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Cz^sc opisowa

Zal^cznik nr 1
DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Budziszewice
- ul. Osiedlowa
(odcinek o diugosci 680,00 m)
2. Parametry techniczne
a) klasa techniczna drogi

-D

b) predkosc projektowa

- 30 km/h

c) kategoria terenu

- ptaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego

- zamiejski

e) szerokosc jezdni

- 4.50 m

f) szerokosc poboczy

-1.00 m

g) liczba pasow ruchu

- dwa (2x2.25m)

h) szerokosc chodnikow

- nie przewiduje si

3. Konstrukcja nawierzchni
od km 0+000.00 do km 0+680.00 - w obrebie istn. iezdni
a)

Projektowana warstwa scieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN
13108-1 </

b)

Projektowane wyrownanie podtoza bitumicznego betonem asfaltowym AC11W srednio 87,5 kg/m2 na
warstwie przeciwspekaniowej (geosiatka)

c)

Istniejqce podtoze bitumiczne o grubosci srednio 8 cm na podbudowie z kruszywa famanego

od km 0+000.00 do km 0+680.00
w obrebie poszerzenia iezdni i wvmianv konstrukcii
a)

Projektowana warstwa scieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN
13108-1

b)

Projektowana warstwa wiqzqca o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN
13108-1 na siatce przeciwspekaniowej

c)

Projektowana podbudowa z kruszywa Jamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20
cm

d)

Projektowana stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5 MPa o grubosci 10cm

4. Kategoria ruchu

-KR-1

5. Odwodnienie drogi

- powierzchniowe

6. Obiekty inzynierskie, w tym:
a) mosty

- nie przewiduje sie

b) wiadukty

- nie przewiduje sie

c) przepusty

- nie przewiduje sie

7. Przystanki, zatoki, parking!

- nie przewiduje sie

8. Zjazdy

- istniej^ce bez zm.

9. Urz^dzenia bezpieczehstwa ruchu

- oznakowanie
pionowe (wymiana)

10. Rozwi^zania nietypowe

- nie ma

11. Przebudowa urzqdzeh kolidujqcych

- regulacja studni ks

12. Rodzaj i zakres opracowania

projekt budowlany
uproszczony

Opracowat:

mgr hiz. Jaqdic Killniaii
upr. proj. nr 126/92Y Sk-ce w specjaln.
/ konstr. - iiiz. w zatfresie drog i niostow
\par.2 ust. I pkt. 1 iV>ar. 13 ust. 1 pkt.3 lit.b

Zahjcznik nr 2
OPIS TECHNICZNY

1. WST^P
Podstawa

opracowania.

Opracowanie

niniejsze stanowi

projekt

budowlany

na

przebudowe^ drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w Budziszewicach, zlokalizowanej na
dziaice oznaczonej nr 697, na odcinku o dhigosci 680,00 m. Droga jest zlokalizowana na
terenie Gminy Budziszewice w Powiecie Tomaszowskim.
Niniejszy projekt obejmuje wyl^cznie roboty drogowe i zostal opracowany przy
pomocy nastepuj^cych materialow:
a) Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;
b) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegotow ego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);
c) Ogolne Specyfikacje

Techniczne

seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

d) Dane wyjsciowe do projektowania ustalone przez Zamawiajqcego;
e) Zlecenie Gminy Budziszewice;
f)

Podklad mapowy z ewidencji gruntow miejscowosci Budziszewice w skali 1:5000;

g) Fragment ortofotomapy

(zdjecia

satelitarnego) przedstawiajqcy

przedmiotowy

odcinek drogi;
h) Wyniki pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych i obserwacji

uzupetniajqcych

projektanta.
Okreslenie zakresu robot. Przewiduje sie, ze w ramach przebudowy drogi gminnej ulicy Osiedlowej w Budziszewicach, zlokalizowanej w calosci na dzialce oznaczonej
numerem 697 w obr^bie Budziszewice (patrz rysunek nr 2), zostanie zrealizowany
nastepujc^cy zakres robot:
1) Rozbiorka nawierzchni bitumicznej przy skrzyzowaniu - 150 m2;
2) Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej -10 m2;
3) Ustawienie krawgznikdw najazdowych na lawie betonowej z oporem - 15 m;

