
    
         EGZ. NR 
 
 

                                                 EKODOROspółka z o.o.  
 

    25-209 Kielce, ul. Rakowska 8d tel: (41)  343-23-73 
      e-mail: ekodoro@internetdsl.pl 
 
    
 
                                     PROJEKT   BUDOWLANY 
 
 
INWESTOR:    Gmina Bodzentyn 
     ul. Suchedniowska 3 
     26-010 Bodzentyn 
 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE Przebudowa drogi gminnej w m. Wilków łączącej Krajno Parcele 
z Wilkowem od km: 0+839,80 do kim: 1+422 o łącznej długości 582,20mb. w 
Gminie Bodzentyn 
 
BRANśA: DROGOWA 
 

Kategoria obiektu budowlanego XXV drogi: 
Zakres: wykonanie nowej konstrukcji  drogi  - 0,582km   
współczynnik kategorii obiektu (k)   -  1,0 
współczynnik wielkości obiektu (w) -  1,0 

Kategoria obiektu budowlanego IV elementy dróg 
publicznych: 
Zakres: budowa zjazdów,  
współczynnik kategorii obiektu (k)   -  5,0 
współczynnik wielkości obiektu (w) -  1,0 

 
Obiekty budowlane posadowione są na działkach  :  809/4; 809/3; 409/1; 408/1; 410. 
 
 
 
 
PRACOWNIA PROJEKTOWA:   EKODORO  Sp. z  o.o. 
KIELCE,  ul.Rakowska 8d 

 
NR  ZAŁĄCZNIKA : 

 
FUNKCJA: 

 
TYTUŁ, IMI Ę i NAZWISKO 

 
NR UPRAWNIEŃ; 
SPECJALNOŚĆ 

 
PODPIS: 

 
DATA: 

 
PROJEKTANT: 

 
mgr inŜ. Marian Zapart 

Nr uprawnień: 
 DODP-2d-202/168/82 
 

  

 
OPRACOWAŁ: 

 
mgr inŜ. Alfred Mysior 
 

 
 

  

 
SPRAWDZIŁ: 

 
mgr inŜ. Rajmund Pastuszko 

 
WZDP –191/D/66 Drogi 
DOKP-ONB-907/134/67 - 
mosty 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

        OŚWIADCZENIE  
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 ZESPÓŁ  PROJEKTOWY 
 
 
 
 

      dla zadania: 
Przebudowa drogi gminnej w m. Wilków łączącej Krajno Parcele z Wilkowem od 
km: 0+839,80 do kim: 1+422 o łącznej długości 582,20mb. w Gminie Bodzentyn 
 
  
 

 
     Lp. 

 
          BranŜa 

                     Projektant 
               Imię i nazwisko 
                   Uprawnienia 
  Nr wpisu do Izby InŜynierów 

 
 
     Pieczątki i podpisy 

 
 
 

1. 

 
 
 

Projektant -
drogi: 

 
 

mgr inŜ Marian Zapart 
Upr. Nr  DODP-2d-202/16//82 

 

 
   2 

 
 Sprawdzający: 

 
mgr inŜ Rajmund Pastuszko 

 
Upr. Nr  WZDP-191/D/66 Drogi 

ONB-907/134/67 Mosty 

     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZGODNIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
    

                    OPIS 
             do    Projektu  Budowlanego dla inwestycji  
 
 pn. „Przebudowa  drogi gminnej w m. Wilków łączącej Krajno Parcele z 
Wilkowem od km: 0+839,80 do km: 1+422 o łącznej długości 582,20 mb, w 
Gminie Bodzentyn  ” 
        powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. 
 

                          BranŜa drogowa. 
Kategoria obiektu budowlanego XXV drogi: 
Zakres: przebudowa dróg 0, 582 km 
  
współczynnik kategorii obiektu (k) - 1,0 
współczynnik wielkości obiektu (w) - 1,0 
 
Kategoria obiektu budowlanego IV elementy dróg publicznych: 
Zakres: budowa zjazdów; 
współczynnik kategorii obiektu (k) - 5,0 
współczynnik wielkości obiektu (w) - 1,0 
 
Obiekty budowlane posadowione są na działkach: 
 
Obręb Wilków  gmina Bodzentyn działki nr  809/4; 809/3; 409/1; 408/1; 410; 
 
  Określenie obszaru oddziaływania inwestycji stosownie do art.20 ust. 1 pkt. 1c 
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r poz. 290 ze zm),: 
 
        Obszar oddziaływania  inwestycji zamyka się w liniach rozgraniczających 
oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu  linią przerywaną 
ciemnoniebieską  ( Rys.2 Ark.1,) i obejmuje w Obrębie Wilków  gmina 
Bodzentyn działki nr  809/4; 809/3; 409/1; 408/1; 410; 
 
 
 
    Podstawa opracowania. 
 
