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1. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 

 

Obszar na którym planowana jest inwestycja położony jest na terenie wsi 

Borzykowa na działce drogowej numer 431 obręb 2 Borzykowa. Teren stanowi 

zabudowa jednorodzinna, ogrodzenia istniejących działek, zjazdy do posesji, pola 

uprawne oraz nawierzchnia utwardzona gruntowa. 

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje się jezdnia o nawierzchni 

utwardzonej gruntowej  z obustronnymi poboczami gruntowymi.  

Stan istniejący działki numer 431 obręb 2 Borzykowa:  

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia NN 

- sieć wodociągowa  

- kanalizacja deszczowa.  

- sieć teletechniczna 

 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

 

 Projektuje się przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Borzykowa na działce numer 431 obręb 2 Borzykowa. Przebudowa będzie polegała na 

wykonaniu odcinka  nawierzchni mineralno-bitumicznej i nawierzchni utwardzonej 

tłuczniowej o zmiennej szerokości (4.5 – 4 mb) wraz z obustronnymi poboczami 

gruntowymi o szerokości 0.5 mb o łącznej długości 738.2 mb. Dodatkowo projektuje się 

3 szt. wpustów deszczowych konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych 

głębokości 0.5 mb wraz z przykanalikami włączonymi do istniejącej kanalizacji 

deszczowej DN 400. Ponadto przewidziano remont zjazdów na posesję z kruszywa 

łamanego.  
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Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej : 1497 m2 

Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej tłuczniowej : 1464 m2 

Całkowita powierzchnia projektowanego odcinka drogi wraz z poboczami gruntowymi: 

3694 m2. 

Długość projektowanego odcinka: 738.2 mb. 

 

3. Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany jest 

wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie 

ustaleńmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

 

Planowana przebudowa znajduje się na terenie, który nie jest wpisany  

do rejestru zabytków. 

 

4.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzeni 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego: 

 

Planowana przebudowa znajduje się na terenie, który nie znajduje się w 

granicach terenu górniczego. 

 

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywalnych 

zagrożeń  środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów  

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi: 

 

Brak przewidywanych zagrożeń środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 
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6. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia  

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych: 

 

Planowana przebudowa znajduje się na terenie, który nie znajduje się  

w granicach obserwacji archeologicznych. 

 

 

 
 
PROJEKTANT: 
mgr inż. Paweł Wieczorek 

 
 
 
 
 

 
ASYSTENT PROJEKTANTA: 
mgr inż. Jacek Staniek 
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1. INFORMACJE OGÓLNE  
 

 INWESTOR:          Gmina Żytno 

Ul. Krótka 4 

97- 532 Żytno 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

-Mapa ewidencyjna w skali 1:5000  

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi     

publiczne i ich usytuowanie 

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych 

-Polskie normy 

 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ 
 

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI 

BORZYKOWA. 

 
Projektuje się przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Borzykowa na działce numer 431 obręb 2 Borzykowa. Przebudowa będzie polegała na 

wykonaniu odcinka  nawierzchni mineralno-bitumicznej i nawierzchni utwardzonej 

tłuczniowej o zmiennej szerokości (4.5 – 4 mb) wraz z obustronnymi poboczami 
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gruntowymi o szerokości 0.5 mb o łącznej długości 738.2 mb. Dodatkowo projektuje się 

3 szt. wpustów deszczowych konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych 

głębokości 0.5 mb wraz z przykanalikami włączonymi do istniejącej kanalizacji 

deszczowej DN 400. Ponadto przewidziano remont zjazdów na posesję z kruszywa 

łamanego.  

 

3.1Kształtowanie nawierzchni jezdni, parametry: 

- Projektowana jezdnia posiada zmienną szerokość od 4.5 mb do 4 mb. Na odcinku  

od 0+000.00 do 0+010.00  jezdnia posiada szerokość 4.5 mb, na odcinku od od 

0+010.00 do 0+020.00  projektuje się zwężenie jezdni obustronne z szerokości 4.5 mb 

do 4 mb. 

- Spadek poprzeczny jezdni na odcinku od 0+000.00 do 0+100.00 należy wykonać jako 

prawostronny o pochyleniu 2% (rys. 4) natomiast od 0+100.00 do 0+738.20 należy 

wykonać jako daszkowy o pochyleniu 2% (rys. 5). 

