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Przebudowa drogi powiatowej nr 2002W w miejscowości Zakrze, gm. Łosice polegająca na budowie 
chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową na 2044W o długości 110 mb. w ramach 

zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzu                                  
na drodze nr 2002W” 

 
 
 

Stadium: Opracowanie do zgłoszenia robót budowlanych 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
I CZĘŚĆ OGÓLNA 
1 Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem niniejszej inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót 

budowlanych zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2002W w miejscowości Zakrze, gm. Łosice 
polegająca na budowie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową na 2044W o długości 
110 mb. w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w 
Zakrzu na drodze nr 2002W”. 
2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie łosickim w miejscowości 

Zakrze w gminie Łosice.  
Początkiem opracowania jest skrzyżowanie dróg powiatowych nr 2044W oraz 2002W. Droga powiatowa 

2044W na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię wykonaną z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 

6,00 m z lewostronną ścieżką rowerową z betonu asfaltowego oraz prawostronnych chodnikiem z kostki 
brukowej betonowej. Droga powiatowa nr 2002W na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię 
wykonaną z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 6,00 z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 

1,0 m. 
Dostęp do działek przyległych do przedmiotowej drogi realizowany jest za pomocą zjazdów 

indywidualnych o nawierzchni gruntowej. Cały odcinek chodnika przebiega w ścisłej zabudowie mieszkalnej 

jednorodzinnej i gospodarczej. Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa się powierzchniowo na 
przyległy w graniach pasa drogowego teren. 
 

Wzdłuż chodnika zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia: 

 sieć wodociągowa 

 sieć gazowa 

 sieć elektroenergetyczna  

 sieć telekomunikacyjna 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie rozbiórki następujących elementów: 

 cięcie piłą nawierzchni asfaltowej  

 krawężników i obrzeży betonowych 

 chodników z kostki brukowej 
3 Projektowane zagospodarowanie terenu 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: 

 wykonanie robót przygotowawczych 

 wykonanie robót ziemnych 

 ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 cm 

 ustawienie krawężników betonowych 15x 30 cm 

 ustawienie krawężników betonowych (najazdowych) 15x 22 cm 

 wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 

 wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

 wykonanie nawierzchni wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

 regulacja wysokościowa zaworów 

 wykonanie zieleńców 
 
Początkiem opracowania jest km rob. 0+000,00 tj. krawędź drogi powiatowej nr 2044W . Przedmiotowy 

chodnik zlokalizowany jest wzdłuż drogi powiatowej nr 2002W po jej prawej stronie. Zaprojektowano 

nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Szerokość chodnika pozostaje bez zmian i 
wynosi 2,0 m. Z uwagi na projektowany chodnik należy wykonać po stronie prawej zjazdy do posesji. Obecnie 
zjazdy posiadają nawierzchnie gruntową w miejsce której projektuje się zjazdy z kostki brukowej betonowej o 

gr. 8 cm. W celu poprawy bezpieczeństwa projektuje się wyniesione przejście dla pieszych w ciągu chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2044W z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. i szerokości 6,0 m.  
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Chodnik i zjazdy od strony nawierzchni jezdni obramowano krawężnikiem betonowym 15x30 cm (na 

zjazdach 15x22 cm - najazdowy) a od strony ogrodzeń obrzeżem betonowym 8x30 cm. Końcem opracowania 
jest km rob. 0+109,60. 

Ww. przebudowa nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
4 Parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym zapewniające 

przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 
Projekt przebudowy drogi spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  

Droga powiatowa 2002W wzdłuż której zlokalizowany jest chodnik w stanie istniejącym posiada 
nawierzchnię jezdni szerokości 6,0 m o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do każdego obiektu budowlanego i o każdej porze roku zlokalizowanych wzdłuż 

przedmiotowej drogi. 
5 Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Zaprojektowane rozwiązania zostały dostosowane do przebiegu istniejącego pasa drogowego. Dokonano 

weryfikacji pochyleń poprzecznych i podłużnych. Przyjęte rozwiązania zaprojektowano w sposób 
zapewniający odpowiednie odwodnienie i dowiązanie do rzędnych istniejących dróg i zjazdów 
indywidualnych. W związku z przebudową chodnika nie ma konieczności wycinki dorosłego drzewostanu. 