Opracowanie dokumentacji  projektowej  wykonane  w oparciu o: 
 

-  Umowę Nr BGK.17/2016 zawartą w dniu 1 czerwca 2016 roku pomiędzy Gminą 
Bodzentyn z siedzibą : ul. Suchedniowska 3,     26-010 Bodzentyn   a  EKODORO 
spółka z o.o. z siedzibą : ul. Rakowska 8D,  25-209 Kielce, (NIP: 657-24-09-265) 
wpisaną do Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr 000001399,  NIP 
6572409265, Regon 292404828.; 



 
- Mapę  do celów projektowych w skali 1 : 1000 aktualną na dzień 09 września 2016 
roku; 
 

    
 
 
- Decyzję nr 1CP/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 

BGK.6733.23.2016 wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 
uprawomocnioną w dniu 15.02.2017r; 

 
- „Katalog  Powtarzalnych Elementów Drogowych ” cz. II, II i III, Warszawa  rok 

wydania 1979 i 1982; 
 

- „Katalog Typowych Konstrukcji i Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” 
stanowiących załącznik  do zarządzenia nr 31  wydanego przez Generalnego 
Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. ;  

 
- „Katalog Przebudów  i Remontów  Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”   

wydany przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów – Warszawa sierpień 2013 r. 

 
    -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w   
      sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich    
         usytuowanie  (tekst jednolity: Dz. U. Nr  2016  poz. 124); 

 
    -   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

       2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
      drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 )  z   
      późniejszymi zmianami; 

 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie 

       określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397); 
 

- Światła Mostów i Przepustów WPD-12; 
 
- Wytyczne Projektowania Dróg  wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg     
    Publicznych W-wa ; 
 
- Zarządzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia   19 
listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych  na drogach  
krajowych ( WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 ); 

 
- Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 
2012r roku, poz.463); 
 



- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych  oraz planowanych  kosztów robót budowlanych, 
określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U.  Nr 130 poz. 1389); 
 

 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012 poz.463 ); 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072 wraz z e zmianami); 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków  i sygnałów  drogowych oraz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 
220 poz. 2181); 
 
- Ogólne Specyfikacje Techniczne dla robót drogowych inwestycyjnych – opracowane 
przez Instytut Budowy Dróg i Mostów; 
 
                           Inne obowiązujące normy i przepisy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  Zakres projektu.  
pn. „Przebudowa  drogi gminnej w m. Wilków łączącej Krajno Parcele z 
Wilkowem od km: 0+839,80 do km: 1+422 o łącznej długości 582,20 mb, w 
Gminie Bodzentyn  ” 
        powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. 
    
 
 
Projekt   obejmuje: 
 
- remont  przepustu  Ø60 cm o długości L = 10 m na skrzyŜowaniu  drogi gminnej i 
powiatowej  nr 0314T; 
- projekt konstrukcji nawierzchni spełniającej wymagania dla dróg o ruchu KR2  o 
szerokości drogi 5 m; 
- budowę rowu ziemnego otwartego; 
- budowę rowu krytego z rur HDPE Ø 50 cm; 
- umocnienie dna  i skarp rowu prefabrykowanymi betonowymi płytami aŜurowymi 
60x40x10cm; 
- budowę poboczy; 
 

III.   Istniej ący stan zagospodarowania. 
 
Istniejąca droga  gminna  b/n  przebiega od drogi powiatowej nr 0314 w  Wilkowie  do 
granicy Gminy Bodzentyn i łączy się z drogą gminną 000878T w Gminie Górno  , 
która prowadzi do drogi powiatowej nr 0319T. Niestety jest to droga o nie ulepszonej 
nawierzchni, nie posiadająca  Ŝadnych parametrów technicznych.  
 Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada  2010r (Dz.U z 2016 poz. 71)   
   Przedsięwzięcie inwestycyjne nie wymaga  uzyskania  „decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach” , o której mowa w  Ustawie z dnia 3 października 2008 o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016r 
poz. 353) nie  jest zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.   
Przedsięwzięcie  nie znajduje się w  obszaru Natura 2000. 
 Teren przedsięwzięcia  znajduje się w zasięgu obszary chronionego prawem w 
rozumieniu ustawy o ochronie przyrody a mianowicie w otulinie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego tj. Świętokrzyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu 
ustanowionego Uchwałą Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr IX/37/2007z dnia 
1.10.2007r, (Dz. Urzęd. Woj. Święt. nr 230, poz. 3340) 



 
 
    Uzbrojenie terenu. 

W rejonie, pobliŜu  projektowanych urządzeń występują: 
1. Linia energetyczna napowietrzna 
2. Linia telekomunikacyjna 
3. Sieć wodociągowa 
4. siec kanalizacji sanitarnej 

Istniejące juŜ instalacje techniczne w/w nie ulegają zmianie . 
Nie zmieniają się równieŜ odpowiednie dla tych instalacji parametry techniczne. 
                Natomiast przy  realizacji przebudowy drogi  niezbędne  jest 
zachowanie ostroŜności by nie uszkodzić instalacji , gdyŜ  nie ma pewności co 
do prawidłowości parametrów posadowienia sieci wodociągowej i linii 
telekomunikacyjnej. 

