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NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE� : 
     a) DZIAŁ ROBÓT   - 45000000-7 Roboty budowlane 

 
     b) GRUPY ROBÓT - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  
                                                             ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii  l	dowej i  wodnej 

 
     c) KLASY ROBÓT  - 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  ruroci	gów linii komunikacyjnych i  

                                       elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei : wyrównywanie terenu  
                                              
     d) KATEGORIA ROBÓT  - 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci	gów do odprowadzania �cieków 
                                                - 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej  
                                                - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie �cie�ek pieszych  
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 METRYKA                                     
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Zawarto��  projektu  budowlanego 
pt 

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1207 O BŁA�EJOWICE – SMOLARNIA 
OD M. DZIEDZICE DO SKRZY�OWANIA Z DROG� WOJEWÓDZK� NR 414” 

 

Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Format Nr strony /  rysunku Uwagi 

1 Strona opisowa  1  
2 Metryka  projektu 1xA4 2  
3 Zawarto��  projektu 1xA4 3-4  
4 Projekt  zagospodarowania  terenu I 1xB3 5/1  
5 Projekt  zagospodarowania  terenu II 1xB2 6/2  
6 Projekt  zagospodarowania  terenu III 1xB2 7/3  
7 Projekt  zagospodarowania  terenu IV 1xB2 8/4  
8 Projekt  zagospodarowania  terenu V 1xB2 9/5  
9 Projekt  zagospodarowania  terenu VI 1xB2 10/6  

10 Projekt  zagospodarowania  terenu VII 1xB2 11/7  
11 Projekt  zagospodarowania  terenu VIII 1xB2 12/8  
12 Projekt  zagospodarowania  terenu IX 1xB2 13/9  
13 Projekt  zagospodarowania  terenu X 1xB2 14/10  
14 Projekt  zagospodarowania  terenu XI 1xB2 15/11  
15 Projekt  zagospodarowania  terenu kanalizacyjny 1 1xB2 16/1A  
16 Projekt  zagospodarowania  terenu kanalizacyjny 2 1xB2 17/2A  
17 Projekt  zagospodarowania  terenu kanalizacyjny 3 1xB2 18/3A  
18 Projekt  zagospodarowania  terenu kanalizacyjny 4 1xB2 19/4A  
19 Opis  techniczny 9xA4 20-28  
20 Badania geologiczne warunków gruntowych i wodnych 3xA4 29-31  
21 Inwentaryzacja konstrukcji drogi 4XA4 32-35  
22 Zestawienie materiałów – ETAP I 1xA4 36  
23 Zestawienie materiałów – ETAP II 1xA4 37  
24 Rysunki   1xA4 38  

24.1 Profil podłu�ny 1 1xB2 39/12  
24.2 Profil podłu�ny 2 1xB2 40/13  
24.3 Profil podłu�ny 3 1xB2 41/14  
24.4 Profil podłu�ny 4 1xB2 42/15  
24.5 Profil podłu�ny 5 1xB2 43/16  
24.6 Profil podłu�ny 6 1xB2 44/17  
24.7 Profil podłu�ny 7 1xB2 45/18  
24.8 Profil podłu�ny 8 1xB2 46/19  
24..9 Profil podłu�ny 9 1xB2 47/20  
24.10 Profil podłu�ny 10 1xB2 48/21  
24.11 Profil podłu�ny 11 1xB2 49/22  
24.12 Przekrój konstrukcyjny I 1xA3 50/23  
24.13 Przekrój konstrukcyjny II 1xA3 51/24  
24.14 Przekrój konstrukcyjny III 1xA3 52/25  
24.15 Przekrój konstrukcyjny IV 1xA3 53/26  
24.16 Przekrój konstrukcyjny V 1xA3 54/27  
24.17 Przekrój konstrukcyjny VI 1xA3 55/28  
24.18 Przekrój konstrukcyjny VII 1xA3 56/29  
24.19 Przekrój konstrukcyjny podłu�ny zjazdu indywidualnego 

przez opornik 
1xA4 57/30  

24.20 Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego poprzeczny 1xA4 58/31  
24.21 Rzut zjazdu przez opornik 1xA4 59/32  
24.22 Przekrój konstrukcyjny podłu�ny zjazdu indywidualnego 

przez �ciek i kraw��nik 
1xA4 60/33  

24.23 Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego poprzeczny 
przez chodnik 

1xA4 61/34  

24.24 Rzut zjazdu przez chodnik 1xA4 62/35  
24.25 Rzut zjazdu przez opornik 1xA4 63/36  
24.26 Przekrój konstrukcyjny poprzeczny zjazdu na grunty rolne 1xA4 64/37  
24.27 Profil podłu�ny kolektora deszczowego KD 1 1xA3 65/38  



Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Format Nr strony /  rysunku Uwagi 

24.28 Profil podłu�ny kolektora deszczowego KD 2 1xA3 66/39  
24.29 Profil podłu�ny kolektora deszczowego KD 3 1xA4 67/40  
24.30 Rysunek konstrukcyjny studzienki kanalizacyjnej Ø1200mm 1xA3 68/41  
24.31 Rysunek konstrukcyjny studzienki kanalizacyjnej Ø1000mm 1xA3 69/42  
24.32 Rysunek konstrukcyjny studzienki wpustowej z osadnikiem 1xA3 70/43  
24.33 Rysunek konstrukcyjny studni chłonnej 1Xa3 71/44  
24.34 Rysunek konstrukcyjny wlotu 1xA3 72/45  
24.35 Rysunek konstrukcyjny wylotu 1xA3 73/45  

25 Zał	czniki : 1xA4 74  
25.1 O�wiadczenie projektantów 1xA4 75  
25.2 Uprawnienia projektowe A. J�czmienny 1xA4 76  
25.3 Przynale�no�� do OOIIB 2014 A. J�czmienny 1xA4 77  
25.4 Uprawnienia projektowe M. Sieja 1xA4 78  
25.5 Przynale�no�� do OOIIB 2014 M. Sieja 1xA4 79  
25.6 Uprawnienia projektowe projektanta  Mirosław Brzezi�ski 1xA4 80  
25.7 Przynale�no�� projektanta do OOIIB 2014 Mirosław 

Brzezi�ski 
1xA4 81  

25.8 Uprawnienia projektowe sprawdzaj�cego Romuald 
Maciantowicz 

1xA4 82  

25.9 Przynale�no�� sprawdzaj�cego do OOIIB 2014 Romuald 
Maciantowicz 

1xA4 83  

26.  BIOZ 3xA4 84-87  
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Spis  tre�ci : 
 

1. Przedmiot opracowania 
2. Podstawa opracowania 
3. Opis stanu istniej�cego 
4. Rozwi�zania projektowe – cz��� kanalizacyjna 
5. Rozwi�zania projektowe – cz��� drogowa 
6. Dane charakterystyczne wpływu budowy na �rodowisko 
7. Dane o ochronie zabytków 
8. Uwagi ko�cowe 
9. Warunki BHP i ppo�. 

 
 
 
 
 
 



1.Przedmiot  opracowania 
Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest wymiana nawierzchni jezdni, przebudowa i rozbudowa 
chodnika oraz przebudowa kanalizacji burzowej droga powiatowa 1207 O Bła�ejowice – Smolarnia w na 
odcinku Dziedzice – do DW 414. 

 
2.  Podstawa  opracowania            
         Projekt opracowano na podstawie: 
1.1 Umowa  
1.2 Mapa sytuacyjna aktualna 
1.3  Wizja lokalna w terenie dokonana przez autora – ogl�dziny i pomiary z natury 
1.4  Wytyczne techniczne WT-2 nawierzchnie asfaltowe z 25.04.2013 
1.5  Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie     
       warunków  technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie  
       Dziennik Ustaw  nr 43 z 14 maja 1999 r. 

                                 1.6  „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

  1.7  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych tom. I Budownictwo Ogólne. 
  1.8  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych tom. II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 
                                 1.9  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
  1.10 DIN4034 - cz. 1 i 2 - Studzienki z prefabrykatów betonowych i �elbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drena�owych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
1.11 Ustawa  z  dnia  07.07.1994 r Prawo Budowlane Dz.U. nr 243 p. 1623 z 2010r. 

 
3.  Opis  stanu istniej	cego 

      Droga powiatowa 1207 O na odcinku Dziedzice – do DW 414 przebiega przez  miejscowo�ci Dziedzice i   
      Smolarnia poło�one w województwie opolskim, powiecie krapkowickim i gminie Strzeleczki 

         Gmina poło�ona jest na Nizinie �l�skiej, w południowo - �rodkowej cz��ci województwa opolskiego. 
         Droga powiatowa 1207 O administrowana jest przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.  
         Droga posiada przekrój drogowy, nawierzchni� bitumiczn� o przekroju daszkowym o zmiennych 
szeroko�ciach, pobocze  
         trawiaste. Odwodnienie powierzchniowe poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i podłu�nych, 
kierowane do �cieku  
         kamiennego , rowów i na pobocza trawiaste oraz do istniej�cych systemów kanalizacji deszczowej.  
         Realizacja przedsi�wzi�cia obejmowa� b�dzie obszar stanowi�cy pas drogowy drogi publicznej kategorii 
powiatowej.            
         W trakcie przeprowadzania kartowania fizjograficznego terenu obj�tego przedsi�wzi�ciem nie stwierdzono 
wyst�powania   
         w jego obr�bie jakiegokolwiek okazu zieleni wysokiej podlegaj�cego szczególnej ochronie prawnej. 
        Trasy istniej�cego uzbrojenia zlokalizowane s� na mapach sytuacyjno - wysoko�ciowych w skali1:500, 
naktórych  
         opracowany został projekt.   
 
   4. Lokalizacja i stan prawny inwestycji 
         Administracyjnie obszar obj�ty zakresem opracowania poło�ony jest na terenie miejscowo�ci Dziedzice i       Smolarnia,  
         gmina Strzeleczki, w powiecie krapkowickim, w południowej cz��ci województwa opolskiego.  
         Realizacj� przedmiotowej inwestycji przewiduje si� na nast�puj�cych działkach ewidencyjnych: 

• obr�b Dziedzice 
- ark. 2 działki nr: 202; 

• obr�b Smolarnia 
- ark. 1 działki nr: 119; 
- ark. 4 działki nr: 303; 

        Inwestor - Powiat Krapkowicki, ul. Kili�skiego 1, 47-303 Krapkowice - b�d�c wła�cicielem działki posiada  
         wymagany ustaw� z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pó�n.    
        zm.) tytuł prawny do dysponowania nieruchomo�ci� na celu budowlane. 

