z makroskopowej oceny gruntu w pobli�u drogi  wynika, �e grunt ma charakter  
       piaszczysto gliniasty. Kategoria geotechniczna gruntu I. 
       3.5 Urz�dzenie odwadniaj�ce 
       Rowy stan techniczny dobry. 
       Istniej�cy przepust pod drog� Ø 600 o długo�ci 7,00 m ma zarwany niedro�ny kolektor rurowy i                                        
       zniszczone �cianki czołowe. 
       Istniej�cy przepust pod zjazdem Ø 400 o długo�ci 8,00 m z uwagi na nieprawidłowe wykonanie,   
       kolektor uległ poklawiszowaniu, �wiatło zostało zamulone, brak �cianek czołowych. 
 

4. Rozwi�zania projektowe 
       Budow� drogi dojazdowej do gruntów rolnych projektuje si� w istniej�cych liniach rozgraniczenia  
       pasa drogowego i w parametrach istniej�cej jezdni.  
 4.1. Roboty przygotowawcze     

        - geodezyjne wytyczenie projektowanej przebudowywanej drogi. 
 4.2. Roboty ziemne 
                - wykonanie koryt pod konstrukcj� zjazdów. 
                - wykonanie koryt pod mijanki   
        4.3. Przepusty               
        Remont kapitalny przepustu drogowego Ø 600 o długo�ci 7,00 m z wykonaniem �cianek  
        czołowych �elbetowych. 
        Remont kapitalny przepustu pod zjazdem Ø 400 o długo�ci 8,00 m z wykonaniem �cianek  
        obrukowanych brukiem kamiennym łamanym. 
        4.4. Mijanki 
                - warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci  zag�szczeniu 10 cm, 
                - podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubo�ci po zag�szczeniu 20 cm, 
                - podbudowa tłuczniowa warstwa górna grubo�ci po zag�szczeniu 10 cm, 
 4.5. Podbudowa 
        Wyrównanie istniej�cej nawierzchni tłuczniowej tłuczniem kamiennym o �redniej grubo�ci                     
        zag�szczeniu 10 cm,    
 



 
 4.6. Nawierzchnia  jezdni   
        od km 0+000 do km 0+155  
               - sfrezowanie nierówno�ci na 50% powierzchni nawierzchni bitumicznej,  
               - skropienie emulsj� asfaltow� w ilo�ci 2,5 kg/m2,  
               - wyrównanie mieszank� asfaltowo grysow� AC 11 W w ilo�ci 75 kg/m2, 
               - skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,5 kg/m2, 
               - wykonanie warstwy �cieralnej z mieszanki asfaltowo grysowej AC 11 S grubo�ci 4 cm po   
                 zag�szczeniu,     
        od km 0+155 do km 1+237 
               - skropienie emulsj� asfaltow� w ilo�ci 2,5 kg/m2,  
               - wykonanie warstwy wi���cej z mieszanki asfaltowo grysowej AC 22 W grubo�ci 4 cm po   
                 zag�szczeniu,     
               - skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,5 kg/m2, 
               - wykonanie warstwy �cieralnej z mieszanki asfaltowo grysowej AC 11 S grubo�ci 4 cm po   
                 zag�szczeniu,     
 
        4.7. Zjazdy 
                - warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci  zag�szczeniu 10 cm, 
                - podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubo�ci po zag�szczeniu 15 cm, 
                - podbudowa tłuczniowa warstwa górna grubo�ci po zag�szczeniu 8 cm, 
                - skropienie emulsj� asfaltow� w ilo�ci 2,5 kg/m2, 
                - wyrównanie mieszank� asfaltowo grysow� AC 11 W w ilo�ci 75 kg/m2,  
                - warstwa �cieralna z mieszanki asfaltowo grysowej AC 11 S grubo�ci 4 cm., 
         4.8. Roboty wyko�czeniowe 
                 - wzmocnienie poboczy ( �cinka , uzupełnienie, plantowanie, utwardzenie), 
                 - monta� por�czy energochłonnych na przepustach drogowych.  
      4.9.Główne parametry geometryczne 