6 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm      - 235,00 m2 

 zjazd i wyniesione przejście z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm   - 140,00 m2 
7 Informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczących zamierzenia budowlanego 

7.1. Informacja o występujących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Przebudowa nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego. W trakcie 
trwania prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm hałasu związane z pracą maszyn i 

urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Jednakże wpływ ten będzie miał charakter krótkotrwały i 
będzie charakteryzował się niskim poziomem uciążliwości. Ewentualne uciążliwości akustyczne podczas 
prowadzonych prac budowlanych, będą minimalizowane poprzez stosowanie urządzeń i maszyn spełniających 

polskie normy z wykluczeniem prowadzenia prac związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej. Prace 
budowlane prowadzone będą w porze dziennej, w godzinach od 7oo do 22.oo. Nie wymaga się ochrony 

akustycznej dla planowanej inwestycji. 
Z uwagi na małe prognozowane natężenie ruchu nie przewiduje się przekraczania wartości 

dopuszczalnych stężenia zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w spływach deszczowych, 

odprowadzanych do gruntu. 
Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochrony ujęć wód i w 

obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

7.2. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie znajduje się w obszarze terenu górniczego. 

7.3. Informacje o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz lokalizacji 
zamierzenia na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje się 
w rejonie zagrożonym występowaniem obiektów archeologicznych 

7.4. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu, wynikających 
z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo w przypadku jego braku z 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
8 Informacje o granicach terenu zamkniętego i jego strefy ochronnej 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany w granicach terenu zamkniętego i 
jego strefy ochronnej. 

 



 

 

11

9 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu została sporządzona na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane.  
Zgodnie z §  13a Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego informacja o obszarze oddziaływania obiektu powinna zawierać: 
1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu, 

2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, 
że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został 
zaprojektowany. 

Ad. 1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo min.: 
- inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 
- inwestycja zapewnia ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracje, 

zakłócenia elektryczne i promieniowanie 

- inwestycja zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,  
- inwestycja zapewnia prawidłowe odprowadzenie wód powierzchniowych zapewniając ochronę 

nieruchomości bezpośrednio przyległych 

- inwestycja zapewnia płynność ruchu na projektowanym odcinku drogi poprzez zapewnienie 
prawidłowych rozwiązań komunikacyjnych 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie min.: 

§ 77 - zjazdy z drogi zostały zaprojektowane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z 
jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności zostały dostosowane do wymagań 
bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest 

przeznaczony, oraz do wymagań ruchu pieszych 
§ 113 ust. 7 - Wyjazd z drogi do obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu i wjazd na drogę 

zostały usytuowane w miejscach niezagrażające bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) 
§ 38 pkt. 1 - Istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką 

drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie 
zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi. 

Ad. 2. Strony postępowania oraz zasięg obszaru oddziaływania obiektu 
Strony postępowania oraz zasięg obszaru oddziaływania obiektu w sprawie przedmiotowej inwestycji 

będzie się mieścił na poniższych działkach w pasie drogowym: 
Obręb: 0018 Zakrze, jedn. ew. 141002_5 GMINA ŁOSICE 

dz. nr ew.: 680, 682/1 

10 Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem a Biurem Projektów Drogowych TMP Projekt, 

ul. Krzyżówki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa. 

11 Cel opracowania 
Celem jest przygotowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenie robót budowlanych regulowane przez 

ustawę prawo budowlane. 

12 Materiały wyjściowe 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 
124 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), 
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 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 282 
ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), 

 Wytyczne Inwestora, 

 Własna wizja w terenie. 
13 Opinia geotechniczna 

Kategorię geotechniczną określono na podstawie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ze zm.).  

 

Określono, że zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako proste. 
 
Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób zapewniający ochronę 

środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi. 
14 Opis projektowanych rozwiązań 
Parametry techniczne istniejącej drogi powiatowej: 

 kategoria drogi          - droga powiatowa 

 klasa drogi           - "Z" (zbiorcza) 

 prędkość projektowa         - Vp=40 km/h 

 liczba jezdni           - 2 

 szerokość jezdni           - 6,00 m 

 szerokość chodnika przy jezdni        - 2,00 m 

 spadek poprzeczny jezdni        - 2 % daszkowy 

 odwodnienie          - powierzchniowe 
Zaprojektowane rozwiązania zostały dostosowane do przebiegu działek ewidencyjnych istniejącego pasa 

drogowego. Przyjęte rozwiązania zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie i 
dowiązanie do rzędnych istniejących dróg i zjazdów. Ww. przebudowa nie jest zaliczana do przedsięwzięć 
mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

15 Odwodnienie 
Odwodnienie projektowanego odcinka odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i 

poprzeczne na przyległy w granicach pasa drogowego drogi teren. 

