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I.I.I.I. Podstawa oPodstawa oPodstawa oPodstawa opracowaniapracowaniapracowaniapracowania    

1/ Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa d/c projektowych  

2/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U.Nr.43 

poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.– 

3/ Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie  

4/ Uzgodnienia bran owe z Inwestorem 

5/ Umowa zawarta z Inwestorem   

6/ Decyzja lokalizacji celu publicznego  

 

II.II.II.II. Zakres Zakres Zakres Zakres ooooprprprpracowaniaacowaniaacowaniaacowania    

Projekt obejmuje swoim zakresem remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska, na 

terenie istniejącego wydzielonego pasa drogowego dzia ki nr ewid. 67 i 68.   

 

III.III.III.III. Stan istniejącyStan istniejącyStan istniejącyStan istniejący    

Droga prowadzi przez tereny niezurbanizowane. Pas drogowy wyznacza granice dzia ek. Droga na 

remontowanym odcinku posiada nawierzchnię asfaltową i pobocze gruntowe. Jezdnia jest nierówna, 

nie posiada wymaganych spadków poprzecznych. W nawierzchni są niewielkie zag ębienia, 

spowodowane wymywaniem przez wody opadowe. Odwodnienie drogi jest niezadowalające. 

 

IV.IV.IV.IV. Stan projektowanyStan projektowanyStan projektowanyStan projektowany    

Szeroko ć pasa drogowego zmienna od 6.0 do 7.0m.  

Szeroko ć istniejącej nawierzchni asfaltowej 4.0m. 

Projektowane jezdnia posiadać będzie szeroko ć: 

- 4.0 m od km 0+000.00 do km 0+918.67 

Szeroko ć poboczy  0.50m 

Spadek poprzeczny jezdni  daszkowy 2.0%. 

Spadek poboczy  8.0%. 



Konstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchni: 

Od km 0+000.00 do km 0+918.67: 

- warstwa cieralna z betonu asfaltowego grubo ci 4cm; 

- warstwa podbudowy grubo ci 10cm z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,       
t ucznia kamiennego lub destruktu pozyskanego z rozbiórki dróg; 
 
PoboczaPoboczaPoboczaPobocza::::    

-  projektowane pobocza z mieszanki kruszywa amanego i naturalnego (50/50%– fr.0/31,5mm 
zagęszczonego mechanicznie (wg PN-S-06102) 
 

VVVV....    OdwodnienieOdwodnienieOdwodnienieOdwodnienie 

Odwodnienie projektuje się jako powierzchniowe. 

VIVIVIVI. Charakterystyka rozwiązania projektowego. Charakterystyka rozwiązania projektowego. Charakterystyka rozwiązania projektowego. Charakterystyka rozwiązania projektowego    

Zakresem objęto następujące roboty: 

− przygotowanie pod o a  

− wykonanie podbudowy - warstwa wyrównawczo wzmacniająca z t ucznia 

− wykonanie warstwy cieralnej 

− wykonanie poboczy 

VII. VII. VII. VII. Oznakowanie pionoweOznakowanie pionoweOznakowanie pionoweOznakowanie pionowe    

Oznakowanie pionowe opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003r. 
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O WIADCZENIEO WIADCZENIEO WIADCZENIEO WIADCZENIE    

 

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane /Dz.U. nr 156 

poz.1118 z 2006r/   niniejszym o wiadczam , e projekt budowlany remontu drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska,,,,    ddddzia ki nr ew. zia ki nr ew. zia ki nr ew. zia ki nr ew. 67676767    i 68i 68i 68i 68,,,,    obręb obręb obręb obręb TaraskaTaraskaTaraskaTaraska,,,,    

sporządzony dla Gminy Aleksandrów zosta  wykonany Z G O D N I E z przepisami i 

normatywami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie. 
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I N F O R M A C J A DOTI N F O R M A C J A DOTI N F O R M A C J A DOTI N F O R M A C J A DOTYCZĄCA YCZĄCA YCZĄCA YCZĄCA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIABEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIABEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIABEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA    

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska         dzia ki nr ewid. dzia ki nr ewid. dzia ki nr ewid. dzia ki nr ewid. 67676767    i 68i 68i 68i 68, , , , 
obręb obręb obręb obręb TaraskaTaraskaTaraskaTaraska    Gmina AleksandrówGmina AleksandrówGmina AleksandrówGmina Aleksandrów    

 

1. Zakres robót w kolejno ci realizacji1. Zakres robót w kolejno ci realizacji1. Zakres robót w kolejno ci realizacji1. Zakres robót w kolejno ci realizacji    

• Przygotowanie pod o a , 

• Wykonanie podbudowy 

• Wykonanie warstwy cieralnej 

• Wykonanie poboczy 

• Ustawienie oznakowania pionowego 

 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych    

Na projektowanym terenie  istnieje zabudowa zagrodowa budownictwa jednorodzinnego.     