   5.  Urz	dzenia obce                                                                                                                                                                     
        W pasie drogowym drogi powiatowej 1207 O  obj�tym projektem, posadowiona  jest   kanalizacja deszczowa, sie�   
         wodoci�gowa, napowietrzna  linia  energetyczna niskiego napi�cia.   
  6.  Warunki gruntowo wodne 
        W oparciu o zastosowane rozwi�zania projektowe projektowany obiekt budowlany zalicza si� do drugiej kategorii   
        geotechnicznej w rozumieniu 7 Rozporz�dzenia Ministra Spraw  Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 wrze�nia 1998r.  
         w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z 8  
         pa�dziernika 1998 r.). 
         Warunki gruntowo-wodne w rejonie przedsi�wzi�cia zostały rozpoznane w ramach dokumentacji  
         geotechnicznej opracowanej na potrzeby dokumentacji projektowej przez Ew� Marzec, 47-316 Malnia, ul. Opolska 21.i s�  
         zał�czone do projektu. 
         Podło�e geologiczne omawianego terenu zbadane otworem wiertniczym do gł�boko�ci 4,0 m p.p.t. buduj�  piaski �rednie,  
        �redniozag�szczone, niezawodnione do gł�boko�ci obj�tej rozpoznaniem. W trakcie wierce� wody gruntowej nie  
        stwierdzono. Warunki wodne zakwalifikowano do dobrych, natomiast warunki gruntowe  równie� do dobrych,  
         pozwalaj�cych na odprowadzanie wód opadowych do gruntu.  

 
7. Rozwi	zania projektowe – cz��� kanalizacyjna 
7.1. Charakterystyka zlewni na obszarze opracowania obejmuj	cym pas drogowy drogi powiatowej  
       1207 O Bła�ejowice-Smolarnia w  

W obr�bie miejscowo�ci Dziedzice wyodr�bniono siedem zlewni, natomiast w obr�bie miejscowo�ci Smolarnia   



            wyodr�bniono jedn� zlewni�. 
Na terenie miejscowo�ci Dziedzice ze wzgl�du na istniej�ce uwarunkowania terenowe (teren płaski), brak w pobli�u  
jakiegokolwiek odbiornika przewidziano wykonanie systemu odwodnienia opartego naodprowadzaniu wód opadowych  
do gruntu. Siedem wyodr�bnionych zlewni stanowi�cych uzupełnienie istniej�cego odwodnienia w miejscowo�ci   
Dziedzice ci��y� b�dzie do siedmiu układów odprowadzania wód opadowych składaj�cych si� ka�dorazowo z wpustu  
deszczowego poł�czonego ruroci�giemDz160mm PVC-U ze studni� chłonn� Dw1000mm. 
Na terenie miejscowo�ci Smolarnia w obszarze zabudowanym wydzielona została jedna zlewnia, w obr�bie której  
istniej�ca kanalizacja deszczowa zlokalizowana w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1207 O zostanie przebudowana  
i w miejsce zdemontowanych kanałów i studni zostanie wykonany nowy system kanałów deszczowych ci���cych  
poprzez istniej�cy wylot DN600 przewidziany do odbudowy (przebudowy) do tego samego odbiornika co obecny system  
tj. do rowu ziemnego "bez nazwy".  
W obszarze ka�dej ze zlewni wydzielono nast�puj�ce zlewnie cz�stkowe w zale�no�ci od sposobu zagospodarowania i  
przeznaczenia: 

• Powierzchnie szczelne jezdni o nawierzchni asfaltowej - do dalszych oblicze� przyj�to współczynnik 
spływu 	=0,85; 

• Powierzchnie szczelne chodników o nawierzchni z kostki betonowej - do dalszych oblicze� przyj�to 
współczynnik spływu 	=0,80; 

• Powierzchnie ci	�	cych do zlewni terenów zielonych - do dalszych oblicze� przyj�to współczynnik spływu 
	=0,10. 

Powierzchni� poszczególnych zlewni, w tym równie� powierzchni� poszczególnych rodzajów terenów ci���cych do  
zlewni oszacowano na podstawie wizji w terenie oraz projektu kanalizacji deszczowej wraz ze wpustami oraz studniami  
chłonnymi wykonanego na mapach zasadniczych w skali 1:500 (rys. nr1/K÷4/K w projekcie bran�y kanalizacyjnej oraz  
rys. nr 1÷11 w projekcie bran�y drogowej). 
Na pozostałym obszarze obj�tym zakresem przedsi�wzi�cia przewiduje si� odwodnienie powierzchniowe  
niezorganizowane ze spływem do rowów drogowych.  

7.2 Ilo�� i jako�� odprowadzanych wód opadowych                                                                                                                      
Poni�ej w formie tabelarycznej przedstawiono obliczenia ilo�ci miarodajnego spływu �cieków opadowych  

dla wyznaczonych zlewni odr�bnie w zale�no�ci od rodzaju jej zabudowy. 
Powierzchni� zlewni zredukowanej wyznaczono z nast�puj�cej zale�no�ci: 

FR = FC * ψψψψ 
gdzie: 

FR - powierzchnia zlewni zredukowanej. 
FC - powierzchnia zlewni cz�stkowej o okre�lonym sposobie zagospodarowania, 
ψ - współczynnik spływu powierzchniowego danej zlewni cz�stkowej [liczba oderwana ≤ 1] 

          Przedmiotowy spływ wyznaczono w oparciu o nast�puj�ce wzory i zało�enia metodologiczne: 
Q = FR * q 

gdzie: 
Q - miarodajny (obliczeniowy) spływ wód opadowych [dm3/s]; 
FR - powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]. 
q - nat��enie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]; wyznaczone z zale�no�ci: 

q = 470 * c0,333  * t-0,67 
w której: 

c – okres jednorazowego przekroczenia danego nat��enia [lata] 
t – czas trwania deszczu [min]; 

            przy zało�onych wielko�ciach powy�szych zmiennych na poziomie: c = 5 (p=20%); 
                   t = 15 min.; nat��enie deszczu miarodajnego kształtowa� si� b�dzie na poziomie: 

q = 130 dm3/s*ha 
           Tabela nr 1 - Wyniki oblicze� spływu wód opadowych dla zlewni w m. Dziedzice 

Zlewnia  Rodzaj powierzchni spływu 
Powierzchnia 

FC 

[ha] 

Wsp. spływu 
� 
 

Powierzchnia 
zredukowana 

FR  
[ha] 

Miarodajny spływ wód 
opadowych 

QC 
[dm3/s] 

powierzchnia jezdni 0,0120 0,85 0,0102 1,33 
powierzchnia chodnika i zjazdów 0,0080 0,80 0,0064 0,83 Nr 1 
powierzchnia terenów zielonych 0,0650 0,10 0,0065 0,85 

Razem zlewnia nr 1 dla studni Sch1 0,0850 - 0,0231 3,01 

powierzchnia jezdni i zatoki 0,0150 0,85 0,0128 1,66 
powierzchnia chodnika i zjazdów 0,0150 0,80 0,0120 1,56 Nr 2 
powierzchnia terenów zielonych 0,0790 0,10 0,0079 1,03 

Razem zlewnia nr 2 dla studni Sch2 0,1090 - 0,0327 4,24 

powierzchnia jezdni i zatoki 0,0159 0,85 0,0135 1,76 
powierzchnia chodnika i zjazdów 0,0100 0,80 0,0080 1,04 Nr 3 
powierzchnia terenów zielonych 0,0850 0,10 0,0085 1,11 

Razem zlewnia nr 3 dla studni Sch3 0,1109 - 0,0300 3,90 

powierzchnia jezdni 0,0150 0,85 0,0128 1,66 
powierzchnia chodnika i zjazdów 0,0090 0,80 0,0072 0,94 Nr 4 
powierzchnia terenów zielonych 0,0800 0,10 0,0080 1,04 

Razem zlewnia nr 4 dla studni Sch4 0,1040 - 0,0280 3,63 

powierzchnia jezdni 0,0150 0,85 0,0128 1,66 
powierzchnia chodnika i zjazdów 0,0090 0,80 0,0072 0,94 Nr 5 
powierzchnia terenów zielonych 0,0800 0,10 0,0080 1,04 

Razem zlewnia nr 5 dla studni Sch5 0,1040 - 0,0280 3,63 

powierzchnia jezdni 0,0150 0,85 0,0128 1,66 Nr 6 
powierzchnia chodnika i zjazdów 0,0090 0,80 0,0072 0,94 



powierzchnia terenów zielonych 0,0800 0,10 0,0080 1,04 

Razem zlewnia nr 6 dla studni Sch6 0,1040 - 0,0280 3,63 

powierzchnia jezdni 0,0132 0,85 0,0112 1,46 
powierzchnia chodnika i zjazdów 0,0080 0,80 0,0064 0,83 Nr 7 
powierzchnia terenów zielonych 0,0650 0,10 0,0065 0,85 

Razem zlewnia nr 7 dla studni Sch7 0,0862 - 0,0241 3,14 

 
 

 

Tabela nr 2 - Wyniki oblicze� spływu wód opadowych dla zlewni w m. Smolarnia 

Zlewnia 
wylotu Rodzaj powierzchni spływu 

Powierzchnia 
FC 

[ha] 

Wsp. spływu 
� 
 

Powierzchnia 
zredukowana 

FR  
[ha] 

Miarodajny spływ wód 
opadowych 

QC 
[dm3/s] 

powierzchnia jezdni 0,4860 0,85 0,4131 53,70 
powierzchnia chodnika 0,1450 0,80 0,1160 15,08 Nr 8 
powierzchnia terenów zielonych 1,1500 0,10 0,1150 14,95 

Razem zlewnia nr 8 dla wylotu W-1 1,7810 - 0,6441 83,73 

 
7.3 Zakres rzeczowy przedsi�wzi�cia                                                                                                                                                                  
   Zakres rzeczowy budowy systemu odwodnienia obejmuje wykonanie: 

- kanałów deszczowych sieciowych z rur DN600 PVC-U - 1,5 m 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur DN400 PVC-U - 145,0m 
- kanałów deszczowych sieciowych z rur DN300 PVC-U - 702,55m 
- studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1200mm  - 1 szt. 
- studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1000mm  - 22 szt. 
- kanałów deszczowych z wpustów ulicznych z rur DN150 PVC-U - 198,5m 
- wpustów ulicznych Ø500mm  - 41 szt. 
- studni chłonnych Ø1000mm - 7 kpl. 
- przebudowy budowli wylotowej W-1 DN600 - 1 kpl. 
- budowli wlotowej WL-1 DN300 - 1 kpl. 