16 Projektowana konstrukcja 
Konstrukcja chodnika 

 w. ścieralna - kostka brukowa betonowa        - 6 cm 

 podsypka cem. - piaskowa 1:4         - 4 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie   - 15 cm 

 warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8    - 10 cm 
Konstrukcja zjazdu 

 w. ścieralna - kostka brukowa betonowa        - 8 cm 

 podsypka cem. - piaskowa 1:4         - 3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie   - 20 cm 

 warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/8    - 10 cm 

 warstwa z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.)     - 15 cm 
17 Urządzenia towarzyszące 

17.1. Kanał technologiczny 
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wzdłuż przebudowywanej drogi zaprojektowano 
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budowę kanału technologicznego, jako ciągu rur osłonowych wraz ze studniami teletechnicznymi. Kanał ten 

musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21-04-
2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Przewiduje się 
budowę kanału technologicznego w wersji podstawowej. W ciągach chodników i terenów zielonych należy 

zabudować kanał technologiczny typu KTu1. Na trasie kanału technologicznego należy zabudować studnie 
teletechniczne typu SKO-2 jako studnie przelotowe i narożne. Od kanału technologicznego głównego 

zaprojektowano odejścia do granic inwestycji w celu umożliwienia kontynuacji kanału przy przebudowach 
sąsiednich odcinków dróg. 

Profil kanału technologicznego do zastosowania:  

 
Podstawowe warunki jakim muszą odpowiadać Kanały Technologiczne 

Średnice rur należy przyjąć odpowiednio: 

 RO (rury osłonowe)   - φ 125 

 RS (rury światłowodowe)  - φ  40 

 WMR (wiązki mikrorur)   - φ  40 
Poszczególne rury światłowodowe w profilu podstawowym oznacza się kolorowymi paskami w celu 

identyfikacji rury na całej długości kanału technologicznego. Sztywność obwodowa rur powinna wynosić co 

najmniej 8 kN/m2 .Dopuszcza się zwiększenie średnicy rur (w granicach określonych w załączniku do 
rozporządzenia) w przypadkach uzasadnionych dużym zainteresowaniem dzierżawą kanału lub gdy na etapie 
prac projektowych wykazana zostanie taka konieczność, z zastrzeżeniem, że wszystkie rury danego typu 

muszą mieć jednakową średnicę. Kanał Technologiczny układać na głębokościach: W sytuacji przejścia 
kanałem technologicznym (przepustami kablowymi – rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka 
minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się minimum 0,50 

m pod warstwą konstrukcyjną drogi, lecz jednocześnie nie mniej niż: 

 1,2 m poniżej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S, 

 1,0 m poniżej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych dróg niższych klas, 
Na pozostałym terenie wymagana głębokość ułożenia/posadowienia projektowanych przepustów 

ochronnych oraz linii kablowych nie może być mniejsza niż: 

 na terenach zielonych i polach uprawnych – 1,0 m, 

 w poboczu dróg – 1,0 m, 

 na pozostałym terenie pasa drogowego – 1,0 m, 

 pod dnem rowu – 0,8 m, 
mierzona jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią: rur ochronnych rurociągu  lub rur kanału 
technologicznego, a odpowiednio: istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól uprawnych, 

projektowaną docelową lub istniejącą rzędną pobocza dróg i pozostałego terenu objętego pasem drogowym 
oraz projektowaną rzędną docelową dna rowu lub istniejącą rzędną. Studnie kablowe należy przewidzieć na 

końcach przepustów pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi, na rozgałęzieniach, w miejscach 
zmiany trasy kanału, w miejscach gdzie przewidywane są urządzenia służące obsłudze drogi oraz w miejscach 
gdzie występuje potrzeba instalacji studni zaciągowej. Należy stosować na głównym ciągu kanału studnie 

kablowe minimum typu SKR-2 wyposażone w zabezpieczenia antywłamaniowe, żeliwne ramy oraz żeliwne 
pokrywy z wietrznikiem. Studnie kablowe lub zasobniki należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieuprawnionych. Na pokrywie studni należy umieścić na trwałe logo właściciela kanału technologicznego. 

Pokrywy studni kablowych należy wyposażyć w urządzenie uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni 
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osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwłaszcza zamki lub kłódki, powinny być 

odporne na korozję i czynniki atmosferyczne. Taśmę ostrzegawczą o szerokości  200 ± 10 mm  i grubości  co  
najmniej  0,3 mm  w kolorze  pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z 
trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się nad ciągami kanałów technologicznych w 

połowie głębokości ich ułożenia. Taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co  
najmniej 0,5 mm  w kolorze  pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o 

szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co 
najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się bezpośrednio nad ciągami 
kanałów technologicznych. Dla celów lokalizacyjnych można zastosować na całej długości kanału 

technologicznego typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8.  