.Wymagana będzie regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i zaworów 
wodociągowych.3 

 
 

 

IV.  Warunki techniczne i wodno-gruntowe.   
  
      - Droga gminna o ruchu KR2 ; 
       - Grupa nośności podłoŜa – G3; 
       - warunki wodne przeciętne; 

            - głębokość przemarzania gruntu hz = 1,0 mppt. 
 W wyniku przeprowadzonych  przez –   firmę QWIERT  Kielce    geotechnicznych 

badań podłoŜa  gruntowego  / szczegóły w opracowaniu  firmy QWIERT/  moŜna 
sprecyzować n/w wnioski: 

 
 WNIOSKI.   
 
1. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe podłoŜe gruntowe badanego terenu  
zbudowane jest   
   z gruntów   niespoistych – piasków drobnych,  średniospoistych – glin pylastych 
zwięzłych i próchniczych – gleby piaszczystej. 

 
2.  Ze względu na wysadzinowość stwierdzone grunty zaliczono do mało 
wysadzinowych –  gliny pylaste  zwięzłę, 
 
3. Warunki wodne na przeciętne .. 
 
4. Występujące grunty zaliczono do grupy nośności podłoŜa gruntowego nawierzchni 
„G3” . 
 
5 Zachować strefę przemarzania hz=1,00mppt.  
 
6. Z punktu  widzenia Rozporządzenia  Ministra  Transportu  Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 



warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.2012,poz.463) stwierdza się  
Ŝe na omawianym terenie występują proste warunki gruntowe. 
 
 

Dla zadania: 
pn. „Przebudowa  drogi gminnej w m. Wilków łączącej Krajno Parcele z 
Wilkowem od km: 0+839,80 do km: 1+422 o łącznej długości 582,20 mb, w 
Gminie Bodzentyn  ” 
        powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. 
   
                                    występuje 
          „Pierwsza Kategoria Geotechniczna obiektu budowlanego”. 
 

 

 

V.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 
  
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu: 
 
- Remont  przepustu o długości L = 10 m z rur HDPE o wytrzymałości obwodowej 
SN8 i średnicy Ø60 cm ; 
- MontaŜ 2 sztuk prefabrykowanych betonowych ścianek czołowych przepustu; 
- Budowę nawierzchni odcinka drogi gminnej  o szerokości 5 m i długości 582,20 m o 
n/w konstrukcji:        
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   wg PN-EN 13108-1, asfalt 50/70 
wg. PN-EN 12591 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P    wg PN-EN 13108-1, asfalt 
50/70 wg. PN-EN 12591 o grubości warstwy po zagęszczeniu  8 cm, 
-  podbudowa  zasadnicza o grubości warstwy 20 cm z  mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3  ,  0/31,5 mm; 
- podbudowa  o grubości  warstwy 15  cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
2,5 MPa ; 
- podbudowa  o grubości  warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
1,5 MPa; 
 
 

 W ramach realizacji projektu wykonać  naleŜy równieŜ: 
 
 

� budowę rowów otwartych z profilowaniem dna i skarp; 
; 

� umocnienie skarp i dna rowu oraz  betonowymi  płytami aŜurowymi 
60x40x10cm; 

 
� budowę rowu krytego z rur HDPE Ø 50cm  o wytrzymałości obwodowej SN8  

o długości 48 mb; 
 

� budowę utwardzonych  poboczy o szerokości 1 m; 
 



� budowę zjazdów do działek w km: 0+874,40; 0+909,50; 0+930,80; o 
konstrukcji : 

 
���� warstwa ścieralna  z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o 

grub. 8 cm, szarej,  na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm 
(1:4) 

���� podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
grubości warstwy 15 cm  ; 

����  podbudowa  o grubości  warstwy 15  cm z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm = 2,5 MPa ; 

             w  obramowaniu z krawęŜników betonowych 15x30x100cm na ławie zwykłej 
z   
             betonu  C8/10  / Rys. 5 Ark. 4/.  
             Szerokość zjazdów dobrana indywidualnie wynosi 5m w świetle przejazdu. 
 

� budowę zjazdu przez rów w km:1+389,40  o konstrukcji : 
 

���� warstwa ścieralna  z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o 
grub. 8 cm, szarej,  na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm 
(1:4) 

���� podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
grubości warstwy 15 cm  ; 

����  podbudowa  o grubości  warstwy 20  cm z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm = 2,5 MPa ; 

             w  obramowaniu z krawęŜników betonowych 15x30x100cm na ławie zwykłej 
z   
             betonu  C8/10  / Rys. 5 Ark. 3/.  
             Szerokość zjazdu  wynosi 5m w świetle przejazdu. 

 
 

A. PROFIL PODŁUśNY. 
 

     
   Niweleta terenu oraz spadki poprzeczne zaprojektowane są tak, aby umoŜliwi ć 
powierzchniowy spływ wód opadowych rowów 

 
 Profil podłuŜny drogi przedstawiony jest na Rys. Nr 3 Ark. 1 

 . 
   
 

 

 

  
B.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  DROGI . 

