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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.) oświadczam, że dokumentacja 

techniczna pn.: 

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór 

Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń.” 

wykonana na zlecenie:  

Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku 

Ul. Zamkowa 19 

42-100 Kłobuck 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

I.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

I.1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dróg powiatowych nr 2052S, 2053S oraz 2054S na odcinku Przystajń – 

Brzeziny – Wrzosy – Bór Zajaciński – Ługi Radły – Węzina. Zakres opracowania obejmuje: 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni; 

• roboty ziemne; 

• zabezpieczenie infrastruktury; 

• korekty wysokościowe elementów infrastruktury (skrzynki zaworów itp.); 

• przebudowę przepustów pod koroną drogi; 

• przebudowę odcinków rowu otwartego na rów kryty; 

• montaż studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi; 

• wykonanie drenażu francuskiego pod projektowanymi chodnikami (zastąpienie rowów otwartych drenażem); 

• wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudową; 

• wykonanie zjazdów bitumicznych; 

• wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej; 

• wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa oraz destruktu bitumicznego; 

• wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa; 

• roboty wykończeniowe. 

I.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z późn. zm); 

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

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.329); 

• obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne; 

• uzgodnienia z inwestorem; 

• wytyczne materiałowe i instrukcje producentów. 

I.1.3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY. 

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o następujące materiały: 

• mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500; 

• pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz inwentaryzację wykonane przez zespół projektujący w czerwcu 2016 r. 

I.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

I.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od ok. 4,8 do 6,4 m. Na odcinku objętym opracowaniem 

przeważa przekrój drogowy z poboczami gruntowymi. W terenie zabudowanym lokalnie występuje przekrój półuliczny z chodnikami 

z płytek betonowych lub kostki betonowej oraz obramowaniem jezdni za pomocą krawężników betonowych. Odwodnienie drogi 

realizowane jest za pomocą rowów otwartych. 

Początek opracowania ustalono na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 494 w Przystajni, koniec opracowania w ciągu drogi 

powiatowej nr 2052 S w miejscowości Węzina. Odcinek objęty opracowaniem posiada długość 8505 m m (z wyłączeniem odcinków 

w km 0+000 – 0+035 oraz w km 5+492 – 5+556). 

W granicach opracowania występują następujące urządzenia infrastruktury podziemnej: 

• wodociąg; 

• sieć elektroenergetyczna (podziemna oraz napowietrzna); 

• sieć telekomunikacyjna (podziemna i napowietrzna); 

• kanalizacja deszczowa; 

• kanalizacja sanitarna. 
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I.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

I.3.1. GEOMETRIA POZIOMA DROGI. 

I.3.1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

Projektowana droga posiada klasę techniczną Z. Przyjęto prędkość miarodajną 60 km/h dla odcinka w km 0+000 do 5+400 

oraz 50 km/h od km 5+400 do końca opracowania. Ponadto wprowadzono lokalne ograniczenia prędkości miarodajnej do 40 km/h 

ze względu na warunki terenowe. Szerokość pasa drogowego wynosi od ok. 8,5 m do ok. 20,5 m, przy czym na przeważającej 

długości odcinka objętego opracowaniem nie przekracza ona 12,0 m. Parametry techniczne drogi wynikają z powyższych danych 

oraz warunków miejscowych. 

I.3.1.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 

Długość całkowita odcinka objętego opracowaniem wynosi 8505 m (z wyłączeniem odcinków w km 0+000 – 0+035 oraz w km 

5+492 – 5+556). Kilometraż drogi przyjęto lokalnie, zachowując jego ciągłość dla całego odcinka. Początek opracowania ustalono 

na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 494 w Przystajni, koniec opracowania w ciągu drogi powiatowej nr 2052 S w miejscowości 

Węzina. 

Projektowany przebieg drogi przedstawiono w części graficznej opracowania. Trasa zawiera opis podstawowych parametrów 

technicznych. Załamania osi o kącie zwrotu poniżej 2,0 g pozostawiono bez wytyczania łuków poziomych. W pozostałych punktach, 

gdzie kąt zwrotu trasy przewyższa wskazaną wartość, wytyczono poziome łuki kołowe z krzywymi przejściowymi. Opis parametrów 

łuków zamieszczono w części graficznej opracowania. 

Skrzyżowania na projektowanym odcinku projektuje się jako skrzyżowania zwykłe. Promienie łuków wyokrąglających 

przecięcie krawędzi jezdni wskazano w części graficznej opracowania. 

Zjazdy do posesji projektowane są z nawiązaniem do warunków lokalnych (szerokość jezdni zjazdu). Przecięcie krawędzi 

jezdni dróg oraz jezdni zjazdów wykonane za pomocą skosów 1:1 na długości 1,5 m. Na przecięciu krawędzi jezdni dróg oraz jezdni 

zjazdów publicznych należy zastosować łuki kołowe – promienie zgodne z częścią graficzną opracowania. 

