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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA INWEST YCJI: 
 „PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNI ENIEM”. 

Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25. 04  
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r, poz. 462). 

 
 
 

1.0 Podstawa Prawna 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 
Podstawą technicznego wykonania części składowych  dokumentacji projektowej są: 

 

• Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43poz 430 ) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25. 04  2012r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r, poz. 462). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony 

powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007r  z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi 

zmianami). 

• Katalog powtarzalnych elementów drogowych „Transprojekt” Warszawa 1979r, 
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Normy i normatywy dla projektowania dróg i odwodnienia. 

 
• Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich KB 8 - 3.3. (7). 

• Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-02205 (styczeń 1998). 

• Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-B 11111. 

• Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. PN-B-11112. 

• Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-11113. 

• Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-87/B-01100. 

• Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. BN-84/6774-02. 

 

Podstawą formalno prawną niniejszego opracowania Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą 

dokumentacji 

Projekt opracowano zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, opiniami i warunkami technicznymi, w 

tym: 

 

• Warunki techniczne zabezpieczenia sieci i urządzeń obcych ( z uwagą że nie przewiduje się 
zabezpieczenia przejść poprzecznych sieci gazowej, z uwagi na treść pisma PS 35-502/566/12/4  z 
dnia 13.02.2013r z której wynika że istniejąca sieć gazowa jest zabezpieczona)  

 
Dokonanymi  uzgodnieniami. 

• Uzgodnienie PZUDP nr 35/2013 z dnia 14.03.2013r 
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1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i 
długość. 
 
1.1 Stan istniejący 

Ulica Szkolna stanowi ogólnodostępna drogę publiczną o nawierzchni bitumicznej  „D” w rozumieniu 

zapisów Dz. U Nr 43 poz 430 z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Kategorię istniejącego ruchu określono na KR2  

Istniejąca ulica Szkolna posiada zmienną szerokość w planie wynoszącą od ok. 5,0-5,25m w zależności 

od lokalizacji odcinka.  Przekrój półuliczny z lewostronnym chodnikiem którego szerokość jest dostosowana 

do szerokości dostępnego terenu pasa drogowego i wacha się w granicach 1,5m.Ulica Dolna posiada 

nawierzchnię bitumiczną o szerokości  od ok. 5,75-5,90m Droga obsługuje ruch lokalny, stanowiąc drogę 

dojazdową dla mieszkańców zlokalizowanych przy niej posesji. Jak również ruch pojazdów lokalnych 

jadących w kierunku Orzesza. Nawierzchnię drogi stanowi ścieralna warstwa bitumiczna w złym stanie 

technicznym z licznymi ubytkami i spękaniami siatkowymi oraz zapadliskami powstałymi 

najprawdopodobniej na skutek niewłaściwego zagęszczenia zasypki wykopów po budowie odwodnienia 

drogi. W rejonie istniejących studni kanalizacyjnych obserwuje się zapadnięcia nawierzchni z spękaniami 

warstw bitumicznych i lokalnymi deformacjami. Istniejące krawężniki posiadają liczne ubytki spękania i 

nadają się do wymiany. Z uwagi na małe pochylenia podłużne i najprawdopodobniej wskutek eksploatacji 

górniczej doszło do deformacji profilu drogi, co przy niewielkich rzędu 0,2% spadkach podłużnych ulicy 

Szkolnej powoduje problemy z odwodnieniem. Odwodnienie ulicy Szkolnej stanowi kanalizacja deszczowa, 

odwodnienie powierzchniowe istniejące spadki poprzeczne i podłużne oraz prefabrykowane korytko 

ściekowe prawostronne. Stan istniejący został dodatkowo pokazany w części fotograficznej w załączeniu do 

niniejszego opisu. 

 
1.2 Opis stanu projektowanego 
1.2. 1  Przeznaczenie i program użytkowy: 

 

Przedmiotem opracowania inwestycji objętej niniejszą dokumentacją projektową jest przebudowa ul. 

Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, związanej wyłącznie z 

odwodnieniem drogi. Przewiduje się przebudową skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą Dolną z skrzyżowania 

zwykłego nieskanalizowanego na skrzyżowanie typu Rondo z ruchem okrężnym, z czego wynika 

przebudowa krótkich odcinków dróg dojazdowych do skrzyżowania na wloty ronda ( drogi dojazdowe 

stanowią ulica Szkolna i ulica Dolna oraz droga-dojazd do posesji położonych na działce 2937/369 i 

dalszych. )  
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Projektuje się kanalizację deszczową w w dwóch niezależnych odcinkach z podłączeniem do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej Odcinek Di1-D3 oraz Di2-D4. Przewiduje się wymianę istniejących studni kanalizacji 

deszczowej na ciągu ulicy Szkolnej oraz wymianę wpustów deszczowych, przewiduje się ułożenie drenu 

francuskiego w otulinie z geowłókniny celem poprawy warunków odwodnienia nawierzchni.  