 
1.Podstawa opracowania: 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430); 



 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U. 0 poz. 463  2012r ); 

 
 
 
 

- „Katalog Typowych Konstrukcji i Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” 
stanowiących załącznik  do zarządzenia nr 31  wydanego przez Generalnego 
Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. ;  

 
- „Katalog Przebudów  i Remontów  Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”   
wydany przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów – Warszawa sierpień 2013 r. 

 
- Zarządzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 2010 w sprawie stosowania wymagań  technicznych na drogach krajowych 

( WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 ); 
- Ogólne Specyfikacje Techniczne dla drogowych robót inwestycyjnych.; 

 
2.  Warunki gruntowo-wodne. 
 

W podłoŜu, na którym przewidziane jest inwestycja  zalegają grunty niewysadzinowe , 
piaski  drobnoziarniste,  mało wysadzinowe –  gliny pylaste  zwięzłe’ 

 MoŜna je zakwalifikować do grupy nośności  G3 
  Natomiast warunki wodne podłoŜa konstrukcji nawierzchni moŜna  

    sklasyfikować jako przeciętne  dla gruntów o nośności G3 (Tablica Nr 7.1 Katalogu     
      Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych Półsztywnych ). 
 

3.ZałoŜenia projektowe: 

      -  Prognozowany, średnioroczny ruch dobowy pojazdów cięŜkich w 10 roku po   
 oddaniu do eksploatacji z uwzględnieniem udziału pojazdów o obciąŜeniu osi 115kN      
    – ruch KR2; 
     - warunki wodne podłoŜa konstrukcji –przeciętne ; 
     -warunki gruntowe – pozwalają   przyjąć do projektowania konstrukcji na całym     
      odcinku grupę nośności G3 , 
    - głębokość przemarzania gruntu hz = 1,0 mppt. 
 

4. Przyjęta  konstrukcja nawierzchni ::  

  Stosować konstrukcję nawierzchni  dla ruchu KR-2: 
       
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   wg PN-EN 13108-1, asfalt 50/70 
wg. PN-EN 12591 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P    wg PN-EN 13108-1, asfalt 
50/70 wg. PN-EN 12591 o grubości warstwy po zagęszczeniu  8 cm, 
-  podbudowa  zasadnicza o grubości warstwy 20 cm z  mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3  ,  0/31,5 mm; 



- podbudowa  o grubości  warstwy 15  cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
2,5 MPa ; 
- podbudowa  o grubości  warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
1,5 MPa; 
 
 
 
 
Sprawdzenie warunku odporności nawierzchni na wysadziny. 
Według tablicy 10.1 ( Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 
Półsztywnych ). 
 minimalna grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy u ulepszonego podłoŜa na 
wysadziny Hmin dla gruntu G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi : 
Hmin = 0,55x Hz = 0,55 x 1,0m = 55 cm 
 
 
Suma warstw  konstrukcji drogi 
 
                     Hcałk = 4cm + 8 cm + 20 + 15 cm +20 cm  = 67 cm 
                             Hcałk  > Hmin 
Warunek jest spełniony.  
 

D. ZESTAWIENIE  POSZCZEGÓLNYCH POWIERZCHNI. 
 

Zestawienie poszczególnych powierzchni Ogółem 
m2 

         Budowa   nawierzchni dla ruchu     KR2 
Powierzchnia podbudowy :  

  - podbudowa  o grubości  warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 

1,5 MPa; 
 

      3027,44 

 - podbudowa  o grubości  warstwy 15  cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
2,5 MPa ; 

 

        
     3027,44 

-  podbudowa  zasadnicza o grubości warstwy 20 cm z  mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3  ,  0/31,5 mm; 
 

3027,44 

 - z betonu asfaltowego (AC16P) o gr. warstwy 8 cm       2969,22 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego   
 - warstwa ścieralna  (AC11S)- średnia grubość – 4 cm 2940,11 

       
   Budowa  zjazdów ,  
 
Powierzchnia podbudowy :   

  - podbudowa  o grubości  warstwy 15  cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
2,5 MPa ;/  
 

      86,61 

- podbudowa  o grubości  warstwy 20  cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
2,5 MPa ;/  

 
 

 
     28,87 



 podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 15 
cm  ; 
 

      116 

Nawierzchnia  zjazdów  

 - nawierzchnia zjazdów,  z szarej  kostki betonowej  grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej ( 1 : 4 ) o gr. 3 cm 
 

      116 

  Budowa pobocza  

 - tłuczeń kamienny warstwa górna – gr. 20 cm 1102,40 

 - tłuczeń kamienny warstwa dolna  - gr. 10 cm 1102,40 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

VI.  DANE INFORMUJ ĄCE O TERENIE. 
 

      Zadanie pn. „Przebudowa  drogi gminnej w m. Wilków łączącej Krajno 
Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do km: 1+422 o łącznej długości 582,20 mb, 
w Gminie Bodzentyn  ” 
        powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. 
 

nie przebiega na : 
- terenach leśnych; 
- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie 
gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych 
ochroną , w tym obszarach sieci ekologicznej NATURA 2000. 
- przez obszary  o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i 
archeologiczne. 
   