I.3.2. GEOMETRIA PIONOWA DROGI. 

Projektując niweletę założono, iż celowe jest utrzymanie istniejących spadków podłużnych z dostosowaniem ich do wartości 

normatywnych. Rzędne projektowanej niwelety determinowane są przez przyjętą technologię przebudowy drogi oraz wyjściowe 

założenia. Główne założenia dla poszczególnych odcinków: 

• km 0+035 – 1+900: projektowana niweleta została podniesiona o średnio 4 cm w stosunku do profilu istniejącej 

nawierzchni, zachowano spadki podłużne; 

• km 1+900 – 3+780: projektowana niweleta została podniesiona o średnio 8 cm w stosunku do profilu istniejącej 

nawierzchni, zachowano spadki podłużne; 

• km 3+780 – 8+505: projektowana niweleta została podniesiona o średnio 5 cm w stosunku do profilu istniejącej 

nawierzchni, zachowano spadki podłużne. 

Projektowana niweleta dowiązana jest do istniejącej rzędnej jezdni drogi powiatowej 2053 S na początku opracowania oraz 

istniejącej rzędnej nawierzchni jezdni DP 2052 S na końcu opracowania. Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono w części 

graficznej opracowania. 

I.3.3. PRZEKRÓJ NORMALNY. 

Obowiązujące przekroje normalne dla poszczególnych odcinków (zgodnie z przyjętym kilometrażem): 

• 0+035 – 0+970: przekrój półuliczny. Szerokość jezdni 6,00 m (spadek daszkowy 2,0%), lewostronny chodnik 

o szerokości min 2,00 m, prawostronne pobocze o szerokości 1,25 m, odcinkowo zatoki postojowe (zgodnie z 

planem sytuacyjnym); 

• 0+970 – 2+111: przekrój drogowy. Szerokość jezdni 6,00 m (spadek daszkowy 2,0%), lewostronne pobocze 

utwardzone destruktem bitumicznym i utrwalone powierzchniowo o szerokości 1,25 m, prawostronne pobocze 

o szerokości 1,25 m; 

• 2+111 – 3+005: przekrój półuliczny. Szerokość jezdni 6,00 m (spadek daszkowy 2,0%), lewostronne pobocze 

o szerokości 1,00 m, prawostronny chodnik o szerokości min 2,00 m; 

• 3+005 – 3+270: przekrój drogowy. Szerokość jezdni 6,00 m (spadek daszkowy 2,0%), obustronne pobocze 

o szerokości 1,00 m; 

• 3+270 – 4+033: przekrój półuliczny. Szerokość jezdni 6,00 m (spadek daszkowy 2,0%), lewostronny chodnik 
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o szerokości 2,00 m, prawostronne pobocze o szerokości 1,00 m. Dodatkowo w km 3+822 – 3+876 pozostawić 

istniejący chodnik po prawej stronie; 

• 4+033 – 5+234: przekrój drogowy. Szerokość jezdni 6,00 m (spadek daszkowy 2,0%), obustronne pobocze 

o szerokości 1,00 m; 

• 5+234 – 5+492: przekrój półuliczny. Szerokość jezdni 6,00 m (spadek daszkowy 2,0%), lewostronny chodnik 

o szerokości 2,00 m, prawostronne pobocze o szerokości 1,00 m; 

• 5+492 – 5+556: odcinek wyłączony z opracowania; 

• 5+556 – 6+175: przekrój półuliczny. Szerokość jezdni 6,00 m (spadek daszkowy 2,0%), lewostronny chodnik 

o szerokości 2,00 m, prawostronne pobocze o szerokości 1,00 m. Lokalnie pobocze zastąpione opaską z kostki 

(zgodnie z planem sytuacyjnym); 

• 6+175 – 6+930: przekrój półuliczny. Szerokość jezdni 5,50 m (spadek daszkowy 2,0%), lewostronny chodnik 

o szerokości 2,00 m, prawostronne pobocze o szerokości 1,00 m; 

• 6+930 – 7+772: przekrój półuliczny. Szerokość jezdni 5,50 m (spadek daszkowy 2,0%), lewostronne pobocze 

o szerokości 1,00 m, prawostronny chodnik o szerokości 2,00 m. Lokalnie perony komunikacyjne po obu stronach 

jezdni (zgodnie z planem sytuacyjnym); 

• 7+772 – 8+505: przekrój drogowy. Szerokość jezdni 5,50 m (spadek daszkowy 2,0%), obustronne pobocze 

o szerokości 1,00 m. 

I.3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 

Projektowana konstrukcja jezdni spełnia wymogi kategorii ruchu KR2. Odcinek objęty opracowaniem podzielono na trzy 

odcinki jednorodne pod względem stanu nawierzchni oraz technologii przebudowy. 

Pierwszy odcinek w km 0+035 do 1+900 zostanie przebudowany w technologii wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni. 

