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NAZWA ZADANIA: BUDOWA ULICY PIOTRA ŚWIERCA W GOGOLINIE 
 
 
 
 
NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń : 

 
a) DZIAŁ ROBÓT :  - 45000000 - 7 Roboty budowlane 

 

b) GRUPY ROBÓT:  - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów budowlanych lub ich   
                                                                   części oraz roboty w zakresie  inżynierii l ądowej i wodnej 

 
c) KLASY ROBÓT:    - 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii   komunikacyjnych i   
                                                                    elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei : wyrównywanie terenu      

                                               
        d)      KATEGORIA ROBÓT :   - 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT:   mgr inż. Mirosław Sieja upr. nr 29/95/Op  

SPRAWDZAJĄCY:   Andrzej Jęczmienny upr. nr 159/92/Op  

OPRACOWAŁ: Patryk Kawa   

 
 
 
 
 
 
SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ :  

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANY  

2) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

3) OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY  
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METRYKA PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU                                       

I PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
 

OBIEKT: ULICA PIOTRA ŚWIERCA W GOGOLINIE 
 
TEMAT: BUDOWA ULICY PIOTRA ŚWIERCA W GOGOLINIE 
 
DZIAŁKI : 51/1, 48/14, 51/3, 48/1, 48/15, 51/13 
 
ADRES: 47-320 GOGOLIN UL. PIOTRA ŚWIERCA 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROJEKTANT:   mgr inż. Mirosław Sieja upr. nr 29/95/Op  

SPRAWDZAJĄCY:   Andrzej Jęczmienny upr. nr 159/92/Op  

OPRACOWAŁ: Patryk Kawa   

 
 
 
 
 
 
Spis zawartości: 

1. Metryka projektu 
2. Projekt zagospodarowania terenu 
3. Opis techniczny 
4. Część rysunkowa 
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
6. Załączniki 
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OPIS  TECHNICZNY 

do 

PROJEKTU ZAGOPODAROWANIA TERENU                               
I PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO 

pt. 
„BUDOWA ULICY PIOTRA ŚWIERCA W GOGOLINIE ” 

 

Spis  treści : 
 

1. Przedmiot  opracowania 
2. Podstawa  opracowania 
3. Opis  stanu istniejącego 
4. Rozwiązania projektowe 
5. Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko 
6. Uwagi końcowe 
7. Warunki  BHP  i  ppoż. 

 
 

1. Przedmiot  opracowania 
 

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa ulicy Piotra Świerca w Gogolinie 
 

2. Podstawa  opracowania 

2.1 umowa ,  

2.2 mapa sytuacyjno-wysokościowa do  celów projektowych 

2.3 wizja lokalna i pomiary w terenie 

2.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Dziennik Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r., 

2.5 Ustawa „Prawo budowlane” 
 

3. Opis  stanu istniejącego 
 
3.1   Ulica Piotra Świerca w Gogolinie 
 
Ulica Piotra Świerca w Gogolinie jest drogą łączącą ulice Kasztanową i Norwida. Posiada ona 
nawierzchnię gruntową.  Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo w 
grunt .Szerokość pasa drogowego wynosi  10,0 m. 
 
3.1 Urządzenia obce 
 
W pasie drogowym ulicy Piotra Świerca znajduje się kablowa linia energetyczna wysokiego 
napięcia, kablowa linia niskiego napięcia, linia telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, 
kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.  
 
3.2 Warunki gruntowo wodne 
 
Z badań gruntu wynika, że grunt jest piaszczysty i piaszczysto gliniasty. 
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3.3 Zadrzewienie 
 

Brak 
 

3.4 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
 

Brak 
   

4.  Rozwiązania projektowe 
 
Projekt budowy ulicy Piotra Świerca w Gogolinie położonej na działkach nr 51/1, 48/14,  
przewiduje wykonanie koryta, wpustów ulicznych z przykanalikami, warstwy odcinającej , 
chodnika, podbudowy tłuczniowej, nawierzchni bitumicznej. Po wykonaniu tych robót przewiduje 
się wykonanie asfaltowej warstwy ścieralnej. 
Kategoria geotechniczna obiektu I. 
 
4.1 Roboty przygotowawcze 
    

- wytyczenie geodezyjne obiektu, 
- roboty rozbiórkowe istniejących elementów drogowych chodniki, krawężniki,                           
- frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach do innych ulic. 