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarem  Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych (GZWP nr 419) 
 

Niewielka skala przedsięwzięcia i projektowane rozwiązania dotyczące 
odprowadzania  wód opadowych  i roztopowych nie przewiduje się wpływu 
inwestycji na wody podziemne i wody powierzchniowe. 
 
  Teren ten nie znajduje się w granicach terenu górniczego, więc nie będzie 
podlegał wpływowi eksploatacji górniczej. 

 
 

VII.  INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH 
ISTNIEJĄCYCH ORAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGRO śEŃ 
DLA ŚRODOWISKA, 



Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi 
zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na przedsięwzięcia. 
Teren przedsięwzięcia  znajduje się w zasięgu obszary chronionego prawem w 
rozumieniu ustawy o ochronie przyrody a mianowicie w otulinie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego tj. Świętokrzyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu  
 
 
 
ustanowionym w tej części  Uchwałą Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr IX/37/2007z 
dnia 1.10.2007r, (Dz. Urzęd. Woj. Święt. nr 230, poz. 3340) 
dla którego obowiązują regulacje wprowadzone w/w rozporządzeniem, dla których 
zakazy wspomnianego rozporządzenia wymienione w par.4 nie dotyczą 
analizowanego przedsięwzięcia jako inwestycji celu publicznego. Inna rzecz Ŝe 
przedsięwzięcie nie narusza tych zakazów. 
Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających 
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich 
siedlisk oraz oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci 
ekologicznej Natura 2000.  
 
       NaleŜy zwrócić uwagę na następujące zagroŜenia:                                                           
- uciąŜliwości przy realizacji inwestycji takie jak hałas, emisja zanieczyszczeń do 
powietrza będą miały charakter krótkotrwały i ustaną  z chwilą zakończenia prac                                                                                                 
W trakcie prowadzenia robót powstawać będą odpady (m.in. z grupy odpadów  z dróg 
oraz masy ziemne ). Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z 
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2013 Nr0 poz.21). 
 
               Planowane przedsięwzięcie: 
 
      Zadanie pn. „Przebudowa  drogi gminnej w m. Wilków łączącej Krajno 
Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do km: 1+422 o łącznej długości 582,20 mb, 
w Gminie Bodzentyn  ” 
        powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. 
 
          nie będzie ujemnie oddziaływać na stan środowiska.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
   



  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
              dla inwestycji polegającej na 

   
            Zadanie pn. „Przebudowa  drogi gminnej w m. Wilków łączącej Krajno 
Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do km: 1+422 o łącznej długości 582,20 mb, 
w Gminie Bodzentyn  ” 
        powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. 
 
    
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów. 
- wytyczenie trasy w terenie; 
-  roboty rozbiórkowe 
- wykonanie robót ziemnych; 
- budowę odwodnienia drogi  w formie rowów ; 
- budowę zjazdów; 
- wykonanie odpowiednich warstw konstrukcyjnych podbudowy   z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm pod zjazdy; 
- wykonanie podbudowy  z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 

MPa i 2,5 MPa; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez ułoŜenie warstwy  

podbudowy i ścieralnej;; 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki ; 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce. 
Zgodnie z zakresem podanym w przedmiarze robót rozbiórce podlega 
przewidziny do remontu przepust na skrzyŜowaniu drogi gminnej z 
drogą powiatową; 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
  Elementami stwarzającymi zagroŜenie są: 
- wzmoŜony ruch pojazdów wynikający z powiązania z drogą  
powiatową   na której panuje duŜy ruch turystyczny.; 
- linia napowietrzne i kablowe  eNN, 
- kanały sanitarne i przyłącza czynne, 
- wodociągi i przyłącza czynne. 
- kable telekomunikacyjne. 

Przy pracach  naleŜy zachować daleko idącą ostroŜność aby podczas 
prac nie uległy media  uszkodzeniu i nie było w pobliŜu prac źródeł 
ognia. 

 W trakcie robót wystąpi konieczność szeregu wjazdów i 
wyjazdów z budowy oraz prowadzenia robót w pasie drogowym. 



  
 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia. 

 
Okres występowania – rodzaj      
                      robót 

Rodzaj  zagroŜenia – zagroŜenie   
                     pracowników 

   Skala 
   1 do 5 

1. ZagroŜenie związane z ruchem 
drogowy – najechanie przez 
samochód 

 

 
         1 
 
 

Wytyczenie trasy  drogi,  
 i punktów wysokościowych,  

2.   Upadek potknięcie           1 
1.   Najechanie przez samochód lub 
sprzęt ładujący (koparki, spycharki) 

 
         4  

2.   Uderzenie łyŜką koparki podczas 
robót ziemnych 

 
         2 

Roboty ziemne: 
Wykopy, nasypy, korytowanie, 

1. Poślizgnięcie, upadek 
2. wykopy bez zabezpieczeń o 

głębokości powyŜej 1,0 m 

         3 
         4 

MontaŜ rowu zakrytego z rur HDPE,. 
Przepustu  

1. uderzenie  spadającymi 
przedmiotami przy rozładunku, 
montaŜu elementów budowlanych 
(studni, rur) 