   - parametry przebudowywanej drogi: 
- długo�� całkowita  – 1237,00 m, 
- (długo�� kwalifikowana – 1027,00 m) 
- (długo�� niekwalifikowana –210,00 m) 
- szeroko�ci jezdni – 5,00 /  3,50 m, 
- szeroko�ci mijanek zmienne 
- powierzchnia całkowita nawierzchni – 5053,50 m2), 
- (powierzchnia nawierzchni kwalifikowana – 4097,50 m2), 
- (powierzchnia nawierzchni niekwalifikowana – 1059,63 m2), 
- długo�� zjazdów – zmienna 
- Szeroko�� zjazdów - zmienna 
- powierzchnia całkowita zjazdów- 130,69 m2 
- (powierzchnia zjazdów kwalifikowana – 106,42 m2), 
- (powierzchnia zjazdów niekwalifikowana – 24,27 m2), 

 
      5.  Dane charakterystyczne wpływu budowy na �rodowisko 
            Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na  
            �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod wzgl�dem:  
            projektowana budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy, u�ycie takich   
            materiałów jak beton , prefabrykaty betonowe, emulsja asfaltowa, mieszanki asfaltowo  
            grysowe grysy kamienne, piasek i tłucznie kamienne s� zgodne z Polskimi Normami ,  
            posiadaj� atesty dopuszczaj�ce je do u�ycia w budownictwie drogowym i  s� oboj�tne dla  
            �rodowiska, nie pogarszaj� lecz wr�cz polepsz� istniej�cy stan oddziaływania obiektu na  
            �rodowisko i zdrowie ludzi. Na postawie Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 9  
            listopada 2010 w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co lub potencjalnie znacz�co    
            oddziaływa� na �rodowisko § 3 pkt.60 projektowana przebudowa drogi dojazdowej do gruntów  
            rolnych  mo�e by�  uci��liwa  dla  �rodowiska. tym  samym  mo�e wymaga�  opracowania   
            raportu  o  oddziaływaniu  na �rodowisko.  

a) zapotrzebowania i jako�ci wody oraz ilo�ci, jako�ci i sposobu odprowadzania �cieków- �cieki z wód 
opadowych i roztopowych odprowadzane s�  na pobocza i do rowów przydro�nych. �cieki  z dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych  nie wymagaj� podczyszczenia, 

b) emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem  
         ich rodzaju, ilo�ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si� – realizacja inwestycji zlikwiduje  do minimum  
         obecnie wyst�puj�ce zapylenie,  
c)      rodzaju i ilo�ci wytwarzanych odpadów  - podczas wykonawstwa robót powstan� nast�puj�ce   
         ilo�ci  odpadów w postaci: 

             destrukt bitumiczny [17.03.01] ok. 14,2914 m3/27,1537 Mg 
         ziemi z korytowania w ilo�ci – 187,85 m3/281,775 Mg 



      Ziemia z korytowania b�dzie wbudowana w zani�one pobocza. 
     Destrukt bitumiczny zostanie wykorzystany w procesie technologicznym do utwardzenia poboczy. 
      W trakcie eksploatacji nie b�d� powstawa� inne odpady, wi�c projekt nie przewiduje wyznaczenia  
      miejsc ich składowania. 

     d)     emisji hałasu oraz wibracji, a tak�e promieniowania, w szczególno�ci jonizuj�cego,  
         pola elektromagnetycznego i innych zakłóce�, z podaniem odpowiednich parametrów  

      tych   czynników i zasi�gu ich rozprzestrzeniania si� - projekt nie przewiduje  
      realizacji obiektów b�d�cych �ródłem emisji hałasu do �rodowiska, ani obiektów  
      emituj�cych promieniowanie jonizuj�ce czy te� pole elektromagnetyczne,. 