Droga w  całym okresie eksploatacji przeznaczona będzie do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych 

jako ogólno dostępna droga publiczna.  

Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suszec, którego wypis i wyrys został załączony do niniejszego 

opracowania. Patrz pismo GPN.6727.2.59.2012 z dnia 09.03.2012. 

Inwestycja znajduje się częściowo pod wpływem prowadzonej eksploatacji górniczej. Zgodnie z 

pismem OUG w Rybniku RYB/5140/0007/12/00823/MP  z dnia 06.02.2012r. 

 
1.2.2 Plan sytuacyjny: 
 

Przedmiotowa ulica będzie posiadać jedną jezdnię w planie wynoszącą 5,0-5,50m ( odcinek od km 

0+000,00 do projektowanego ronda szerokość 5,00 od projektowanego ronda do km 0+308,92 szerokość 

5,50m. Ulica Dolna jezdnię o szerokości 6,0m. Przewiduje się budowę chodników zgodnie z lokalizacją 

pokazaną na Planie sytuacyjnym. Na długości zjazdu do piekarni oraz w rejonie krzyża- przy kościele 

przewiduje się zabudować krawężnik najazdowy o wysokości w świetle 4cm należy stosować obniżenie 

krawężników na zjazdach do posesji.   

 

Cała powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi: 

• Nawierzchnia Jezdni Bitumicznej z SMA.  F=2150m2. 
• Nawierzchnia Chodników z BKB  F=765m2. 

• Nawierzchnia Zjazdów do Posesji z BKB czerwonej F=160m2. 
• Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 18cm F=95m2. 

 min na pierścieniu ronda. 
 

 

Projektuje się przebudowę skrzyżowania ulicy Szkolnej i dolnej na skrzyżowanie typu rondo o 

średnicy wyspy Centralnej wynoszącej 24m. wyspa centralna w km 0+256,50 Rondo posiadać będzie 

nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0m oraz warunkowo przejezdny pierścień o nawierzchni z kamiennej 

kostki rzędowej gr 18cm na podsypce cem -piaskowej 1:1 o szerokości w planie wynoszącej 2,0m. Pierścień 

ten będzie od nawierzchni jezdni oddzielony krawężnikiem granitowym ułożonym na płasko. Od wyspy 

centralnej ronda pierścień będzie oddzielać krawężnik granitowy ułożony normalnie o wysokości w świetle 

12cm. Wyspa centralna ma być wykonana jako kopiec o wysokości ok. 1,0m co powodować będzie 
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przerwanie optyczne trasy. 
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1.2.3 Sprawy własnościowe: 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach geodezyjnych  

 

Gminy Suszec działki:  
2995/284;2994/381;2189/92;2088/369;2168/412;2066/439;2068/432;2193/441 
 
Innych Właścicieli działki:  

999/368;2067/439;1398/439; 2089/369; 2937/369;3936/432. 

Inwestor Oświadcza, że dysponuje Nieruchomością na cele budowlane- uzyskał zgody właścicieli na 

zajęcie części ich nieruchomości w związku z planowaną realizacją Inwestycji stosowne oświadczenie w 

załączeniu do wniosku o zatwierdzenie niniejszego projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę.  

Z uwagi na zapisy spisanych z właścicielami częściowo zajmowanych pod przebudowę 

nieruchomości wykonawca robót uwzględni przełożenie istniejących ogrodzeń posesji z wyminą 

uszkodzonych i zniszczonych elementów na nowe oraz ich ewentualną regulację wysokościową w tym bram 

w zależności od potrzeb w tym zakresie. 

 
2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób dostosowania do 
krajobrazu, otaczającej zabudowy(…) 

 
2.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

 

Przyjęta forma architektoniczna jest prosta i niezłożona wynika ona  bezpośrednio  

z założonej funkcji obiektu tj. funkcji komunikacyjnej.  Dostosowanie do istniejącej zabudowy osiągnięto 

poprzez wpisanie niwelety drogi w istniejący teren, z unikaniem głębokich wykopów oraz nasypów.  Z 

zachowaniem rzędnych punktów stałych, do których należą rzędne dróg krzyżujących się z przebudowywaną 

ulicą, rzędne zjazdów do posesji oraz rzędne w miejscu włączenia do istniejącej nawierzchni. 

 
2.2 Sposób dostosowania do krajobrazu i zabudowy 
 

Projektowana trasa ulicy  została  w miarę możliwości skoordynowana w planie i profilu, tym samym 

zachowano właściwą kompozycję przestrzenną Wysokościowo ulica przebiegać będzie po istniejącym terenie 

zgodnie z dotychczasowym profilem podłużnym z niewielkimi korektami spadków podłużnych ,co jest 

uwarunkowane rzędnymi punktów stałych i koniecznością zapewnienia w miarę sprawnego spływu wód 

powierzchniowych z nawierzchni jezdni. 