2. Uderzenie zawiesinami 
3. Poślizgnięcie, upadek, 

przygniecenie 

         4 
 
 
 
         5   
         3 

Roboty rozbiórkowe przy remoncie 
przepustu 

1. Zapylenie podczas  demontaŜu 
części przelotowej przepustu 

2. Zapylenie podczas  załadunku i 
rozładunku gruzu 

3. ZagroŜenie związane z ruchem 
drogowym – najechanie przez 
samochód 
4 .   Najechanie przez samochód lub 
sprzęt ładujący  
5. hałas  
 

      4 
 
      3 
 
      1 
 
 
      4 
 
      3 

Ustawienie krawęŜników 
betonowych, jako obramowanie 
zjazdów 

1 . Potrącenie pracownika przy 
rozładunku 
2. uraz nogi lub ręki przy ustawianiu 
krawęŜników,  obrzeŜy chodnikowych 

          3 
 
          4 

Konstrukcja nawierzchni zjzdów z 
betonowej kostki brukowej  

1.Najechanie przez samochód 
transportujący kostkę,  
2. uraz nogi przy zagęszczaniu  
nawierzchni z kostki brukowej, 
 3. Wibracje od ubijaków 
mechanicznych 
  4 Hałas 

          4 
 
          4 
 
          4 
         
          3 



 Podbudowa z mieszanek kruszywa, .  
 
 
 
 

  1.Najechanie przez samochód, 
równiarkę ,walec ogumiony 
  2. uraz nogi przy zagęszczaniu 
podbudowy., utwardzaniu poboczy, 
  3 .  Hałas 

          4 
 
          4 
      
          3 
            
           

- wykonanie podbudowy  z gruntu 
stabilizowanego cementem o Rm 
= 1,5 MPa i 2,5 MPa; 

 

  1.Najechanie przez samochód, 
równiarkę ,walec ogumiony 
  2. uraz nogi przy zagęszczaniu 
podbudowy, 
  3 .  Hałas 
  4. Zapylenie podczas przygotowania 
mieszanek  

          4 
 
          4 
      
          3 
           3 
           

- umocnienie rowów i skarp 
betonowymi płytami aŜurowymi 

1.Najechanie przez samochód 
transportujący płyty betonowe,  
2. uraz nogi przy rozładunku, 
3. uraz rąk nóg przy umacnianiu rowów 

4 
 
3 
3 

Konstrukcja nawierzchni z betonu 
asfaltowego, podbudowa , warstwa   
ścieralna, 

1. Najechanie przez samochód  
przywoŜący masę bitumiczną 

2,  Poparzenie masą  asfaltową 
3. Zatrucie oparami przy układaniu 
mas    bitumicznych, skrapianiu 
warstw emulsjami asfaltowymi 
 

         3 
 
         4 
         2 

 
                                       ZAGROśENIE  DLA  POSTRONNYCH 
 
Wtargnięcie na plac budowy 
 

ZagroŜenie jak dla pracowników lecz w 
skali o jeden wyŜszej 

 
        5 

Podczas pracy 
 

Większe niŜ przed rozpoczęciem 
budowy  

 
        1 

 
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

stosownie do rodzajów zagroŜenia. 
 

Roboty budowlane wykonywać na terenie przekazanym przez Inwestora .  
przy wjeździe na budowę powinna być umieszczona tablica informacyjna z treścią 
zgodną z wymogami prawa budowlanego. Miejsca, w których mogą występować 
zagroŜenia (wykopy, rowy) muszą być odpowiednio oznakowane (taśmy 
ostrzegawcze, tablice informacyjne). Roboty prowadzić zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu na czas budowy.  
 
Stosować się do zaleceń przedstawionych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
D-M-00.00.00 Wymagania Ogólne w punkcie 1.5 Ogólnych wymagań dotyczących 
robót.  
 
Obejmują one m.in. zagadnienia: 

� Przekazania terenu budowy, 
� Zgodności robót z dokumentacją SST, 



� Zabezpieczenie terenu budowy, 
� Ochrony przeciwpoŜarowej, 
� Materiałów szkodliwych dla otoczenia, 
� Ochrony własności publicznej i prywatnej, 
� Bezpieczeństwa i higieny pracy, 
� Ochrony i utrzymania robót. 

 
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel spełniający  
następujące wymagania: 

� Odpowiednie dla danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone 
dokumentami, 

� Niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy, a takŜe 
posługiwania się wymaganym sprzętem ochronnym, 

� Właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do 
badań profilaktycznych, 

� Niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 
obowiązujących na budowie. 