4) Wymiana konstrukcji jezdni (remont czqstkowy) w obrebie studni kanalizacji
sanitarnej - 200,0 m2;
5) Wykonanie poszerzenia istniejajcej konstrukcji jezdni (stabilizacja gruntu cementem
grubosci 10 cm, kruszywo lamane 0/63 -20 cm) - 822,8 m ;
6) Wyrownanie istniejqcego podtoza bitumicznego betonem asfaltowym - 220,15 Mg;
7) Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwy wiqzqcej (na poszerzeniu) z betonu
asfaltowego o grubosci 4 cm — 720,8 m ;
8) Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwy scieralnej na calej szerokosci jezdni
z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm- 3210,0 m2;
9) Wzmocnienie poboczy gruntowych kruszywem lamanym/destruktem — 1360 m2;
10) Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej — 20 szt.
2. OPIS STANU ISTNIEJ4CEGO
Zakres robot. Piano wane roboty drogowe b^da^ obejmowaly odcinek drogi gminnej o
dlugosci 680 m, przebiegajajcej na dzialce oznaczonej nr 697 - ulicy Osiedlowej w
Budziszewicach, zaznaczony na rysunku nr 1 ,,Plan orientacyjny". Odcinek objejy
niniejszym projektem przebiega przez typowy obszar luznej zabudowy podmiejskiej.
Poczajtek odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy przyjejx) w km 0+000.00 - w
przekroju odpowiadajajcym poczajtkowi wlotu na skrzyzowanie z drogq. powiatowa^ nr
4300E. Natomiast zakonczenie odcinka przyj^to w km 0+680.00 - w przekroju na
wysokosci dzialki oznaczonej nr ewidencyjnym 533.
Zakres przebudowy

obejmie wyla^cznie teren dzialki oznaczonej numerem

697,

stanowiajcej pas drogowy przedmiotowej drogi gminnej. Na odcinku pianowanym do
przebudowy wystejmje jedno skrzyzowanie posrednie - z ulica^ Sadowa^ w km 0+120.
Obci^zenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych
przyjejx>, ze dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej obciajzenie nalezy przyjajc jak dla
kategorii KR-1.
Kategoria drogi i klasa techniczno — funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga
nie jest zaliczona do kategorii drog gminnych i stanowi ogolnodost^pnq. niepublicznq.

droge wewnetrzna^ (dojazdowaj, a swoimi parametrami odpowiada klasie technicznej D.
Droga znajduje sie w zarz^dzie Wojta Gminy Budziszewice.
Szerokosc istniejjjcego pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej jest staia i na catej
dhigosci dzialki nr 697 wynosi okolo 10 m. Szerokosc ta jest wystarczaj^ca dla
pianowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych wyl^cznie w obr^bie jezdni i
poboczy. Wszystkie planowane roboty zwi^zane z przebudow^ odbywac sie b§d$ w
obrebie korony drogi, w pasie drogowym ulicy Osiedlowej.
Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi gminnej o dhigosci 680 m,
przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie plaskim. Otoczenie drogi stanowi^
zabudowania mieszkalne i gospodarcze miejscowosci Budziszewice oraz grunty rolne.
Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne. W obrebie przedmiotowej drogi gminnej
nie wystepuj^ uwarunkowania, ktore mogryby wpfyn^c w niekorzystny sposob na
przebudow? jej poszczegolnych elementow. Podloze gruntowe pod droga^ zalicza si§ do
kategorii G-l. W obrebie pasa drogowego w podlozu wystepuj^ piaski drobne i srednie.
Nie wystepuj^ w podlozu grunty o malej nosnosci. Droga nie przebiega na terenach
zalewowych. Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.
Nawierzchnia. Na calym odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy wystepuje
zniszczona nawierzchnia bitumiczna o grubosci okolo 6 - 8 cm i szerokosci 3,60 - 3,70 m,
wymagaj^ca