2.3 Parametry trasy drogowej ulic 
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SZKOLNEJ 
 
Data wydruku: 20130429 1054 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

    Pikieta ż    Promie ń  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długo ść       T1         T2     K ąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 
                          Ci ęciwa  Azm. ci ęciwy  X(E)- ŚrŁuku   Y(N)- ŚrŁuku 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
 
                   TRASA: TRASA 
 
        0.00        0.00      0.00  328.2515g     - 6278.44     -41448.81  TRASA00001 
      106.50 
 
      106.50     1250.00      0.00  328.2515g     - 6374.62     -41403.09  TRASA00002 
       13.39        6.70      6.70    0.6821g     - 6380.67     -41400.21  TRASAV0001 
                             13.39  328.5926g     - 5837.93     -40274.16  TRASAS0001 
 
      119.89        0.00      0.00  328.9336g     - 6386.69     -41397.27  TRASA00003 
       23.76 
 
      143.65     -750.00      0.00  328.9336g     - 6408.04     -41386.84  TRASA00004 
       22.08       11.04     11.04   -1.8743g     - 6417.96     -41381.99  TRASAV0002 
                             22.08  327.9965g     - 6737.29     -42060.70  TRASAS0002 
 
      165.73        0.00      0.00  327.0593g     - 6428.02     -41377.44  TRASA00005 
       46.32 
 
      212.05     -350.00      0.00  327.0593g     - 6470.22     -41358.34  TRASA00006 
        2.55        1.28      1.28   -0.4643g     - 6471.38     -41357.81  TRASAV0003 
                              2.55  326.8272g     - 6614.54     -41677.19  TRASAS0003 
 
      214.60        0.00      0.00  326.5951g     - 6472.55     -41357.29  TRASA00007 
       41.91 
 
      256.51       -0.01      0.00  326.5951g     - 6510.85     -41340.29  TRASA00008 
        0.00        0.00      0.00  -23.8340g     - 6510.85     -41340.29  TRASAV0004 
                              0.00  314.6780g     - 6510.85     -41340.30  TRASAS0004 
 
      256.51        0.00      0.00  302.7610g     - 6510.85     -41340.29  TRASA00009 
        7.72 
 
      264.23      -30.00      0.00  302.7610g     - 6518.57     -41339.95  TRASA00010 
       16.41        8.42      8.42  -34.8327g     - 6526.98     -41339.59  TRASAV0005 
                             16.21  285.3447g     - 6519.87     -41369.93  TRASAS0005 
 
      280.64        0.00      0.00  267.9283g     - 6534.35     -41343.65  TRASA00011 
        2.81 
 
      283.45       30.00      0.00  267.9283g     - 6536.81     -41345.01  TRASA00012 
       16.37        8.39      8.39   34.7288g     - 6544.16     -41349.06  TRASAV0006 
                             16.16  285.2927g     - 6551.29     -41318.74  TRASAS0006 
 
      299.82        0.00      0.00  302.6571g     - 6552.54     -41348.71  TRASA00013 
        9.10 
 
      308.92        0.00      0.00  302.6571g     - 6561.64     -41348.33  TRASA00014 
Koniec trasy 
DOLNEJ 
Koniec trasy 
Data wydruku: 20130429 1055 
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--------------------------------------------------- ----------------------------- 

    Pikieta ż    Promie ń  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długo ść       T1         T2     K ąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 
                          Ci ęciwa  Azm. ci ęciwy  X(E)- ŚrŁuku   Y(N)- ŚrŁuku 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
 
                   TRASA: TRASA 
 
        0.00        0.00      0.00  192.1512g     - 6508.29     -41304.41  TRASA00001 
        8.61 
 
        8.61       50.00      0.00  192.1512g     - 6507.23     -41312.96  TRASA00002 
       19.76       10.01     10.01   25.1544g     - 6506.00     -41322.89  TRASAV0001 
                             19.63  204.7284g     - 6556.85     -41319.11  TRASAS0001 
 
       28.37        0.00      0.00  217.3056g     - 6508.69     -41332.53  TRASA00003 
        8.05 
 
       36.42        0.01      0.00  217.3056g     - 6510.85     -41340.29  TRASA00004 
        0.00        0.00      0.00   15.9272g     - 6510.85     -41340.29  TRASAV0002 
                              0.00  225.2692g     - 6510.86     -41340.29  TRASAS0002 
 
       36.42        0.00      0.00  233.2328g     - 6510.85     -41340.29  TRASA00005 
       17.17 
 
       53.59      -50.00      0.00  233.2328g     - 6519.41     -41355.18  TRASA00006 
       12.20        6.13      6.13  -15.5344g     - 6522.47     -41360.49  TRASAV0003 
                             12.17  225.4656g     - 6476.07     -41380.11  TRASAS0003 
 
