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• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
• Projekt uproszczony 
 

- opis techniczny 
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- przekroje typowe 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie sporz�dzono na podstawie: 

- Dane wyj�ciowe ustalone z inwestorem, 

- Rozporz�dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 

02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430, 

- Ustawa z dnia z dnia 11 sierpnia 2001 o szczegó�owych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia�ania 

�ywio�u Dz. U. nr 84 poz. 906 z 2001r. 

- wytyczne projektowania dróg III-V klasy technicznej

- odwodnienie dróg, ulic, placów 

- wytyczne projektowania ulic 

- Wizji w terenie. 

2. Inwestor 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

Gmina Szczyrk ul. Beskidzka 4, w Szczyrku. 

3. Przedmiot inwestycji oraz jego parametry techniczne

Przeznaczeniem inwestycji jest wykonanie remontu skarpy drogi, nawierzchni i chodnika przy 

ul. Sportowej w Szczyrku na d�ugo�ci 103mb, uszkodzonej podczas zalewów powodziowych w 2010r. 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji: 

Ulica Sportowa  D1/2 � odc. od km 0+000 do km 0+103

- Klasa drogi: D1/2, 

- Jezdnie: jedno-jezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa

- Szeroko�� jezdni: ok. 4,5 m 

- Nawierzchnia: beton asfaltowy  

- chodniki: p�ytki betonowe szer. 1,25-1,50m  

Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji: 

D�ugo�� remontowanej ulicy: 103mb  

4. Opis stanu istniej�cego 

Przedmiotem projektu jest odcinek ulicy Sportowej w miejscowo�ci Szczyrk od skrzy�owania 

z ul. Beskidzk� na d�ugo�ci 103m. Droga posiada przekrój uliczny. Ca�a nawierzchnia drogi jest 

w dostatecznym stanie technicznym, natomiast skarpa cieku i nawierzchni chodników nie nadaj� si�

ju� do dalszej eksploatacji jest ona zdeformowana i posiada liczne ubytki i prze�omy. W stanie 

istniej�cym, w granicach opracowania, posiada ona jezdnie o szeroko�ci oko�o 4,5m o nawierzchni 

bitumicznej oraz obustronne chodniki o zmiennej szeroko�ci 1,25-1,50m. Odwodnienie drogi 

i chodników realizowane jest powierzchniowo, a wody opadowe s� odprowadzane do istniej�cego 

wpustu deszczowego. W rejonie przedmiotowej inwestycji wyst�puj� sieci podziemnego uzbrojenia 
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terenu takie jak siec wodoci�gow�, teletechniczna, gazowa, energetyczna i sanitarna. Wszystkie 

przedmiotowe sieci zosta�y przedstawione na planach sytuacyjnych zgodnie z przeprowadzonym 

wywiadem bran�owym w ramach aktualizacji podk�adu mapowego. Ponadto nie wyklucza si�

wyst�powania w terenie urz�dze� niewykazanych w inwentaryzacji. 

Dodatkowo w rejonie przedmiotowej inwestycji wyst�puj� napowietrzne sieci uzbrojenia 

terenu w postaci linii energetycznej oraz sieci telefonicznej. Sieci te s� widoczne w terenie.  

5. Rozwi�zania sytuacyjne i wysoko�ciowe 

W ramach remontu Urz�d Miejski w Szczyrku planuje na ca�ej d�ugo�ci drogi zachowa�

pierwotny jej przebieg. Ulica Sportowa poddana zostanie remontowi, polegaj�cemu na wykonaniu 

remontu nawierzchni chodników, umocnienia skarpy wraz z zabezpieczeniem jej brzegów. Z uwagi na 

fakt, i� celem inwestycji jest remont ulicy, jej ukszta�towanie sytuacyjne pozostaje zgodne ze stanem 

istniej�cym. W opracowaniu kierowano si� zasad�, aby budowa polega�a na remoncie stanu 

istniej�cego bez korekty �uków pionowych i poziomych. Na ca�ej d�ugo�ci przekrój drogi jest uliczny. 

W przekroju poprzecznym droga b�dzie sk�ada�a si� z jezdni i obustronnych chodników. Na 

projektowanym odcinku drogi wyst�puje jeden �uk poziomy o R=200m. Jako zabezpieczanie skarpy 

cieku projektuje si� barier� typu Olszty�skiego zakotwion� w pod�o�u za pomoc� fundamentu 

betonowego wykonanego na miejscu z betonu klasy C12/15. Dodatkowo nale�y wykona� odtworzenie 

umocnienia brzegów cieku w postaci bloków kamiennych uk�adanych na zaprawie cementowej. 