 
Pracownicy Wykonawcy objęci powinni być następującym systemem szkolenia z 
zakresu BHP: 

- szkolenie wstępne ogólne w wymiarze 3 godz., 
- szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz., 
- szkolenie kursowe; 

• podstawowe w wymiarze 30 godz., 
• okresowe w wymiarze 10 godz., 

 
Kadra kierownicza szkolona winna być w wyspecjalizowanych ośrodkach 
szkoleniowych z częstotliwością co 5 lat. 
Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok; 
Pracownicy wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, 
kaŜdorazowo szkolone winny być na tę okoliczność. 
 

a) Określenie postępowania  w przypadku wystąpienia zagroŜenia  lub wypadku 
przy pracy: 
Pracownik - świadek wystąpienia zagroŜenia lub wypadku informuje 
niezwłocznie o zdarzeniu bezpośredniego przełoŜonego, który: 
 

- podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagroŜenia (zabezpiecza 
miejsce wystąpienia zagroŜenia lub wypadku), 

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej 
poszkodowanym, 

- informuje niezwłocznie kierownika budowy, 
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o 
kaŜdym śmiertelnym, zbiorowym lub cięŜkim wypadku przy pracy oraz o kaŜdym 
wypadku, który wywołał takie skutki. 



 
Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku  

do siedziby swojej firmy pocztą lub telefonicznie. 
 Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel załogi bada 
okoliczności oraz przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji 
lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i 
narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy 
pracownik był szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. 
W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej 
dziedzinie. 
 

b) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń. 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, 
okulary, ochronniki słuchu, rękawice, odzieŜ). Sprzęt ten powinien posiadać 
certyfikaty bezpieczeństwa. OdzieŜ ochronna i robocza powinna posiadać 
oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 
 

c) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby. 

 
Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj. 
- specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy 

wydając stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania 
czasowego prowadzenia robót, które zagraŜają Ŝyciu lub zdrowiu pracowników. 

- Kierownik Budowy będący koordynatorem ds. BHP na bieŜąco sprawuje nadzór 
nad prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem 
osób odpowiedzialnych za wykonanie spostrzeŜeń. 

- Kierownik robót codziennie sprawdza stan na prowadzonych na odcinkach robót 
usuwając zagroŜenia. 

 
7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
Materiały stosowane do wbudowania jak rury kanalizacyjne, prefabrykowane 
studzienki ściekowe, elementy odwodnienia liniowego,   powinny być składowane 
w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 
Materiały sypkie takie jak piasek, kruszywo składowane równieŜ powinny  

być w otoczeniu biura budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele 
składowania materiałów budowlanych. 

Beton asfaltowy powinien zostać wbudowany bezpośrednio po dostarczeniu  
na plac budowy na prowadzonych odcinkach robót budowy nawierzchni. 
Spełnić wymagania w zakresie dotyczącym materiałów z SST D-M-00.00.00 
Wymagania Ogólne pkt.2. 
 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 



 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych przestrzegać  szczegółowych warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozdział 
18 Roboty rozbiórkowe . 
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 
 
Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod 

względem istnienia takich instalacji jak: elektryczna, wodociągowa, 
telekomunikacyjna, kanalizacyjna i gazowa. W przypadku ich istnienia naleŜy określić 
bezpieczną odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. 
Miejsca przebiegu instalacji naleŜy oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. 
Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia połoŜenia przewodów, jeŜeli 
odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niŜ 40 cm powinno odbywać się 
sposobem ręcznym bez uŜycia kilofa.  

Wykopy naleŜy ogrodzić taśmą biało-czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. 
Roboty ziemne i montaŜowe w pobliŜu  napowietrznych linii 

elektroenergetycznych  naleŜy prowadzić wyłącznie metodami ręcznymi lub uzyskać 
czasowe wyłączenie napięcia, potwierdzone pisemnie przez właściwy  Zakład 
Energetyczny. 

W sytuacji gdy w pobliŜu znajdują się inne stanowiska pracy naleŜy ustawić trwałe 
bariery o wysokości 1,10m ponad terenem w odległości nie mniejszej niŜ 1m od 
krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. 
Ściany pionowe wykopów ciągłych i obiektowych   w czasie głębienia naleŜy 

sukcesywnie umacniać zgodnie z wymogami normy BN-62/8836-02 „Roboty ziemne 
– wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne – warunki techniczne 
wykonania”. Umocnienie ścian wykopu przy uŜyciu obudów stalowych 
(powtarzalnych) naleŜy prowadzić w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo 
pracowników, właściwy dla danego rodzaju obudowy. 

Skarpy po deszczu, mrozie lub dłuŜszej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. 
Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się 
w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.  

Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza  klinem 
odłamu gruntu. 

W samochodach wywoŜących urobek poza teren budowy i poruszających się 
drogami publicznymi naleŜy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, 
przy opuszczeniu placu budowy. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co 
najmniej  0,60 m poza klinem odłamu. 

Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się 
nawisów. Kierowca samochodu, na który ładowany jest urobek powinien przebywać 
poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w 
czasie postoju jest zabronione. 

 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót bitumicznych. 
 