- Nawierzchnię bitumiczną od strony Placu 1000- lecia należy obramować krawężnikiem 

najazdowym zgodnie z rys. 5 przy zachowaniu podanej rzędnej wysokościowej ( 232.55 

n.p.m.), ze względu na planowaną przebudowę Placu-1000 lecia (wg. odrębnego 

opracowania).  

- Jezdnie na odcinku od 0+000.00 do 0+0100.00 należy dopasować wysokościowo do 

istniejących zjazdów na posesję (z lewej strony), tak aby wysokość projektowanej górnej 

warstwy ścieralnej była taka sama jak wysokość istniejącego terenu.  

- Na odcinku od 0+000.00 do 0+0100.00 należy wykonać ściek przykrawężnikowy  

z kostki betonowej dla prawidłowego odwodnienia jezdnia na tym odcinku (zgodnie  

z rys. 4.).  

Długość projektowanego odcinka: 738.2 mb. 
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3.2 Projektowana konstrukcja jezdni. 

a) Na odcinku od 0+000.00 do 0+0100.00  konstrukcja jezdni składa się  

z następujących warstw :  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 16 

- podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm 

- podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-63mm gr. 15cm 

- piasek zagęszczony mechanicznie gr. 15cm 

Na odcinku od 0+000.00 do 0+0100.00 pod w/w warstwy konstrukcyjne  należy 

wykonać korytowanie wraz z profilowaniem istniejącej drogi gruntowej. 

b) Na odcinku od 0+100.00 do 0+368.4 konstrukcja jezdni składa się  

z następujących warstw :  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 16 

- podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm 

- podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-63mm gr. 15cm 

c) Na odcinku od 0+368.4 do 0+738.2 konstrukcja jezdni składa się  

z następujących warstw :  

- podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm 

- podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-63mm gr. 15cm 

 

Na odcinku od 0+100.00 do 0+738.2 należy wykonać pod w/w warstwy 

konstrukcyjne tylko równanie i profilowanie istniejącej drogi gruntowej. 
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3.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach. 

Projektuje się wykonanie remontu nawierzchni 5 zjazdów na posesję z warstw 

konstrukcyjnych takich jak: 

 - podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie -frakcji 0-31.5mm gr. 5cm 

- podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-63mm gr. 15cm 

 

3.4 Projektowana konstrukcja ścieku przykrawężnikowego.  

 

Projektuje się wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr. 8cm na 

podsypce cementowo- piaskowej grubości 3cm, posadowionej na ławie betonowej  

z oporem z betonu klasy B-15.Prawidłowo wykonany ściek przykrawężnikowy nie 

powinien posiadać nieszczelności między kostką betonową a nawierzchnią jezdni,  

co zabezpieczy przed negatywnym oddziaływaniem wody na konstrukcje jezdni. 

 

4. Odwodnienie. 
 

Odprowadzenie wód z powierzchni z jezdni na odcinku od 0+000.00  

do 0+0100.00 następuje poprzez spadek prawostronny w kierunku ścieku 

przykrawężnikowego z kostki betonowej szerokości 20 cm i grubości 8cm, 

posadowionego na ławie fundamentowej, następnie zgodnie ze spadkiem podłużnym 

ścieku przykrawężnikowego woda poprzez wpusty deszczowe, zwieńczone żeliwnymi 

kratami zatrzaskowymi, trafia do przykanalika deszczowego, a następnie do istniejącej 

kanalizacji deszczowej DN 400. 

Projektuje się 3 szt. wpustów deszczowych konstrukcji żelbetowej z elementów 

prefabrykowanych. Lokalizację wpustów należy wykonać zgodnie z zagospodarowaniem 

terenu rys. 2 i 3.   
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WPUSTY DESZCZOWE 

Projektuje się 3 szt. wpustów deszczowych konstrukcji żelbetowej z elementów 

prefabrykowanych radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem, zwieńczonych żeliwną 

nasadą przykrawężnikową klasy D400 (zgodną z PN-EN 124:2000 oraz europejską DIN 

4052) z uchylną kratą na zawiasach. 