7.4 Kanały grawitacyjne                                                                                                                                

Przewiduje si� wykonanie nast�puj�cych elementów: anałów deszczowych sieciowych z rur kielichowych Ø630 mm 
(DN600), Ø400 mm (DN400) i Ø315 mm (DN300) PVC–U lite, klasy S (zastosowano rury typu ci��kiego SN=8kN/m2, 
SDR34), ł�czonych na uszczelki gumowe;kanałów deszczowych z wpustów z rur kielichowych ∅160 mm (DN150) 

PVC–U lite, klasy S (zastosowano rury typu ci��kiego SN=8kN/m2, SDR34), ł�czonych na uszczelki gumowe. 
            Ruroci�gi układa� zgodnie z profilami podłu�nymi – rys. nr 38-40. Gł�boko�� układania sieci przyj�to zgodnie z PN-   
            92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
7.5 Obiekty na kanałach    

Dla zapewnienia wła�ciwego odbioru wód opadowych zebranych z obszaru drogi oraz eksploatacji przewodów   kanalizacyjnych 
projektuje si� wykonanie:studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych np. typu BS o �rednicy wewn�trznej DN1200 i 
DN1000, z betonu klasy C35/45, wodoszczelno�ci min. W6 i mrozoodporno�ci F150, z dnem prefabrykowanym, monolitycznym z 
kinet�, kr�gi ł�czone na uszczelki, przej�cia szczelne odpowiednie dla rodzaju rur wł�czanych do studni (PVC), zwie�czonych 
zw��k� redukcyjn� (konusem) lub płyt� pokrywow� z osadzonym na niej włazem �eliwnym okr�głym ∅600mm klasy D400 z 
wypełnieniem betonowym, stopnie złazowe �eliwne wg PN-64/H-74086 - szczegółowe rozwi�zanie techniczne studzienki DN1200 
przedstawiono na rysunku nr 41, a studzienki DN1000 na rysunku nr 42; 

- studzienek wpustowych �ciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem z kr�gów betonowych C25/30 
DN500, z pier�cieniem odci��aj�cym �elbetowym Ø650mm ustawionych na płycie fundamentowej gr. 15 cm z betonu 
C12/15 wykonanej na podsypce z tłucznia lub �wiru gr. 15cm; na studzience osadzony zostanie, wpust uliczny klasy 
D400 - szczegółowe rozwi�zanie techniczne przedstawiono na rysunku nr 43; 

- studni chłonnych z kr�gów betonowych o �rednicy wewn�trznej 1000mm, z betonu klasy C 35/45, wodoszczelno�ci 
min. W6 i mrozoodporno�ci F150, bez dna, kr�gi ł�czone na uszczelki, przej�cia szczelne odpowiednie dla rodzaju 
rur wł�czanych do studni (PVC), przykryte płyt� pokrywow�, z osadzonym na niej włazem �eliwnym okr�głym 
∅600mm klasy D do 400kN z wypełnieniem betonowym, stopnie złazowe �eliwne wg PN-64/H-74086, dolna cz��� 
studni na gł�boko�ci poni�ej 1,85m p.p.t. wykonana zostanie jako perforowana z otworami o �rednicy ok. 30mm 
zapewniaj�cymi lepsze odprowadzanie wód opadowych do gruntu - szczegółowe rozwi�zanie techniczne 
przedstawiono na rysunku nr 44;  

       W przypadku zastosowania rur lub studni z innego materiału nale�y dostosowa� ich parametry do przewidywanych   
       przepływów oraz obci��e� zwi�zanych z ruchem komunikacyjnym w miejscu ich lokalizacji                                                                
.7.6 Budowla wylotowa  
       W ramach przedsi�wzi�cia przewiduje si� wykonanie odbudowy (przebudowy) istniej�cej budowli wylotowej W-1     
       stanowi�cej ko�cowy odcinek kanału deszczowego z rur DN600, poprzez który do rowu ziemnego odprowadzane b�d�  
       wody opadowe zebrane z obszaru zlewni w miejscowo�ci Smolarnia. 
       Budowl� wylotow� W-1 zaprojektowano jako, prefabrykat wylotowy Ø 600 mm w której umocowany zostanie koniec rury o    
       �rednicy Ø630mm (DN600) PVC-U.  
 7.7 Budowla wlotowa 
      Ponadto w ramach przedsi�wzi�cia w miejscu wł�czenia odcinka istniej�cego rowu drogowego lewostronnego w   
      miejscowo�ci Smolarnia do projektowanego kolektora deszczowego Ø315mm (DN300) przewiduje si� wykonanie budowli    
      wlotowej oznaczonej WL-1 maj�cej na celu odbiór wód prowadzonych rowem. 
      Budowl� wylotow� WL-1 zaprojektowano w formie �ci�tej rury Ø315mm z PVC-U pod k�tem odpowiadaj�cym nachyleniu  
      skarpy i umocnionej brukiem z kostki kamiennej 9x11cm na zaprawie cementowej i spoinowanej zapraw� w formie opaski o  



      szer. 0,5m wokół wlotu rury.                                                                                                                                                                        
7.8 Odwodnienie wykopów 

      Na podstawie opracowania geotechnicznego nie stwierdzono wyst�powania wód gruntowych na poziomie powy�ej    
      rz�dnych posadowienia ruroci�gów, zatem nie przewiduje si� odprowadzania wód z wykopów na potrzeby ich  
      posadowienia, jednak�e ze wzgl�du na zmienno�� warunków gruntowo-wodnych zwi�zan� z mo�liwymi nawet znacznymi  
      wahaniami zwierciadła wód gruntowych oraz mo�liwy napływ wód po warstwach trudno przepuszczalnych po intensywnych   
      opadach atmosferycznych nale�y przyj�� zasad�, i� w trakcie prac budowlanych zachodzi� b�dzie konieczno��    
      odprowadzania wód z wykopu na całej długo�ci prowadzonych robót. Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych nale�y   
      uwzgl�dni� w kosztach robót ziemnych. 
      W okresie pocz�tkowego odwodnienia (tj. od rozpocz�cia pompowania do ustalenia si� krzywej depresji) pr�dko��    
      obni�ania poziomu wody gruntowej nie mo�e przekroczy� 0,5 m/dob�. Pompowanie w tym okresie nale�y rozpocz�� od  
      minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe zwi�kszanie wydajno�ci. Nale�y regulowa� wydatek pompowania tak, aby  
      nie przekroczy� pr�dko�ci obni�ania poziomu wód gruntowych. 

 
7.9 Monta� studzienek i ruroci	gów                                                                                                                                                                 

Projektowane studnie i kanały nale�y zamontowa� w zabezpieczonym i suchym wykopie. Monta� zbiorników studni 
wykona� nale�y zgodnie z zaleceniami producenta. Studzienki rewizyjne zaprojektowano z komor� robocz� monolityczn�, 
prefabrykowan� z dnem. Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni rewizyjnych i wpustowych na płycie betonowej 
grubo�ci 0,15m z betonu C12/15 wylanej na gruncie rodzimym. Studzienki betonowe z zewn�trz zabezpieczy� warstw� 
hydroizolacyjn� (masa asfaltowo-kauczukowa) natomiast od wewn�trz poprzez trzykrotne malowanie penetruj�cym 
preparatem uszczelniaj�cym do betonu.Kanały grawitacyjne nale�y układa� na uprzednio przygotowanym 
i wyprofilowanym podło�u zgodnie z pkt 7.2. W miejscach przej�� ruroci�gów przez �ciany studzienek nale�y stosowa� 
przej�cia szczelne.  

        Do budowy kanałów i ruroci�gów mog� by� u�ywane tylko rury, kształtki i ł�czniki nie wykazuj�ce uszkodze� np.   
        p�kni�cia i odpryski na ich powierzchni. Ruroci�gi wykona� zgodnie z normami PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735. 
        Ze wzgl�du na planowany zakres realizacji inwestycji wszystkie studnie i wpusty nale�y wykona� z zachowaniem    
        mo�liwo�ci regulacji poziomu posadowienia włazów i krat w zakresie minimum 20 cm dla docelowej rz�dnej chodnika  
        (nawierzchnia z kostki betonowej) lub drogi (nawierzchnia asfaltowa). 
7.10. Skrzy�owania przewodów z przeszkodami                                                                                                                                                    
        W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych ruroci�gów krzy�uje si� z kablami telekomunikacyjnymi, sieci�  
        wodoci�gow� oraz przebudowywan� sieci� kanalizacyjn�. Skrzy�owania przewidziano wykona� jako podziemne  
        z zachowaniem wymaganych przepisami odległo�ci pionowych. Kabel telekomunikacyjny nale�y zabezpieczy� rur�  
        ochronn� dwudzieln� na długo�ci równej szeroko�ci wykopu powi�kszonej o 1m. Wszelkie prace w rejonie istniej�cego    
        uzbrojenia oraz jego zabezpieczenia podlegaj� kontroli i odbiorowi przez wła�ciwego administratora. 
7.11 Próba szczelno�ci ruroci	gów                                                                                                                                                                                           

Próby szczelno�ci kanałów grawitacyjnych nale�y dokonywa� dla sprawdzenia wytrzymało�ci rur i szczelno�ci poł�cze� w 
zakresie szczelno�ci na eksfiltracj� �cieków do gruntu oraz infiltracj� wód gruntowych do przewodu. Prób� nale�y 
przeprowadza� odcinkami pomi�dzy studzienkami rewizyjnymi. Prób� nale�y przeprowadza� po uło�eniu przewodu, 
przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuni�cie si� przewodu. Wszystkie zł�cza powinny 
by� odkryte dla mo�liwo�ci sprawdzenia ewentualnych przecieków. Prób� szczelno�ci kanałów grawitacyjnych wykona� 
nale�y zgodnie z norm� PN-92/B-10735 oraz instrukcj� producenta rur. 

W celu sprawdzenia poprawno�ci wykonania kolektorów grawitacyjnych sieciowych nale�y przeprowadzi� za pomoc� 
specjalistycznej kamery wewn�trzn� inspekcj� ruroci�gów w celu wykluczenia wad wykonawczych. Inspekcj� nale�y 
wykona� dwukrotnie (pierwszy raz po próbie szczelno�ci, drugi raz po zako�czeniu wszystkich prac ziemnych i 
odtworzeniowych) i bezwzgl�dnie powinna obejmowa� ona równie� pomiar spadków kanału. Nagranie z wykonanej 
inspekcji powykonawczej wraz z opisem podlega odbiorowi przez Zamawiaj�cego. 

