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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO 
NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJPOLEGAJĄCEJ  

NA BUDOWIE CHODNIKA ULICA SPORTOWA W SOLCU  

Gmina Krzykosy 
Dz. nr ew. 197/1 

 
 
 
 

1. Dane ogólne. 

Projekt budowlany wykonawczy opracowano na zlecenie Gminy Krzykosy  

Podstawę opracowania stanowią: 

-  mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, nieaktualizowana 

-  pomiary własne wysokościowe i  inwentaryzacyjne w terenie, 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zawarte w Dzienniku 

Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych D.U. nr 58 poz. 622, 

-  uzgodnienia z Zamawiającym, 

 

 

2. Stan istniejący. 

Droga gminna ulica Sportowa w Solcu posiada nawierzchnię bitumiczną o 

szerokości średniej 5,00m. Wzdłuż ulicy brak chodników. Po prawej 

stronie drogi przy nawierzchni ustawiony jest krawężnik betonowy 15/30. 

 W pasie projektowanego chodnika znajduje się sieć wodociągowa. 

W chwili obecnej ruch pieszy odbywa się po nieutwardzonym pasie, 

między krawężnikiem a opłotowaniem działek. 

 W podłożu występują grunty piaszczyste , przepuszczalne, poziom wody 

gruntowej poniżej 1,5m. 

 

 



3. Projekt –plan zagospodarowania 

Chodnik  w planie i przekrój normalny. 

Projektuje się chodnik o szerokości od 1,55m do 1,80m po prawej  stronie 

drogi, z wykorzystaniem istniejącego krawężnika. Chodnik projektuje się 

na długości istniejącej zabudowy. Długość chodnika 113,50mb. 

Istniejący krawężnik pozostaje bez zmian, tylko na wjeździe w km 

0+109,15  należy go przebudować. Na długości 10,00m należy go 

rozebrać i ułożyć ponownie na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i 

ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Wysokość przełożonego 

krawężnika 3-5cm ponad nawierzchnię drogi. 

     Całość projektu mieści się w istniejącym pasie drogowym.  

Projektuje się chodnik o nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm na 

podsypce cementowo piaskowej grubości 5cm. Obramowanie chodnika 

od strony jezdni stanowi istniejący krawężnik betonowy. Od strony 

zabudowań obramowaniem będą cokoły ogrodzeń. Początek i 

zakończenie chodnika obramować opornikiem betonowym 10/25 

ułożonym  na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i ławie betonowej z 

oporem , beton C-12/15. W dalszym terminie budowa chodnika będzie 

kontynuowana w jednym i drugim kierunku.  

Wjazdy wykonać z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej 

grubości 4cm i podbudowie z chudego betonu grubości 15cm po 

zagęszczeniu. Na zakończeniu wjazdów (w bramach) ułożyć opornik 

betonowy 10/25cm Opornik  ułożyć na podsypce cementowo piaskowej 

1:4 i ławie betonowej z oporem, beton C-12/15. 

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy wykonać 

niezbędne roboty ziemne tj. wykonać koryto pod nawierzchnię chodników 

i wjazdów. Ziemię z wykopów wywieź poza teren robót w miejsce 

wskazane przez inwestora.  

 

Spadek poprzeczny chodnika 1-2% w kierunku jezdni. Spadek na 

wjazdach na szerokości chodnika 1-3% w kierunku jezdni.  

 

Wszystkie elementy projektowanego chodnika i wjazdów pokazano na 

planie zagospodarowania, przekroju normalnym i szczegółach. 



 

Konstrukcja wjazdów: 

-  kostka betonowa grubości 8cm  

-  podsypka cementowo piaskowa  1:4 grubości 4cm  

- podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa grubości 15cm po  

   zagęszczeniu 

 

Konstrukcja chodnika 

-  kostka betonowa grubości 6cm  

      -  podsypka cementowo piaskowa 1:4 , grubości  5cm 

 

 

Odwodnienie  

Wody opadowe spływać będą poprzez spadki poprzeczne na istniejącą 

nawierzchnię drogi, i dalej wzdłuż istniejącego krawężnika.  Na długości 

projektowanego chodnika znajduje się jedna kratka ściekowa podłączona 

do kanalizacji deszczowej.  

 

Uwagi! 

Przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić właścicieli sieci podziemnych. 

Projektowany chodnik mieści się w istniejącym pasie drogowym.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Zadanie:        Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie 
                                  chodnika ul. Sportowa   w Solcu                        

Gmina Krzykosy * Powiat Średzki 
Województwo  Wielkopolskie 

 
 
 
 
 

Temat opracowania:  Informacja dotycząca 
           bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego  

Budowa chodnika przy drodze gminnej  
                                     ul. Sportowa w Solcu 
 
 
 
 
 
Nazwa inwestora:    Gmina Krzykosy 
      ul. Główna 37 ,  63-024 Krzykosy 
 
 
Imię i nazwisko Hieronim Krzysztofiak 
oraz adres  ul. Kilińskiego 36/18 
projektanta  63-000 Środa Wielkopolska 
sporządzającego upr. bud. nr 191-87-Pw 
informację  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Zawartość części opisowej 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracownikom przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów: 

− organizacja ruchu na czas budowy, 
− roboty rozbiórkowe 
− obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót 
− wykonanie robót ziemnych 
− wykonanie podbudowy 
− wykonanie nawierzchni chodników  i wjazdów 
− ułożenie krawężników i oporników 
− roboty wykończeniowe 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

− przy drodze znajduje się zabudowa mieszkaniowa, sieć 
wodociągowa z przyłączami, kabel telekomunikacyjny  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
− istniejące wjazdy  
− kabel, telekomunikacyjny 
− sieć wodociągowa  
 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

− wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym 
źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB  

− kable telekomunikacyjne 
− sieć wodociągowa  
 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane 
wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz) 

− roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z 
wysokości ponad 5,0 m 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
− roboty prowadzone we wnętrzach urządzeń technicznych 
      i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 
-     roboty ziemne kanalizacyjne 

 
Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 
 
 



 
 
 
Plan bioz powinien zawierać: 
� zagospodarowanie  terenu budowy 

− ogrodzenie terenu budowy 
− drogi komunikacyjne 
− ciągi piesze 
− miejsca postojowe na terenie budowy 
− strefy niebezpieczne 
− składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 
− lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

� ochrona przeciwpożarowa 
� nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

 
6. 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 
zagrożeń 

− roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w 
decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa 
Budowlanego 

− roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w 
projekcie budowlanym 

− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy 
dotyczące ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony 
interesów osób trzecich, oraz przepisy związane z 
wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują 
zapisy ST) 

− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia 
zawarte w planie bioz 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


