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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zadania budowlanego pod nazwą:
„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jagodowej w Żyrowej”

dz. nr 296/9, 296/30, 162/2

Podstawa opracowania:
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt budowlany,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Zakres robót oraz kolejność realizacji:
- zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót,
- montaż krawężników,
- wykonanie jezdni z  nawierzchni asfaltowej
- wykonanie chodników z kostki brukowej
- roboty porządkowe.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na działkach będących przedmiotem opracowania lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie znajdują się:
- droga osiedlowa,
- jezdnie wewnątrzosiedlowe z nawierzchni z tłucznia kamiennego,
- place manewrowe,
- budynki jednorodzinne rodzinne,

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
- Nie projektuje się.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas wystąpienia.
- zabezpieczenie terenu, gdzie będą prowadzone roboty budowlane,
- przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi opracować instrukcję bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac,
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- wszystkich przebywających na terenie budowy obowiązuje nakaz stosowania niezbędnych środków
ochrony indywidualnej,
- wszystkie prace związane z budową wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych,
- przed przystąpieniem do robót budowlanych ustanowić Kierownika Budowy,
- teren wokół prowadzonych robót budowlanych zabezpieczyć ogrodzeniem lub taśmami
ostrzegawczymi,
- wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami producentów
materiałów budowlanych,
- pracownicy prowadzący roboty budowlane powinni być uprzednio przeszkoleni pod względem BHP,
- wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie ze sztuką
budowlaną.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.
- Nie dotyczy.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikających w wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
- Nie dotyczy.

Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych.
- Wszyscy uczestniczący w procesie budowlanym mają obowiązek współdziałania w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy i to zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji budowy.
- Bezpośredni nadzór nad BHP, na poszczególnych stanowiskach sprawują kierownik budowy, robót,
stosownie do zakresu obowiązków.

Lubieszów, maj 2014
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne
1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest projekt  wykonania nawierzchni asfaltowej w Żyrowej na

ul. Jagodowej

2. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania projektu jest:
1. Umowa z inwestorem
2. Mapa zasadnicza w skali 1:500
3. Pomiary w terenie
4. Normy branżowe i przepisy projektowe

3. Opis terenu
Podlegający opracowaniu projektowemu teren stanowi wydzielony geodezyjnie obszar pod
budownictwo jednorodzinne. Obszar ten jest częściowo zabudowany, porośniętym trawą, leżący w
sąsiedztwie terenów leśnych stanowiących własność Lasów Państwowych. Teren pod planowaną
inwestycję znajduje się w sąsiedztwie utwardzonej ulicy Bocznej, biegnącej od skrzyżowania z drogą
powiatową relacji Zdzieszowice – Żyrowa, ul. Żyrowską. Usytuowanie projektowanego obszaru
przedstawia rys. projekt zagospodarowania terenu. Od strony północnej w pasie istniejącej drogi
przebiega podziemny wodociąg, linia telekomunikacyjna i ciśnieniowy rurociąg tłoczny kanalizacji
sanitarnej. Teren jest uzbrojony w wodociąg, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. Rzędne
wysokościowe terenu na całym obszarze, pod projektowanie drogi, wahają się od 198,50 m.n.p.m do
196,00 m.n.p.m. Różnica spadków terenu na całym obszarze wynosi 2,50 m.