Dodatkowo zostaną wykonane poszerzenia jezdni o szerokości od 0,6 do 1,0 m. Istniejące warstwy bitumiczne znajdują się w 

stosunkowo dobrym stanie, w związku z czym nadają się do wzmocnienia pakietem nowych warstw bitumicznych.  

Drugi odcinek w km 1+900 do 3+780 wykazuje znacznie większe uszkodzenia nawierzchni. Występują liczne spękania i ubytki 

warstw bitumicznych. Nieregularny przekrój i spadki podłużne wskazują na stopniową utratę nośności warstw konstrukcyjnych. 

Założono całkowitą rozbiórkę warstw bitumicznych oraz wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, a następnie wykonanie 

nowych warstw bitumicznych. Zaprojektowano także poszerzenia. 

Trzeci odcinek w km 3+780 – 8+505 posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie technicznym. Występują bardzo 

liczne ubytki i spękania – wielokrotnie naprawiane różnymi technologiami. Warstwy bitumiczne są stare – wyraźne są duże ubytki 

asfaltu w MMA, co dodatkowo przyspiesza powstawanie przełomów. Przewidziano całkowitą rozbiórkę warstw bitumicznych (średnio 

9 cm) oraz dodatkowo rozbiórkę warstw podbudowy z kruszywa (ok. 10 cm). Pozostałe warstwy konstrukcyjne zostaną poddane 

stabilizacji cementem na głębokość 25 cm przy użyciu zespołu do stabilizacji (typu WR-2000) do Rm= 2,5 MPa (możliwe 

doziarnienie kruszywem łamanym 0/31,5; średnia grubość warstwy 10 cm).  

Odcinek I – projektowana konstrukcja jezdni po uprzednim frezowaniu istniejących warstw konstrukcyjnych na głębokość 

średnio 4 cm: 

• 4 cm – warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70; 

• 4 cm – warstwa wiążąca AC 16 W 50/70; 

• 3 cm (średnio) – warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 – przedprofil – stosowana odcinkowo do wyrównania 

spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni; 

• istniejące warstwy konstrukcyjne (frezowanie na głębokość 4 cm). 

Odcinek I – projektowana konstrukcja poszerzeń jezdni: 

• 4 cm – warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70; 

• 4 cm – warstwa wiążąca AC 16 W 50/70; 

• 5 cm – podbudowa bitumiczna AC 16 P 50/70; 

• 8 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• 12 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie. 

Odcinek II – projektowana konstrukcja jezdni po uprzednim frezowaniu istniejących warstw konstrukcyjnych na głębokość 

średnio 12 cm 

• 4 cm – warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70; 
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• 8 cm – podbudowa bitumiczna AC 16 P 50/70; 

• 8 cm (średnio) – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – przedprofil; 

• istniejące warstwy konstrukcyjne (rozbiórka warstw bitumicznych – średnio na głębokość 12 cm). 

Odcinek II – projektowana konstrukcja poszerzeń jezdni: 

• 4 cm – warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70; 

• 8 cm – podbudowa bitumiczna AC 16 P 50/70; 

• 8 cm (średnio) – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – przedprofil; 

• 8 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• 12 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie. 

Odcinek III – projektowana konstrukcja jezdni: 

• 4 cm – warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70; 

• 8 cm – podbudowa bitumiczna AC 16 P 50/70; 

• 12 cm – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – przedprofil; 

• 25 cm – stabilizacja podbudowy cementem Rm=2,5 MPa (doziarnienie kruszywem łamanym 0/31,5; średnia 

grubość warstwy 10 cm. 

W km 3+855 projektowana jest przebudowa istniejącej nawierzchni zatoki polegająca na wymianie warstwy ścieralnej: 

• 4 cm – warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70; 

• frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość do 4 cm; 

Obramowanie jezdni należy wykonać przy pomocy krawężników betonowych (15x30) cm posadowionych na ławach 

betonowych (C16/20) z oporem – światło 10 cm. Na zjazdach oraz przejściach dla pieszych należy stosować krawężniki betonowe 

najazdowe (15x22) cm – światło 2 cm. Zmiany światła krawężnika należy wykonać przy pomocy krawężników skośnych. 

Konstrukcja wysp kanalizujących ruch: 

• 15 cm – kostka granitowa surowo łupana 14/16; 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4); 

• 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• 15 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5). 

Obramowanie wysp należy wykonać przy pomocy krawężników betonowych najazdowych (15x22) cm posadowionych 

na ławach betonowych (C16/20) z oporem – światło 2 cm. 

Projektowana konstrukcja poboczy z kruszywa: 

• 15 cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• 10 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5). 

Projektowana konstrukcja poboczy z destruktu bitumicznego: 

• 1 cm – podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem (frakcja dolna 5/8, górna 2/5) oraz emulsją 

asfaltową; 

• 15 cm – nawierzchnia z destruktu bitumicznego rozkruszonego do frakcji 0/31,5; 

• 10 cm – warstwa wyrównawcza: pospółka. 