poszerzenia,

remontu cz^stkowego wokol studni kanalizacyjnych i

wyrownania profilu betonem asfaltowym. Nawierzchnia bitumiczna na niemal 100 %
powierzchni charakteryzuje si§ wystepowaniem glebokich spekah siatkowych, siegaj^cych
podloza. Ponadto wyst^puj^ podluzne koleiny o glebokosci do 4 cm, liczne ubytki
przykrawedziowe i lokalne zanizenia jezdni. W obrebie studzienek kanalizacji sanitarnej,
zlokalizowanych przy krawedzi jezdni i w poboczach, wystepuje wykonana w ramach
odtworzenia jezdni nawierzchnia bitumiczna, ktora wskutek wadliwego zag^szczenia
ulegla deformacjom. Spadki poprzeczne

s^ zmienne i nieregularne, co sprzyja

powstawaniu zastoisk wody opadowej. Przed przystaj>ieniem do realizacji docelowej
nawierzchni, w celu odtworzenia wlasciwego profilu poprzecznego

o spadkach

daszkowych, konieczne b^dzie wykonanie wyrownania istniej^cej nawierzchni betonem

asfaltowym. W celu uzyskania normatywnej i bezpiecznej szerokosci jezdni, po stronie
prawej konieczne jest wykonanie poszerzenia o 1,00 m. W obrebie skrzyzowania z ul.
Sadow^, w zwia^ku z projektowanym poszerzeniem jezdni konieczne bedzie rozebranie
pasa kostki betonowej wraz z podbudow^ o szerokosci okoto 1,0 m i umieszczenie na
styku kostki z now^ nawierzchni^ bitumiczng. kraweznikow najazdowych. Istniej^ce zjazdy
na poszczegolne dzialki i drogi polne posiadaj^ nawierzchnie gruntow^.
Odwodnienie. Ulica Osiedlowa w miejscowosci Budziszewice na odcinku przeznaczonym
do przebudowy, zlokalizowanym na dzialce o numerze 697 nie posiada rowow
odwadniaj^cych. Odwodnienie korony drogi odbywa sie w sposob naturalny dzieki
korzystnej konfiguracji terenu i lekkiemu wyniesieniu korony drogi, poprzez splyw wody
na trawiaste pobocza sajsiaduj^ce z jezdni^. Z uwagi na w^ski pas drogowy (okolo 10 m) i
wystepuja^ zabudowe, uniemozliwiaj^c^ roboty ziemne oraz zlokalizowane w poboczach
gruntowych studnie kanalizacyjne, na obecnym etapie przebudowy nie przewiduje sie
wykonania rowow odwadniaj^cych. Po dokonaniu ogledzin w terenie stwierdzono, ze nie
ma rowniez potrzeby budowy nowych przepustow pod korony drogi.

Urz^dzenia obce. W s^siedztwie pasa drogowego przedmiotowej drogi na obszarze
zabudowy miejscowosci Budziszewice przebiegaj^ nastepuj^ce urz^dzenia obce: linia
energetyczna n.n., wodoci^g gminny oraz kanalizacja sanitarna. Urz^dzenia te nie beda^
kolidowac z planowan^ przebudowy, gdyz zlokalizowane s^ poza granica^ pasa drogowego
i zakresem planowanych prac nawierzchniowych. Konieczne bedzie jedynie wykonanie
regulacji wysokosciowej 20 szt. studni kanalizacji sanitarnej z ich dostosowaniem do
docelowego poziomu jezdni.
Zadrzewienie. Na odcinku drogi obj^tej projektem nie wyst^puj^ drzewa, ktore moglyby
kolidowac z planowanymi robotami, zwiazanymi z przebudowy.
Ocena ogolna. Droga gminna - ulica Osiedlowa w Budziszewicach na odcinku od km
0+000 do km 0+680 posiada wyeksploatowan^, spekana^ i zdeformowan^ nawierzchni^
bitumiczn^. Istniej^ca nawierzchnia w okresie opadow i roztopow, z uwagi na koleiny i
ubytki stanowi zagrozenie bezpieczenstwa dla uczestnikow ruchu, w tym szczegolnie dla

samochodow osobowych. Z uwagi na rosn^cy ruch ciezkich pojazdow rolniczych droga
kwalifikuje sie do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje sie, ze po zakohczeniu przebudowy droga gminna na
odcinku o dhigosci 680,00 m uzyska nastepuj^ce parametry:
> Klasa techniczna