 

8. Rozwi	zania projektowe – cz��� drogowa od km 13+924 do km 14+684 ETAP - I 

8.1. Roboty przygotowawcze 
- roboty pomiarowe 
- usuni�cie �ywopłotów 
- rozebranie kraw��ników, obrze�y chodnikowych, nawierzchni chodników i zjazdów 
- rozebranie nawierzchni na przekopach 
8.2.Roboty kraw��nikowe w m. Smolarnia 
 - wykonanie rowków pod ławy kraw��nikowe 
 - wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku na przekopach grubo�ci 10 cm 
 - wykonanie ław betonowych z oporem 
 - ustawienie kraw��ników betonowych 15x30 i 15x22 
8.3.Przebudowa chodników  w m. Smolarnia 
- wykonanie koryt pod zjazdy i chodnik 
- regulacja zasuw wodoci�gowych 
- wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku pod konstrukcj� chodników grubo�ci 6 cm 
- wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku pod konstrukcj� zjazdów grubo�ci 10 cm 
- ustawienie obrze�y chodnikowych 
- ustawienie oporników betonowych 10x25na ławach betonowych 20x10 na zjazdach przez chodnik 
- wykonanie podbudów pod nawierzchni� chodnika  grubo�ci 10 cm z kruszywa betonowego  
- wykonanie podbudów pod nawierzchni� zjazdów z tłucznia kamiennego grubo�ci 20 cm 
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grubo�ci 6 cm na podsypce z miału kamiennego 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo�ci 8 cm na podsypce cementowo -      
  piaskowej 
8.4.Zjazdy indywidualne poza chodnikami w m. Smolarnia 
 - wykonanie koryt 
 - wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku pod konstrukcj� zjazdów grubo�ci 10 cm 
 - ustawienie oporników betonowych 10x25 na ławach betonowych 20x10 na zjazdach poza chodnikami 
 - wykonanie podbudów pod nawierzchni� zjazdów z tłucznia kamiennego grubo�ci 20 cm 
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubo�ci 8 cm na podsypce cementowo -     
   piaskowej 
8.5. Zjazdy na grunty rolne 
 - wykonanie koryt 



 - wykonanie konstrukcji podbudów z tłucznia kamiennego grubo�ci 20 cm 
 - skropienie podbudów emulsj� asfaltow� w ilo�ci 1,5 kg/m2 
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubo�ci 4 cm  
8.6. Roboty wyko
czeniowe 
 - �cinka poboczy grubo�ci �rednio 10 cm 
 - utwardzenie poboczy w terenie zabudowanym tłuczniem kamiennym 0-31,5 pasem do  0,75 m o grubo�ci 10 cm 
 - oczyszczenie istniej�cych �cieków i rowów przydro�nych na gł�boko�� do 30 cm wraz ze skarpami 
 
9. Rozwi	zania projektowe – cz��� drogowa od km 12+384 do km 15+255  ETAP – II                                                             
9.1. Roboty przygotowawcze 

- roboty pomiarowe, 
- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej  jezdni, 
- rozebranie w terenach zabudowanych podbudowy tłuczniowej warstw� o grubo�ci 10 cm, 
 9.2. Roboty odwodnieniowe 
- wykonanie robot ziemnych 
- wykonanie studni chłonnych – 7 szt. 
- wykonanie studzienek �ciekowych – 7 szt. 
- wykonanie przył�czy z rur PVC Ø 160 – 63,00m 
 9.3.Roboty regulacyjne 
 - rozebranie zani�onych w stosunku do projektowanych rz�dnych wysoko�ciowych kraw��ników na zjazdach i  
   obni�eniach 
 - rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów pasem o szeroko�ci 1,20 m 
 - ustawienie kraw��ników do projektowanych rz�dnych 
 - uło�enie nawierzchni z kostki z poprzedniej rozbiórki 
 9.4.Budowa chodnika roboty kraw��nikowe w m. Dziedzice 
- wykonanie rowków pod ławy kraw��nikowe 
 - wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku na przekopach grubo�ci 10 cm 
 - wykonanie ław betonowych z oporem 
 - ustawienie kraw��ników betonowych 15x30 i 15x22 
9.5. Roboty kraw��nikowe 
 - wykonanie koryt 
 - wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku pod konstrukcj� zjazdów grubo�ci 10 cm 
 - ustawienie oporników betonowych 10x25 na ławach betonowych 20x10 wzdłu� kraw�dzi jezdni 
 9.6.Roboty przeło�eniowe 
 - rozebranie nawierzchni �cieku przy kraw��nikowego z kostki betonowej przed wykonaniem stabilizacji  
   podbudowy 
 - uło�enie �cieku z kostki betonowej z uwzgl�dnieniem nowych rz�dnych wysoko�ciowych po wykonaniu  
   stabilizacji  podbudowy 
 9.7. Roboty drogowe 
 - wykonanie regulacji wpustów ulicznych �ciekowych 
 - wykonanie stabilizacji podbudowy z zastosowaniem cementu i �rodka jonowymiennego na gł�boko�� 30 cm 
 - wykonanie warstwy odpr��eniowej z tłucznia kamiennego 0-31,5  mm o grubo�ci 8 cm 
 - skropienie podbudowy emulsj� asfaltow� w ilo�ci 1,5 kg/m2 
 - wykonanie wyrównania betonem asfaltowym AC11W �rednio 75 kg/m2 
 - wykonanie warstwy przeciw odbiciowej z siatki wzmacniaj�cej do nawierzchni bitumicznych o wytrzymało�ci  
   rozci�ganie wzdłu� i poprzek 75 kN/m2 
 - wykonanie warstwy wi���cej z betonu AC 16 W o grubo�ci 6 cm 
 - skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,3 kg/m2 
 - wykonanie warstwy �cieralnej z SMA 11 o grubo�ci 4 cm 
 9.8. Roboty odwodnieniowe 
 - wykonanie warstwy odcinaj�cej pod ławy betonowe z piasku grubo�ci 10 cm 
 - wykonanie ław betonowych 20x20 pod �cieki 
 - wykonanie �cieków przy kraw��nikowych z kostki brukowej betonowej o szeroko�ci 20 cm przy istniej�cych  
   chodnikach w Dziedzicach i w Smolarni 
 9.9.Bdowa chodnika  w m. Dziedzice 
 - regulacja zasuw wodoci�gowych 
 - wykonanie koryt pod zjazdy i chodnik 
 - wykonanie warstwy odcinaj�cej pod chodnik z piasku grubo�ci 6 cm 
 - wykonanie warstwy odcinaj�cej pod zjazdy z piasku grubo�ci 10 cm 
 - ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych 8x30 w podsypce cementowo - piaskowej 
 - ustawienie na zjazdach oporników betonowych na ławie betonowej 10x25  
 - wykonanie podbudowy tłuczniowej pod nawierzchni� chodnika grubo�ci 10 cm 
 - wykonanie podbudowy tłuczniowej pod nawierzchni� zjazdów grubo�ci 20 cm 
 - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubo�ci 6 cm na podsypce z miału kamiennego 
 - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej  kolorowej grubo�ci 8 cm na podsypce     
   cementowo – piaskowej 
 9.10. Zjazdy indywidualne poza chodnikami w m. Dziedzice 
 - wykonanie koryt 
 - wykonanie warstwy odcinaj�cej pod zjazdy z piasku grubo�ci 10 cm 
 - ustawienie na zjazdach oporników betonowych na ławie betonowej 10x25  
 - wykonanie podbudowy tłuczniowej pod nawierzchni� zjazdów grubo�ci 20 cm 
 - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej  kolorowej grubo�ci 8 cm na podsypce  
   cementowo – piaskowej 
 9.11. Zjazdy na grunty rolne 
 - wykonanie koryt 
 - wykonanie warstwy odcinaj�cej pod zjazdy z piasku grubo�ci 10 cm 
 - wykonanie podbudowy tłuczniowej pod nawierzchni� zjazdów grubo�ci 20 cm 
 - skropienie podbudowy emulsj� asfaltow� w ilo�ci 1,5 kg/m2 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S grubo�ci 4 cm  
 
 



9.12. Roboty wyko
czeniowe 
 - �cinka poboczy o grubo�ci �rednio 10 cm 
 - utwardzenie poboczy w terenie zabudowanym tłuczniem kamiennym 0-31,5 pasami do  0,75 m o grubo�ci 10 cm 
 - utwardzenie poboczy w poza terenem zabudowanym frezowinami asfaltowymi pasami do  0,75 m o grubo�ci 10 cm 
 - oczyszczenie z namułu  istniej�cych �cieków i rowów przydro�nych na gł�boko�� do 30 cm wraz ze skarpami 
 - wykonanie oznakowania poziomego 
 - wykonanie oznakowania pionowego 
 
10. Główne parametry geometryczne etap I 

 -     parametry kanalizacji: 
- długo��  – 849,00 m, 
- kanał DN315 – 702,50 m, 
- kanał DN400 – 145,00 m, 
- kanał DN600 – 4,50m, 
- kanał DN160 – 135,50 m, 
- studnia rewizyjna betonowa Ø 1200 mm –   1 szt. 
- studnia rewizyjna betonowa Ø 1000 mm – 22 szt. 
- studnia �ciekowa betonowa uliczna Ø 500 mm – 34 szt. 
- obudowa wlotu – 1 szt. 
- obudowa wylotu – 1 szt. 

   -     parametry projektowanych przebudowywanych chodników: 
- długo��  – 669,00 m, 
- szeroko�� chodnika – 1,50, 
- powierzchnia nawierzchni chodnika – 923,055 m2, 

            -     parametry zjazdów indywidualnych: 
                          -       długo�ci zmienne,  
                          -       szeroko�ci zmienne, 

 -       powierzchnia nawierzchni zjazdów  – 781,625 m2, 
            -     parametry zjazdów na grunty rolne :  
                         -         długo�ci – zmienne, 
                         -         szeroko�ci zmienne, 

-   powierzchnia nawierzchni zjazdu  – 92,75 m2, 
-  
 

11. Główne parametry geometryczne etap II  
-     parametry kanalizacji: 

                          -       studnie chłonne Ø 1000 mm – 7 szt. 
                          -       studnia �ciekowa betonowa uliczna Ø 500 mm – 7 szt. 
                          -       kanał DN160 – 63,00 m, 

-     parametry przebudowy konstrukcji drogi: 
-  frezowanie nawierzchni bitumicznej – 16 331,425 m2 
-  rozbiórka podbudowy tłuczniowej warstw� 10 cm w terenie zabudowanych – 9 924,200 m2  
-  wzmocnienie podło�a poprzez stabilizacj� cementem i �rodkiem jonowymiennym – 16 802,553 m2 
-  ustawienie oporników betonowych 10x 25 przy kraw�dziach jezdni poza odcinkami okraw��nikowanymi kraw��nikami     
-  wystaj�cymi – 3 026,00 m 
-  warstwa odpr��aj�ca z tłucznia grubo�ci 8 cm - 16 802,553 m2 
-  skropienie podbudowy emulsj� asfaltow� w ilo�ci 1,5 kg/m2 - 16 802,553 m2 
-  wyrównanie betonem asfaltowym AC 11 W w ilo�ci �rednio 75 kg/m2 – 1 260,190 t 
-  skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,7 kg/m2 - 16 802,553 m2 
-  siatka wzmacniaj�ca do nawierzchni bitumicznych drogowych o wytrzymało�ci na rozci�ganie wzdłu� i poprzek pasma 75kN   

16 802,553 m2 
- warstwa wi���ca z betonu asfaltowego AC 16 W grubo�ci 6 cm - 16 802,553 m2 
- skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,3 kg/m2 - 16 802,553 m2 
- warstwa �cieralna z SMA 11 grubo�ci 4 cm - 16 802,553 m2 

-     parametry projektowanego chodnika: 
- długo��  – 234,00 m, 
- szeroko�� chodnika – 1,50, 
- powierzchnia nawierzchni chodnika – 235,165 m2, 

-     parametry projektowanych zjazdów przez chodnik: 
- długo�ci -  zmienne   
- szeroko�� - zmienne 
- powierzchnia nawierzchni zjazdów - 234,500 m2, 

-     parametry projektowanych zjazdów poza chodnikami: 
- długo�ci -  zmienne   
- szeroko�� - zmienne 
- powierzchnia nawierzchni zjazdów - 236,250 m2, 