Ogólne zasady budowy kanalizacji kablowej oraz rurociągów kablowych 

Budowę kanalizacji kablowej należy wykonać stosując studnie kablowe SKO-2. Do budowy przepustów 

kablowych zastosować rury RHDPEp. Do budowy ciągów kanalizacji kablowej zastosować rury RHDPEk. Do 
budowy rurociągu kablowego światłowodowego użyć rury RHDPE 40/3,7. Do ułożenia mikrokanalizacji WMR 
zastosować rury typu wiązka mikrokanalizacji 40+7x10/8 mm. Jest to wiązka siedmiu mikrorurek 

cienkościennych HDPE 10/8, umieszczona w rurze osłonowej HDPE 40/34 mm. Rura osłonowa w kolorze 
pomarańczowym wypełniona rurami w kolorach; pomarańczowym, szarym, białym, zielonym, fioletowym, 
czerwonym i niebieskim.  Projektowane rurociągi zabezpieczyć pod drogami dojazdowymi, drogami 

poprzecznymi, rurami RHDPEp oraz na skrzyżowaniach z innymi sieciami rurami RHDPE. Typy i średnice rur 
ochronnych zostały opisane w projektach wykonawczych. Wiązki rur światłowodowych, mikrorur i rur 
osłonowych układa się możliwie w linii prostej, na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm, i 

przysypuje warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Po ułożeniu rur w rowie kablowym 
należy: zasypać je warstwą piasku grubości 0,1 m ponad górną krawędź rury, a następnie wykop należy 

zasypać materiałem pozwalającym uzyskać odpowiednie zagęszczenie gruntu zgodnie z opracowanym 
projektem drogowym oraz konstrukcją podbudowy jezdni i chodnika. Wraz z kanałem technologicznym należy 
ułożyć taśmę ostrzegawczą i taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną. Na skrzyżowaniach z jezdniami ulic i dróg 

podziemne linie telekomunikacyjne powinny być układane w kanalizacji kablowej albo w przepustach. Rury 
przepustowe powinny być uszczelnione wg ZN-OPL-014/15, aby zapobiegać zamulaniu przepustów w czasie 
eksploatacji linii. Ciągi kanałów technologicznych powinny być projektowane, budowane i przebudowywane w 

sposób zapewniający zachowanie ich szczelności. 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi 

Zbliżenia i skrzyżowania sieci teletechnicznej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego i obiektami 

terenowymi muszą być wykonane zgodnie z normami oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.10.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. Na skrzyżowaniach z gazociągami zastosować rury ochronne na długościach 

obejmujących po 2 m ponad obrys rury gazociągu z każdej strony. 

Uwagi i zalecenia końcowe 

Przed przystąpieniem do budowy linii telekomunikacyjnych należy zapoznać się z Projektem 

Zagospodarowania Terenu, w którym naniesiona jest istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna 
związana i niezwiązana z drogą, znajdująca się w najbliższym sąsiedztwie projektowanej inwestycji. Budowę 

poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowych kabli telekomunikacyjnych oraz 
istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodów 
gazowych i wodociągowych, itp.). W celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu należy 

wykonać poprzeczne przekopy kontrolne. Budowę sieci telekomunikacyjnej należy zlecić przedsiębiorstwu 
specjalistycznemu, które posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robót. Prace wykonać zgodnie z normami 
branżowymi oraz obowiązującymi przepisami. Całość prac ziemnych wykonywanych w odległości 0.5m od 

istniejących i projektowanego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie. Wykonawca wykona we 
własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP. W przypadku 
napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy napotkane uzbrojenie 

zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika. Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować 
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jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem. Po zakończeniu budowy należy wykonać 

dokumentację powykonawczą w oparciu o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i w uzgodnieniu z 
inspektorem budowy. Wykonane roboty podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela 
Użytkownika sieci. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z projektami związanymi. Zbliżenia i 

skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego wykonać zgodnie z opinią Zespołu 
Uzgodnień Dokumentacji , uzgodnieniami branżowymi oraz tabelą zabezpieczeń miejsc. 

18 Kolizje, urządzenia obce 
Nie przewiduje się przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystąpienia kolizji 

nieprzewidzianych w danym opracowaniu, należy zgłosić problem do Inwestora i Zarządcy danej sieci. 
W wypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych 

Wykonawca robót drogowych ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściciela sieci. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane wzdłuż 
inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przenieść je we własnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powinien 
odtworzyć punkty we własnym zakresie. Należy wyregulować wszystkie zlokalizowane w nawierzchni 

asfaltowej zawory i studzienki dostosowując je wysokościowo do rzędnych zaprojektowanej warstwy 
ścieralnej.  
19 Rozwiązania elementów wyposażenia technicznego zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem 
Przedmiotowy chodnik został zaprojektowany zgodnie z ustawowymi wymogami technicznymi 