3.1. Warunki gruntowo – wodne
Dla tego obszaru wykonano badania geologiczne i geotechniczne, z których wynika, że poniżej 25 cm
warstwy humusu zalega piasek drobnoziarnisty do głębokości 0,5 m. Poniżej do głębokości 1,40 m
występuje piasek średnioziarnisty z pojedynczymi otaczakami. Poniżej tej warstwy występuje do
głębokości 4,0 m piasek średnioziarnisty bez otaczaków. Warunki wodne są korzystne, poziom wód
gruntowych występuje poniżej głębokości 4,0 m. Grunt pod projektowaną drogą jest nośny i nadaje się
do wykonania warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię jezdni. Podłoże gruntowe kategorii G-2.
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4. Opis stanu projektowanego.
Ulice na projektowanym osiedlu mają charakter dojazdowy, klasy D.Projekt zagospodarowania terenu
projektowanej ulicy przedstawia rysunek Z 01. Projekt składa się z 4 odcinków A-B, D-C, F-D, E-G o
długościach odpowiednio: 150,70 m, 130,40 m, 155,00 m, 68,00 m. Długość łączna wszystkich ulic
wynosi 504,10 m  (długość teoretyczna). Szerokość całkowita pasa drogowego jest stała i wynosi 10,00
m. Na odcinku A – B zaprojektowano jezdnię o stałej szerokości 5,94 m i obustronne chodniki o
szerokości 2,03 m. Na odcinku D – C zaprojektowano jednostronny, lewostronny chodnik o szerokości
2,03 m, i jezdnię o stałej szerokości 5,94 m ,  po prawej stronie ulicy wydzielono 2,03 m szerokości pas
zieleni. Na odcinku F – D zaprojektowano obustronne chodniki po 2,03 m szerokości i jezdnie o stałej
szerokości 5,9 m.  Na odcinki E – G zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,94 m, obustronne pasy
zieleni o szerokości 2,03 m każdy, bez chodników. Na końcach odcinków D – C i E – G zaprojektowano
miejsca do zawracania pojazdów o wymiarach 12,50 x 12,50 m.
Promienie włączenia na skrzyżowaniach - 6,0 na skrzyżowaniach z ul. Boczną - punkt A i F  5,0 m na
skrzyżowaniach - punkty B, D, E i 7,0m przy zatokach do zawracania pojazdów.
Łuki pionowe - zaprojektowano łącznie 4 łuki pionowe w celu złagodzenia załamania niwelety wg
poniższego zestawienia przy spadkach w profilu podłużnym.
Spadki w profilu podłużnym
Odcinek A – B
- km 0+000         do km 0+001,90 -2,00%
- km 0+001,90    do km 0+069,87 -1,05%
- km 0+069,87    do km 0+147,70 - 0,54%
- km 0+147,70    do km 0+150,70 - 2,00%
Odcinek D - C
-km 0+000 do km  0+003 - 2,00%
-km 0+003          do km  0+043,86 -0,88%
-km 0+043,86    do km   0+055,14 - łuk pionowy: f=0,02m , T=5,64m, R=800m
-km 0+05514     do km   0+088,14 -0,53%
-km 0+088,14    do km   0+097,26 -łuk pionowy: f=0,01 m, T=4,56 m, R=800m
-km 0+097,26    do km   0+130,4 -0,61%
Odcinek F – D
-km 0+000        do km 0+002 -2,00 %
-km 0+002        do km 0+128,04 -1,93%
-km 0+128,04   do km 0+142,36 - łuk pionowy: f=0,05 m, T=7,16 m, R=400m
-km 0+142,36   do km 0+155,0 -1,42%
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Odcinek E – G
-km 0+000        do km 0+002 -2,00%
-km 0+002        do km 0+010 -łuk pionowy: f=0,03 m, T=7,16 m, R=300m
-km 0+010        do km 0+068 -0,68%

Łuki poziome - nie występują
Jezdnia: o szerokości stałej równej 5,94 m ze spadkami poprzecznymi, obustronnymi 2% i
jednostronnymi 2% na zatokach do zawracania i na skrzyżowaniu D.
Nawierzchnia ulicy z mieszanki mineralno-bitumicznej dwóch warstw 4 i 5 cm . Warstwa ścieralna z
mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm, oraz warstwa wiążąca grubości 5 cm, na podbudowach
z tłucznia 15 i 8 cm . Warstwę odsączającą zaprojektowano z pospółki zagęszczanej mechanicznie o
grubości 10 cm .
Niweleta -  wpisana w istniejący teren, uwzględniająca rzędne wjazdów na teren przyszłych posesji.
Odwodnienie – Na całym obszarze projektowanych jezdni drogowych i chodników odwodnienie  za
pomocą spadków podłużnych i poprzecznych 2% obustronnych i na fragmentach jednostronnych do
istniejących wpustów ulicznych ( kratek ściekowych), do osadników kanalizacyjnych bez syfonu,
poprzez przykanaliki z rur PCV o średnicy 160mm ze spadkiem min. 0,5% do studzienek
kanalizacyjnych i dalej do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej,
pod powierzchnią jezdni, grawitacyjnie kierowane są do studni chłonnych poprzez separator..
Odwodnienie chodników za pomocą jednostronnego, poprzecznego spadku 1,5% w kierunku jezdni.
Krawężniki Projektuje się krawężniki betonowe uliczne 15x30x100cm na ławach betonowych betonu B-
15 z oporem. Wysokość ustawionych krawężników -10 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Na
wjazdach na posesje obniża się krawężniki na całej szerokości wjazdu do 4 cm powyżej nawierzchni
jezdni.
Chodniki - kostki wibroprasowanej betonowej prostokątnej o wymiarach 10x20 cm szarej i czerwonej.
Grubość kostki 6 cm. Układ i rozmieszczenie kostki przedstawia rysunek nr14. Szerokość chodników
wynosi 2,03 m. Ograniczone są one od strony jezdni krawężnikami betonowymi, a od strony ogrodzeń
posesji obrzeżami betonowymi 8x30cm.
Wjazdy na posesję - kostki wibroprasowanej betonowej prostokątnej o wymiarach 10x20 cm czerwonej.
Grubość kostki 8 cm . Zaprojektowano wjazdy o długości 4,0 m z obniżeniem krawężników do
wysokości 4cm ponad nawierzchnię jezdni. Miejsca wjazdów do posesji wskazano orientacyjnie z uwagi
na brak planu usytuowania budynków i związana z tym dokładna lokalizacja bram w ogrodzeniach. W
trakcie budowy chodników należy uzyskać od właścicieli posesji dokładne dane dotyczące lokalizacji
bram wjazdowych na teren działki.
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Pobocza - nie występują.
Powierzchnie zielone i trawniki – projektuje się humusowanie obszaru od krawężników do granic posesji
i obsianie trawą.
Kolizje z uzbrojeniem technicznym - nie występują.