                -     parametry zjazdów na grunty rolne :  
                         -     długo�ci – zmienne, 
                         -     szeroko�ci zmienne, 
                         -     powierzchnia nawierzchni zjazdu  – 650,250 m2, 
 
 
      12.  Dane charakterystyczne wpływu budowy na �rodowisko 
 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod wzgl�dem:  
projektowana budowa kanalizacji i chodnika przy u�yciu takich materiałów jak piasek, tłucze�, cement, beton, kostki 
brukowe betonowe, kraw��niki betonowe , prefabrykaty betonowe, emulsja asfaltowa, beton asfaltowy, elementy 
kanalizacji z PCV  s� zgodne z Polskimi Normami posiadaj� atesty dopuszczaj�ce je do u�ycia w budownictwie 
drogowym i s� oboj�tne dla �rodowiska, nie pogarszaj� lecz wr�cz polepsz� istniej�cy stan oddziaływania obiektu na 
�rodowisko i zdrowie ludzi. Na postawie Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 



przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co lub potencjalnie znacz�co oddziaływa� na �rodowisko przebudowa drogi wymaga 
opinii �rodowiskowej. 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie pod wzgl�dem:  
Wobec powy�szego i z uwagi na mały zakres projektowanej budowy nie przeprowadzono bada� oddziaływania 
inwestycji na �rodowisko. 

a) zapotrzebowania i jako�ci wody oraz ilo�ci, jako�ci i sposobu odprowadzania  �cieków –  po zrealizowaniu 
przedsi�wzi�cia z przedmiotowej drogi powiatowej �cieki opadowe i  

           roztopowe  odprowadzane b�d	 do systemów kanalizacji deszczowej i przez pobocza do rowów   
           przydro�nych. Odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg kategorii powiatowych nie wymaga   
           oczyszczania. 
b) emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem  ich rodzaju, ilo�ci i zasi�gu 

rozprzestrzeniania si� – przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej I drogowej nie b�d	 ródłami 
emisji zanieczyszcze
 gazowych, mikrobiologicznych czy te� substancji zapachowo-czynnych (odorów), 
zatem nie b�d	 wpływa� w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezpo�rednim 
s	siedztwie jak i te� globalnie na terenie gminy.  

c) rodzaju i ilo�ci wytwarzanych odpadów –podczas wykonawstwa robót powstan	 niewielkie ilo�ci odpadów w 
postaci: 

• destrukt bitumiczny [17.03.01] ok. 14 69,288 m3/2 498,789 Mg 

• pozostały gruz z nawierzchni dróg [17.01.81] ok. 15,295 m3 

• fragmenty rur [17.02.03] ok. 5 mb 

• inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 45 Mg 
        Zgodnie z Rozporz	dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 24 wrze�nia 2001r. w sprawie katalogu odpadów  
        (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod odpadu – 17 03 01*) s	 uj�te na li�cie  
        odpadów niebezpiecznych, cz��� zostanie wbudowana na miejscu, nadwy�ka zatem winna by� przekazana  
        do firmy posiadaj	cej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikaj	ce z  
        ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 + zmiany).  Pozostałe odpady na terenie  
        budowy powinny by� gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopów  
        winna by� składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemi� urodzajn	 i pozostał	,   
        wykorzystywan	   do prac budowlanych na miejscu i rekultywacji gruntów. Ziemia urodzajna winna by�  
        ponownie wykorzystana i  zagospodarowana. Sposób zagospodarowania tych odpadów nale�y uzgodni� z   
        Inwestorem. 
        Odpady betonowe z robót rozbiórkowych ulegn	 recyklingowi przez przekruszenie na budowie i ponownie  
        wbudowane na miejscu jako kruszywo do podbudów. W trakcie eksploatacji nie b�d	 powstawa� odpady  
        zwi	zane z prac	 sieci        kanalizacyjnej. Wyj	tkiem mo�e by� potrzeba wykonania remontu lub sytuacje  
        awaryjne, wtedy nale�y post�powa� zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy.,  
d) emisji hałasu oraz wibracji, a tak�e promieniowania, w szczególno�ci jonizuj�cego,  pola elektromagnetycznego i 

innych zakłóce�, z podaniem odpowiednich  parametrów tych czynników i zasi�gu ich rozprzestrzeniania si� - projekt 
nie przewiduje do realizacji obiektów b�d	cych ródłem emisji hałasu do �rodowiska, ani obiektów  

        emituj	cych promieniowanie jonizuj	ce czy te� pole elektromagnetyczne. Wykonanie  nawierzchni jezdni z   
        mieszanki mastyksowo grysowej SMA znacz	co obni�y obecnie  wyst�puj	cy poziom hałasu i wibracje od  
        uderze
 dynamicznych kół pojazdów. 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�,   
        wody powierzchniowe i podziemne -  - realizacja planowanego przedsi�wzi�cia wymaga wycinki �ywopłotu.  
        Przewidziane przekształcenia  rzeby terenu polegaj	ce na wykonaniu wykopów nie poci	gn	 za sob	 zmian      
        w  postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w �rodowisku lokalnym, a tym samym i  
       na wi�kszym obszarze. Teren, na którym prowadzone b�d	 prace budowlane zostanie  zagospodarowany  
       zgodnie z projektem. 
       Na trasie ruroci	gu nie s	 zlokalizowane �adne cieki płyn	ce ani rowy melioracyjne.  
       Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie wykonawstwa, jak i  
       eksploatacji wpływa� negatywnie na wody podziemne czy te�  powierzchniowe.  
       Proponowane rozwi	zania projektowe zakładaj	, �e woda i �cieki przepływa� b�d	 przez szczelne ruroci	gi z  
       PVC-U. Wody gruntowe mog	 by� nara�one na  zanieczyszczenia, jedynie w wyniku �wiadomego działania  
       (np. remonty ruroci	gów)  
       lub nieszczelno�ci przewodów. Stany te nale�y traktowa� jako awaryjne poniewa� przewody i obiekty, o  
       których mowa musz	 zosta� poddane w trakcie realizacji próbom  szczelno�ci z ich protokólarnym odbiorem  
f) oraz wykaza�, �e przyj�te w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi�zania  przestrzenne,  funkcjonalne i   
       techniczne ograniczaj� lub eliminuj� wpływ obiektu budowlanego  na �rodowisko  przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne  
       obiekty budowlane, zgodnie z odr�bnymi przepisami projektowania - sporz	dzona prognoza oddziaływania  
       projektowanej    inwestycji na �rodowisko dla programowanego zakresu, wskazuje i� nie b�dzie ona  

   wywiera� negatywnego oddziaływania na �aden z komponentów �rodowiska zarówno w   fazie realizacji jak i  
   póniejszej eksploatacji, zatem z pewno�ci	 mo�liwe jest wykonanie   przewidzianych do realizacji obiektów i  
   ich funkcjonowanie z gwarancj	 dotrzymania  wymaga
 i norm okre�lonych w przepisach z zakresu ochrony  
   �rodowiska. 
   Ze wzgl�du na zakres oraz specyfik� inwestycji, zagro�enia dla �rodowiska na etapie  wykonawstwa b�d	  
   niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni  zdawa� sobie spraw� z mo�liwo�ci  
   wyst	pienia takich zagro�e
. Uci	�liwo�ci i   niekorzystne oddziaływanie inwestycji na �rodowisko zwi	zane z  
   jej realizacj	 mog	  zosta� ograniczone i w wi�kszo�ci mie� charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest  
   odpowiednim prowadzeniem robót. 
   Na etapie eksploatacji nie przewiduje si� wyst	pienia negatywnych skutków inwestycji   na �rodowisko  
   naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si�   wyst	pienia obszaru oddziaływania  
   wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu   budowy) na podstawie przepisów odr�bnych,   
   wprowadzaj	cych zwi	zane z tym   obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

       Budowa kanalizacji deszczowej,  wymiana nawierzchni jezdni, budowa chodnika i  
       zjazdów  poprawi  standard u�ytkowania i    bezpiecze
stwo ruchu kołowego i pieszych . 
 

    13.  Dane o ochronie zabytków 
Projektowane obiekty nie koliduj� z istniej�cymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków izlokalizowanymi na  
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Je�eli w trakcie robót zostan� odkryte stanowiska  
archeologiczne, to nale�y fakt ten zgłosi� do Opolskiego Urz�du Wojewódzkiego w Opolu, do Pa�stwowej Słu�by  
Ochrony Zabytków Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 



 
    14.  Uwagi ko
cowe 
           Przy budowie nale�y zachowa� warunki podane w projekcie. Roboty wykona� nale�y oraz odbiorów robót dokonywa�   
           zgodnie z warunkami okre�lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
    15.  Warunki  BHP i p.po�. 

     Zostały opracowane w zał�czniku:  
     „ INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I  OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BADANIE  
WARUNKÓW GRUNTOWYCH I WODNYCH 

 
Wyniki wierce
  w ci	gu drogi 1207 O Bła�ejowice – DW 414 od m. Dziedzice do 

Skrzy�owania z Drog	 wojewódzk	 nr 414 

okre�laj	ce 

warunki gruntowe i wodne dla drogi 1207 O Bła�ejowice Smolarnia od m. Dziedzice do 

Skrzy�owania z Drog	 wojewódzk	 nr 414 
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1.0 Wst�p. 
 
 Niniejsze wiercenia oraz badania gruntów i wód opracowana została przez Marzec Ew�, 47-
316 Malnia ul. Opolska 21 NIP 7541105435 na zlecenie Zakład Usługowo-projektowy  Road-bud 
Andrzej J�czmienny 47-220 K�dzierzyn-Ko�le, ul Łokietka 1/7. 
 Celem przeprowadzonych bada� było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych wraz z 
okre�leniem parametrów geotechnicznych podło�a .Niniejsza dokumentacja okre�la geotechniczne 
warunki posadowienia dla  drogi 1207 O Bła�ejowice Smolarnia od m. Dziedzice do Skrzy�owania z 
Drog� wojewódzk� nr 414. 
 
  Dokumentacj� z prac wykonano na podstawie otrzymanych wyników wierce� i bada� gruntów 
wraz z ich interpretacj� w oparciu o :  

- PN-81/B-03020”Grunty budowlane – posadowienie bezpo�rednie budowli” 
- PN-81/B-04452 „ Grunty budowlane – badania polowe” 
- PN-86/ B-02480 „Grunty budowlane- okre�lenia, podział i opis gruntów „ 
- PN-B-02479 „ Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.” 
- ISO 14688 Geotechnika 
- ISO 14686 Geotechnika 
- Prawa budowlanego. 

 
2.0Zakres prac badawczych. 
 
 a/ Prace polowe i badania terenowe - 

w ramach niniejszego opracowania wykonano 6 otworów  wiertnicze 
do gł�boko�ci 4 m  ppt  ka�dy. 