(„Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie…”, ustawa o drogach 

publicznych, itp.) oraz formalno-prawnymi. Odcinek objęty zasięgiem projektu będzie wyposażony we 
wszystkie urządzenia zapewniające jego bezpieczne użytkowanie w odpowiednim standardzie. 
20 Wpływ inwestycji na obszar chroniony 

Przedmiotowa przebudowa chodnika zlokalizowana jest w rejonie: 
Najbliższe Rezerwaty: 

 Dębniak - ok 14,5 km 

 Kózki  - ok. 14,5 km 

 Klimonty  - ok 15,5 km 
Najbliższe parki krajobrazowe: 

 Podlaski Przełom Bugu otulina – ok. 3 km  

 Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina – ok. 6 km 

 Podlaski Przełom Bugu – ok. 7 km  

 Nadbużański Park Krajobrazowy – ok. 9 km 
Najbliższe obszary Chronionego Krajobrazu 

 Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu – ok. 6 km 

 Dolina Bugu – ok 13,5 km 
Najbliższe Obszary Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 

 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 – ok. 13 km 

 Ostoja Nadbużańska PLH140011 – ok. 7 km 
 
Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia realizacja i funkcjonowanie planowanego 

zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralności ww. 
obszarów.  

Dodatkowo realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe (nie występują w zasięgu 
inwestycji).  

Zauważyć należy, że w obecnym stanie występuje już droga o nawierzchni z betonu asfaltowego (w 

dobrym stanie technicznym) z przyległym do jezdni chodnikiem i zjazdami (w złym stanie technicznym). 
Przebudowa chodnika i zjazdów polegająca na zmianie konstrukcji ich nawierzchni na kostkę brukową, co 

znacznie przyczyni się do poprawy estetyki oraz bezpieczeństwa pieszych. 
W trakcie wykonywania robót budowlanych należy zminimalizować ingerencję w istniejącą roślinność tj. 

min. zakaz niszczenia, wchodzenia oraz wjeżdżania a zakres robót należy ograniczyć jedynie do placu budowy. 
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Na analizowanym terenie nie zidentyfikowano szlaków migracji zwierząt wskazanych w dokumentach 

formalnych. 
Przebudowa chodnika jest prowadzona w poziomie istniejącego terenu dostosowana od niwelety 

istniejącej nawierzchni jezdni. Nie przewiduje się stosowania dodatkowych ciągów ogrodzeń, wygrodzeń i 

barier, które mogłyby zakłócić wędrówki zwierząt.  
Z uwagi na nieduży charakter przebudowy, który w niewielkiej formie zmienia istniejące 

zagospodarowanie terenu oraz niedługi czas przewidziany na jej wykonanie (około 2 miesięcy) roboty 
budowlanie nie wpłyną długofalowo negatywnie na przyległe otoczenie. 
 

W trakcie realizacji należy zwrócić uwagę na to, aby: 

 wykonywanie wykopów odbywało się ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne ograniczały 
się do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód 
opadowych do wód gruntowych, 

 sprzęt używany do prac ziemnych był sprawny/ bez wycieków paliwa, olejów, 

 materiały użyte do budowy nie wchodziły w reakcje chemiczne, których produkty powodowałyby 
zanieczyszczenie wód podziemnych, 

 wprowadzono zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych w grunt, 

 kontrolować na bieżąco stan techniczny maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy realizacji 
przedsięwzięcia, 

 stosować nowoczesne technologie, uniemożliwiające skrócenie czasu realizacji robót 
budowlanych, 

 roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami BHP i p. poż., 

 zobligować wykonawcę robót do stosowania podstawowych zasad przy realizacji tego typu robót 
w tym: 

 utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stającej, 

 podejmować kroki mające na celu zastosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony 
środowiska, 

 zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracowników co wyeliminuje niekontrolowane zrzuty 
ścieków do środowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych wszystkie odpady będą składowane i przechowywane w 
pojemnikach do tego przeznaczonych. Opakowania metalowe będą przekazane na złom, a opakowania z 
tworzyw sztucznych i papieru w postaci worków przekazane do skupu surowców wtórnych. Odpady gruzu, 

demontowanych elementów materiałów izolacyjnych należy przekazać na wysypisko odpadów komunalnych. 
Odpady podobne  do komunalnych powstające w trakcie budowy winny być gromadzone w pojemnikach na 
śmieci i systematycznie wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Odpady powinny być usuwane na 