       65.79        0.00      0.00  217.6984g     - 6524.15     -41366.39  TRASA00007 
       12.60 
 
       78.39        0.00      0.00  217.6984g     - 6527.61     -41378.50  TRASA00008 
Koniec trasy 
 

WYKAZ WSPÓŁRZ ĘDNYCH  PROJ. SIECI ( OZNACZENIA WG. PZUDP)  
 
W1     X=-6307.9218  Y=-41431.9465 
W2     X=-6310.1850  Y=-41436.7662 
Istn studnia K4    X=-6307.7678  Y=-41435.3885 
 
W3     X=-6343.7775  Y=-41420.6949 
W4     X=-6341.5228  Y=-41415.8568 
Istn studnia   K3 X=-6334.2235  Y=-41422.5145 
 
W5     X=-6392.6500  Y=-41397.3646 
W6     X=-6390.3462  Y=-41392.4525 
Istn studnia K1    X=-6388.6442  Y=-41395.6692 
 
W7     X=-6447.7114  Y=-41371.4289 
W8    X=-6445.7201  Y=-41366.4045 
Istn studnia K13   X=-6444.5401  Y=-41369.5745 
 
W9     X=-6475.4033  Y=-41359.1253 
W10     X=-6472.9420  Y=-41354.3645  
Istn studnia K12    X=-6469.9796  Y=-41358.4797 
 
W11    X=-6499.4453  Y=-41336.7114 
W12     X=-6503.6963  Y=-41318.4734 
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Proj studnia D2   X=-6510.3288  Y=-41338.4322 
 
W13     X=-6509.7957  Y=-41318.8021 
W14     X=-6519.9197  Y=-41332.4364 
W15    X=-6521.1724  Y=-41347.0493 
W16    X=-6508.2194  Y=-41352.0260 
W17    X=-6540.7239  Y=-41343.9947 
W18    X=-6538.3368  Y=-41348.7750 
Proj studnia D1    X=-6514.7561  Y=-41352.8116 
Proj studnia D2   X=-6510.3288  Y=-41338.4322 
Proj studnia D3   X=-6508.1639  Y=-41325.2522 
Istn studnia Di1 „k”    X=-6517.6755  Y=-41357.8253 
Istn studnia Di2 „k”    X=-6533.4105  Y=-41365.5818 

 

 

Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych inwestycji wykonawca bezwzględnie dokona pomiaru 

kontrolnego punków głównych trasy wraz z ich domiarami do punków stałych w terenie. Na podstawie 

materiałów uzyskanych od zamawiającego- wersji numerycznej projektu oraz Planszy wytyczenia 

kontrolując tym samym poprawność i prawidłowość informacji zawartych w projekcie względem sytuacji 

rzeczywistej pomierzonej w terenie. 

 W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności z pomiarem w terenie należy zwrócić się o 

wyjaśnienia do jednostki projektowej i wykonawstwa geodezyjnego, która przygotowała aktualizację treści 

mapy do celów projektowych przed dalszą realizacją prac. 
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3) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia 
przyjęte do obliczeń, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(..)ocena techniczna 
obejmująca ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia 
obiektu budowlanego. 
 
3.1 Podstawowe parametry techniczne: 

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni ulicy Szkolnej  na odcinku opracowania przyjęto: 

• ruch kategorii KR2 na całym odcinku opracowania 

przyjęta kategoria ruchu wynika z  założonej klasy technicznej Drogi, jej funkcji w układzie 

komunikacyjnym Gminy jak i prognozy ruchu. 

 

3.2 Przekrój poprzeczny, warunki geologiczno- inżynierskie: 
 

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich 

usytuowanie z dnia 02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430 z uwzględnieniem miejscowych warunków 

gruntowo- wodnych, które rozpoznano  na podstawie badań podłoża gruntowego dla potrzeb przebudowy 

ulicy. 

Zaprojektowano nawierzchnię dostosowaną do potrzeb ruchu kategorii KR2 i grupy nośności podłoża 

G3 W zależności od odcinka. Lokalnie pojawiają się sączenia wody gruntowej na głębokości 1,3mppt. 