     - zgodnie z lokalizacj� wskazana przez zamawiaj�cego. 
W trakcie wierce� prowadzono na bie��co analiz� makroskopowa 
przewierconych gruntów oraz pobierano próby o naturalnej wilgotno�ci 
i uziarnieniu. Prace terenowe prowadzone były pod stałym nadzorem 
geologa mgr in�. Ewy Marzec. 
 

         b/prace kameralne obj�ły-  
  -analiz� materiałów archiwalnych i literatury 

    -analiz� wykonanych prac i bada� polowych 
- ustalenie cech wiod�cych gruntów 
- opracowanie charakterystyki warunków geotechnicznych wraz z 
wnioskami do projektowania 

 
3.0.Budowa geologiczna i warunki wodne. 
 
 Podło�e geologiczne omawianego terenu zbadane otworem wiertniczym do gł�boko�ci 4 m 
ppt buduj� piaski �rednie , niezawodnione do 4 m ppt.  
W trakcie wierce� wody gruntowej nie stwierdzono, warunki wodne zakwalifikowano do dobrych, 
warunki gruntowe do dobrych.  
 
4.0.Geotechniczna charakterystyka podło�a drogi. 
 
  Podło�e budowlane projektowanej drogi  buduj� grunty jednorodne o jednorodnych 
parametrach geotechnicznych. 
 Uwzgl�dniaj�c w/w kryteria wydzielono w niej nast�puj�ce warstw� geotechniczn� przy czym 
jako parametr wiod�cy przyj�to rodzaj materiału  oraz stopie� zag�szczenia i zawarto��  cz��ci 
organicznych . 
 
 

- WARSTWA I -  piaski  �rednie �redniozag�szczone 
  

Wnioski 

 
a   -     podło�e budowlane terenu bada� buduj� grunty jednorodne- w pionie                                          

           równomiernie �ci�liwe –o jednolitych parametrach geotechnicznych ,w dobrych   

           warunkach wodnych , w�tpliwe, 

b    -    warstw� geotechniczn� I  zalicza si� do kategorii no�no�ci podło�a G1 rozporz�dzenia 

            w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne, 



 
c    -     droga stanowi obiekt I kategorii geotechnicznej wg Eurokod7, 

 
d    -     dopuszcza si� odprowadzenie oczyszczonej wody  opadowej do gruntu z uwagi na   

            korzystne warunki wodne. 

 
Wyniki inwentaryzacji  miejscowo�� Dziedzice i Smolarnia , podło�e pod chodnikiem strona P. 
 
Data wykonania bada� : 15.01.2014. 
 
m. Dziedzice. 
 
Otwór nr 1.Po + 20 m 
 
Warstwa nr  przelot w m  charakterystyka 
 
1  0,0-0,1   piasek+cegła 
2  0,1-4,0   piasek �redni. 
. 
 
Otwór nr 2, ½ odcinka 
Warstwa nr  przelot w m  charakterystyka 
 
1  0,0-0,01  piasek + cegła 
2  0,02-4,0  piasek �redni. 
  
Otwór nr 3, Koniec Dziedzic -10 m 
Warstwa nr  przelot w m  charakterystyka 
 
1  0,0-0,1   piasek+ cegła 
2  0,4-4,0   piasek �redni 
  
 Miejscowo�� Smolarnia 
 
Otwór nr 4.Po + 20 m 
 
Warstwa nr  przelot w m  charakterystyka 
 
1  0,0-0,1   piasek +cegła 
2  0,1-4,0   piasek �redni. 
. 
 
Otwór nr 5, ½ odcinka 
Warstwa nr  przelot w m  charakterystyka 
 
1  0,0-0,01  piasek + cegła 
2  0,02-4,0  piasek �redni. 
  
Otwór nr 6, Koniec Smolarni -20 m 
Warstwa nr  przelot w m  charakterystyka 
 
1  0,0-0,1   piasek+ cegła 
2  0,4-4,0   piasek �redni 
 
 
Spełnione s� warunki  Prawa wodnego oraz Prawa ochrony �rodowiska dla do wprowadzenia 
oczyszczonych  �cieków do  wód lub do ziemi. 
Proponuje si� przyj�� filtracj� 15 m/dob�. 
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KONSTRUKCJI JEZDNI 

 
 
 

Wyniki wierce
  w ci	gu drogi 1207 O Bła�ejowice Smolarnia od m. Dziedzice do 

Skrzy�owania z Drog	 wojewódzk	 nr 414 

okre�laj	ce  

skład konstrukcji jezdni dla drogi 1207 O Bła�ejowice – DW 414 od m. Dziedzice do Skrzy�owania z 

drog� wojewódzk� nr 414 
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1.0 Wst�p. 
 
 Niniejsze wiercenia oraz badania gruntów i wód oraz inwentaryzacja konstrukcji drogi 
opracowana została przez Marzec Ew�, 47-316 Malnia ul. Opolska 21 NIP 7541105435 na zlecenie 
Zakład Usługowo-projektowy  Road-bud Andrzej J�czmienny 47-220 K�dzierzyn-Ko�le, ul Łokietka 
1/7. 
 Celem przeprowadzonych bada� było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych wraz z 
okre�leniem parametrów geotechnicznych podło�a oraz scharakteryzowanie konstrukcji drogi. 
Niniejsza dokumentacja okre�la geotechniczne warunki posadowienia dla  drogi 1207 O Bła�ejowice 
Smolarnia od m. Dziedzice do Skrzy�owania z Drog� wojewódzk� nr 414 oraz pozwala na uzyskanie 
danych dot. konstrukcji do projektu modernizacji drogi. 
 
  Dokumentacj� z prac wykonano na podstawie otrzymanych wyników wierce� i bada� gruntów 
wraz z ich interpretacj� w oparciu o :  

- PN-81/B-03020”Grunty budowlane – posadowienie bezpo�rednie budowli” 
- PN-81/B-04452 „ Grunty budowlane – badania polowe” 
- PN-86/ B-02480 „Grunty budowlane- okre�lenia, podział i opis gruntów „ 
- PN-B-02479 „ Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.” 
- ISO 14688 Geotechnika 
- ISO 14686 Geotechnika 
- Prawa budowlanego. 

 
2.0Zakres prac badawczych. 
 
 a/ Prace polowe i badania terenowe - 

w ramach niniejszego opracowania wykonano 11 otworów w 
konstrukcji drogi. 

     - zgodnie z lokalizacj� wskazana przez zamawiaj�cego. 
W trakcie wierce� prowadzono na bie��co analiz� makroskopowa 
przewierconych gruntów oraz pobierano próby o naturalnej wilgotno�ci 
i uziarnieniu. Prace terenowe prowadzone były pod stałym nadzorem 
geologa mgr in�. Ewy Marzec. 
 

         b/prace kameralne obj�ły-  
  -analiz� materiałów archiwalnych i literatury 

    -analiz� wykonanych prac i bada� polowych 
- ustalenie cech wiod�cych gruntów 
- opracowanie charakterystyki warunków geotechnicznych wraz z 
wnioskami do projektowania 

 
3.0.Konstrukcja drogi, budowa geologiczna i warunki wodne. 
 
 Podło�e geologiczne omawianego terenu zbadane otworem wiertniczym do gł�boko�ci 4 m 
ppt buduj� piaski �rednie , niezawodnione do 4 m ppt.  
W trakcie wierce� wody gruntowej nie stwierdzono.  
Warunki wodne zakwalifikowano do dobrych, warunki gruntowe do dobrych. 
Poziom wód gruntowych mo�e ulec zmianie w okresie roztopów i wód powodziowych  z uwagi na 
przepuszczalny charakter i kontakt hydrauliczny całego terenu z ciekami. 
 
  Badana droga jest drog� o starych zało�eniach , wiek miejscowo�ci udokumentowany wynosi 
ponad 700 lat, o podbudowie tłuczniowej na całej długo�ci, o zmiennej grubo�ci, pod nawierzchni� 
bitumiczn� o zmiennej grubo�ci. W trakcie wierce� starych makadamów opartych na otoczakach 
polnych nie stwierdzono , ale nale�y si� liczy� z mo�liwo�ci� ich wyst�pienia w cz��ci osiowej drogi, 
co stwierdzono na wielu wsiach �l�skich tego rejonu. 
Za miejscowo�ci� Smolarnia, w kierunku drogi wojewódzkiej droga ma niejednorodna konstrukcj�. 
Poszerzona została prawostronnie o ca 1,2 m. Poszerzenie ma gorsze parametry pod wzgl�dem 
no�no�ci, jako�ci materiału i no�no�ci drogi i osiadło w stosunku do starej jezdni, co widoczne jest 
jako p�kniecie i obni�enie  na całej długo�ci za m. Smolarnia. 
 
 
4.0.Geotechniczna charakterystyka podło�a drogi. 
 
 Podło�e budowlane projektowanej drogi  buduj� grunty jednorodne o jednorodnych 
parametrach geotechnicznych. 



 Uwzgl�dniaj�c w/w kryteria wydzielono w niej nast�puj�ce warstw� geotechniczn� przy czym 
jako parametr wiod�cy przyj�to rodzaj materiału  oraz stopie� zag�szczenia i zawarto��  cz��ci 
organicznych . 
 

- WARSTWA I -  piaski  �rednie �rednio zag�szczone 
  

Wnioski 

 
      a - podło�e budowlane terenu bada� buduj� grunty jednorodne- w pionie równomiernie   

           �ci�liwe –o jednolitych parametrach geotechnicznych ,w dobrych warunkach  

           wodnych , niewysadzinowe. 

                            b - warstw� geotechniczn� I  zalicza si� do kategorii no�no�ci podło�a G1 rozporz�dzenia w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne, 

         c - droga stanowi obiekt I kategorii geotechnicznej wg Eurokod7, 
 

         d - na odcinku  gdzie b�dzie wykonywana kanalizacja, projektowana kanalizacja  

     kwalifikuje przedsi�wzi�cie do II kategorii geotechnicznej. Zaleca si� bezwzgl�dne  

     stosowanie obudów dla wykopów  i wzmo�ony nadzór w tym zakresie z         

    uwagi  na zabytkowe budynki wsi. 

        e - dopuszcza si� odprowadzenie oczyszczonej wody  opadowej do gruntu z uwagi na   

     korzystne warunki wodne. Wodoprzepuszczalno�� gruntów nale�y przyj�� na     

     poziomie 15 m/dob�. 

         f - zaleca celem ujednolicenia podbudowy wykonanie wzmocnienia przez stabilizacj�. 

Masa bitumiczna ma charakter piaskowo-�wirowy, suchy.    

   

Wyniki inwentaryzacji konstrukcji drogi i podło�a 
Data wykonywania bada� 15-19 kwietnia 2014 roku 
 
Dziedzice. 
 
Otwór nr 1A 
1  0,0-0,06  bitum 
2  0,06-0,31  tłucze� 
3  0,31-1,0  piasek �redni 
 
 
Otwór nr 2A 
1  0,0-0,06  bitum 
2  0,06-0,28  tłucze� 
3  0,28-1,0  piasek �redni 
 
 
Otwór nr 3A 
1  0,0-0,07  bitum 
2  0,07-0,29  tłucze� 
3  0,29-1,0  piasek �redni 
 
 
Odcinek mi�dzy Dziedzice – Smolarnia. 
 