bieżąco, tak, aby nie zaśmiecać okolicznych terenów. Odpady zaliczone do niebezpiecznych będą usunięte na 
odpowiednio wyodrębnione miejsce w obrębie wysypiska lub inne miejsce, wyznaczone przez odpowiednią 
jednostkę administracyjną po uprzednim uzgodnieniu. Na etapie budowy wymagany jest nadzór budowlany 

oraz kontrola poprawności prowadzenia gospodarki odpadami – przez właściwe organy administracyjne. 
Materiały budowlane winny być zabezpieczone przed nadmiernymi stratami lub zamakaniem (powstawanie 
odcieków). Planowane przedsięwzięcie nie będzie generowało prac rozbiórkowych mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
Realizacja przebudowy chodnika odbywać się będzie przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu 

budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do 

stosowania. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby 
spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska 

naturalnego. W przypadku kolizji bądź zbliżenia się do istniejących sieci uzbrojenia, na etapie opracowywania 
projektu budowlanego i wykonawczego zostaną uzyskane od właścicieli i zarządców sieci warunki techniczne, 
na podstawie, których zostaną określone odpowiednie środki zabezpieczenia lub przebudowy sieci. 

Zastosowana technologia może sprawić, że uciążliwości dla środowiska mogą jedynie wystąpić na etapie 
wykonywania prac budowlanych związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Dobry stan techniczny 
maszyn i urządzeń przyczynić się ma do zminimalizowania prawdopodobieństwa zanieczyszczenia gruntu i 
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wód gruntowych. Ze względu na charakter planowanej inwestycji (przy uwzględnieniu używanych substancji i 

stosowanych technologii) ryzyko wystąpienia poważnych awarii nie będzie występować. 
 

Faza eksploatacji: 

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego może związane 
będzie głównie z ruchem samochodowym na terenie analizowanej drogi. Do zanieczyszczenia środowiska 

gruntowo - wodnego może teoretycznie dojść w przypadku wycieków paliwa oraz oleju z siników i skrzyń 
biegów, w wyniku ewentualnych nieszczelności w samochodach poruszających się na terenie drogi. Należy 
jednak podkreślić, że rejon inwestycji dysponuje dobrymi warunkami naturalnej ochrony. Należy zauważyć na 

danym terenie inwestycji znajduje się już droga o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po wykonaniu inwestycji 
nie przewiduje się zwiększenia ruchu samochodowego, który służy głównie do dojazdu do posesji oraz innych 
miejscowości. Nie zachodzi zatem niebezpieczeństwo bezpośredniego zanieczyszczenia pochodzącego z 

powierzchni omawianego obszaru. 
Z uwagi na mało skomplikowany charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia 

poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej prowadzącej do zagrożenia zdrowia i życia ludzi bądź 

środowiska. 
W celu ochrony środowiska Inwestor zobowiązuje się do: 

 w fazie realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą szatę roślinności w 
obrębie terenu inwestycji, w tym utrzymać w miarę możliwości istniejące zadrzewienie i 

zakrzewienie, 

 uwzględnienia w trakcie realizacji inwestycji, ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac 
budowlanych, w szczególności ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych, 

 przy prowadzeniu prac budowlach przekształcenie i wykorzystanie elementów przyrodniczych 
będzie odbywać się wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją 
inwestycji, 

 przestrzegać, aby uciążliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi w trakcie realizacji 
robót nie wykraczało poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

21 Przewidywany termin realizacji 
Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2021 - 2022 r. 

22 Gospodarka odpadami 
W fazie przebudowy chodnika powstawać będą odpady związane z: 

 cięciem piłą nawierzchni asfaltowej 

 rozbiórką krawężników i obrzeży betonowych 

 rozbiórka chodników z kostki brukowej betonowej 
Powstające odpady zaliczane są do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), zgodnie z 

$2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (tj.: Dz. U. z 
2014 r., poz. 1923 ze zm.). 

Powstające odpady- zostaną przewiezione przez wykonawcę robót na własną bazę i przekazane do 

recyklingu. 
Ponadto ewentualna baza na budowie będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków 

socjalno-bytowych oraz kontenery na odpady komunalne stałe. 

