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Kompleksowa obsługa
inwestycji budowlanych
w zakresie projektowania
i nadzoru:
- konstrukcji betonowych
- konstrukcji żelbetowych
- konstrukcji stalowych
- konstrukcji drewnianych
- dróg i mostów.
Doradztwo techniczne

PROJEKT BUDOWLANY

MAWIKON

DO ZGŁOSZENIA ROBÓT
Tytuł opracowania:

REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 104224E
RELACJI CZERNIKÓW – MYSŁÓWKA – ŚLADKÓW
ROZLAZŁY – GR. GM. ZGIERZ (ŚLADKÓW GÓRNY) NA
ODCINKU 1 115,00 MB POLEGAJĄCY NA WYKONANIU
NAKŁADKI BITUMICZNEJ
Lokalizacja inwestycji

Droga gminna Nr 104224E
dz. nr ew. 136 obręb Śladków Podleśny
dz. nr ew. 42/1, 226 obręb Śladków Rozlazły

Inwestor

Gmina Piątek

99-120 Piątek, ul. Rynek 16

Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian bez zgody autora.
Oświadcza się że projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Nazwisko i imię

Projektował:

Kwiecień 2019 r.

Podpis

− ścięcie, profilowanie i dogęszczenie poboczy oraz ich utwardzenie z kruszywa
łamanego gr. 15 cm,
− wymiana przepustu pod drogą na HDPE o tej samej średnicy tj. φ1000mm wraz
ze ściankami czołowymi
− wykonanie nakładki bitumicznej

3. Opis stanu istniejącego
Rozpatrywana droga gminna jest drogą o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 4,05 m
posiadającą liczne nierówności, spękania i miejscowe ubytki. Obecny stan drogi jest
niezadowalający.
Konieczne jest wykonanie wzmocnienia i wykonania nakładki bitumicznej.

4. Stan projektowany
4.1. Parametry techniczne istniejącej drogi
od km 0+000 do km 1+115,00
− szerokość jezdni na istniejącej nawierzchni- 4,00 m

4.2. Rozwiązania sytuacyjne
Nie zmieniano przebiegu trasy drogi, zachowując obecny stan i wykorzystując
istniejące warstwy podbudowy i nawierzchni bitumicznej drogi.

4.3. Konstrukcja drogi
- nakładka warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wyrównawcza wzmacniająca z betonu asfaltowego AC16W 75 kg/m2
(ok. 3 cm)
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

WYTYCZNE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić przed przystąpieniem do robót
w oparciu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
I . Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawierać:
1) stronę tytułową;
2) część opisową w oparciu o opis techniczny PB;
3) część rysunkową w oparciu o PB,

2. Na stronie tytułowej zamieszcza się:
1) nazwę i adres obiektu budowlanego;
2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan „bioz”, a w
przypadku gdy plan „bioz” sporządzany jest przez inną osobę – również imię i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan „bioz”.
3. Część opisowa zawiera w szczególności:
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów;
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrożenia;
6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
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b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożenia,
0
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożenia;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
4. Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu,
zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności:
1) czytelną legendę;
2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót
budowlanych;
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i
składowania materiałów, wyrobów, substancji. oraz preparatów niebezpiecznych, strefy
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;
7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
II. W planie bioz nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych
obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter,
przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z
przepisami odrębnymi.
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III. Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu „bioz”.
powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
IV. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej
niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,
d) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż:
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15
kV,
2) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii
komunikacyjnych
3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
b) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
c) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach
konstrukcyjnych obiektów;
4) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t.

.
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