Otwór 4A 
1  0,0-0,08  bitum 
2  0,08-0,29  tłucze� 
3  0,29-1,0  piasek �redni 
 
Otwór 5A 
1  0,0-0,07  bitum 
2  0,07-0,28  tłucze� 



3  0,28-1,0  piasek �redni 
 
Otwór 6A 
1  0,0-0,08  bitum 
2  0,08-0,27  tłucze� 
3  0,27-1,0  piasek �redni 
 
Smolarnia 
 
Otwór 7A 
1  0,0-0,05  bitum 
2  0,05-0,35  tłucze� 
3  0,35-1,0  piasek �redni 
 
 
Otwór 8A 
1  0,0-0,07  bitum 
2  0,07-0,29  tłucze� 
3  0,29-1,0  piasek �redni 
 
Otwór 9A 
1  0,0-0,05  bitum 
2  0,05-0,25  tłucze� 
3  0,25-1,0  piasek �redni 
 
Odcinek Smolarnia – DW 
 
Otwór 10 A 
 
Warstwa nr  przelot w m  charakterystyka 
1  0,0-0,08  bitum 
2  0,08-0,25  tłucze� 
3  0,25-1,0  piasek �redni 
 
Otwór 11 A. 
 
Warstwa nr  przelot w m  charakterystyka 
1  0,0-0,08  bitum 
2  0,08-0,31  tłucze� 
3  0,31-1,0  piasek �redni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
ETAP – I 

 
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 

1 2 3 4 5 6 

1. 0 1041101 Emulsja asfaltowa do nawierzchni drogowych kg 1 658,8050 
2. 0 1330499 Gwo�dzie budowlane kg 0,8120 
3. 1 16005061 Tłucze� kamienny łamany niiesortowany 0-31,5. t 88,7504 
4. 1 16005142 Kruszywo min.łamane niesort.0-63 mm,tłucze� t 452,4179 
5. 0 1600601 Miał (kruszyny) t 119,7202 
6. 0 1601801 Piasek zwykły m3 653,6762 
7. 0 1602211 Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,2300 
8. 1 16030043 Mieszanka min-asfaltowa,grysowo-�wir.cz.zm  

AC 11 S 
t 48,5459 

9. 0 1632106 Kostka granitowa szara 9/11 t 1,0100 
10. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany t 17,9423 
11. 0 1800102 Cegły budowlane pełne kl.150 szt 368,0000 
12. 0 2011001 Płyty wielootworowe IOMB - 100x 75x12,5cm szt 6,9000 
13. 1 20208111 Wyloty prefabrykowane kanałów o �red.60 cm szt 1,0000 
14. 0 2220000 Kraw��niki drogowe bet.prostok.100x25x10cm m 591,6000 
15. 1 22200031 Kraw��niki drogowe betonowe �ci�te 

100x30x15cm 
m 682,3800 

16. 1 2220005 Kraw��nik bet.prostok.�ci�ty najazdowy-
100x22x15cm 

m 968,4900 

17. 0 2220802 Obrze�a betonowe 30x8 cm m 781,3200 
18. 0 2222101 Kostki brukowe z betonu 6 cm, szare m2 946,1314 
19. 0 2222130 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolorowe m2 797,2575 
20. 0 2301400 Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 92,4800 
21. 0 2301401 Roztwór asfaltowy "Abizol R" kg 51,0000 
22. 0 2370605 Beton zwykły B-20 m3 692,2767 
23. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 0,7725 
24. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 26,4236 
25. 0 3930001 Woda przemysłowa z ruroci�gu m3 405,4562 
26. 0 3951210 Paliki drewniane �r.4-6 cm, dł.0,75 m szt 20,0000 
27. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste �red. 70 mm m3 0,0881 
28. 0 5430004 Kr�gi betonowe h=500 mm,�red.1000 mm szt 43,0000 
29. 0 5430005 Kr�gi betonowe h=500 mm,�red.1200 mm szt 2,0000 
30. 0 5430904 Pier�cie� odci��aj�cy �elbetowy,�r.1000 mm szt 0,0000 
31. 0 5430905 Pier�cie� odci��aj�cy �elbetowy,�r.1200 mm szt 0,0000 
32. 0 5450610 Pokrywa nadstudzienna �elb. fi 100/60 cm szt 22,0000 
33. 0 5450611 Pokrywa nadstudzienna �elb. fi 120/60 cm szt 1,0000 
34. 0 5470500 Pier�cie� odci��aj�cy �elbetowy szt 34,0000 
35. 0 5470510 Pier�cie� utrzymuj�cy wpust szt 34,0000 
36. 0 5470622 Nadstawki betonowe �ciekowe �r.500mm L=1m szt 34,0000 
37. 0 5471001 Osadniki betonowe o �rednicy 500 mm szt 34,0000 
38. 0 5601272 Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 400x 9,8 mm m 147,9000 
39. 1 56069991 Rury poliestrowe o �rednicy 600 mm m 1,5300 
40. 0 5630102 Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 138,2100 
41. 0 5630105 Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi 315/9,2mm m 716,5500 
42. 0 6331001 Wpusty uliczne �ciekowe �el.ci��k. 650x450 szt 34,0000 
43. 0 6340900 Stopnie kanałowe �eliwne dług.270 mm szt 113,0000 
44. 0 6341700 Włazy kanałowe �eliwne ci��kie,�red.600 mm szt 23,0000 

   Materiały pomocnicze   
   Razem:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
ETAP - II 

 

 
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 
1 2 3 4 5 6 
1. 0 1041101 Emulsja asfaltowa do nawierzchni drogowych kg 42 981,7075 
2. 1 10617001 Mieszanka doziarniajaca m3 1 008,1532 
3. 0 1323711 Słupki z rur stalowych o �red. 70 mm kg 39,2600 
4. 0 1330499 Gwo�dzie budowlane kg 0,4640 
5. 1 13370001 Siatka wzmacniaj�ca do nawierzchni 

drogowych.o wytrzymało�ci na rozci�ganie 
wzdłu� i poprzek pasma 75 kN 

m2 18 062,7230 

6. 1 13528301 Znak odbl. D-6  (prostok�tny 60x75cm) szt 2,0000 
7. 0 1520812 Farba chlorokauczukowa ogólnego stos.biała dm3 95,5648 
8. 0 1530503 Rozcie�czalnik do wyrobów chlorokauczuk. dm3 30,6391 
9. 1 15523301 �rodek jonowymienny do stabilizacji podło�a kg 9 241,4039 

10. 1 16005061 Tłucze� kamienny łamany niiesortowany 0-31,5. t 3 375,2864 
11. 1 16005142 Kruszywo min.łamane niesort.0-63 mm,tłucze� t 517,9482 
12. 0 1600601 Miał (kruszyny) t 299,3831 
13. 0 1600602 Tłucze� kamienny sortowany,uziar.31,5-63mm t 4,9000 
14. 0 1601801 Piasek zwykły m3 439,3663 
15. 0 1602512 �wir do betonów wielofrak.uziar.2-31,5 mm m3 12,3200 
16. 1 16030010 Mieszanka mastksowo grysowa SMA 11 t 1 713,8584 
17. 1 16030042 Mieszanka min-asfaltowa,grysowo-�wir.cz.zm  

AC 16 W 
t 2 508,6182 

18. 1 16030043 Mieszanka min-asfaltowa,grysowo-�wir.cz.zm  
AC 11 S 

t 66,0004 

19. 1 1603099 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa AC 11 
W 

t 1 279,0928 

20. 0 1690001 Gruz betonowy m3 0,0900 
21. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany t 19,1637 
22. 0 1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze t 604,8919 
23. 0 2220000 Kraw��niki drogowe bet.prostok.100x25x10cm m 3 439,2360 
24. 1 22200031 Kraw��niki drogowe betonowe �ci�te 

100x30x15cm 
m 183,6000 

25. 1 2220005 Kraw��nik bet.prostok.�ci�ty najazdowy-
100x22x15cm 

m 231,5400 

26. 0 2220802 Obrze�a betonowe 30x8 cm m 193,8000 
27. 0 2222101 Kostki brukowe z betonu 6 cm, szare m2 241,0441 
28. 0 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare m2 427,6340 
29. 0 2222130 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolorowe m2 582,1650 
30. 0 2370605 Beton zwykły B-20 m3 269,7708 
31. 0 2380809 Zaprawa cementowa M 15 m3 5,0060 
32. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 7,2437 
33. 1 39040231 Ta�ma bitumiczna m 2 931,0000 
34. 0 3930001 Woda przemysłowa z ruroci�gu m3 0,0100 

758,3402 
35. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste �red. 70 mm m3 0,2986 
36. 0 5432101 Kr�gi �elbetowe K-100/60,�red.1000 mm szt 21,0000 
37. 0 5450610 Pokrywa nadstudzienna �elb. fi 100/60 cm szt 7,0000 
38. 0 5470500 Pier�cie� odci��aj�cy �elbetowy szt 7,0000 
39. 0 5470510 Pier�cie� utrzymuj�cy wpust szt 7,0000 
40. 0 5470622 Nadstawki betonowe �ciekowe �r.500mm L=1m szt 7,0000 
41. 0 5471001 Osadniki betonowe o �rednicy 500 mm szt 7,0000 
42. 0 5630102 Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 64,2600 
43. 0 6331001 Wpusty uliczne �ciekowe �el.ci��k. 650x450 szt 7,0000 
44. 0 6341703 Włazy kanałowe �eliwne fi 600mm kl.D (40t) szt 7,0000 

   Materiały pomocnicze   
   Razem:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RYSUNKI  
 

Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Format Nr strony /  rysunku 

 
24 Rysunki   1xA4 38 

24.1 Profil podłu�ny 1 1xB2 39/12 
24.2 Profil podłu�ny 2 1xB2 40/13 
24.3 Profil podłu�ny 3 1xB2 41/14 
24.4 Profil podłu�ny 4 1xB2 42/15 
24.5 Profil podłu�ny 5 1xB2 43/16 
24.6 Profil podłu�ny 6 1xB2 44/17 
24.7 Profil podłu�ny 7 1xB2 45/18 
24.8 Profil podłu�ny 8 1xB2 46/19 
24..9 Profil podłu�ny 9 1xB2 47/20 
24.10 Profil podłu�ny 10 1xB2 48/21 
24.11 Profil podłu�ny 11 1xB2 49/22 
24.12 Przekrój konstrukcyjny I 1xA3 50/23 
24.13 Przekrój konstrukcyjny II 1xA3 51/24 
24.14 Przekrój konstrukcyjny III 1xA3 52/25 
24.15 Przekrój konstrukcyjny IV 1xA3 53/26 
24.16 Przekrój konstrukcyjny V 1xA3 54/27 
24.17 Przekrój konstrukcyjny VI 1xA3 55/28 
24.18 Przekrój konstrukcyjny VII 1xA3 56/29 
24.19 Przekrój konstrukcyjny podłu�ny zjazdu indywidualnego przez 

opornik 
1xA4 57/30 

24.20 Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego poprzeczny 1xA4 58/31 
24.21 Rzut zjazdu przez opornik 1xA4 59/32 
24.22 Przekrój konstrukcyjny podłu�ny zjazdu indywidualnego przez 