Projektowana konstrukcja zjazdów bitumicznych: 

• 4 cm – warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70; 

• 4 cm – warstwa wiążąca AC 16 W 50/70; 

• 8 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• 12 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie. 

Obramowanie zjazdów należy wykonać przy pomocy krawężników betonowych najazdowych (15x22) cm posadowionych 

na ławach betonowych (C16/20) z oporem – światło 0 cm. 

Projektowana konstrukcja zjazdów utwardzonych kostką betonową: 

• 8 cm – kostka betonowa – wzór Holland; 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4); 

• 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• 15 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5). 

Obramowanie zjazdów należy wykonać przy pomocy krawężników betonowych najazdowych (15x22) cm posadowionych 
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na ławach betonowych (C16/20) z oporem – światło 0 cm. Na granicy pasa drogowego zabudować ten sam krawężnik odwrócony 

główką w dół. 

Projektowana konstrukcja zjazdów utwardzonych kruszywem: 

• 15 cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• 10 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5). 

Projektowana konstrukcja chodników: 

• 8 cm – kostka betonowa – wzór Holland; 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4); 

• 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

• 10 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5). 

Obramowanie chodników należy wykonać za pomocą obrzeża betonowego (8x30) cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Nośność podłoża oraz podbudowy nawierzchni musi spełniać warunki podane w poniższej tabeli (wskazano wartości 

minimalne). Uwaga: zagęszczenie podbudowy jest prawidłowe, jeśli E2/E1≤2,2. 

Tab. 1. Wymagana nośność podłoża i podbudowy. 
 Moduł wtórnego odkształcenia podłoża 

E2 [MPa] 
Moduł wtórnego odkształcenia podbudowy 

 E2 [MPa] 
Jezdnia 100 180 
Zjazdy 80 120 

Chodniki  45 80 

Do wykonania warstw podbudowy wymaga się stosowania kruszyw C90/3. Kruszywa muszą spełniać wymagania techniczne 

określone w: „WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.”. 

I.3.5. ODWODNIENIE. 

I.3.5.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

W ramach przedmiotowej przebudowy drogi zaprojektowano chodniki na poszczególnych odcinkach. W związku z tym 

konieczna jest przebudowa istniejącego systemu odwodnienia, który dotychczas funkcjonował głównie w oparciu o spływ 

powierzchniowy do rowów otwartych. Na poszczególnych odcinkach przyjęto następujące rozwiązania: 

• 0+035 – 0+970: odwodnienie lewego pasa za pomocą wpustów ulicznych podłączonych do projektowanego 

drenażu francuskiego; odwodnienie prawego pasa poprzez bezpośredni spływ wód opadowych do odtwarzanych 

rowów przydrożnych; 

• 0+970 – 2+111: odwodnienie za pomocą odtwarzanych rowów przydrożnych; 

• 2+111 – 3+005: odwodnienie prawego pasa za pomocą wpustów ulicznych podłączonych do projektowanego 

drenażu francuskiego; odwodnienie lewego pasa poprzez bezpośredni spływ wód opadowych do odtwarzanych 

rowów przydrożnych; 

• 3+005 – 3+270: odwodnienie za pomocą odtwarzanych rowów przydrożnych; 

• 3+270 – 3+822: odwodnienie lewego pasa za pomocą wpustów ulicznych podłączonych do projektowanego 

drenażu francuskiego; odwodnienie prawego pasa poprzez bezpośredni spływ wód opadowych do odtwarzanych 

rowów przydrożnych; 

• 3+822 – 4+033: odwodnienie za pomocą projektowanych wpustów ulicznych podłączonych do projektowanego 

rowu krytego; 

• 4+033 – 5+234: odwodnienie za pomocą odtwarzanych rowów przydrożnych; 

• 5+234 – 5+492: odwodnienie lewego pasa za pomocą wpustów ulicznych podłączonych do projektowanego rowu 

krytego; odwodnienie prawego pasa poprzez bezpośredni spływ wód opadowych do odtwarzanych rowów 

przydrożnych; 

• 5+492 – 5+556: odcinek wyłączony z opracowania; 

• 5+556 – 6+930: odwodnienie lewego pasa za pomocą wpustów ulicznych podłączonych do projektowanego 

drenażu francuskiego oraz odcinkowo do projektowanych rowów krytych; odwodnienie prawego pasa poprzez 

bezpośredni spływ wód opadowych do odtwarzanych rowów przydrożnych; 

• 6+930 – 7+242: odwodnienie prawego pasa za pomocą wpustów ulicznych podłączonych do projektowanego 

drenażu francuskiego oraz odcinkowo do projektowanych rowów krytych; odwodnienie lewego pasa poprzez 

bezpośredni spływ wód opadowych do odtwarzanych rowów przydrożnych; 
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• 7+242 – 7+535: odwodnienie za pomocą projektowanych wpustów ulicznych podłączonych do projektowanego 

rowu krytego oraz odcinkowo do projektowanego drenażu francuskiego; 

• 7+535 – 7+772: odwodnienie prawego pasa za pomocą wpustów ulicznych podłączonych do projektowanych 

rowów krytych; odwodnienie lewego pasa poprzez bezpośredni spływ wód opadowych do odtwarzanych rowów 

przydrożnych 

• 7+772 – 8+505: odwodnienie za pomocą odtwarzanych rowów przydrożnych. 