        realizacja inwestycji zmniejszy   do minimum obecnie wyst�puj�ce z uwagi na nierówno�ci  
        nawierzchni  wibracje i  zmniejszy radykalnie  emisj� hałasu,  
e)     wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�,   

      wody powierzchniowe i podziemne -  - realizacja planowanego   przedsi�wzi�cia nie wymaga  
      ingerencji w zadrzewienie z uwagi na jego brak. Przewidziane przekształcenia   rze�by terenu  
      polegaj�ce na  wykonaniu koryt nie poci�gn� za sob� zmian w  postaci zachwiania równowagi  
      przyrodniczej w �rodowisku lokalnym, a tym samym i na wi�kszym obszarze. Teren, na  
      którym prowadzone b�d� prace budowlane zostanie  zagospodarowany zgodnie z projektem. 
      Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie  
      wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływa� negatywnie na wody podziemne czy te�  powierzchniowe.         
f) oraz wykaza�, �e przyj�te w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi�zania przestrzenne,    
    funkcjonalne i techniczne ograniczaj� lub eliminuj� wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko      
    przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr�bnymi przepisami –prognoza  
    oddziaływania projektowanej  inwestycji na �rodowisko dla programowanego zakresu, wskazuje i� nie    
    b�dzie ona wywiera� negatywnego oddziaływania na �aden z komponentów �rodowiska zarówno w   
    fazie realizacji jak i pó�niejszej eksploatacji, zatem z pewno�ci� mo�liwe jest wykonanie     
    przewidzianych do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie z gwarancj� dotrzymania   wymaga� i  
    norm okre�lonych w przepisach z zakresu ochrony �rodowiska. 

 Ze wzgl�du na zakres oraz specyfik� inwestycji, zagro�enia dla �rodowiska na etapie   wykonawstwa  
 b�d� niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni    zdawa� sobie spraw� z  
 mo�liwo�ci wyst�pienia takich zagro�e�. Uci��liwo�ci i    niekorzystne oddziaływanie inwestycji na  
 �rodowisko zwi�zane z jej realizacj� mog� zosta� ograniczone i w wi�kszo�ci mie� charakter  
 tymczasowy. Uwarunkowane to jest    odpowiednim prowadzeniem robót. 
 Na etapie eksploatacji nie przewiduje si� wyst�pienia negatywnych skutków inwestycji    na  
 �rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si�   wyst�pienia obszaru  
 oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu    budowy) na podstawie przepisów  
 odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym  obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

     Przebudowa jezdni poprawi  standard   u�ytkowania i  zwi�kszy    bezpiecze�stwo ruchu  
     kołowego i pieszych . 
 

             6.  DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Projektowana przebudowa nie koliduje z istniej�cymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i  
zlokalizowanymi na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Je�eli w  
trakcie robót zostan� odkryte stanowiska archeologiczne, to nale�y fakt ten zgłosi� do  
Opolskiego Urz�du Wojewódzkiego w Opolu, do Pa�stwowej Słu�by Ochrony Zabytków  
Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 

 
 7. INFORMACJA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA        
           Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia została sporz�dzona jako osobny  
           zał�cznik. 
 
8. UWAGI KO�COWE  
            Roboty wykonywa
 po oznakowaniu działek roboczych zgodnie z projektem  
            organizacji ruchu na czas robót. 

    Roboty wykona
 nale�y oraz odbiorów robót dokonywa
 zgodnie z warunkami   
    okre�lonymi w  specyfikacjach technicznych.                                   

 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

KOSZTY KWALIFIKOWANE DZIAŁKI NR 107, 211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 

1 2 3 4 5 6 

1. 0 1020302 Olej nap�dowy do silników kg 3,8311 
2. 0 1040600 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gor�co kg 122,9511 
3. 0 1041101 Emulsja asfaltowa do nawierzchni 

drogowych 
kg 11 236,4909 

4. 0 1102130 Pr�ty okr.gład.do zbr.bet. fi 32-40mm kg 13,1400 
5. 0 1120600 Drut stalowy okr�gły mi�kki �r.0,5-0,55 

mm 
kg 0,7620 

6. 0 1120604 Drut stalowy okr�gły mi�kki �red.2,0-
6,0mm 

kg 4,0236 

7. 0 1328720 Bariery drogowe ocynk.z ł�cznik.I �rubami t 0,7020 
8. 0 1329001 Prefabrykaty zbrojarskie ze stali gładkiej kg 76,6155 
9. 0 1330499 Gwo�dzie budowlane kg 7,2417 
10. 1 1600515 Kruszywo min.łamane niesort.0-31,5 

mm,tłucze� 
t 697,2349 

11. 0 1600601 Miał (kruszyny) t 61,3743 
12. 0 1600602 Tłucze� kamienny sortowany,uziar.31,5-