 
4.2 4.2 Roboty ziemne  
 

- koryto drogi 
 
4.3 Odwodnienie 
 
          -      wykonanie wpustów ulicznych z przykanalikami 

 
4.4  Roboty regulacyjne 
 

  -      regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
  -      regulacja zaworów wodociągowych. 
 

4.5 Podbudowy i roboty krawężnikowe 
 
Projekt przewiduje wykonanie krawężników z ściekiem przykrawężnikowy z kostki brukowej, 
warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm, podbudowy warstwa dolna grubości 20 cm, warstwa 
górna grubości 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
 
4.6 Nawierzchnie 
 
Projekt przewiduje skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 2,5 kg/m2, wykonanie 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22 W grubości 5 cm, skropienie międzywarstwowe 
emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, wykonanie warstwy nawierzchni  z mieszanki 
mastyksowo grysowej SMA 11  grubości 4 cm 

 
4.7 Chodniki 
 
Projektuje się chodnik obrzeżony od strony działek budowlanych opornikiem betonowym 
10x25 ( na łukach włączeniowych obrzeżem 8x30), wykonanie warstwy odcinającej z  
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piasku grubości 10 cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 20 cm, wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm. 
             
4.8 Zjazdy 
 
Projektuje się zjazdy obrzeżone opornikiem betonowym 10x25, wykonanie warstwy 
odcinającej z piasku grubości 10 cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 20 cm, 
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm. 
 
4.9 Inne roboty 
 
Wykonanie zieleńców na włączeniu do ul. Norwida 
 
4.10 Główne parametry geometryczne 
 
       -     parametry projektowanych zjazdów indywidualnych: 

       -     długość budowanej drogi –259,50 m, 
       -     szerokość drogi  – 6 m, 
       -     powierzchnia jedni o nawierzchni bitumicznej -1467,11 m2 
       -     powierzchnia jezdni wraz ze ściekami – 1573,31 m2, 
- parametry projektowanych chodników. 

-      szerokość chodnika – 2,00 m, 
      -      powierzchnia nawierzchni chodników – 520,50 m2 
- parametry projektowanych zjazdów indywidualnych: 

- długość zjazdów – 2,00 m, 
- szerokości zjazdów –  7,00/5,00 m, 
- Powierzchnia zjazdów – 44,00m2. 

 
5.  DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚROGOWISKO                            

I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKT Y SĄSIEDNIE 
 

 
Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków – 
ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane będą tak do kanalizacji deszczowej, 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem  ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – budowa ulicy nie przyczyni się do emisji 
zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-czynnych 
(odorów), zlikwiduje obecnie występujące zapylenie, zatem nie będzie wpływać w sposób 
istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak i też 
globalnie na terenie gminy.  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów –podczas wykonawstwa robót powstaną niżej 
wykazane ilości odpadów w postaci: 
• destrukt bitumiczny [17.03.01] ok. 22,940 m3/43,586 Mg 
• pozostały gruz z nawierzchni dróg [17.01.81] ok. 28,280 Mg 
• inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 2,000 Mg 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001r.                  
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni 
asfaltowej  (kod odpadu – 17 03 01*) są ujęte na liście odpadów niebezpiecznych, zatem 
należy je przekazać do firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, 
zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zmianami). 
Pozostałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego 
celu przygotowanych miejscach. Gruz betonowy winien być przekazany do recyklingu.  
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Ziemia z wykopów będzie wywożona na składowisko odpadów do celów 
technologicznych.  
Ziemia urodzajna winna być ponownie wykorzystana i  zagospodarowana. Sposób 
zagospodarowania tych odpadów należy uzgodnić z  Inwestorem. 

d)   emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności  jonizującego,  pola  
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych  
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się –   projekt nie przewiduje do realizacji 
obiektów będących źródłem emisji hałasu do środowiska, ani obiektów emitujących 
promieniowanie jonizujące czy też pole elektromagnetyczne.  