D

> Obci^zenie ruchem

KR1

> Szerokosc jezdni

4.50m

> Szerokosc poboczy

1.00m

> Predkosc projektowa

30 km/h

> Przechylka jezdni na prostej

2 % (dwustronna)

> Przechylka jezdni nahakach

nie dotyczy

> Promienie hikow pionowych wkleslych

nie okresla sie

> Promienie hikow kolowych wypuklych

nie okresla sie

> Promien wyokr^glaj^cy na skrzyzowaniach

nie wystepuje

> Odwodnienie

powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Bior^c pod uwage istniej^c^ konstrukcje oraz przewidywane
warunki ruchowe oraz warunki gruntowo - wodne, przyj^to do realizacji nastepuj^c^
konstrukcje:
km 0+000,00 - km 0+680,00 (w obrebie istn. jezdni)
a) Projektowana warstwa scieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S
50/70 wg PN-EN 13108-1;
b) Projektowane wyrownanie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1
w ilosci srednio 87,5 kg/m2 ulozone na siatce przeciwspekaniowej;
c) Istniejqca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie brukowcowej i z kruszywa
tamanego.

km 0+000,00 - km 0+680.00 (w obrebie poszerzenia)
a) Projektowana warstwa scieralna o grubosci 4 cm z betonti asfaltowego AC 11 S
50/70 wg PN-EN13108-1;
b) Projektowana warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN
13108-1 o grubosci 4 cm, ulozona na siatce przeciwsp^kaniowej;
c) Projektowana podbudowa zasadnicza o grubosci 20 cm z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0/63 - 15 cm,frakcja 0/31 - 5 cm)
d) Projektowane wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacjq gruntu cementem Rm=2.5
MPa o grubosci 10 cm.
Szczegolowy zakres

planowanych robot

nawierzchniowych

przedstawiono

w

zat^czniku nr 4.
Przebieg drogi w planie i profilu. Przeznaczony do przebudowy odcinek gminnej drogi
w miejscowosci Budziszewice sklada sie z dwoch odcinkow prostych oraz jednego hiku
koiowego. Projektowany profil poprzeczny drogi pozostanie jako daszkowy, a wartosc
projektowanej przechylki wyniesie 2.0 %. Szerokosc

projektowanej jezdni przy

uwzglednieniu poszerzenia bedzie wynosila 4.50 m. Szerokosc poboczy wzmocnionych
kruszywem lamanym 0/31 (warstw^ o grubosci 10 cm) wynosic bedzie 1.00 m.
Pobocza bed$ posiadaly spadek poprzeczny o wartosci 6.0 % z nachyleniem poza korone
drogi. Szczegolowe dane dotycz^ce szerokosci jezdni, poboczy i wartosci projektowanych
przechylek zawieraj^: zal^cznik nr 4 „ Wykaz robot nawierzchniowych" oraz rysunek nr 3
„ Przekrqj normalny ".
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w miejscowosci Budziszewice
polegac bedzie na:
4*- wykonaniu robot rozbiorkowych w obrebie skrzyzowania z droga^ powiatow^ oraz z
ul. Sadow^;
4^ wykonaniu remontu cz^stkowego (wymiana podloza, podbudowy i warstwy
wiaz^cej) wokol studni kanalizacyjnych;
4 ustawieniu kraw^znikow betonowych na styku z nawierzchni^ ulicy Sadowej;
4^ wykonaniu wyrownania istniej^cej jezdni z betonu asfaltowego AC11W w ilosci
srednio 87,5 kg/m2 na siatce przeciwspejcaniowej;
4^ wykonaniu poszerzenia po stronie prawej o szerokosci na poziomie warstwy
scieralnej 1.00 m, w ramach ktorego przewidziano: wykonanie stabilizacji gruntu