Wysoko�� odtworzenia nale�y dostosowa� do wysoko�ci projektowanego chodnika tak aby mur 

z bloków kamiennych by� poni�ej obrze�a betonowego nie wi�cej jak 10cm. W celu poprawy 

odwodnienia powierzchniowego i likwidacji zastoisk wody na ko�cowym odcinku opracowania 

projektuje si� odwodnienie liniowe wykonane wg rys. nr 2 Plan sytuacyjny.  

6. Przekroje typowe 

Jako typowy przekrój poprzeczny dla ulicy Sportowej przewidziany zosta� przekrój uliczny 

z obustronnymi chodnikami o zmiennej szeroko�ci 1,25m � 1,50m. Projektowana niweleta drogi 

pozostanie bez zmian i b�dzie przebiega�a na ca�ej d�ugo�ci po stanie istniej�cym. Spadek pod�u�ny 

drogi pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniej�cego.  

a) konstrukcja chodników i zjazdów: 
- warstwa �cieralna z kostki betonowej podwójne �T� koloru szarego gr 8 cm 

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm  

- podbudowa z kruszywa �amanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm frakcji 0/63mm 

7. Odwodnienie 

W celu polepszenia sp�ywu wód deszczowych odwodnienie drogi b�dzie realizowane przez 

wyprofilowanie istniej�cych spadków poprzecznych oraz przy udziale istniej�cego wpustu 

deszczowego do którego zostanie pod��czone odwodnienie linowe.   

Ze wzgl�du na spadek pod�u�ny i poprzeczny ul. Sportowej nale�y zabudowa� odwodnienie liniowe. 

Korytko Monoblok 200A jest elementem uniwersalnym dla uk�adania korytek ze spadkiem w�asnym 3 

�. Korytka s� elementami �elbetowymi prefabrykowanymi, posiadaj�cymi wewn�trz kana� w 

kszta�cie litery U o g�adkiej powierzchni �cianek z betonu, co zapewnia wysok� pr�dko�� przep�ywu i 

odp�ywu zanieczyszcze�. Zadaniem kana�u jest zbieranie �cieków deszczowych i odprowadzenie ich 

do studzienki odp�ywowej. Zwie�czenie korytka to zakotwione w konstrukcji betonowej dwa 
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k�towniki z wbudowanymi kotwami. Zamkni�cie kana�u nast�puje poprzez monta� rusztu �eliwnego 

Monoblok 200 A o wymiarach 280 x 500 mm za pomoc� czterech �rub z �bem walcowym z gniazdem 

sze�ciok�tnym M12 x 40 kl. 5.8, wkr�conych w kotwy przytwierdzone do k�towników. Ruszt 

Monoblok 200 A klasy D 400 spe�nia wymogi obci��e� dla ruchu ci��kiego. Wykonany jest z �eliwa 

szarego i posiada nast�puj�ce parametry techniczne: 

- d�ugo�� 500 mm 

- szeroko�� 280 mm 

- ci��ar 20 kg 

- materia� �eliwo szare 

- klasa obci��enia D 400 

Studzienka odp�ywowa Monoblok 200 stanowi dodatkowo rewizj� punktow� do usuwania 

odk�adaj�cych si� zanieczyszcze�. Studzienki odp�ywowe posiadaj� osadnik i maj� mo�liwo��

jednostronnego lub dwustronnego pod��czenia do sieci kanalizacji deszczowej. Studzienka 

odp�ywowa Monoblok 200 A jest elementem �elbetowym prefabrykowanym. Zadaniem w/w 

studzienki jest odbiór �cieków deszczowych z odwodnienia liniowego a dok�adnie z koryta a nast�pnie 

odprowadzenie �cieków do kanalizacji deszczowej poprzez otwór boczny o �rednicy od DN 160 do 

DN 300. Dodatkowym zadaniem studzienki jest gromadzenie zanieczyszcze�. Dane techniczne 

studzienki s� nast�puj�ce: 

- d�ugo�� 1000 mm 

- wysoko�� 800 mm 

- szeroko�� 500 mm 

- ci��ar 0,69 Mg 

W trakcie wykonywania odwodnienia liniowego oraz kraw��ników nale�y zwróci� szczególn�

uwag� na uszczelnienie pomi�dzy elementami korytka(kraw��nikami) a istniej�ca nawierzchni�. 

Wszelkie szczeliny powsta�e podczas wykonywania robót nale�y uszczelni� masami bitumicznymi na 

gor�co modyfikowanymi polimerami np. BIGUMA TL82.  

8. Projekt organizacji ruchu na czas robót 

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót jest po stronie wykonawcy.  

9. Rozwi�zania chroni�ce �rodowisko 

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadz� do otoczenia �adnych szkodliwych substancji oraz 

szkodliwych zwi�zków chemicznych. Wynika to z faktu, i� wszystkie materia�y przeznaczone do 

wbudowania musza posiada� aktualne �wiadectwo przydatno�ci do stosowania w budownictwie 

drogowym � np. aprobat� IBDiM.  

