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1. DANE OGÓLNE.

1.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjęto utwardzenie placu przy
budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Górnym.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:
GMINA SOBKÓW
pl. Wolności 12
28-305 Sobków

1.3. Jednostka projektowa.

Projektant:
mgr inż. Mariusz Pobocha, upr. nr SWKl0142/POOD/09/ specjalność drogowa
Sprawdzający:
dr inż. Anna Chomicz-Kowalska, upr. nr SWKl0144/PWOD/09 / specjalność
drogowa.

1.4. Podstawy opracowania.

1.4.1. Formalne.

1. Umowa z Inwestorem.

1.4.2. Merytoryczne.

1. Mapa zasadnicza w skali 1:1000.
2. Pomiar geodezyjny roboczy.
3. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.
4. Wytyczne inwestorskie.
5. Warunki techniczne wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych w

Jędrzejowie dnia 2010-04-07 (pismo znak: ZDP-2/UZG/24/10).
6. Aktualnie obowiązujące przepisy i normy polskie.
7. Wizja lokalna.

1.5. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zgłoszenia robót dla
inwestycji pn.: "Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie
Górnym" na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych i opracowań
własnych. .
W części rysunkowej i opisowej podano obowiązujące zasady i warunki techniczno-
użytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.6. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w
.•~---------------------------------------------

USŁUGI PROJEKTOWE MARiUSZ POBOCHA 3



UlWaraZE!n:e placu przy budynku śW1et!icy wiejskiej w SOkoio1!fle G6rnym

szczególności:
• Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi

zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
poz.1133),

• 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. Nr 43, poz. 430).

• PN-EN-13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cześć 1: Beton
asfaltowy.

• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

• PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

• Wymagania Techniczne WT -1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych.

• Wymagania Techniczne WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych.

• Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
• Inne normy i akty prawne związane z WIN.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

2.1. Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Sokołów
Górny na działkach ewidencyjnych nr 159,160, 171/2, 189.

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu.

Teren otaczający obszar inwestycji to skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową
nr 0269T oraz zabudowa jedno i wielorodzinna. Przedmiotowy plac ma obecnie
nawierzchnię gruntowo-żwirową.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

3.1. Opis zagospodarowania terenu.

W obrębie opracowania zaprojektowano utwardzenie placu polegające na wymianie
nawierzchni gruntowo-żwirowej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.
Zaprojektowano również uzupełnienie nawierzchni jezdni drogi gminnej, umocnienie
pobocza, wykonanie chodnika.
Projektowany plac ma spadki w zakresie od 0,89% do 3,46%.
Obramowanie placu zaprojektowano z krawężnika wtopionego do poziomu placu
układanego na płasko, a wyniesionego 4cm powyżej poziomu pobocza drogi gminnej
i powiatowej. Krawężnik przy chodniku zaprojektowano jako wyniesiony 12cm
powyżej nawierzchni jezdni drogi gminnej.

3.2. Zestawienie projektowanych powierzchni.

Bilans projektowanych powierzchni kształtuje się następująco:
• utwardzenie placu z betonowej kostki brukowej
• chodnik
• uzupełnienie nawierzchni jezdni drogi gminnej
• pobocze drogi gminnej i powiatowej
• krawężniki

242m2

57m2

143m2

16m2

68mb

3.3. Konstrukcja.

Konstrukcję nawierzchni placu, chodnika, uzupełnienia nawierzchni jezdni drogi
gminnej oraz pobocza dobrano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

3.3.1. Konstrukcja nawierzchni placu.

• 8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
• 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 20cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg

PN-S-061 02: 1997,
• 20cm wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o

Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997,
• podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu

ciężkim wg normy PN-S-02205:1998.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni placu wynosi 51cm.

3.3.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika.

• 8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
• 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 15cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg

PN-S-061 02: 1997,

5UStUG! PROjEKTO\NE MARiUSZ POBOCH,t.
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• podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu
lekkim wg normy PN-S-02205:1998.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 28cm.

3.3.3. Konstrukcja uzupełnienia nawierzchni jezdni drogi gminnej.

• 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 2010,
• 15cm uzupełnienie podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31 ,5mm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997,
• podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu

ciężkim wg normy PN-S-02205:1998.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni uzupełnienia drogi gminnej wynosi 20cm.

3.3.4. Konstrukcja nawierzchni pobocza.

• 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 2010,
• 15cm uzupełnienie podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997,
• podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu

ciężkim wg normy PN-S-02205:1998.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni pobocza drogi gminnej powiatowej
wynosi 20cm.

3.4. Odwodnienie.

Nawierzchnia placu, chodnika, uzupełnienia nawierzchni jezdni drogi gminnej oraz
pobocza zostały tak ukształtowane aby wody opadowe nie wypływały na jezdnię
drogi powiatowej. Wody opadowe zostały odprowadzone do naturalnych odbiorników
w postaci rowu oraz pobocza.