63mm 
t 161,9720 

13. 0 1600604 Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm t 92,8425 
14. 1 160060621 Odpad kamienny t 187,7085 
15. 0 1601801 Piasek zwykły m3 49,2397 
16. 0 1602211 Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 4,3896 
17. 1 16030012 Miesz.miner-asfalt.grysowa  AC 0-11 S do 

war. �cier.  
t 428,7466 

18. 1 16030024 Miesz.miner-asfalt.grys. AC 0-22  W do 
war. wi���cej 

t 336,7826 

19. 1 16030041 Mieszanka min-asfaltowa,grysowo-
�wir.cz.zm  AC 11 W 

t 62,3593 

20. 0 1630002 Brukowiec z kamienia łamanego t 1,8620 
21. 0 1690001 Gruz betonowy m3 0,9180 
22. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" 

workowany 
t 0,2200 

23. 0 2300102 Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa 
WT 

kg 4,6789 

24. 0 2301011 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 5,3200 
25. 0 2301400 Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 4,2560 
26. 0 2303099 �rodek antyadhezyjny kg 1,0669 
27. 0 2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 m3 1,5698 
28. 0 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0140 
29. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,1390 
30. 0 2600901 Kraw�dziaki iglaste kl.II m3 0,0899 
31. 0 3930001 Woda przemysłowa z ruroci�gu m3 124,5451 
32. 0 3950000 Drewno okr�głe na stemple,korowane,6-

20cm 
m3 0,0183 

33. 0 3950199 Drewno opałowe m3 0,0800 
34. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste �red. 70 mm m3 0,1068 
35. 0 5431800 Rury �elbetowe z betonu B-25,�r. 60/100 

cm 
szt 7,0000 

36. 0 5432503 Rury betonowe,kielichowe "WIPRO" �r. 
400mm 

m 8,2400 

   Materiały pomocnicze   
   Razem:   



 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE NR 189, 478, 580, 589, 613 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 0 1020302 Olej nap�dowy do silników kg 0,8737 
2. 0 1041101 Emulsja asfaltowa do nawierzchni 

drogowych 
kg 2 971,1304 

3. 0 1328720 Bariery drogowe ocynk.z ł�cznik.I �rubami t 0,4680 
4. 1 1600515 Kruszywo min.łamane niesort.0-31,5 

mm,tłucze� 
t 192,6246 

5. 0 1600601 Miał (kruszyny) t 16,8312 
6. 0 1600602 Tłucze� kamienny sortowany,uziar.31,5-

63mm 
t 56,9299 

7. 0 1600604 Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm t 24,7089 
8. 1 16006062 Niesort kamienny t 42,2079 
9. 0 1601801 Piasek zwykły m3 17,2532 

10. 1 16030012 Miesz.miner-asfalt.grysowa  AC 0-11 S do 
war. �cier.  

t 132,7163 

11. 1 16030024 Miesz.miner-asfalt.grys. AC 22  W do war. 
wi���cej 

t 93,4932 

12. 1 16030041 Mieszanka min-asfaltowa,grysowo-
�wir.cz.zm  AC 11 W 

t 33,7691 

13. 0 1690001 Gruz betonowy m3 0,6120 
14. 0 2370605 Beton zwykły B-20 m3 0,8160 
15. 0 3930001 Woda przemysłowa z ruroci�gu m3 33,9602 
16. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste �red. 70 mm m3 0,0218 

   Materiały pomocnicze   
   Razem:   
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RYSUNKI 
 

Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Format Nr strony           
/               

rysunku 
11. Rysunki : 1xA4 11 
11.1 Przekrój konstrukcyjny jezdni I 1xA4 12/5 
11.2 Przekrój konstrukcyjny jezdni II 1xA4 13/6 
11.3 Przekrój konstrukcyjny jezdni III 1xA4 14/7 
11.4 Przekrój konstrukcyjny zjazdu 1xA4 15/8 
11.5 Szczegół wł�czenia do drogi powiatowej 1xA4 16/9 
11.6 Rysunek konstrukcyjny przepustu pod drog� 1xA4 17/10 
11.7 Rysunek konstrukcyjny �cianki przepustu pod drog� 1xA4 18/11 
11.8 Rysunek konstrukcyjny przepustu pod zjazdem 1xA4 19/12 
11.9 Rysunek konstrukcyjny obudowania wlotu i wylotu 1xA4 20/13 
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Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Format Nr strony           
/               

rysunku 
12. Zał�czniki : 1xA4 21 

12.1 O�wiadczenie projektantów 1xA4 22 

12.2 Uprawnienia projektowe Andrzej J�czmienny 1xA4 23 

12.3 Przynale�no�� do OOIIB 2011 Andrzej J�czmienny 1xA4 24 

12.4 Uprawnienia projektowe sprawdzaj�cego Mirosław Sieja 1xA4 25 

12.5 Przynale�no�� do OOIIB 2011 Mirosław Sieja 1xA4 26 
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1. Podstawa  opracowania 

Informacja  dotycz�ca  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  została  opracowana  zgodnie z Rozporz�dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)  

 
2. Opis  techniczny 
2.1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno�
  realizacji  

               Cało��  zamierzenia  obejmuje  budow� drogi dojazdowej do gruntów  rolnych działki nr 107, 211, 189, 478, 580,  
               589, 613 obr�yb Obrowiec, Wygoda o  poni�szej technologii robót: 
     3. Rozwi�zania projektowe 
            Budow� drogi dojazdowej do gruntów rolnych projektuje si� w istniej�cych liniach rozgraniczenia  pasa drogowego i w  
            parametrach istniej�cej jezdni.  
 3.1. Roboty przygotowawcze     

        - geodezyjne wytyczenie projektowanej przebudowywanej drogi. 
 3.2. Roboty ziemne 
                - wykonanie koryt pod konstrukcj� zjazdów. 
                - wykonanie koryt pod mijanki   
          3.3. Przepusty               
                Remont kapitalny przepustu drogowego Ø 600 o długo�ci 7,00 m z wykonaniem �cianek  czołowych �elbetowych. 
                Remont kapitalny przepustu pod zjazdem Ø 400 o długo�ci 8,00 m z wykonaniem �cianek obrukowanych brukiem  
                kamiennym łamanym. 
         3.4. Mijanki 
                - warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci  zag�szczeniu 10 cm, 
                - podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubo�ci po zag�szczeniu 20 cm, 
                - podbudowa tłuczniowa warstwa górna grubo�ci po zag�szczeniu 10 cm, 
         3.5. Podbudowa 
                Wyrównanie istniej�cej nawierzchni tłuczniowej tłuczniem kamiennym o �redniej grubo�ci zag�szczeniu 10 cm,    
         3.6. Nawierzchnia  jezdni   
                od km 0+000 do km 0+155  
               - sfrezowanie nierówno�ci na 50% powierzchni nawierzchni bitumicznej,  
               - skropienie emulsj� asfaltow� w ilo�ci 2,5 kg/m2,  
               - wyrównanie mieszank� asfaltowo grysow� AC 11 W w ilo�ci 75 kg/m2, 
               - skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,5 kg/m2, 
               - wykonanie warstwy �cieralnej z mieszanki asfaltowo grysowej AC 11 S grubo�ci 4 cm po   
                 zag�szczeniu,     
               od km 0+155 do km 1+237 
               - skropienie emulsj� asfaltow� w ilo�ci 2,5 kg/m2,  
               - wykonanie warstwy wi���cej z mieszanki asfaltowo grysowej AC 22 W grubo�ci 4 cm po   
                 zag�szczeniu,     
               - skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,5 kg/m2, 
               - wykonanie warstwy �cieralnej z mieszanki asfaltowo grysowej AC 11 S grubo�ci 4 cm po   
                 zag�szczeniu,  
         3.7. Zjazdy 
                - warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci  zag�szczeniu 10 cm, 
                - podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubo�ci po zag�szczeniu 15 cm, 
                - podbudowa tłuczniowa warstwa górna grubo�ci po zag�szczeniu 8 cm, 
                - skropienie emulsj� asfaltow� w ilo�ci 2,5 kg/m2, 
                - wyrównanie mieszank� asfaltowo grysow� AC 11 W w ilo�ci 75 kg/m2,  
                - warstwa �cieralna z mieszanki asfaltowo grysowej AC 11 S grubo�ci 4 cm., 
         3.8. Roboty wyko�czeniowe 
                 - wzmocnienie poboczy ( �cinka , uzupełnienie, plantowanie, utwardzenie), 
                 - monta� por�czy energochłonnych na przepustach drogowych.  
     2.2  Główne parametry geometryczne 