Dno i skarpy rowów otwartych zostaną umocnione poprzez obsiew. W ciągu rowu zostaną wykonane przepusty gospodarcze 

z rur PEHD Ø400 spiralnie karbowanych na ławach z pospółki (gr. 25 cm). Wloty i wyloty przepustów zostaną zabrukowane kostką 

granitową 9/11 surowo łupaną. Długość przepustów zgodna z częścią graficzną opracowania. 

Łącznie na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano 107 wpustów ulicznych oznaczonych symbolami od Wp.01 

do Wp.107. Rzędne krat, przykanalików oraz dna studzienek ściekowych podano w części graficznej opracowania. Zaprojektowano 

studzienki ściekowe z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem monolitycznym o głębokości 1,0 m. Należy stosować kraty wpustowe 

żeliwne typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nośności D400. Studzienki ściekowe wpustów należy podłączyć 

za pomocą przykanalików PVC-U Ø200x5,9 SDR 8 litych. W studzienkach ściekowych muszą występować fabrycznie wykonane 

przejścia szczelne z uszczelkami gumowymi umożliwiające regulację nachylenia podłączanego przewodu w zakresie min. 0-3°. 

Rzędne przyłączeń zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przykanaliki podłączane bezpośrednio do rowów otwartych należy 

zabrukować analogicznie jak wloty i wyloty przepustów gospodarczych. 

I.3.5.2. RÓW KRYTY. 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę istniejących odcinków rowów otwartych na rowy kryte. 

Przewód rowu został zaprojektowany z rur PVC-U Ø400x11,7. Na trasie rowu zaprojektowano studnie rewizyjne żelbetowe Ø1000, 

Ø1200 oraz Ø1500. W szczególnych wypadkach terenowych stosuje się studzienki prefabrykowane z PE Ø425. Studnie muszą być 

wyposażone w przejścia szczelne z uszczelkami gumowymi umożliwiające korekty nachylenia podłączanych rurociągów w zakresie 

min. 0-3°. Kręgi należy wyposażyć w żeliwne stopnie wg PN-EN 13101 – stopnie muszą być wbetonowane w kręgi. Włazy żeliwne 

z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nośności D400. Wody opadowe będą wprowadzane do rowu krytego 

za pomocą wpustów ulicznych. 

Przebieg rowu wskazano w części graficznej opracowania. Studnie rewizyjne na trasie rowu krytego oznaczono symbolami 

od R01 do R48. Studnie z oznaczeniem (o) zaprojektowano jako studnie z osadnikiem o głębokości 50 cm. Pozostałe studnie należy 

wykonać stosując monolityczny element denny z fabrycznie przygotowanymi kinetami. Studnie z oznaczeniem (k) zaprojektowano 

jako studnie wlotowe, do których wprowadzane będą wody z rowów otwartych. W związku z powyższym na wlotach studni należy 

zamontować osadnik typowy według Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych (symbol 01.14). 

I.3.5.3. DRENAŻ FRANCUSKI. 

W ramach przebudowy przedmiotowej drogi zaprojektowano nowe odcinki chodników. W związku z lokalizacją chodników 

nastąpi likwidacja rowów otwartych. Celem zapewnienia należytego odwodnienia korpusu drogowego w miejscu dotychczasowych 

rowów otwartych zaprojektowano drenaż francuski, który przebiegał będzie pod chodnikami. Drenaż zaprojektowano w formie rowu 

prostokątnego wypełnionego żwirem filtracyjnym o frakcji 16/31,5, który zostanie ułożony w otulinie z geowłókniny filtracyjnej. 

Ponadto w kruszywie zostanie ułożona rura drenarska z PP 250 TP (w pełni sącząca) w celu sprawniejszego odprowadzania 

infiltrujących w głąb gruntu wód opadowych. Dla łatwiejszej eksploatacji na trasie drenażu zostaną zainstalowane studzienki 

drenarskie z PE Ø425. Studzienki należy wyposażyć w pokrywy żeliwne o klasie nośności D315. W szczególnych wypadkach 

(połączenia drenażu z przepustami itp.) stosuje się także studnie rewizyjne żelbetowe Ø1000, Ø1200 oraz Ø1500. Studzienki 

na trasie drenażu oznaczono symbolami od Dr.01 do Dr.96. 

Dodatkowo studnie drenarskie połączone będą przykanalikami PVC-U Ø200x5,9 z projektowanymi rowami otwartymi. 

I.3.5.4. PRZEPUSTY DROGOWE. 

I.3.5.4.1. Km 1+994. 