3.5. Rozbiórka szamba.

Istniejące szambo przewidziano do rozbiórki (łącznie z barierą ochraniającą). W
pierwszej kolejności należy skuć strop szamba oraz mury do poziomu
umożliwiającego wykonanie całej konstrukcji nawierzchni placu. W kolejnym etapie
zaprojektowano zasypanie szamba piaskiem warstwami z zagęszczaniem. Grubość
warstwy zasypki nie większa niż 30cm, zagęszczona do Is=0,98.

3.6. Ukształtowanie terenu i bilans robót ziemnych.

Projekt przewiduje dostosowanie ukształtowania utwardzenia placu, chodnika,
pobocza i uzupełnienia nawierzchni jezdni drogi gminnej do stanu istniejącego w
możliwie największym stopniu. Proponowane w projekcie ukształtowanie
wysokościowe spełnia warunki normowe i użytkowe.
Roboty należy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały
na ich budowę oraz zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i kontroli
robót:

• PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
~'p.__ ._._._--'-----'-'--------'-----'-"------'--'--------------_.-
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badania.
• PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

4.1. Istniejące obiekty budowlane.

W obszarze placu budowy znajduje się podziemne uzbrojenie terenu takie jak:
• kanał sanitarny.

4.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do elementów tych można zaliczyć:
• Obiekty budowlane - możliwe zagrożenia w trakcie prowadzenia robót

budowlanych,
• Urządzenia technologiczne - możliwe zagrożenia w trakcie wykonywania

robót budowlanych oraz montażowych,
• Infrastruktura techniczna - możliwe zagrożenia w trakcie wykonywania robót

ziemnych, montażowych.
Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu będą w szczególności następujące
rodzaje robót budowlano-montażowych:

• Roboty, które ze względu na charakter, organizację lub miejsce prowadzenia
stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości
(roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe,

• Roboty, przy których prowadzeniu występują oddziaływania substancji
chemicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie
farbą, wykonywanie izolacji),

• Roboty prowadzone w studniach (studzienki na instalacji wod.-kan.),
• Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów

prefabrykowanych (żelbetowe kręgi studzienne),
• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,
• Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych.

4.3. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i instalacyjnych:
• Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),
• Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia

ścian wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

• Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

• Zagrożenie istniejącym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem będącym w
ruchu,

• Porażenie prądem, hałas, wibracje, poparzenie,
_.__._-~._._----------------------------------------
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• Kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi,
• Zachlapanie oczu, zaprószenie oczu.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót drogowych i ukształtowania terenu:
• Słupy napowietrzne linii energetycznych w sąsiedztwie prowadzonych robót,
• Kable energetyczne usytuowane w pasie drogowym.

4.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

• Szkolenie wstępne,
• Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów
szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne ("instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ("Instruktaż stanowiskowy") powInien
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz
na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia
dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

• Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami zdrowia pracowników,

• Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
• Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
• Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ POBOCH." 8



do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.

4.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Środki ochrony osobistej
Pracownicy wykonując roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome przedmioty (np.
montaż elementów prefabrykowanych), zobowiązani są do noszenia kasków
ochronnych.
Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni
przełożony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych
Materiały niebezpieczne występujące na budowie to:

• Gazy techniczne propan-butan, które należy przechowywać w
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji.
Butle używane do prac spawalniczych będą przemieszczane na wózku
dwukołowym, a zawory będą chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na
gazy należy wyposażyć w gaśnicę,

• Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej należy
przechowywać w opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadającym
wentylację grawitacyjną - magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robót
Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników
komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz
skłaniał ich do ostrożnego zachowania.
Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnić bezkolizyjne połączenie z siecią dróg
publicznych i zakładowych i nie może powodować zakłóceń w ruchu.
Roboty ziemne i montażowe wzdłuż ciągu komunikacyjnego należy ograniczyć
czasowo do minimum.
Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą z PE.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcIa w odległości
mniejszej niż 3m, w odległości 5m od linii napowietrznej średniego napięcia oraz w
odległości 15m od linii napowietrznej wysokiego napięcia, należy wykonywać tylko
ręcznie lub przy wyłączonym napięciu.
Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem
właściciela danego uzbrojenia.
Zabezpieczenie właściwego nadzoru prac
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

• Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,

• Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
_.~.,----"._------_._-------------- ._-_ _ _._-_ _-------_._-------

USlUGI PROJEKTOWE MARIUSZ POSOCH,4 9



Ulwardzen:e piacu przy L)udyrku swjetlic:y wiejskiej Vi SokoioWl8 Górnym

zgodnie z przeznaczeniem, .
• Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

• Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

• W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do
niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego
zagrożenia. '

5. UWAGI KOŃCOWE.

1. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika
użytkownika sieci.

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
branżowymi i zasadami BHP.

3. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z
istniejącymi przewodami, prace ziemne wykonywać w porozumieniu z
użytkownikami sieci.

Projektant:
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