Droga powy�sza ma charakter drogi publicznej o du�ym znaczeniu. Z drogi b�d� korzystali 

mieszka�cy okolicznych terenów w zdecydowanej wi�kszo�ci  samochodami osobowymi, które 

zaopatrzone s� w katalizatory spalin.    

Wody deszczowe z ca�ej korony drogi zawieraj�cej jezdni� i pobocza zosta�y uj�te w obrysie drogi 

dzi�ki spadkom poprzecznym i pod�u�nym. Wody deszczowe zostaj� odprowadzone do istniej�cego 

rowu przydro�nego i dalej przepustami do istniej�cych cieków wodnych.   

Poprawa równo�ci nawierzchni zmniejszy drgania i wibracje co tak�e wp�ywa korzystnie na 

otaczaj�ce �rodowisko. Wobec powy�szego remont drogi nie wp�ynie nie korzystnie na �rodowisko. 
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Remont to przywrócenie stanu pierwotnego wraz z popraw� odwodnienia bez zmiany 

zagospodarowania terenu i zmiany przebiegu drogi.  

Remont drogi nie ma na celu, zwi�kszenia liczby pojazdów, zwi�kszenia pojazdów o wi�kszej masie 

dopuszczalnej jak równie� zwi�kszenia pr�dko�ci dopuszczalnej na drodze.  

W trakcie prowadzenia prac nie b�d� wyst�powa� �cieki technologiczne.  

Wód roztopowych nie b�dzie gdy� roboty musza by� prowadzone w okresie wiosenno-jesiennym ze 

wzgl�dów technologicznych. W czasie przebudowy droga b�dzie na bie��co czyszczona 

z zanieczyszcze� zwi�zanych z transportem materia�u budowlanego. Wszelkie materia�y przywo�one 

na budow� b�d� wbudowywane na bie��co lub sk�adowane na poboczu drogi. Przy realizacji 

inwestycji nie przewiduje si� odpadów. Materia� nie wykorzystany b�dzie odwieziony do magazynu 

wykonawcy robót. Proces technologiczny b�dzie zwi�zany jedynie z zastosowaniem maszyn 

emituj�cych ha�as. W szczególno�ci s� to walce drogowe, m�oty pneumatyczne, zag�szczarki, pompy 

do betonu.  

10. Ochrona punktów geodezyjnych 

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mog� pojawi� si� w rejonie inwestycji podlegaj� ochronie 

prawnej. Punkty te nale�y chroni� a w przypadku konieczno�ci ich likwidacji nale�y zleci�

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie. 
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11. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

A. Podstawa opracowania: 

- Zlecenie Inwestora 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r, 

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126, 

- Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dziennik 

Ustaw Nr 43, poz. 430 

- Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji 

- Wizja lokalna w terenie 

B. Zawarto�� cz	�ci opisowej 

a) Zakres robót dla ca�ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji     

poszczególnych obiektów 

b) Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie dla 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi 

d) Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót 

budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaj zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia. 

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

f) Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cym 

niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro�enia zdrowia lub ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn�
i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii 

i innych zagro�e�. 

C. Opis poszczególnych zagadnie�

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsi�wzi�cia obejmuje zadania w nast�puj�cej 

kolejno�ci:  

Wszystkie zadania 
- Roboty przygotowawcze i porz�dkowe 

- Geodezyjne wytyczenie elementów przedsi�wzi�cia 

- Uporz�dkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno�ci (  robót  budowlanych) 

zwi�zanych z inwestycj�
- Inwentaryzacja powykonawcza 

Bran�a drogowa 

- Rozebranie istniej�cej nawierzchni betonowej chodników 

- Rozebranie kraw��ników 

- Wywiezienie gruzu z placu budowy 

- Dostawa materia�ów 

- Profilowanie i zag�szczanie pod�o�a na szeroko�ci chodników 

- U�o�enie podbudowy z kruszywa �amanego stabilizowanego mechanicznie 

- U�o�enie nawierzchni z kostki betonowej 

Bran�a odwodnieniowa 
- Wykonanie naci�cia w istniej�cej nawierzchni bitumicznej 
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- Wykonanie wykopu pod odwodnieni liniowe 

- U�o�enie elementów odwodnienia wraz z pod��czeniem do istniej�cego wpustu  

- Zasypanie urz�dze� odwadniaj�cych gruntem pochodz�cym z wykopów 

- Wykonanie lawy z betonu C 16/20 pod �ciek betonowy 

- Odwóz nadmiaru urobku  

Bezpiecze�stwo Ruchu 
- Wykonanie oznakowania prowadzonych prac 

- Wykonanie docelowej organizacji ruchu. 