�ciek i kraw��nik 
1xA4 60/33 

24.23 Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego poprzeczny przez 
chodnik 

1xA4 61/34 

24.24 Rzut zjazdu przez chodnik 1xA4 62/35 
24.25 Rzut zjazdu rzut zjazdu poza chodnikiem 1xA4 63/36 
24.26 Przekrój konstrukcyjny poprzeczny zjazdu na grunty rolne 1xA4 64/37 
24.27 Profil podłu�ny kolektora deszczowego KD 1 1xA3 65/38 
24.28 Profil podłu�ny kolektora deszczowego KD 2 1xA3 66/39 
24.29 Profil podłu�ny kolektora deszczowego KD 3 1xA4 67/40 
24.30 Rysunek konstrukcyjny studzienki kanalizacyjnej Ø1200mm 1xA3 68/41 
24.31 Rysunek konstrukcyjny studzienki kanalizacyjnej Ø1000mm 1xA3 69/42 
24.32 Rysunek konstrukcyjny studzienki wpustowej z osadnikiem 1xA3 70/43 
24.33 Rysunek konstrukcyjny studni chłonnej 1Xa3 71/44 
24.34 Rysunek konstrukcyjny wlotu 1xA3 72/45 
24.35 Rysunek konstrukcyjny wylotu 1xA3 73/45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZAŁACZNIKI 
 
 

Lp. Nazwa    dokumentu / rysunku Format Nr strony /  

rysunku 

 
25 Zał	czniki : 1xA4 74 

25.1 O�wiadczenie projektantów 1xA4 75 
25.2 Uprawnienia projektowe A. J�czmienny 1xA4 76 
25.3 Przynale�no�� do OOIIB 2014 A. J�czmienny 1xA4 77 
25.4 Uprawnienia projektowe M. Sieja 1xA4 78 
25.5 Przynale�no�� do OOIIB 2014 M. Sieja 1xA4 79 
25.6 Uprawnienia projektowe projektanta  Mirosław Brzezi�ski 1xA4 80 
25.7 Przynale�no�� projektanta do OOIIB 2014 Mirosław Brzezi�ski 1xA4 81 
25.8 Uprawnienia projektowe sprawdzaj�cego Romuald 

Maciantowicz 
1xA4 82 

25.9 Przynale�no�� sprawdzaj�cego do OOIIB 2014 Romuald 
Maciantowicz 

1xA4 83 
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1. Podstawa  opracowania 
 

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

 
2. Opis  techniczny 

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

Cało��  zamierzenia  obejmuje przebudow� konstrukcji jezdni, przebudow� i budow�  chodnika oraz przebudow� 
kanalizacji deszczowej o parametrach: 
2.1.1 Przebudowa kanalizacji – etap – I 
-     parametry projektowanej przebudowy kanalizacji: 

          - wykonanie robot ziemnych 
          - rozebranie studni rewizyjnych i kolektorów z rur betonowych 
          - wykonanie studni  rewizyjnych Ø 1200 – 1 szt. 
          - wykonanie studni  rewizyjnych Ø 1000 – 22 szt. 
          - wykonanie kanałów z rur PVC Ø 315 – 702,50 m 
          - wykonanie kanałów z rur PVC Ø 400 – 145,00 m 
          - wykonanie kanałów z rur PVC Ø 600 – 1,50 m 
          - wykonanie studzienek �ciekowych – 34 szt. 
          - wykonanie przył�czy z rur PVC Ø 160 – 135,50 m 
          - wykonanie wlotu do kanalizacji 
          - wykonanie wylotu z kanalizacji 
          - wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku na przekopach grubo�ci 10 cm 
          - wykonanie podbudowy tłuczniowej na przekopach grubo�ci 30 cm 
          - wykonanie remontu nawierzchni betonem AC 11 S grubo�ci 8 cm 

2.1.2 Roboty drogowe – etap I 
-     parametry projektowanych przebudowywanych chodników: 

- długo��  – 669,00 m, 
- szeroko�� chodnika – 1,50, 
- powierzchnia nawierzchni chodnika – 923,055 m2, 

            -     parametry zjazdów indywidualnych: 
                          -     długo�ci zmienne,  
                          -     szeroko�ci zmienne, 

 -     powierzchnia nawierzchni zjazdów  – 781,625 m2, 
            -     parametry zjazdów na grunty rolne :  
                          -     długo�ci – zmienne, 
                          -     szeroko�ci zmienne, 

- powierzchnia nawierzchni zjazdu  – 92,75 m2, 
2.1.3 Roboty drogowe – etap II 

-     parametry kanalizacji: 
                          -      studnie chłonne Ø 1000 mm – 7 szt. 
                          -      studnia �ciekowa betonowa uliczna Ø 500 mm – 7 szt. 

- kanał DN160 – 63,00 m, 
-     parametry przebudowy konstrukcji drogi: 

-  frezowanie nawierzchni bitumicznej – 16 331,425 m2 
-  rozbiórka podbudowy tłuczniowej warstw� 10 cm w terenie zabudowanych – 9 924,200 m2  
- wzmocnienie podło�a poprzez stabilizacj� cementem i �rodkiem jonowymiennym – 16 802,553 m2 
- ustawienie oporników betonowych 10x 25 przy kraw�dziach jezdni poza odcinkami okraw��nikowanymi kraw��nikami 

wystaj�cymi – 3 026,00 m 
- warstwa odpr��aj�ca z tłucznia grubo�ci 8 cm - 16 802,553 m2 
- skropienie podbudowy emulsj� asfaltow� w ilo�ci 1,5 kg/m2 - 16 802,553 m2 
- wyrównanie betonem asfaltowym AC 11 W w ilo�ci �rednio 75 kg/m2 – 1 260,190 t 
- skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,7 kg/m2 - 16 802,553 m2 
- siatka wzmacniaj�ca do nawierzchni bitumicznych drogowych o wytrzymało�ci na rozci�ganie wzdłu� i poprzek pasma 75kN 

- 16 802,553 m2 
- warstwa wi���ca z betonu asfaltowego AC 16 W grubo�ci 6 cm - 16 802,553 m2 
- skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,3 kg/m2 - 16 802,553 m2 
- warstwa �cieralna z SMA 11 grubo�ci 4 cm - 16 802,553 m2 

-     parametry projektowanego chodnika: 
- długo��  – 234,00 m, 
- szeroko�� chodnika – 1,50, 
- powierzchnia nawierzchni chodnika – 235,165 m2, 

-     parametry projektowanych zjazdów przez chodnik: 
- długo�ci -  zmienne   
- szeroko�� - zmienne 
- powierzchnia nawierzchni zjazdów - 234,500 m2, 

-     parametry projektowanych zjazdów poza chodnikami: 
- długo�ci -  zmienne   
- szeroko�� - zmienne 
- powierzchnia nawierzchni zjazdów - 236,250 m2, 

                -     parametry zjazdów na grunty rolne :  
                         -     długo�ci – zmienne, 
                         -     szeroko�ci zmienne, 
                         -     powierzchnia nawierzchni zjazdu  – 650,250 m2, 

 
 

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



2.2. Wykaz  istniej	cych  obiektów  budowlanych 
 

  W pasie drogowym drogi powiatowej 1207 O   sie� wodoci�gowa , linia napowietrzna energetyczna niskiego  
   napi�cia, linia kablowa energetyczna,  kanalizacja deszczowa. 

. 
 

2.3. Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mog	  stwarza�  zagro�enia  bezpiecze
stwa  i  zdrowia ludzi 
            - droga wojewódzka, droga powiatowa i drogi  gminne 
           - linia napowietrzna energetyczna niskiego napi�cia. 
           - linie kablowe energetyczne. 

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

 
2.4  Przewidywane zagro�enia wyst�puj	ce podczas realizacji robót    
       budowlanych 

W  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  szczególn�  uwag�  nale�y  zwróci� uwag� na: 
            
           -     roboty w pasie drogowym drogi powiatowej  pod ruchem na niej i w pobli�u drogi wojewódzkiej i dróg gminnych, 
           -     praca ludzi z pracuj�cymi  maszynami drogowymi i sprz�tem, 

 -     praca ludzi i sprz�tu w pobli�u podziemnych linii energetycznych kablowych i  napowietrznych linii  
       energetycznych  niskiego    napi�cia, 
 -     praca w wykopach  

 
            2.5. Sposób  prowadzenia  instrukta�u  pracowników 

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

                       - instrukta�  stanowiskowy z szczególnym uwzgl�dnieniem tematów: 
               1)     praca w pobli�u podziemnych linii energetycznych i  napowietrznych linii energetycznych niskiego napi�cia. 

2)     praca w wykopach  
3) praca pod ruchem, 

        4)     roboty drogowe,  
5)     współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji  wewn�trznej  w czasie pracy maszyn i sprz�tu, 

                6)     odzie� robocza i ochronna 
                7)     zapoznanie  pracowników  w  ramach  w/w  szkole�  z  zagro�eniami wynikaj�cymi  z  realizacji   
                        zamierzenia budowlanego. 

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

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

- zabezpieczenie budowy w  kompletne zestawy znaków drogowych i urz�dze� zabezpieczaj�cych wymagane    
do wykonania organizacji  ruchu  na czas robót. 

- wyposa�enie pracowników w niezb�dn� odzie� robocz� i odzie� oraz  sprz�t ochrony osobistej 
                -       wykonanie planu zagospodarowania placu budowy 

- opracowanie planu komunikacji wewn�trznej na placu budowy 
- okre�lenie zasad post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�e�, 
- bezpo�redni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi w tym przypadku   
- praca  ludzi  podczas robót kanalizacyjnych. 

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

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

 
     Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w  sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporz	dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w  sprawie ogólnych przepisów bezpiecze
stwa i 
higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)  
 
     Rozporz	dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze
stwa i  higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 
 
     Rozporz	dzenia Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony   �rodowiska z dnia 10 
luty 1977 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy przy   wykonywaniu robót drogowych i mostowych.  (Dz. U. Nr 7, 
poz. 30 z 1977 r.) 
 
    Rozporz	dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie  bezpiecze
stwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urz	dze
 technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1263 z 2001 r.) 
 
    Rozporz	dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga
 dotycz	cych 
bezpiecze
stwa i higieny pracy w zakresie u�ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 
1596 z 2002 r.) 
 



    Rozporz	dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 wrze�nia 2000 r. zmieniaj	ce rozporz	dzenie w sprawie 
bezpiecze
stwa i higieny pracy przy r�cznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.) 
 
   Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. z pó. 
zm)      
 
    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93,  poz. 888 z 2004 r.)  
     
    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zpó. zm.)  

 
- Ogólne specyfikacje techniczne (OST) Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych dla robót drogowych i 

mostowych : 
 

                  -      Projekt Organizacji Ruchu na czas robót  
 
 

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

-  
 