Przykanaliki, o łącznej długości 7.2 mb, wykonać z rur PVC-U DN 200x5.9 mm 

typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S łączonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki 

gumowej lub elastomerowej. Włączenie rury do wpustu deszczowego DN500 mm należy 

wykonać poprzez wkładkę in situ z kielichem dla rur DN200 mm. Połączenia rur 

kielichowe z uszczelnieniem uszczelką gumową lub elastomerową. Rury ułożyć 

na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Należy zadbać o łączenie z kielichem wyłącznie 

końcówek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub ręcznie przed montażem przy 

użyciu zdzieraka. Prawidłowe połączenie wymaga, aby bosy koniec rury był sfazowany 

pod kątem 30 do połowy grubości ścianki i pokryty środkiem poślizgowym na bazie 

silikonu lub mydła bezpośrednio przed wciśnięciem w kielich. Niedozwolone jest 

stosowanie olejów lub smarów jako środka poślizgowego. W systemie łączenia rur 

kielichowych zaleca się wykonywanie połączeń w ten sposób, aby bose końce rur 

wciskane były w kielichy zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. 

Na przykanalikach należy zamontować stalowe rury osłonowe DN250 mm. Rurę 

przewodową PVC-U należy umieścić w rurze osłonowej centrycznie przy wykorzystaniu 

pierścieni dystansowych odpowiednich średnic. Po umieszczeniu w rurze osłonowej rury 

zasadniczej PVC-U należy końce rury stalowej uszczelnić odpowiednimi manszetami 

w celu ochrony przed przenikaniem do wnętrza wód gruntowych. 

 

5. URZĄDZENIA OBCE 
  

Stan istniejący działki numer 431 obręb 2 Borzykowa:  

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia NN 
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- sieć wodociągowa  

- kanalizacja deszczowa.  

- sieć teletechniczna 

W ramach przebudowy należy wykonać regulację wysokościową 4 zasów 

wodociągowych, 3 studzienek kanalizacyjnych, 1 wpustu deszczowego, 1 studzienki 

telekomunikacyjnej. 

 

 

6.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

 

Na terenie robót związanych z przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w  miejscowości Borzykowa występują grunty niewysadzinowe oraz dobre warunki 

wodne, grunt ten kwalifikuje się do grupy nośności G1.  Warunki gruntowe  

w zależności od stopnia ich skomplikowania zalicza się do prostych a przedmiotowa 

inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej ( wg. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463). 

 

 

7.ROBOTY ZIEMNE 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), 

podanego w tablicy. 
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Tablica  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia 

w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad innych dróg 

Korpusu i dróg 

ekspresowych 

ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa                 

o grubości 20 cm. 

 

1,03 

 

1,00 

 

1,00 

Na głębokości                  

od 20 do 50 cm             

od powierzchni 

robót ziemnych. 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 

8. ODWODNIENIE KORPUSU DROGI. 

 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  

w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować 

w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 

odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 

gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
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wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. 

 

9. WARSTWY ODCINAJĄCA I ODSĄCZAJĄCA 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową. Paliki lub szpilki powinny być 

ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez inżyniera budowy. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót  

w odstępach nie większych   niż co 10m. 

 

UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 

warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu 

budowlanego  po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej.  

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych                       

i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 

Tablica Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy 

odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 20 razy na 1 km 

2 Równość podłużna Co 20 m na każdym pasie ruchu 
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3 Równość poprzeczna 20 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 20 razy na 1 km 

 

5 

Rzędne wysokościowe Co 50 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

 

6 

Ukształtowanie osi w 
planie *) 

Co 50 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

 

 

7 

Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 
na 2000 m2 
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Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

W 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, 5 cm.  

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową 

łatą, zgodnie  z normą BN-68/8931-04 . 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć  

4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne 

warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
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Rzędne wysokościowe. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy  

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej 

niż 5 cm dla pozostałych dróg. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej  

z tolerancją +1 cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 

grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na 

głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca 

wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad  na koszt Wykonawcy. 

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 

od określonych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera budowy, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót. 
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10. WYKONANIE PODBUDOWY. 

 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 

z dokumentacją projektową lub według zaleceń inżyniera budowy.  Paliki lub szpilki 

powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez inżyniera budowy. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót  

w odstępach nie Większyc  niż co 10,0m. 

WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z kruszywa łamanego nie może być po 

zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. 

Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 

20 cm.  Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, 

przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 

powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 

projektowaną. 

 

Kruszywo po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.  