Przy wałowaniu podbudów lub nawierzchni dróg, oczyszczaniu kół walca naleŜy 

zachować szczególną ostroŜność i w razie braku urządzeń mechanicznych naleŜy te 
roboty wykonać ręcznie, stojąc z boku pracującego walca. Zabrania się stosowania 



otwartego ognia przy podgrzewaniu bitumu w zbiornikach i cysternach. Podgrzewanie 
bitumu płynnego dozwolone jest jedynie w urządzeniach specjalnie do tego 
przystosowanych. Skrapiacze bitumów przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć 
twarz, szyję i ręce maścią ochronną. Pracownicy dowoŜący gorącą masę bitumiczną 
powinni mieć zapewnioną bezpieczną drogę transportu, wolną od sprzętu, materiałów 
i innych przeszkód. 

Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozściełanie i 
zagęszczanie mas bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno 
odbywać się pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników. W razie zapalenia się 
bitumu, w kotle naleŜy gasić go właściwym środkiem gaśniczym lub przez odcięcie 
dostępu powietrza. Rozlany, palący się bitum naleŜy gasić przez zasypanie piaskiem. 

 
       Roboty brukarskie. 
   Przy prowadzeniu robót brukarskich naleŜy zachować szczególną ostroŜność przy 
transporcie palet kostki brukowej. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym naleŜy 
co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeŜeli instrukcja producenta nie przewiduje 
innych terminów kontroli ich sprawności  technicznej i zabezpieczeń przed 
poraŜeniem prądem. Wyniki  powinny  być notowane  i przechowywane u kierownika 
budowy.  Pracownicy winni być wyposaŜeni  słuchawki chroniące przed hałasem. 
Wszystkie maszyny i urządzenia powinny  być utrzymywane w stanie zapewniającym 
ich sprawność i być stosowane wyłącznie do prac , dla jakich zostały przeznaczone i 
obsługiwane wyłącznie przez przeszkolone osoby.  

 
Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy uŜyciu maszyn przy 
uwzględnieniu towarzyszącemu temu zadaniu transportowi. 
 

 Przy wykonywaniu robót maszynami naleŜy ustalić strefę niebezpieczną i 
ustawić tablice ostrzegawcze, kaŜde uruchomienie maszyny naleŜy sygnalizować. 
Miejsce pracy maszyny  w porze nocnej naleŜy odpowiednio oświetlić, a maszynę 
wyposaŜyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu naleŜy 
zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania 
napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się 
czyszczenia maszyn   i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o 
napędzie elektrycznym naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością poraŜenia obsługi 
prądem elektrycznym. 
DemontaŜ maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być 
dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się uŜywania 
uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. 
 Maszyny i urządzenia ustawione na pochyłym terenie naleŜy zabezpieczyć 
przed samoczynną zmianą połoŜenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i 
urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
powinny być stosowane wyłącznie do prac, do których zostały przeznaczone i 
obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 
 Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 
 Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym naleŜy wyposaŜyć pracowników w 
ciepłą odzieŜ i obuwie oraz kominiarki. NaleŜy zapewnić ciepły posiłek i napoje na 
stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze zabezpieczyć przed 
poślizgiem. 



 
 
 
 
 Maszyny, narzędzia i sprzęt. 
 
 
 
 
 Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a w szczególności 
muszą być wyposaŜone we wszystkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez 
producenta. Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z 
Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom 
technicznym. 
Maszyny, urządzenia  i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są 
eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien  posiadać ustalone 
parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność ciśnienie i temperaturę, 
uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt 
powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem 
sprawności technicznej i bezpiecznego uŜytkowania. NaleŜy zabezpieczyć go przed 
dostępem osób nie naleŜących do obsługi. 
Urządzenia grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
 
 
 
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
 
 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i  
urządzeń technicznych, niezbędnych do odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i 
urządzeń, a takŜe dokumentacja budowlana całego zamierzenia inwestycyjnego 
znajdują się w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy. 
 
 
 
10.    Pierwsza pomoc. 

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez  
wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Przewiduje prowadzenie robót 
wykonywanych w odległości nie większej niŜ 500m od punktu pierwszej pomocy 
znajdującego się na terenie biura budowy. 
 JeŜeli w razie wypadku publiczne środki transportowe słuŜby zdrowia nie będą 
mogły zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy 



dostarczy dostępne mu środki lokomocji. Na budowie będzie wywieszony na 
widocznym miejscu wykaz: 
- najbliŜszego punktu lekarskiego 
- najbliŜszej straŜy poŜarnej 
- posterunku policji 
- pogotowie gazowe, 
- pogotowie energetyczne, 
- pogotowie wodno – kanalizacyjne. 
- Rejonu ORANGE S.A.. 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE : Przebudowa drogi gminnej w m. Wilków łączącej Krajno Parcele 
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1  Plan orientacyjny w skali   1:10 000, Ark. 1 Rys. nr 1, 
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 :1000; Rys. Nr 2 Ark nr 1 

    3. Profile podłuŜne w skali 1:1000/100  Rys. nr 3  
    4 Przekroje normalne w 1 : 100 Rys. nr 4 Ark. 1 ÷ 5 
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