Przepust istniejący. Przewidziano adaptację istniejącego przepustu Ø800. Przewód należy oczyścić. Ścianki czołowe podnieść 

o 0,5 m. 

I.3.5.4.2. Km 2+958. 

Przepust istniejący Ø500. Ścianki czołowe zostały przeznaczone do rozbiórki. Na wlocie przepustu zostanie zabudowana 

studnia połączeniowa drenażu francuskiego. Wylot umocnić poprzez zabrukowanie kostką granitową 9/11 surowo łupaną. 
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I.3.5.4.3. Km 3+013. 

Przepust projektowany. Zaprojektowano przepust z rury PEHD Ø500 spiralnie karbowanej układanej na ławie z pospółki 

o grubości 25 cm oraz zabrukowanie wlotu i wylotu przepustu kostką granitową 9/11 surowo łupaną. Rzędne wlotu i wylotu 

przepustu dostosować do warunków lokalnych (bez zmian względem stanu istniejącego). 

I.3.5.4.4. Km 3+788. 

Przepust istniejący. Przewidziano adaptację istniejącego przepustu Ø600. Ściankę czołową na wylocie podnieść o 0,5 m. Na 

wlocie zostanie zabudowana studnia połączeniowa rowu krytego i drenażu. Dodatkowo na wlocie do studni zabudować rurę PEHD 

Ø600 spiralnie karbowaną o długości 1,5 m celem uformowania i ubezpieczenia wlotu poprzez zabrukowanie kostką granitową 9/11 

surowo łupaną. 

I.3.5.4.5. Km 6+220. 

Przepust istniejący. Przewidziano adaptację istniejącego przepustu Ø800. Ściankę czołową na wlocie podnieść o 0,5 m. 

Na wylocie zostanie zabudowana studnia połączeniowa drenażu. Dodatkowo na wylocie ze studni zabudować rurę PEHD Ø800 

spiralnie karbowaną o długości 1,5 m celem uformowania i ubezpieczenia wylotu poprzez zabrukowanie kostką granitową 9/11 

surowo łupaną. 

I.3.5.4.6. Km 6+898. 

Przepust istniejący. Przewidziano adaptację istniejącego przepustu Ø400. Ścianki czołowe przeznaczone do rozbiórki. 

Na wlocie i wylocie zostaną zabudowane studnie połączeniowe rowu krytego. 

I.3.5.4.7. Km 7+650. 

Przepust istniejący. Istniejąca konstrukcja jest przeznaczona do całkowitej rozbiórki. Zaprojektowano przepust z rury PEHD 

Ø800 spiralnie karbowanej układanej na ławie z pospółki o grubości 25 cm. Na wlocie należy zamontować prefabrykowaną ściankę 

żelbetową do rur PEHD. Na wylocie zostanie zabudowana studnia połączeniowa rowu krytego. Dodatkowo na wylocie ze studni 

zabudować rurę PEHD Ø800 spiralnie karbowaną o długości 1,5 m celem uformowania i ubezpieczenia wylotu poprzez 

zabrukowanie kostką granitową 9/11 surowo łupaną. 

I.3.5.4.8. Km 7+995. 

Przepust istniejący. Istniejąca konstrukcja jest przeznaczona do całkowitej rozbiórki. Zaprojektowano przepust z rury PEHD 

Ø800 spiralnie karbowanej układanej na ławie z pospółki o grubości 25 cm oraz zabrukowanie wlotu i wylotu przepustu kostką 

granitową 9/11 surowo łupaną. 

I.3.5.4.9. Km 8+331. 

Przepust istniejący. Istniejąca konstrukcja jest przeznaczona do całkowitej rozbiórki. Zaprojektowano przepust z rury PEHD 

Ø800 spiralnie karbowanej układanej na ławie z pospółki o grubości 25 cm oraz zabrukowanie wlotu i wylotu przepustu kostką 

granitową 9/11 surowo łupaną. 

I.3.5.5. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH. 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych”. Należy także stosować instrukcje producentów elementów odwodnienia. 

Montaż przewodów należy prowadzić w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym obudową rozporowo-przesuwną. Wykop 

należy rozpocząć od najniższego punktu. Roboty prowadzić mechanicznie. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym roboty należy prowadzić ręcznie. 

Przewody z PVC-U należy układać na podsypce piaskowej o grubości 30 cm, przy czym rury muszą być ułożone w taki 

sposób, aby wycinek przekroju o kącie rozwarcia 90° pozostawał zagłębiony w podsypce, tj. po ułożeniu przewód powinien ściśle 

przylegać do piasku na całej swej długości częścią nie mniejszą niż ¼ swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ułożenia 

przewodów. Do wykonania przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach 

i pozbawione wad materiałowych. 