W trakcie eksploatacji chodnika nie przewiduje się powstawania odpadów. Przewiduje się natomiast 
występowanie typowych odpadów komunalnych, które powstają w wyniku użytkowania chodnika, w 
szczególności wyrzucania śmieci organicznych, plastików z przejeżdżających pojazdów. Z uwagi na fakt, iż 

przedmiotowy chodnik istniej, wszystkie zanieczyszczenia, o których mowa powyżej, na dzień dzisiejszy 
również występują i są typowe. Powstające odpady komunalne będą przez właściciela chodnika zbierane i 
zagospodarowywane lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Po 

zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany przez Wykonawcę. 
23 Uwagi 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane „zastosowane wyroby 
budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5 000 
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

Rys. nr 3 Przekrój normalny w skali 1:50 
Rys. nr 4 Rysunek zjazdu w skali 1:50 
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III INORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2002W w miejscowości Zakrze, gm. Łosice 
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drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzu na drodze nr 2002W” 

ADRES: 
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I BRANŻA DROGOWA 
 

Ramowa zawartość informacji BIOZ 

 Zakres robót; 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania; 

 Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych; 

 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Zakres robót 

 wykonanie robót przygotowawczych 

 wykonanie robót ziemnych 

 ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 cm 

 ustawienie krawężników betonowych 15x 30 cm 

 ustawienie krawężników betonowych (najazdowych) 15x 22 cm 

 wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 

 wykonanie nawierzchni zjazdu i skrzyżowania wyniesionego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

 regulacja wysokościowa zaworów 

 wykonanie zieleńców 

 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Istniejąca droga, na której odbywa się ruch pojazdów, 

 Wykopy – koryto pod konstrukcje chodnika i zjazdów 

 Składowane materiały budowlane i pozostawione znaki drogowe tymczasowe. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

1. Niekorzystne warunki atmosferyczne 

Niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, śnieg, śliskość nawierzchni lub jej oblodzenie, 

mgła, zbyt silny upał) mogą stwarzać zagrożenie w każdej fazie wykonywania robót. Należy przestrzegać 

zasad poprawnego wykonywania robót drogowych, wybierając właściwą pogodę na wykonanie 

poszczególnych elementów: nie wykonywać robót ziemnych, zwłaszcza ręcznych przy intensywnym 

opadzie i złej widoczności. Nie wykonywać robót z wykorzystaniem materiałów sypkich przy silnym 

wietrze, nie wykonywać robót asfaltowych przy zbyt silnym upale ze względu na możliwość zatrucia 

oparami materiałów ropopochodnych i ogólne osłabienie uwagi. 

 

2. Wykopy dla wykonania koryta 

Wykopy powinny być oznakowane i zabezpieczone. Dla osób postronnych najbardziej niebezpieczne 

są długie wykopy liniowe. Należy dążyć do pozostawienia otwartych wykopów tylko na czas niezbędny do 

wykonania robót; wykonywanie długich odcinków „na zapas” zawsze niesie potencjalne zagrożenie, a nie 

wpływa decydująco na tempo robót. 

 

3. Praca maszyn drogowych 

Maszyny muszą być przede wszystkim sprawne i posiadać świadectwa dopuszczalności do 

użytkowania. Maszyny należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterystykami technicznymi. 

Pewne rodzaje maszyn mogą być używane tylko w porze dziennej (frezarki ze względu na głośną pracę i 

wywoływane drgania, drobny sprzęt wibracyjny do zagęszczania małych powierzchni, np. nawierzchni 
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chodników, zasypki wykopów, itp.). Wyjątkowe zagrożenie powstaje w związku z pracą walców 

drogowych, ponieważ okresowo poruszają się one w przeciwnym kierunku, a nie wszystkie posiadają 

urządzenie kabiny umożliwiające dobrą obserwację do tyłu. Sygnalizacja dźwiękowa maszyn i środków 

transportu poruszających się w różnych kierunkach jest obowiązkowa. Roboty drogowe odbywają się „pod 

ruchem”, dlatego zagrożenie wynikające z nadmiernej prędkości, jak i niepewnego toru jazdy istnieje 

zawsze. Ze względu na ciężar kontuzji odnoszonych przy robotach związanych z pracą maszyn drogowych 

i pojazdów, ten zakres prac należy uznać za najbardziej niebezpieczny. 

 

4. Czas występowania zagrożeń 

Wymienione zagrożenia występują podczas całego okresu wykonywania robót, jednak najbardziej 

niebezpieczny jest sam początek i koniec robót w danym dniu, zwłaszcza tych, wykonywanych o zmierzchu. 

Przy zaistnieniu śliskości lub oblodzenia drogi, wykonywanie robót jest niedopuszczalne. 

 

Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 

Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie 

przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być przez pracownika na 

piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 

Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkolenie podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenia okresowe. (w formie instruktażu) nie rzadziej niż 3 lata, a na 

stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie 

rzadziej niż raz w roku. Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami np. kierownicy podlegają 

szkoleniu nie rzadziej, niż co 6 lat.  

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.  

Zabranie się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nieposiadającym stosownych 

kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urządzeniach udostępnia się instrukcje 

bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się pracowników, dokonują stosownego zapisu do 

Rejestru dokumentacyjnego szkoleń. 