 Warunki geologiczno –inżynierskie można zaliczyć do warunków prostych.  Podłoże pod projektowaną 

konstrukcję podwinno odpowiadać parametrom co najmniej E2≥120MPa Is≥1,03 

 
3.3 Konstrukcja nawierzchni: 
 
3.3.1 Nawierzchnia jezdni ulicy Szkolnej i Dolnej  
 

5cm Warstwa ścieralna z SMA (AC SMA 11S) 0/11,2mm 

6cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W) 0/16mm o strukturze częściowo zamkniętej 

7cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 25W) 0/25mm 

30cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/63mm  

25cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm  

Razem 73cm 

 
3.3.2 Nawierzchnia chodników 
 
8cm kostka betonowa szara typu „Holland” lub równoważna 

3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
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15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm 

Razem 26cm 

 

3.3.3 Nawierzchnia zjazdów do posesji. 
 
8cm kostka betonowa czerwona typu „Holland” lub równoważna 

3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

20cm tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm 

Razem: 31cm 

 

3.3.4 Nawierzchnia pierścienia przejezdnego na rondzie i poszerzeń na wlotach ronda zgodnie z Planem 
Sytuacyjnym. 
 
18cm Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej rzędowej na zaprawie cementowej i na podsypce 

cementowo piaskowej 1:1 

5cm Podsypka cementowo piaskowa 1:1 

25cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/63mm  

25cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm  

Razem: 73cm 

 

3.3.5 Nawierzchnia poszerzenia wlotu ulicy Dolnej do wartości 6,0m 
 
5cm Warstwa ścieralna z SMA (AC SMA 11S) 0/11,2mm 

6cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W) 0/16mm o strukturze częściowo zamkniętej 

7cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 25W) 0/25mm 

30cm Podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 ( B30)  

 Razem: 48cm 

 

Nie przewiduje się możliwości zamiany kostki rzędowej na lżejszą kostkę 8 lub 10cm gdyż 

kostka ta ulega często wyrwaniu z podłoża pod wpływem ssącego działania opon kół pojazdów ciężkich przy 

wielokrotnym przejeździe. 

W wypadku napotkania w podłożu gruntów grupy nośności innej niż G1 wykonawca 

przeprowadzi własnym staraniem doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 jedną z powszechnie 

przyjętych metod. Obramowanie nawierzchni stanowią krawężniki betonowe dla ulicy i obrzeża dla zjazdów 

do posesji. 

Należy stosować krawężniki betonowe uliczne 15x30x100cm na odcinku przekroju ulicznego 



 
 Projekt czasowej organizacji ruchu :  

Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu odcinek o długości ok. 265mb wraz z odwodnieniem 

 

 

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA mgr inż. Tomasz Świderski ul. Kolista 6A/6  
41-709 Ruda Śląska 15 

najazdowe na zjazdach do posesji.  Krawężniki granitowe stosować dla wyspy centralnej ronda i pierścienia 

wokół wyspy 

Oraz na poszerzeniu wlotu Szkolnej Dolnej o nawierzchni z kostki granitowej. 

 
3.4 Elementy konstrukcyjne: 
 

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są krawężniki o wymiarach 15x30x100 

wbudowana na podsypce cementowo- piaskowej oraz posadowione na ławie betonowej z oporem. 

Stanowiące obramowanie krawędzi jezdni na odcinkach zastosowania przekroju ulicznego i pół ulicznego 

Ławę betonową należy wykonać z betonu C12/15. Krawężnik na zjazdach do posesji oraz w rejonie krzyża w 

okolicy Kościoła i piekarni wykonać typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 również ułożone na ławie 

betonowej z oporem Wysokość w świetle krawężnika 4 cm  Obrzeża również na ławie z oporem. 

Wszystkie łuki na jezdni wykonać z gotowych krawężników łukowych dostępnych na rynku.  

Elementy uzbrojenia sieci  projektowanej kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Szkolnej 

należy wykonać za pomocą prefabrykatów. ( na studnie kręgi żelbetowe średnicy 1200mm na wpusty kręgi 

średnicy 500mm w obu przypadkach z pierścieniem odciążającym z włazem klasy D400 DN 600.) Patrz 

uzgodnienie PGK w Suszcu pismo PGK/UZG/123/12 z dnia 31.10.2012r  Przykanaliki wpustów ulicznych 

wykonać z rur PCV Ø315mm elementy sieci z rur PCV kielichowych 400mm ułożonych na podsypce 

piaskowej gr. 30 cm, oraz po ułożeniu rury w wykopie należy wykonać obsypkę piaskową gr. 30 cm.  

Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na prawidłowe i dostateczne zagęszczenie podłoża przed 

zabudową nowych studni oraz po rozbiórce istniejących wymienianych elementów. Uszkodzenia w rejonie 

istniejących studni wskazują na niedostateczne zagęszczenie warstw obsypki i zasypki w pobliżu tych 

elementów. 