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 

• I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu, którą należy wykonać z piasku 

nie zmrożonego i bez ostrych kamieni. Obsypkę należy wykonywać warstwami po 10 cm i zagęszczać do ��	 =
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	0,95 równolegle po obu bokach rur. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy 

ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie zasypywanie rurociągu z samochodów 

samowyładowczych; 

• II etap: wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu, którą należy wykonać z gruntu 

dowożonego (grunt rodzimy nie spełnia wymogów), zagęszczonego warstwami po 25 cm do wskaźnika 

zagęszczenia ��	 = 	1,00. Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować jednocześnie 

po obu stronach przewodu. Na głębokości do 50 cm poniżej dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni 

wskaźnik zagęszczenia musi wynosić ��	 ≥ 	1,03. 

Powierzchnie wszystkich elementów betonowych należy przed montażem zaizolować przy pomocy emulsji asfaltowej 

szybkorozpadowej (kationowej lub anionowej) bądź roztworu asfaltowego. Naniesienie izolacji pędzlem bądź natryskowo. Warstwa 

izolacji musi być ciągła i jednolita, bez prześwitów i innych ubytków odsłaniających powierzchnię izolowanych elementów. Należy 

nanieść 2-3 warstwy izolacji w celu zapewnienia należytej szczelności urządzeń. 

I.3.6. ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA. 

W ramach przebudowy drogi przewiduje się montaż rur osłonowych na podziemnych przewodach sieci elektroenergetycznej 

i telekomunikacyjnej. Sieci należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi z PEHD typu A 160 PS. Długości rur zgodnie z częścią 

graficzną opracowania. 

I.4. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ 

O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO. 

Teren objęty inwestycją nie figuruje w rejestrze zabytków. Ponadto obszar opracowania nie jest objęty żadną formą ochrony 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

I.5. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ. 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na obszar objęty niniejszym opracowaniem. 

I.6. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013.817) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 

do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, planowana inwestycja: 

• nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

• jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko, natomiast wymaga 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, który to dokument stanowi załącznik do niniejszego 

opracowania. 

I.6.1. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO. 

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu pasa drogowego i nie będzie 

powodowało naruszenia interesów osób trzecich, a w szczególności uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, 

zanieczyszczenie powietrza itp. 

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie powoduje 

szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza walorów estetycznych środowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami 

korzystania ze środowiska. 

Sposób wykorzystania terenu nie będzie powodował również przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami 

terenu stanowiącego własność Inwestora. 

I.6.2. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI.  

Wytworzone na etapie eksploatacji odpady będą przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym 

podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia i koncesje. 
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I.7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

Ilekroć w niniejszym projekcie występuje sformułowanie, iż „należy” zastosować dane rozwiązanie, rozumie się przez 

to bezwzględną konieczność stosowania się do zapisów dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiałów 

i rozwiązań jest każdorazowo jednoznacznie wskazane. 

  



PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 2052 S, NR 2054 S, NR 2053 S NA ODCINKU BÓR ZAJACIŃSKI (WĘZINA) – ŁUGI RADŁY - BÓR ZAJACIŃSKI – 

WRZOSY – BRZEZINY – PRZYSTAJŃ, GM. PRZYSTAJŃ  

STRONA 14 

 

© Andrzej Przybylski 2016.07 
 

II. INFORMACJA BIOZ. 

II.1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

ROBÓT. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg powiatowych nr 2052S, 2053S oraz 2054S na odcinku Przystajń – Brzeziny – 

Wrzosy – Bór Zajaciński – Ługi Radły – Węzina. Zakres prac obejmuje: 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni; 

• roboty ziemne; 

• zabezpieczenie infrastruktury; 

• korekty wysokościowe elementów infrastruktury (skrzynki zaworów itp.); 

• przebudowę przepustów pod koroną drogi; 

• przebudowę odcinków rowu otwartego na rów kryty; 

• montaż studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi; 

• wykonanie drenażu francuskiego pod projektowanymi chodnikami (zastąpienie rowów otwartych drenażem); 

• wykonanie zjazdów bitumicznych; 

• wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudową; 

• wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej; 

• wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa oraz destruktu bitumicznego; 

• wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa; 

• roboty wykończeniowe. 

Poszczególne prace będą wykonywane w następującej kolejności: 

• zabezpieczenie miejsca robót (w tym zabezpieczenie ruchu pieszych i pojazdów, sąsiadujących obiektów 

budowlanych oraz zieleni), 

• wykonanie robót przygotowawczych, w tym geodezyjne wytyczenie punktów charakterystycznych; 

• prace rozbiórkowe, 

• roboty ziemne, 

• korekty wysokościowe elementów infrastruktury (skrzynki zaworów itp.) 