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 

rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się,  w kierunku jej górnej krawędzi. Po zagęszczeniu cały nadmiar 

kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 

kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa 

powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
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mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 

poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 

11. WYKONANIE WARSTW Z KOSTKI BETONOWEJ: 
 

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z kostki betonowej powinno być 

wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha  i 

czysta. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 

po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach                              

i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 

połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane.  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo- piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 

piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia  kostki ułożonej na stałe. Przed 

dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 

piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna  wynosić od 3 

mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki 

wibracyjnej  (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie 

wolno  używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 

uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
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Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem 

polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 

obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 

rozgarniaczami z piórami gumowymi 

 

12. WYKONANIE ŁAW: 

 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 

szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 

czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową. 

 

13. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW:  

Ustawianie krawężników na ławie betonowej B-15 wykonuje się  na podsypce z 

piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po 

zagęszczeniu. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 

cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie 

betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 

wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na 

podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 

50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką 
projektowanego projektu budowlanego, która (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 
ust. 1 b) stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed 
rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych  

poz. 1a pkt. 8). 

 

1. USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA BUDOWY i ILOŚCI 
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 
- czas trwania budowy: powyżej 30 dni 

- jednoczesne zatrudnienie: powyżej 2 pracowników 

- zakres robót: powyżej 100 osobodni 

W związku z powyższym należy na budowie umieścić tablicę informacyjną. 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

 

            Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w    

            miejscowości Borzykowa.  

Zakres robót dla całego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robót 
budowlanych i konstrukcyjnych. Wszystkie prace będą wykonane przez specjalistów 
z danych branży. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Przewidziane w projekcie wyżej wymienione prace będą dotyczyć  działki numer 431 

obręb 2 Borzykowa.  

  
4. ELEMANTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA i ZDROWIA LUDZI 
Nie stwierdza się żadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWALNYCH MAJĄCYCH 
WYSTĄPIĆ NA BUDOWACH  WG WYKAZU USTAWY i OCENA MOŻLIWOŚCI ICH    
WYSTĄPIENIA. 
Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia i bezpieczeństwa ludzi, np. przysypania ziemią 
lub upadku z dużej wysokości – będą występować. 

1. Ryzyko upadku pracowników z wysokości ponad 5 m nie występuje. 
2. Urządzenia elektryczne będą podłączone przez uprawnionego elektryka.  
3. Robotnicy będą wyposażeni: w rękawice, okulary ochronne, odzież ochroną 

  w zależności od potrzeb. 

4. Przed przystąpieniem do robót z udziałem dźwigu- należy przeszkolić pracowników 
zapinających i odpinających materiał do transportu. Obsługę dźwigu należy powierzyć 
osobie, która ma odpowiednie uprawnienia do obsługi  i pracy na dźwigu. Zabrania się 
przeprowadzania prac przy prędkości wiatru przekraczającej 10m/s, przy złej 
widoczności i we mgle. 

5. Działka, na której będą przeprowadzane roboty budowlane jest położona w terenie z 
dogodnym dojazdem dla służb technicznych na wypadek pożaru, awarii lub innego 
zagrożenia. Drogi ewakuacyjne określi kierownik budowy. 

6. Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta. 
7. Wszystkie roboty muszą być przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje. 
 

Prace, przy których prowadzeniu występują działania substancji chemicznych lub 
czynniki biologiczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie występują. 

Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie występują. 

Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych lini 
komunikacyjnych – nie występują. 

Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie występują. 

Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach – nie występują. 

Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – 
nie występują. 

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 
nie występują. 

Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie występują. 

Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 
– występują. Zaleca się szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego typu prac. 
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Zakres i rodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robót montażowo 
budowlanych, może stwarzać zagrożenia stopnia średniego przy wykonywaniu prac: 
Przy użyciu rusztowań – prace częściowo prowadzone będą na wysokości powyżej 5 
m. 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny być wykonywane przez 
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Instruktaż na stanowisku pracy 
winien być przeprowadzony przez kierownika danej grupy robót pod nadzorem 
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż. w przedsiębiorstwie. 

 

7. ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTA 
BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE. 
Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą 
urządzeń budowlanych takich jak: 

   - Elektronarzędzia, 

   - Rusztowanie przestawne inwentaryzowane, 

   - Maszyny do obróbki stali/szlifierki, giętarki, nożyce, 

   - Maszyny i urządzenia do mocowania blach/wkrętarki, wiertarki, 

   - Dźwigi samobieżne. 

 

Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano- montażowo 
instalacyjnych i przepisów związanych: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowychi mostowych. 
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8. ŚRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH w STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 
w ICH SĄSIEDZTWIE. 
Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie. 

Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangażowanych 
w procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. 
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