 

3.5 Rozwiązania wysokościowe: 
 

Punktami stałymi niwelety są rzędne początku i końca zakresu opracowania w miejscu włączeń do 

ulicy Szkolnej/ Dolnej w km 0+000,00 każdej ulicy na końcu zakresu robót oraz rzędne wysokościowe 

każdorazowych zjazdów do posesji w rejonie inwestycji. 
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3.6 Odwodnienie: 
 

Odwodnienie jezdni zapewniają zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne. Założono przekrój 

„daszkowy” o pochyleniu 2% dla nawierzchni bitumicznej i jednostronnie przechylony o wartości 4% w 

kierunku nawierzchni bitumicznej dla nawierzchni z kostki kamiennej 

Pochylenia podłużne niwelety ulicy Szkolnej  kształtują się w przedziale minimalnych 

dopuszczalnych wartości rzędu  od 0,33% -1,38% dla ulicy Dolnej w przedziale od 0,4-0,9% 

Dla prawidłowego odwodnienia ulicy konieczne okazało się zaprojektowanie kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano dwa niezależne odcinki kanalizacji deszczowej Di1-D3 z włączeniem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Dolnej oraz Di2 – D4 z włączeniem do istniejącej kanalizacji 

deszczowej w rejonie skweru pomiędzy ulicą Dolną i Szkolna. Dodatkowo przewiduje się zabudowę nowych 

studni-w miejsce istniejących na istniejącym kanale deszczowym w ulicy Kanalizacja w formie ciągu z rur 

PCV 400mm będzie służyć wyłącznie odwodnieniu ulicy Szkolnej i Dolnej.  

Jednostka Projektowa uzyskała zgodę zarządcy sieci kanalizacyjnej na włączenia. Zgoda przy piśmie 

ITI.7234.2.30.2013IB z 27.03.2013r 

 

4) W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego-
sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 
5) W stosunku do obiektu użyteczności usługowego, produkcyjnego lub technicznego-
podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z 
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi; 

 

Nie dotyczy. 

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego-rozwiązania budowlane i techniczno 
instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz 
rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z 
uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 

Przebieg projektowanej drogi w terenie dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu, geometrii 

dróg krzyżujących.  

7)) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności 
instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także 
sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty 
pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 
uzasadnieniem doboru rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych. 
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4.  Rozwiązania zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
 

Podstawowymi środkami służącymi zapewnieniu właściwego użyłkowania drogi, która jest budowlą 

komunikacyjną są środki organizacji ruchu drogowego. Przewiduje się malowanie oznakowania poziomego i 

pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  

 

8) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydująca o 
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 
parametry instalacji i  urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 
konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 
 
 Nie dotyczy branży drogowej 

 
 

Nie dotyczy branży drogowej 

 

9) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod w3zględem (..) 
 

A) Zapotrzebowania w wodę: 

Nie dotyczy 

 

B) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem  

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Podczas budowy i po oddaniu do użytku emisja spalin od poruszających się pojazdów 

 

C) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,  

wody powierzchniowe i podziemne: 

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody 

na Realizację Przedsięwzięcia w świetle obowiązujących przepisów, co zostało potwierdzone pismem Gminy 

Suszec pismo: GKŚ.6223.3.1.2012 z dnia 09.02.2012r     
 

9) Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego 
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5.  Wnioski końcowe 
 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji 

uzbrojenia terenu, w szczególności należy zwrócić uwagę na przebieg sieci elektroenergetycznej i gazowej. 

Prace wykonać zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami w tym uzgodnienie PZUDP nr 35/2013 z 

dnia 14.03.2013r  

 
Opracował  

        
 Mgr inż. Tomasz Świderski 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 
 
 
ZDJ 1 Widok Początku zakr. KM 0+000,00  ZDJ 2 Widok wlotu  

  
 
ZDJnr 3 ul. Szkolna km    ZDJ 4 ul Szkolna  widok w kier PN wlotu Dolnej 
  

   
  
ZDJ 5 ul Dolna ok. km 0+220  Zdj 6 Widok od ok. km 0+300 ul. Szkolnej w kier Skrzyż  
Widok w kier skrzy ż z Szkolną     
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ZDJ 7 Widok w kier PD wlotu ul. Dolnej  ZDJ 8 Widok w rejonie wlotu ul. Szkolnej/Dolnej  

  
 
 
ZDJ 9  Widok w kier PN Wlotu ul. Dolnej  ZDJ 10  Widok Drogi doj. Do przekładki  

  
 
ZDJ 11 Spękania i zapadnięcia w ok. studzienki kd ZDJ 12 Uszk. Krawężników, zapadliska 
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OŚWIADCZENIE O KOMPLETNO ŚCI DOKUMENTACJI: 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż wykonana przeze mnie  dokumentacja:  

 

 
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL S ZKOLNEJ 
W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb” 

 
Branża drogowa wraz z odwodnieniem jest kompletna pod względem formalno – prawnym i 

technicznym , jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że została wykonana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

                          
        

     
 

 .......................... 
        