cementem Rm — 2,5 MPa o gr. 10 cm, podbudowy z kruszywa lamanego 0/63 i 0/31
o gr. 20 cm (15 cm + 5 cm) i ulozenie warstwy wia^cej AC11W o grubosci 4 cm
na siatce przeciwspekaniowej (do poziomu istniej^cej jezdni);
4* ulozeniu warstwy scieralnej AC1 IS o grubosci 4 cm na calej szerokosci jezdni;
4- uzupetnieniu poboczy o szerokosci 1,0 m kruszywem lamanym stabilizowanym
mechanicznie lub destruktem na grubosc 10 cm;
4- regulacji 20 studni kanalizacji sanitarnej.
Przekroj normalny wraz ze szczegolem konstrukcyjnym jezdni przedstawiono na rysunku
nr 3.
Profil podhizny drogi. Przewidziana do przebudowy droga gminna zlokalizowana jest w
terenie plaskim i posiada nawierzchnie o ustalonym, plynnym przebiegu. W zwi^zku z
planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety
do projektowanego przebiegu, przewiduje sie dokonanie zmiany poziomu jezdni w
stosunku do poziomu istniej^cego. Bior^c pod uwage projektowana^ grubosc warstw
nawierzchni, niweleta projektowana bedzie podwyzszona srednio o okolo 7 cm w stosunku
do niwelety istniej^cej.
Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej przewiduje
sie popraw? odwodnienia poprzez:
a) Projektowane spadki podluzne i poprzeczne nawierzchni;
b) Projektowane spadki poprzeczne poboczy;
c) Wyniesienie korony drogi o grubosc warstw projektowanej nawierzchni.
Po zakonczeniu przebudowy drogi jej

odwodnienie nadal odbywac sie bedzie

powierzchniowo. W zwi^zku z przebudowy drogi gminnej - ulicy Osiedlowej nie
wprowadza si$ zmian stanu wody na gruncie, a w szczegolnosci nie wprowadza sie zmian
kierunkow odprywu wod opadowych.
Oznakowanie pionowe. Przewiduje si§, ze po zakonczeniu robot nawierzchniowych na
planowanym do przebudowy odcinku zarza/lca drogi dokona wymiany istniej^cego
oznakowania pionowego: tablic miejscowosci Budziszewice E-17a/E-18a oraz tablic
pocz^tku i kohca terenu zabudowanego D-42/D-43. Ponadto wymiany wymagaj^ znaki
w zarz^dzie ZDP w Tomaszowie Mazowieckim: znak A-7 na wlocie na
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skrzyzowanie z droga^ powiatow^ nr 4300E oraz znaki D-1 z tabliczkami T-6a w ci^gu tej
drogi.
Znaki i tablice wymienione wyzej zostana^ umieszczone w obrebie poboczy,
zgodnie

z

obowi^zuja^cymi

przepisami

dotycz^cymi

oznakowania

pionowego:

,,Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach " (stanowi^cymi
zala_cznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znakow z blachy
ocynkowanej przewidziane s$ jako ,,srednie". Niniejsze opracowanie nie obejmuje
projektu organizacji ruchu.
Zatozenia do kosztorysowania. Przyjeto nastepuj^ce zalozenia:
>
>
>
>
>
>

Odleglosc transportu materialow kamiennych
Odleglosc transportu mieszanek bitumicznych
Koszty posrednie
Zysk
PodatekVAT
Naklady rzeczowe

-do 150km
- do 70 km
- 50 %
-5%
- 23 %
-wgKNNR-1, 6

Opracowal:

mgr inz. Jaiel Killman
ujpr. proj. nr 126/90rSk-ce w specjaln.
kbnstr. - inz. w zakresie drog i mostow
pafSZ^gstljpkLlJ^r. 13 ust.l pkt.3 lit.b
/
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Zat^cznik nr 3

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
dla zadania pn.:

,,Przebudowa drog na terenie gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa"
o dfugosci 680,00 m (dz. nr 697)
I.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

I. Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotycz^cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
II.