Roboty inne (wszystkie bran�e wykonywane w miar	 post	pu robót) 

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowa�nionymi 

- Zabezpieczenie skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym 

- Zabezpieczenie s�upów energetycznych i teletechnicznych przy zbli�eniu si� do nich na 

odleg�o�� mniejsz� ni� 2,0m 

I. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 

W obr�bie prowadzonych robót znajduj� si� nast�puj�ce obiekty budowlane: 

� Wodoci�g 

� Gazoci�g 

� Napowietrzna linia teletechniczna 

� Napowietrzna linia energetyczna 

� Kablowa siec teletechniczna 

� Kablowa sie� energetyczna 

� Sie� kanalizacji sanitarnej 

II. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie dla 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi 

� Wykonywanie robót ziemnych � niebezpiecze�stwo przebywania w zasi�gu sprz�tu 

budowlanego 

� Prowadzenie robót w pobli�u napowietrznej linii energetycznej �mo�liwo�� pora�enia 

pr�dem  

� Prowadzenie robót w pobli�u gazoci�gu � mo�liwo�� wybuchu 

� Prowadzenie robót w obr�bie pasa drogowego przy równocze�nie wyst�puj�cym ruchu � 

wypadki, zdarzenia drogowe 

III. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst	puj�cych podczas realizacji robót 

budowlanych, okre�laj�ce skal	 i rodzaj zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia 

Do zagro�e� mo�na zaliczy�: 
� Niebezpiecze�stwo wynikaj�ce z pora�enia pr�dem w przypadku uszkodzenia kabla 

energetycznego 

� Ulatnianie si� gazu i mo�liwo�� wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych przewodów 

gazowych 

� Przygniecenie ci��kim elementem konstrukcji przepustu przenoszonym d�wigiem 

� Niebezpiecze�stwo w pracach w pobli�u maszyn budowlanych realizuj�cych zadanie 

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

Wszyscy pracownicy powinni by� przeszkoleni w ramach okresowych szkole� BHP, zgodnie ze 

przepisami szczegó�owymi. Pracownicy powinni by� zaznajomieni z tre�ci� Rozporz�dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Ponadto, 

bezpo�rednio przed przyst�pieniem do realizacji nale�y szczegó�owo poinformowa� pracowników o 

wyst�puj�cych zagro�eniach w czasie realizacji robót oraz powinni by� zaznajomieni z metoda 

postepowania w przypadku bezpo�redniego zagro�enia �ycia lub zdrowia. Instrukta� powinien 

dotyczy� równie� rozmieszczenia znaków ostrzegawczych oraz informacyjnych i sposobu 

zabezpieczenia placu budowy. 

V. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cym 

niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro�enia zdrowia lub ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i 

sprawn� komunikacj	, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj	 na wypadek po�aru, awarii i 

innych zagro�e�. 

Dla zapobie�enia przewidywanym zagro�eniom nale�y przedsi�wzi�� nast�puj�ce �rodki:  

� Oznakowa� i zabezpieczy� teren przed dost�pem osób postronnych 

� Stosowa� odzie� ochronn� oraz nakrycia g�owy 

� Zadba� o dobr� komunikacj� na terenie budowy, dotycz�c� wyznaczenia doj�cia 

pracowników, dostawy i miejsca sk�adowania materia�ów budowlanych, zej�cia do 

wykopów oraz uwzgl�dni� mo�liwo�� ewentualnej ewakuacji osób zagro�onych lub 

poszkodowanych 

� Wykona� umocnienie �cian wykopów. Typ konstrukcji dostosowa� do g��boko�ci, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obci��e� transportem, sk�adowaniem 

materia�ów i innych obci��e� w s�siedztwie wykopów 

� Przy zbli�aniu si� do s�upów linii energetycznych lub teletechnicznych wykona�
odpowiednie zabezpieczenia 

� Przy wykopach p�ytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywa� �ciany pochylone z 

uwzgl�dnieniem klina naturalnego od�amu gruntu 

� Ograniczy� nap�yw wód deszczowych i zapewni� ich odprowadzenie z dna wykopu 

� Stosowa� por�cze i pomosty ochronne dla prac na wysoko�ci. 

� Przed ka�dorazowym rozpocz�ciem robót w wykopie lub na wysoko�ci sprawdza� stan 

skarp, umocnie� i zabezpiecze�
� Prace przy skrzy�owaniu z innymi sieciami prowadzi� pod nadzorem osób 

odpowiadaj�cych za dany rodzaj sieci 

� Zaleca si� aby pojazdy budowy w czasie jazdy ty�em automatycznie wysy�a�y sygna� 

d�wi�kowy 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporz�dzi� dla inwestycji plan bezpiecze�stwa i 

ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsz� informacj� oraz rysunki i ewentualne szczegó�owe 

wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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