    PODPIS PROJEKTANTA 
 
 

  
 
 

PODPIS SPRAWDZAJACEGO 
 
 
 
 
 

PODPIS ZA JEDNOSTKĘ PROJEKOWĄ 
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1.INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1.1 Podstawa opracowania 
 

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. Plan należy opracować uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach : Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Kierownik robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego „planem BIOZ”, na podstawie niniejszego opracowania, dla realizowanej inwestycji 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed 
zgłoszeniem robót w organie nadzoru budowlanego  
 
1.2 ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO ORA Z  KOLEJNO ŚĆ 
REALIZACJI OBIEKTÓW 
 

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę ulicy Szkolnej  wraz z budową 
kanalizacji Deszczowej związanej wyłącznie z odwodnieniem przebudowywanej ulicy.  
 
W związku z realizacją ww. zamierzenia budowlanego zachodzi konieczność wykonania prac w niżej 
wymienionym zakresie: 
 
1. Roboty przygotowawcze poza skrajnią ul. Szkolnej i Dolnej 
2. Przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji uzbrojenia terenu, 
3. Roboty rozbiórkowe kolidujących elementów infrastruktury, 
4. Roboty realizacyjne budowy odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, drenażu francuskiego 
5. Roboty realizacyjne budowy chodnika i ulicy 
6. Roboty wykończeniowe 
7. Ustawienie docelowej organizacji ruchu 

 
 (roboty te należy zabezpieczyć wg. zatwierdzonego projektu organizacji ruchu nie będącego częścią 
niniejszego opracowania) 

 
Kolejność realizacji obiektów wynika z względów technologicznych i obejmuje: 
 
Roboty przygotowawcze, 
Roboty rozbiórkowe, 
Roboty realizacyjne  
Roboty wykończeniowe 
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2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWALANYCH 
 
2.1 Istniejące obiekty budowlane 
 
 W terenie objętym zakresem opracowania znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne 
Oraz podlegająca przebudowie ulica Szkolna i Dolna , 
( nie wyklucza się istnienia w terenie sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych na podkładach mapowych, 
dlatego przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 
uzbrojenia.) 
 
2.2 Obiekty budowlane podlegające adaptacji. 
 

Istniejącym obiektem budowlanym podlegającym adaptacji jest ulica kanarkowa  na odcinku opracowania, 
zgodnie z projektem Budowlano-wykonawczym. 
 
2.3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

zdrowia i ludzi. 
 
 Projektowana Inwestycja nie wpływa bezpośrednio na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, w związku z czym brak elementów zagospodarowania mogących stwarzać takie zagrożenie natomiast 
istnieje wpływ pośredni, szczególnie silny w fazie realizacji inwestycji. 
  W fazie eksploatacji istnieje niebezpieczeństwo wypadku w związku z odbywającym się ruchem 
drogowym kołowym i pieszym. Środki organizacyjne ograniczające zagrożenie bezpieczeństwa stanowią 
elementy pionowej i poziomej organizacji ruchu wraz z elementami bezpieczeństwa pieszych w postaci 
stalowych barierek ochronnych  
 

3. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKRE ŚLAJĄCE  SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ  ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYST ĘPOWANA. 

 
 W trakcie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi takie jak: 
 

• wypadku ze spowodowaniem  ciężkich skutków do śmiertelnych włącznie od maszyn i urządzeń 
drogowych, 

• wypadku ze spowodowaniem ciężkich skutków do śmierci włącznie od pojazdów poruszających się 
po drogach publicznych, 

• wypadku ze spowodowaniem ciężkich skutków do śmierci włącznie od elementów infrastruktury ( 
np. porażenie prądem w wyniku zerwania kabla elektroenergetycznego, dostania się w strefę 
napięcia-uszkodzony kabel w namokniętym gruncie, wybuchu gazu itp.) 

• wypadku z uszkodzeniem ciała w wyniku wpadnięcia do wykopu pod projektowaną kanalizację 
deszczową. 

• Wypadku z  spowodowaniem ciężkich uszkodzeń ciała , kalectwa śmierci, uszkodzeń istniejącego 
zagospodarowania w wyniku natrafienia na niewypał lub niewybuch podczas prowadzenia prac. 
 

W celu zabezpieczenia należy wykonywać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji uzbrojenia 
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4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZNIA INTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZ NYCH 

 
Pracownicy, którzy mają wykonywać prace szczególnie niebezpieczne i zatrudnieni na stanowiskach 

o szczególnym zagrożeniu zdrowia  lub wypadkowym powinni niezależnie od szkolenia otrzymać pisemne 
instrukcje określające zasady  BHP oraz zakres ich obowiązków W instrukcji takiej winne być zawarte 
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń wymienionych w p.4  
 

Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem wszystkich pracowników w zakresie prowadzenia 
zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wykopów, prowadzenia robót w 
pobliżu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjalistę ds. BHP. 
Następnie z chwilą wejścia na teren budowy każdy z pracowników powinien zostać przeszkolony na stanowisku 
w pracy w zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w „zeszycie szkoleń”.  
 