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót montażowych wykonawca ma bezwzględny obowiązek 

zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień. Roboty budowlano montażowe należy wykonywać zgodnie z 

Instrukcjami producentów. Podstawowe znaczenie ma poprawna organizacja robót, a jej najistotniejszym 

nakazem jest wykonywanie robót z zachowaniem sekwencji technologicznej – należy unikać sytuacji, gdy 

wraca się do robót już uprzednio wykonanych i zakrytych. Przy wykonywaniu robót drogowych należy 

stosować wszelkie środki techniczne oraz tak zorganizować pracę, aby zapobiegać niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.  Przy 

pracach budowlano-drogowych szczególnie ważna jest pora i warunki atmosferyczne ich wykonywania. 

Harmonogram robót należy tak opracować, by wyeliminować wykonywanie robót w obrębie korony drogi w 

potencjalnie najbardziej niebezpiecznych okresach. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie 

projektu określającego położenie instalacji, przewodów i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w 

zasięgu prowadzonych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne powinny być 

oznakowane i ogrodzone uniemożliwiając dostęp osobom niezatrudnionym. 

Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne powinny być sprawne technicznie i dopuszczone do 

użytkowania. Do wykonywania robót należy stosować odpowiednie, w pełni sprawne techniczne narzędzia, 

tzn. takie, których rozmiary i wydajność oraz dokładność pracy odpowiadają rodzajowi robót. Należy zawsze 

przestrzegać takiego doboru maszyn, by mogły one funkcjonować w obrębie wykonywanej roboty, nie 

wpływając swoim zasięgiem na teren, gdzie ich obecność jest zbyteczna. O sprawności maszyny stanowi 
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również jej wpływ na środowisko naturalne: wszelkie nieszczelności, pojawianie się otwartego płomienia, 

powinny być natychmiast likwidowane. Oznacza to jednocześnie obowiązek wyposażenia maszyn w sprawny 

sprzęt gaśniczy. 

W przypadku wykrycia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych należy niezwłocznie przerwać 

wszelkie prace w rejonie zagrożenia i o tym fakcie powiadomić Kierownika Budowy. Wykryte przedmioty 

powinny podlegać ścisłej kontroli i ewidencji. Należy je przewieść specjalnie przygotowanymi samochodami 

poza rejon budowy. Wykonawca powinien przechowywać ww. materiały w oddzielnych magazynach 

spełniających wymogi bezpieczeństwa w tym zakresie. 

Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający powstawaniu wzajemnych kolizji, poszczególne 

czynności powinny zapewniać postęp robót i nie dopuszczać do ponownego wykonywania robót już uprzednio 

wykonanych. 

Istotne znaczenie ma zapewnienia sprawnej komunikacji: dla pracowników z każdego kierunku 

prowadzonych robót, a dla wozów bojowych straży pożarnej lub jednostek ratownictwa – od w pełni dostępnej 

i przejezdnej drogi publicznej.  

Informacje ogólne 

 Prowadzenie robót przygotowawczych i budowlanych powinno być zgodne z Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych  

 Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym planem „BIOZ” należy do Kierownika 

Budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” art. 21a. 

 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
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II BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 
Ramowa zawartość informacji BIOZ 
Istniejące obiekty: 

 kanalizacja teletechniczna wraz z siecią kabli telekomunikacyjnych 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa:  

brak 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  budowlanych: 

 roboty budowlane związane z wykonywaniem wykopów  

 wykopy w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 

 należy oznakować strefy związane z wykonywanie robót budowlano montażowych i składowaniem 

materiałów budowlanych 

 należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy 

 Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.  

Osoby pracujące na terenie inwestycji powinny być  przeszkolone w zakresie przepisów BHP. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania 
robót szczególnego zagrożenia zdrowia – występującym w rejonie prowadzenia tych robót: 

 na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę ewakuacji podczas 

ewentualnego zagrożenia. 

 miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny być oświetlone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, gdy światło dzienne jest niewystarczające. Od zmroku i w porze nocnej 

należy zapewnić sztuczne oświetlenie. 

 Dokumentacja budowy powinna być dostępna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika 

budowy. 

Informacje ogólne 

 Prowadzenie robót przygotowawczych i budowlanych powinno być zgodne z Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych 

 Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym planem „BIOZ” należy do Kierownika 

Budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” art. 21a. 
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IV ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 - Licencja na mapę zasadniczą w postaci wektorowej nr GKN.6642.549.2021_1410_CL2  

z dnia 225.06.2021 r. 
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Załącznik nr 2 - Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci   
uzbrojenia terenu - pismo nr GKN.6630.68.2021 z dnia 14.10.2021 r. wraz z 
załącznikiem graficznym 
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