-     parametry projektowanej przebudowy drogi: 
   - parametry przebudowywanej drogi: 

- długo�� całkowita  – 1237,00 m, 
- szeroko�ci jezdni – 5,00 /  3,50 m, 
- szeroko�ci mijanek zmienne 
- powierzchnia całkowita nawierzchni – 5053,50 m2), 
- długo�� zjazdów – zmienna 
- szeroko�� zjazdów - zmienna 
- powierzchnia całkowita zjazdów- 130,69 m2 

Kolejno��  realizacji  poszczególnych  etapów budowy zjazdu zgodnie  z    dokumentacj�  wykonawcz�  oraz  opisem  
technicznym. 

 
     2.3. Wykaz  istniej�cych  obiektów  budowlanych 
Na działce  na której realizowany b�dzie przebudowa drogi , w pasie drogowym  posadowione s� kanalizacja deszczowa, sie� wodoci�gowa, 
napowietrzna linia energetyczna niskiego napi�cia  

 
   2.4. Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mog�  stwarza
  zagro�enia    
          bezpiecze�stwa  i  zdrowia  ludzi 

Na cz��ci działki, na której realizowane b�dzie zamierzenie znajduj� si�: 
            - drogi powiatowa 
            - droga dojazdowa do gruntów rolnych 

                    - napowietrzna linia energetyczna niskiego napi�cia  



 Istnieje równie� mo�liwo�� natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na  mapie   geodezyjnej,  dlatego   
 roboty  ziemne  zwi�zane  z  wykonywaniem wykopów  nale�y wykonywa� ze  szczególn�  ostro�no�ci�. 

 
    2.5 Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót  budowlanych 
W  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  szczególn�  uwag�  nale�y  zwróci� uwag� na: 
                  -    roboty w pobli�u napowietrznej linii energetycznej niskiego napi�cia   
                  -    roboty w pasie drogowym dróg powiatowej i dojazdowej do gruntów rolnych pod ruchem na nich, 
                  -    praca ludzi z pracuj�cymi  maszynami drogowymi i sprz�tem. 

   
    2.6. Sposób  prowadzenia  instrukta�u  pracowników 
Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  robót  pracownicy  powinni  przej��  przeszkolenie  BHP : 
                 -    szkolenie  wst�pne  w  zakresie  BHP, 
                 -    instrukta�  ogólny  zwi�zany  z  przepisami  BHP, 

         -    instrukta�  stanowiskowy z szczególnym uwzgl�dnieniem tematów: 
                1)   praca w pobli�u urz�dze� energetycznych 

        2)   praca pod ruchem, 
        3)   roboty drogowe,  

4)   współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji  wewn�trznej  w czasie pracy maszyn i sprz�tu, 
                5)   odzie� robocza i ochronna 
                6)   zapoznanie  pracowników  w  ramach w/w szkole� z zagro�eniami wynikaj�cymi z realizacji  zamierzenia    
                      budowlanego. 

Fakt  odbycia  w/w  szkolenia  w  zakresie  BHP  winien  by�  odnotowany  w  dokumentacji  prowadzonej  
przez  wykonawc�  robót. 