Podstawową tematykę szkoleń opracować należy w oparciu o następujące akty normatywne: 
 

• Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania - PN-B 10731: 1999; 

• Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -7883102; 
 

• Wytyczne BHP dla pracowników zatrudnionych w kanałach i przy robotach kanalizacyjnych 
 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 91/93; 
 

• Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I - Budownictwo 
ogólne. pkt. 3 Roboty ziemne 
 

• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych i rozbiórkowych; 
 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)  

 
 

Powinny być również wyszczególnione środki ochrony osobistej zabezpieczającej przed skutkami tych 
zagrożeń ( odzież ochronna rękawice Chełmy ochronne itp.) Ponadto pracownicy z powinni dowiedzieć się o 
zasadach bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi i o osobach do tego nadzoru 
wyznaczonych.  
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5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM I WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYANYCH 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFASCH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM ZAPOEWNIAJACYCH BEZPIECZN Ą I SRPAWNĄ 
KOMUNIKACJ Ę UMOZLIWAJ ĄCA SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII B ĄDŹ INNYCH ZAGRO ŻEŃ. 

 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Teren robót budowlanych powinien być zabezpieczony ogrodzeniem z napisami i taśmą ostrzegawczą, z 
uwagi na stosunkowo duże potencjalne ryzyko nieautoryzowanego wtargnięcia na teren budowy ogrodzenie 
powinno uniemożliwiać taki dostęp. Realizacja robót odbywać powinna się odcinkami, zgodnie z projektem 
technologicznym i czasowej organizacji ruchu. 

Należy bezwzględnie dbać o czystość dróg publicznych w rejonie budowy niedopuszczlne jest 
pozostawianie na nawierzchni zabrudzeń w postaci pyłów, olejów itp. gdyż mogą one potencjalnie znacznie 
zwiększać ryzyko wypadku na drodze. 

 Na drogach nie wolno składować materiałów i sprzętu lub innych przedmiotów.  
Jeśli w związku z wykonywaniem robót przejazd bądź przejście dla pieszych zostały tymczasowo 

zamknięte miejsca te należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Przejścia dla pieszych winny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W razie 
wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym np. obok zagłębień wykopów bądź składowisk przejście to 
winno mieć szerokość minimalną 0,75m a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszą niż 1,50m. Przejście 
takie winno być zabezpieczone barierką składającą się z deski krawężnikowej o wysokości minimalnej 
0,m15m oraz poręczy ochronnej o wysokości 1,1m, Wolna przestrzeń miedzy deską, a barierką winna być 
całkowicie lub częściowo wypełniona w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.  

Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 
20stopni. Należy zaopatrzyć w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach co najwyżej 0,4m lub 
wykonać schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m z co najmniej jednostronną poręczą ochronną o 
wysokości 1,1m. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane w sposób widoczny znakami 
ostrzegawczymi lub zakazu oraz ustawione w miejscach dobrze oświetlonych. Należy bezwzględnie 
zapewnić dobre stałe oświetlenie terenu inwestycji w okresach słabej widoczności oraz nocą. 

W wypadku zaistnienia konieczności należy zapewnić ręczne kierowanie ruchem na drodze przez osoby 
posiadające stosowne uprawnienia. 

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów. 
Poza obszarem skrajni ruchu. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
 
0,75m od ogrodzeń i zabudowań. 
5,0m od stałego stanowiska pracy. 
 

Miejsca kolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu zlokalizować należy przy współudziale właścicieli 
urządzeń podziemnych oraz służb geodezyjnych. 

 
 

 
Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych wiat przystankowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  
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• W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary i maski ochronne.  

• W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach; słuchawkach 

ochronnych w wypadku dużego natężenia hałasu.  

 

5.1 Pomieszczenia higieniczno – sanitarne 
 
Pracownikom na budowie należy zapewnić dostęp do pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych. O 

odpowiedniej powierzchni i standardzie określonym odrębnymi przepisami. 
 

 
 

Opracował: 
     Mgr Inż. Tomasz Świderski 
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SPIS RYSUNKÓW 
 
RYS NR 1.  PLAN ORIENTACYJNY     W SKALI 1:10 000 
 
RYS NR 2.1  PLAN SYTUACYJNY    W SKALI 1:500 
 
RYS NR 2.2  PLANSZA WYMIAROWA   W SKALI 1:500 
 
RYS NR 3.1  PROFIL PODŁUŻNY ULICY   W SKALI 1:100/1000 
 
RYS NR 3.2  PROFILE PODŁUŻNE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ  W SKALI 1:50/500 
 
RYS NR 4.1  PRZEKROJE TYPOWE    W SKALI 1:50 
 
RYS NR 4.2  SZCZEGÓŁ WPUSTU DESZCZOWEGO   W SKALI 1:20 
 
RYS NR 4.3  SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACYJNEJ   W SKALI 1:20 

 
RYS NR 5  PRZEKROJE POPRZECZNE PEŁNE    W SKALI 1:100 
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