 

3. Elementy zagospodarowania terenu ,które mogą stwarzać zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia 3. Elementy zagospodarowania terenu ,które mogą stwarzać zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia 3. Elementy zagospodarowania terenu ,które mogą stwarzać zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia 3. Elementy zagospodarowania terenu ,które mogą stwarzać zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia 

ludziludziludziludzi    

W zakresie robót  drogowych, elementami które mogą stworzyć zagro enie dla zdrowia ludzi mo na 

zaliczyć: 

Wahad owy ruch drogowy na czas remontu drogi 

• Przygotowanie pod o a , 

• Wykonanie podbudowy 

• Wykonanie warstwy cieralnej 

• Wykonanie poboczy 

• Ustawienie oznakowania pionowego 

3a.Bran a kanalizacji deszczowej 3a.Bran a kanalizacji deszczowej 3a.Bran a kanalizacji deszczowej 3a.Bran a kanalizacji deszczowej     

NIE WYSTĘPUJE 

3b. 3b. 3b. 3b. Bran a gazowniczaBran a gazowniczaBran a gazowniczaBran a gazownicza    

NIE WYSTĘPUJE  

3c.Bran a telekomunikacyjna3c.Bran a telekomunikacyjna3c.Bran a telekomunikacyjna3c.Bran a telekomunikacyjna    

NIE WYSTĘPUJE  

3d. Bran a kanalizacji sanitarnej3d. Bran a kanalizacji sanitarnej3d. Bran a kanalizacji sanitarnej3d. Bran a kanalizacji sanitarnej    

NIE WYSTĘPUJE  

3e.Bran a wodociągowa3e.Bran a wodociągowa3e.Bran a wodociągowa3e.Bran a wodociągowa    

NIE WYSTĘPUJE  



3333ffff.Bran a .Bran a .Bran a .Bran a elektrycznaelektrycznaelektrycznaelektryczna    

NIE WYSTĘPUJE  

 

4. Przewidywane zagro enie mogące wystąpić podczas reali4. Przewidywane zagro enie mogące wystąpić podczas reali4. Przewidywane zagro enie mogące wystąpić podczas reali4. Przewidywane zagro enie mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanychzacji robót budowlanychzacji robót budowlanychzacji robót budowlanych    

Przewidywane zagro enia które występują podczas realizacji robót budowlanych związanych z 

rozbudową dróg to: 

a/ Wahad owy ruch drogowy na czas remontu drogi  

b/ Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej  

c/ Do zagro e  zdrowotnych nale eć te  będą ha as. Wibracje, czynniki toksyczne pochodzące od 

masy mineralno-bitumicznej, praca przy u yciu sprzętu mechanicznego. 

    

5.Wymogi dot.5.Wymogi dot.5.Wymogi dot.5.Wymogi dot.    bezpiecze stwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych okre lają bezpiecze stwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych okre lają bezpiecze stwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych okre lają bezpiecze stwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych okre lają 

odrębne przepisy odrębne przepisy odrębne przepisy odrębne przepisy w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy:w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy:w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy:w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy:    

 

a/ Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dzia  X Bezpiecze stwo i higiena pracy (Tekst 

jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0poz.94 z pó n. Zmianami– 

 

b/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki   Socjalnej z dn.26  Wrze nia 1997r w  sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 poz.884 zmiana: Dz.U. z 2002r Nr.91 

poz.811– Dzia  II i Dzia .IV  -Rozdzia  4  

 

c/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów  prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288– 

 

d/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. 

Nr 82 poz.930– 

 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 

poz.930–  

 

Zamieszczenie og oszenia ,zawierającego dane dot. bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia jest 

wymagane  umieszcza się na terenie budowy w sposób trwa y i zabezpieczony przed zniszczeniem i 

zawiera on: 



   

1.Przewidywane terminy rozpoczęcia i zako czenia wykonawstwa robót budowlanych 

2.Maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach. 

3.Informacje dot .planu bezpiecze stwa  i ochrony zdrowia 

    

6.Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót6.Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót6.Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót6.Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót    

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. 

Pracujący sprzęt musi być równie  wyposa ony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do 

poszczególnych rodzajów robót nale y przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dot. 

specyfikacji stosowanego sprzętu Szkolenie prowadzi pracownik nadzoru posiadający co najmniej 

drugi stopie  BHP. Nale y zwrócić szczególną uwagę  na roboty prowadzone w bezpo rednim 

sąsiedztwie koparek, równiarek, oraz sprzęcie do rozk adania i zagęszczania masy bitumicznej. 

    

7. rodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegające niebezpiecze stwom wynikającym z 7. rodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegające niebezpiecze stwom wynikającym z 7. rodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegające niebezpiecze stwom wynikającym z 7. rodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegające niebezpiecze stwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanychwykonywania robót budowlanychwykonywania robót budowlanychwykonywania robót budowlanych    

    

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu 

miejsc i rejonów prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy będą wyposa eni w kamizelki 

ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposa eni w obuwie ,odzie  roboczą , rodki ochrony 

indywidualnej. 

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p.po . 

oznakowane i wyposa one w sprzęt ga niczy. Na zapleczu muszą być apteczki  ze rodkami 

pierwszej pomocy. rodkiem  zapewniającym sprawną komunikację jest ączno ć  telefoniczna. 

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistnia ym wypadku nale y 

powiadomić  bezpo redniego prze o onego, a w przypadku wypadku cię kiego lub miertelnego  

nale y powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową 
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