4.1. Konstrukcja nawierzchni
Przyjęto konstrukcję jezdni na podłożu G-2 dla kategorii ruchu KR-3. Nie oblicza się obciążenia ruchem.
4.1.1. Jezdnia
-warstwa ścieralna mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa gr. 4cm
-warstwa wiążąca mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa gr. 5cm
-warstwa górna tłuczeń kamienny  0/31,5 mm gr. 8cm

4.1.2. Chodniki
- nawierzchnia kostka betonowa 10x20 cm gr. 6 cm
-podbudowa tłuczeń kamienny gr. 10 cm
- podsypka piaskowa gr. 5 cm

4.1.3. Wjazdy
- kostka betonowa wibropras. 10x20cm  gr. 8 cm
- podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
- tłuczeń kamienny gr. 15 cm
- podsypka piaskowa gr. 5 cm

4.2.  Podbudowa
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny (nieorganiczne).
Wymiar największego ziarna kruszywa powinna być rozkładana w grubości warstwy układanej
jednorazowo. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwie o jednakowej grubości, takiej ,
aby , jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Obie warstwy podbudowy powinny być zagęszczone i wyprofilowane do wymaganych
rzędnych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(1) – (metoda II). Wskaźnik
zagęszczenia podbudowy nie mniejszy niż 1,0.
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4.3.  Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej
Jako warstwę wiążącą zaprojektowano mieszankę mineralno-bitumiczną AC16W gr 5 cm. Przed
ułożeniem warstwy wiążącej podłoże z ubitego tłucznia należy oczyścić z zabrudzeń i resztek gliny i
humusu. Warstwę ścieralną zaprojektowan jako AC11S o gr. 4 cm .

4.4. Wielkości przedmiarowe
-nawierzchnia jezdni -3148,74m2

4.5.  Tyczenie
Projektowana sieć dróg na osiedlu składa się z 4 odcinków: A-B, D-C, F-D, E-G. Odcinek A-B tyczyć
należy w linii prostej, bez załamań, o długości: 150,70 m . Odzinek D-C składa się z dwóch prostych:
46,80 m i 83,60 m .Odcinek F-D z jednej prostej 152,70 m. Odcinek E-G z trzech prostych o
długościach: 41,14m, 14,70 m, 11,16 m.

4.6.  Repery
Niwelacja i rzędne projektowe odniesione są do rzędnej wysokościowej punktu pomocniczego
odpowiadającego wysokości pokrywy żeliwnej studzienki kanalizacyjnej kanalizacji sanitarnej
usytuowanej w pasie ulicy Bocznej na terenie działki 162/1. Wynosi ona 199.91 m.n.p.m

4.7. Oznakowanie
 Na projektowanych drogach nie zaprojektowano progów zwalniający

Uwagi ogólne
- nośność podbudowy min. 120 MPa dla ruchu kołowego,
- na czas wykonywania robót uwzględnić zapewnienie dojazdu i dojść do posesji,
- przedmiar robót oraz zaproponowana kolejność ich wykonywania jest elementem pomocniczym przy
planowaniu i wycenie całego zakresu,
- na etapie projektu przewiduje się, że materiały z rozbiórki zostaną wywiezione z terenu budowy i
przekazane do utylizacji,
- Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć karty odpadów na materiały, które zostaną
wywiezione z budowy i przekazane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Wykonawca opracuje Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyska
wymagane zgody,
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- Wykonawca na etapie prowadzenia robót powinien uwzględnić odpowiednie badania i kontrole jakości
robót,
- Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie przedmiary w terenie,

Wytyczne wykonania
- wszelkie roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami
w zakresie budownictwa i sztuką budowlaną,
- roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia i nadzorowania robót
budowlanych,
- Art. 21 Prawa Budowlanego.
Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
- wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji,
- żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia
możliwości powstania zagrożenia oraz wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Lubieszów, maj 2014 r.