CZ^SC OPISOWA

1. Zakres robot:
a)

roboty rozbiorkowe (rozebranie nawierzchni bitumicznej przy wlocie na
drog$ powiatow^ oraz kostki betonowej w obrebie skrzyzowania w km
0+210);

b)

nawierzchnia (wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego o
grubosci 4 cm);

c)

podbudowa (wyrownanie podloza bitumicznego betonem asfaltowym w
S)

ilosci srednio 87,5 kg/m );
d)

poszerzenie jezdni (wykonanie pemej konstrukcji poszerzenia po stronie
prawej: w-wa scieralna AC 4 cm, w-wa wia^ca AC 4 cm, podbudowa z
kruszywa lamanego 20 cm, stabilizacja gruntu cementem 10 cm)

e)

roboty

uzupetniaj^ce

(wymiana

nawierzchni

w

obr^bie

studni

kanalizacyjnych oraz ich regulacja, wzmocnienie i uzupelnienie poboczy
kruszywem lamanym/destruktem);
2. Miejsce robot stwarzaj^ce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a)

Obiekt: Droga gntinna — ul. Osiedlowa - dzialka nr 697 obr. Budziszewice,
gm. Budziszewice (pow. tomaszowski).
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b)

Lokalizacja:
od km 0+000,00 do km 0+680,00 (dzialka ozn. nr 697)

c) W obrebie projektowanej drogi oraz w bezposrednim s^siedztwie wystepuja^
nastepuj^ce obiekty i urz^dzenia: budynki mieszkalne ze zjazdami, budynki
gospodarcze, ogrodzenia posesji, grunty rolne, sieci: wodoci^gowa, kanalizacyjna i
energetyczna oraz teletechniczna wraz z przylaczami i osprzetem.

3. Informacje na temat przewidywanych zagrozen wystepuj^cych podczas realizacji
robot:
a)

miejsce zagrozenia: droga gminna (dzialka nr 697) w miejscowosci Budziszewice
(droga w zarz^dzie Wpjta Gminy Budziszewice);

b)

czas wystepowania zagrozenia: okresli wykonawca robot,

c)

rodzaje zagrozen:
•

zagrozenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo — budowlanych
i urz^dzen specjalistycznych (skrapiarki emulsji asfaltowej, rozkladarki mas
bitumicznych kruszywa, rowniarki, walce drogowe statyczne i wibracyjne,
zag^szczarki, pily do betonu i asfaltu, ladowarki, samochody ciezarowe);

•

zagrozenia zdrowotne: halas, wibracja, pyl, opary z masy bitumicznej i emulsji
asfaltowej (benzo(a)piren);

•

zagrozenia pozarowe: praca maszyn i urz^dzen, tankowanie pojazdow i sprzetu,
zaladunek materialow i rozladunek materialow;

•

zagrozenie dla srodowiska: zanieczyszczenie podloza gruntowego paliwem,
emulsj^ asfaltow^, pozostalosciami masy bitumicznej i kruszyw, uszkodzenie
korzeni i galezi drzew podczas robot.

4. Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robot:
•

zgodnie z opracowanym przez wykonawce robot i zatwierdzonym przez organ
zarz^dzaj^cy

ruchem

na

drodze

projektem

organizacji

ruchu

wykonywania robot (stanowiska pracy wydzielone zaporami,

na

czas

zastawami,

pacholkami drogowymi); na czas wykonywania robot nawierzchniowych
przewiduje si$ zamkniecie dla ruchu odcinka objetego zadaniem i wprowadzenie
objazdu s^siednimi drogami dojazdowymi.
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5. Informacje o sposobie instruktazu pracownikow przed przyst^pieniem do
realizacji robot:
a)

pracownicy musza^ posiadac wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP, s^ zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym
dzialan jego ograniczenia przez srodki techniczne, proceduralne i kontrolne.

b)

Kierownik robot przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy BHP
podaj^cy zagrozenia wystepuj^ce na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed
zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym rowniez:
•

okresli zasady w przypadku wystajsienia zagrozenia:
wstrzymanie pracy,
ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
zabezpieczenie miejsca zagrozenia
ewentualne usuniecie zagrozenia

c)

zgodnie z istniej^cymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot,
pracownicy maja_ stosowac srodki ochrony indywidualnej
•

podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami
odblaskowymi,

•
d)

specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki sluchu, rekawice antywibracyjne

bezposredni

nadzor

nad

robotami

drogowymi

bedzie

pelniony

przez

uprawnionego kierownika budowy, majstrow, brygadzistow.