• zabezpieczenie pozostałych elementów infrastruktury podziemnej; 

• przebudowa przepustów pod koroną drogi; 

• wykonanie rowów krytych; 

• wykonanie drenażu; 

• wykonanie obramowania nawierzchni – wykonanie ław i ustawienie krawężników; 

• montaż studzienek ściekowych i wpustów ulicznych; 

• wykonanie warstw odsączających; 

• wykonanie dolnych warstw podbudowy; 

• wykonanie górnych warstw podbudowy; 

• wykonanie nawierzchni jezdni z AC; 

• wykonanie rowów otwartych i montaż przepustów gospodarczych; 

• wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników; 

• wykonanie poboczy; 

• roboty wykończeniowe i porządkowe. 
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II.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  

W granicach opracowania znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• jezdnia drogi publicznej; 

• infrastruktura techniczna. 

II.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 

I ZDROWIA LUDZI. 

Miejsce prowadzenia robót odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego związane z elementami 

zagospodarowania terenu są następujące: 

• uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych (zagrożenie 

zatruciem lub zakażeniem), elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem), gazowych 

(zagrożenie zatruciem, wybuchem), wodociągowych (zagrożenie zalaniem wykopów wodą, podmycia skarp 

wykopu, uszkodzenie umocnień wykopu). 

II.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH – ICH 

SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA. 

Do elementów mogących stwarzać zagrożenie podczas realizacji robót należą:  

• roboty prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego; 

• roboty prowadzone przy użyciu urządzeń elektrycznych; 

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów; 

• uderzenia o przejeżdżające drogą publiczną pojazdy; 

• porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 

• nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)  

• drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów); 

• prace w wymuszonej pozycji ciała; 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów; 

• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie. 

II.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROWADZENIA 

ROBÓT. 

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych powinni przejść instruktaż stanowiskowy 

dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia 

należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Dodatkowe 

szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robót. 

II.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 

W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z: 

• rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401), 

• odpowiednimi wymaganiami BHP. 

Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być 

zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony. 

Pracownicy muszą obowiązkowo korzystać ze środków ochrony indywidualnej (kaski, odzież robocza i ochronna, okulary 

ochronne, osłony uszu i rękawice). Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe, gazociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną 
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odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu 

znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót 

ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie ulic 

zapewniających konieczny transport i ewakuację w razie nieszczęśliwego wypadku. 

II.6.1. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ. 

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także 

konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany: 

• udzielić pomocy poszkodowanym, 

• powiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadamiania, w tym również z prywatnego telefonu 

komórkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecności, jego zastępcę. 

Kierownik budowy jest zobowiązany: 

• przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 

• zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego 

(nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem się 

skutków katastrofy). 

• niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

o właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), 

o właściwego miejscowego Prokuratora, 

o Inwestora, 

o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

o Projektanta obiektu budowlanego. 

II.7. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH. 

Prace budowlane związane z realizacją części drogowej niniejszego zamierzenia budowlanego nie stwarzają zagrożenia dla 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Zostaną określone przez kierownika budowy bezpieczne odległości (w pionie i poziomie) od istniejących sieci uzbrojenia 

podziemnego, w jakich mogą być wykonywane roboty ziemne oraz sposób wykonywania tych robót (bezpieczną odległość ustala 

kierownik budowy w porozumieniu z jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje). 

Wymaga się: 

• ręcznego wykonywania wykopów w pobliżu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz ręcznego głębienia 

wykopów poszukiwawczych (bez użycia kilofów, drągów i podobnych narzędzi do odspajania gruntu), 

• ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ziemnych i umieszczania napisów 

ostrzegawczych, a w miejscach ogólnodostępnych ustawienia balustrad (składających się z deski krawężnikowej 

o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz wolnej przestrzeni między nimi 

wypełnionej w sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości) w odległości nie mniejszej niż 1 m 

od krawędzi wykopu, zaopatrzonych w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 

• w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa - szczelnego przykrycia wykopu w sposób 

uniemożliwiający wpadanie do niego (w tym przypadku można zastosować balustrady z lin lub taśmy umieszczone 

na wysokości 1,1 m i odległości 1 m od krawędzi wykopu), 

• projektu organizacji ruchu i prowadzenia robót zgodnie z tym projektem, jeżeli roboty wykonywane są w pasie drogi 

publicznej, 

• obudowania ścian wykopu, odpowiedniego do jego głębokości, struktury gruntu i przewidywanych obciążeń 

lub wykonania skarp o odpowiednim kącie pochylenia, 

• składowania urobku z wykopu w odległości nie mniejszej niż 0,6 m dla wykopu obudowanego lub poza granicą 

klina odłamu gruntu, jeżeli wykop nie jest obudowany, 

• zapewnienia, aby osoby współpracujące z operatorem (jeżeli do wykonania wykopów używany jest sprzęt 

zmechanizowany) znajdowały się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu, 

• zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli w wykopie gromadzą się szkodliwe opary i gazy, zwłaszcza 
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tam, gdzie eksploatowane są urządzenia napędzane silnikami spalinowymi, 

• zapewnienia wykonywania robót przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jeżeli wykop ma głębokość większą 

niż 2 m, 

• zapewnienia używania przez pracowników pracujących na drogach odblaskowych kamizelek. 
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