2.7. �rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 
wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich 
s�siedztwie, w tym zapewniaj�c�  bezpieczn� i sprawn� komunikacj� umo�liwiaj�c� szybk� 
ewakuacje w przypadku wyst�pienia zagro�e�: 

-  zabezpieczenie budowy w  kompletne zestawy znaków drogowych i urz�dze� zabezpieczaj�cych    
          wymagane  do wykonania organizacji ruchu  na czas robót. 
-  wyposa�enie pracowników w niezb�dn� odzie� robocz� i odzie� oraz sprz�t ochrony osobistej 

                -        wykonanie planu zagospodarowania placu budowy 
-  opracowanie planu komunikacji wewn�trznej na placu budowy 
-  okre�lenie zasad post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�e�, 
-  bezpo�redni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie   niebezpiecznymi  w tym przypadku   

                         praca  ludzi  sprz�tu i maszyn oraz praca ludzi i sprz�tu  pod  ruchem. 
 

Kieruj�cy  robotami    powinien  zabezpieczy�  na  okres  trwania  robót  apteczk�  pierwszej  pomocy  w  razie  
zaistnienia  wypadku.  Po  zako�czeniu  prac  teren  budowy  nale�y  uprz�tn��. 

 
  2.8. Ustawy i przepisy niezb�dne  do opracowania „Planu bezpiecze�stwa i ochrony  
        zdrowia”  

         1)   Ustawa  z  dnia  07.07.1994 r. - PRAWO  BUDOWLANE   Dz.U. nr 243 p. 1623 z 2010r. 
2)   Rozporz�dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie  bezpiecze�stwa  i  higieny  

pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych.  
3)   Rozporz�dzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  sierpnia  2003 r.  w  sprawie  ogólnych  

przepisów  bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  Nr 169, poz. 1650  z  2003 r.  ze  zmian�  w  Dz.U.  z  
roku  2007 - Nr 49,  poz. 330). 

4)   Rozporz�dzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002 r.  w  sprawie    minimalnych  wymaga�  
dotycz�cych  BHP  w  zakresie  u�ytkowania  maszyn  przez  pracowników  podczas  pracy  (Dz.U.  Nr 
191, poz. 1596  z 2002 r.). 

5)  Rozporz�dzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  wrze�nia 2001 r.  w  sprawie  bezpiecze�stwa  i  higieny  
pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urz�dze�  technicznych  do  robót  ziemnych,  
budowlanych  i  drogowych. 

6)   Kodeks  pracy,  dział 10  „Bezpiecze�stwo  i  higiena  pracy". 
7)   Rozporz�dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  wrze�nia  1997 r.  w  sprawie  ogólnych  

przepisów  bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy.  
8)   Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r.  w  sprawie  informacji  dotycz�cej  

bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.  nr 120,  
poz. 1126). 

9)   Rozporz�dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  14.03.2000 r.  w  sprawie  bezpiecze�stwa  i  
higieny  pracy  przy  r�cznych  pracach  transportowych  (Dz.U.  nr 26,  poz. 313  z  póniejszymi  
zmianami).  

       10)   Dyrektywa  90/269/EWG  dotycz�ca  r�cznych  prac  transportowych. 
       11)   Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002 r.  w  sprawie dziennika budowy,  monta�u  i   
                rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia   
             zawieraj�cego  dane  dotycz�ce  bezpiecze�stwa  pracy  i  ochrony  zdrowia.  

12) PN-N-18002  systemy  zarz�dzania  bezpiecze�stwem  i  higiena  pracy.  Ogólne  wytyczne  do  oceny    
        ryzyka  zawodowego  oraz  Kodeks  pracy  art. 226 – Informacja  o  ryzyku  zawodowym. 
13) Przepisy  w  zakresie  ochrony  przeciwpo�arowej. 

       14) Rozporz�dzenia Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony   �rodowiska z   
             dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy   wykonywaniu robót drogowych i  
              mostowych.  (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.) 
       15) Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r.  
             z pó. zm)      
       16) Szczegółowe specyfikacje techniczne (OST) Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych dla robót drogowych i  
              mostowych . 
       17) Projekt Organizacji Ruchu na czas robót  

 



Wy�ej wymienione ustawy, rozporz�dzenia i specyfikacje oraz projekty okre�laj� wymagania i warunki 
prowadzenia robót drogowych i stanowi� podstaw� opracowania „Planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 