6. Informacje na temat transport!! i skladowania materialow na budowie:
•

wszystkie

materialy

bed^

przemieszczane

transportem

kolowym

oraz

urz^dzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiahi

7. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy
a)

sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice przeciwpozarowe i apteczki
pierwszej pomocy

b)

na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdowac
sie podstawowy sprzet przeciwpozarowy (gasnice, tlumice) oraz apteczka
pierwszej pomocy.
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Uwaga:

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robot b^dzie dostepna u
kierownika budowy

mgr inz. jWek Killman
upr. prqj. nr 126/»2 Sk-ce w specjaln.
korUtr. - inz. w zikresie dr6g i most6w
par.2\ust.l pkt^fpar.13 ust.l pkt.3 lit.b.
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ZALACZNIK NR 4. WYKAZ ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pozn. zm.)
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dla zadania pn. ,,Przebudowa
drog na terenie gminy Budziszewice - ulica Osiedlowa" (obejmuj^cy dzialk^
ozn. nr 697) zostal sporzadzony zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

/ mgr inz. JacekfflCillman
upr. proj. nr 126/92 ^c-ce w specjaln.
konstr. M|iz. w zajga^ie dr6g i mostbw
par.2 ust.l pkt.l i pic.13 ust.l pkt.3 lit.b

26

Tomaszow Maz. dnia 05.01.2016r.
w Tomaszowie Mazowieckkn
ul. 6w. Antoniego 41, tel. 44 7103314
97-200 Tomasz6w Mazowiecki
NIP 773-20-93-358 Regon 5906536 3

DECYZJA

Naszznak: ZDP.4326.2.0.0.2016

Na podstawie art. 29 ust.l, 3 pkt. 2 i ust.5 oraz art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460), § 2 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czenvca 2004 r. w
sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), oraz
Uchwafy - upowaznienia Nr 520/13 Zarz^du Powiatu z dnia 04.06.2013 r. do zatatwiania spraw nalez^cych do
kompetencji zarzgdcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowieri w sprawach
okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy dla Pana
Jacka Killmana oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2016 Gminy Budziszewice, ul. J. Ch. Paska
66, 97-212 Budziszewice w sprawie uzgodnienia lokalizacji wl^czenia drogi gminnej ul. Osiedlowej w
Budziszewicach (dziaika nr 697) ,do drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice — Rekawiec, w zakresie jezdni i
poboczy zgodnie z pismem oraz zal^czon^ mapkg.

z e z w a l a

s

na wl^czenia drogi gminnej ul. Osiedlowej w Budziszewicach (dzialka nr 697) do drogi powiatowej nr 4300E
Budziszewice - Rekawiec, w zakresie jezdni i poboczy z nastepuj^cymi zastrzezeniami:
1. Projekt budowlany musi odpowiadac przepisom Rozporz^dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U.
nr43poz.430z 1999r.).
2. Projektowana jezdnia i pobocza nie moze naruszac prawa wtasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada
inwestor.
3. Przed przystapieniem do wykonania powyzszego zadania nalezy uzyskac w ZDP Tomaszow Maz. decyzj? na zajecie pasa
drogowego drogi powiatowej zate^zaj^c oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budow? (zgtoszenia) od wtesciwego
organu administracji architektoniczno - budowlanej. Wraz z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy
ztozyd projekt zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robot, ktory nalezy uzgodnic w tutejszym ZDP.
4. Zgoda Zarz^du Drog Powiatowych wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z pozwoleniem na budowe,
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1 126 z poz.
Zm.).
5. Koszty budowy lub modernizacji urz^dzen w pasie drogowym zwi^zanych z realizacj^ zadania ponosi inwestor, na
ktorym spoczywa rowniez obowi^zek wykonania tych prac.
6. W przypadku kolizji inwestycji z istniej^cymi urz^dzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wlasny
koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia koliduj^cego urz^dzenia lub sieci.
7. Niniejsza decyzja stanowi podstaw^ do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107. § 4. Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdy
uwzglednia ona w calosci z^danie strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorz^dowego Kolegium Odwolawczego w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Slowackiego 19, za posrednictwem tutejszego ZDP w ciaj*u 14 dni od daty doreczenia.
Otrzymui^:

1.
2.

Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska, 97-212 Budziszewice
a/a