e)   wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,  
wody  powierzchniowe i podziemne -  - realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 
wymaga wycinki drzew lub krzewów. Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu  
polegające na wykonaniu wykopów nie pociągną za sobą  zmian w postaci zachwiania 
równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym i na większym 
obszarze. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane zostanie  
zagospodarowany zgodnie z projektem i przeznaczeniem. 
Na trasie zamierzenia nie są zlokalizowane żadne cieki płynące ani rowy melioracyjne. 
Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie 
wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też 
powierzchniowe.         
f)   oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania  
przestrzenne,  funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko  przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie 
z odrębnymi   przepisami projektowania – w wyniku przeprowadzenia budowy ulicy 
Piotra Świerca powstanie dogodny dojazd do budowanego osiedla jednorodzinnego . 
Uporządkuje się w ten sposób ruch kołowy powodujący obecnie powstawanie zapylenia. 
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej obniży poziom tego 
zapylenia do minimum. 
Zastosowanie nowoczesnych  i bezpiecznych materiałów nie będzie miało negatywnego 
wpływu na środowisko. 

 
6. Dane o ochronie zabytków 

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków 
i zlokalizowanymi na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić 
do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków 
Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 

 
7. Uwagi końcowe 

Przy budowie należy zachować warunki podane w projekcie. Roboty wykonać należy oraz 
odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach 
technicznych 

8. Warunki  BHP i p.poż. zostały opracowane w załączniku:  
„ INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA”   
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powierzchnia 
powierzchnia 
średnia objęrość 

lp. km odległość 
wykop nasyp  wykop nasyp wykop nasyp  

           

          
1 0+ 3 10,693 0,000 

1,00 7,132 0,000 7,132 0,000 

2 0+ 4 3,570 0,000 

18,00 3,210 0,006 57,780 0,099 

3 0+ 22 2,850 0,011 

13,23 3,130 0,007 41,410 0,086 

4 0+ 35,23 3,410 0,002 

9,77 3,330 0,003 32,534 0,024 

5 0+ 45 3,250 0,003 

25,00 2,610 0,024 65,250 0,600 

6 0+ 70 1,970 0,045 

28,00 2,410 0,028 67,480 0,784 

7 0+ 98 2,850 0,011 

16,00 3,410 0,006 54,560 0,088 

8 0+ 114 3,970 0,000 

36,00 4,890 0,000 176,040 0,000 

9   150 5,810 0,000 

8,00 4,970 0,000 39,760 0,000 

10   158 4,130 0,000 

21,00 3,650 0,003 76,650 0,053 

11   179 3,170 0,005 

16,00 3,490 0,003 55,840 0,040 

12   195 3,810 0,000 

7,00 3,250 0,008 22,750 0,053 
13   202 

22,00 

2,690 0,015 

3,130 0,008 68,860 0,165 



          

14   224 3,570 0,000 

9,02 3,770 0,000 34,005 0,000 

15   233,02 3,970 0,000 

22,98 4,170 0,000 95,827 0,000 

16   256 4,370 0,000 

3,50 6,885 0,000 24,098 0,000 

17   259,5 9,400 0,000 

          

18         

          

      
  

    
        

        
      

  
  

  

        
      

  

  
          
      

256,50 

    

OGÓŁEM 919,975 1,991 

          

Ulica Piotra Świerca w Gogolinie 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 
1 2 3 4 5 6 
1. 0 1041101 Emulsja asfaltowa do nawierzchni 

drogowych 
kg 4 107,9080 

2. 0 1330499 Gwoździe budowlane kg 2,8960 
3. 1 1600506 Kruszywo łamane 0 - 31,5 m niesortowane t 1 110,7775 
4. 0 1600601 Miał (kruszyny) t 20,9797 
5. 0 1601801 Piasek zwykły m3 333,5567 
6. 1 16030024 Miesz.miner-asfalt.grys. AC 0-22  W do 

war. wiążącej 
t 182,5085 

7. 1 1603101 Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 t 112,2339 
37,4113 

8. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" 
workowany 

t 1,7435 

9. 0 1700307 Cement portlandzki zwykły "35" luzem t 5,9272 
10. 0 1800102 Cegły budowlane pełne kl.150 szt 468,0000 
11. 1 22200001 Oporniki drogowe 

bet.prostok.100x25x10cm 
m 277,4400 

12. 0 2220003 Krawężniki drogowe betonowe ścięte 
15x30cm 

m 68,3400 

13. 1 2220006 Krawężnik bet.prostok. prosty najazdowy-
100x22x15cm 

m 473,2800 

14. 0 2220802 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 70,3800 
15. 0 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare m2 614,7120 
16. 0 2301400 Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 40,3600 
17. 0 2301401 Roztwór asfaltowy "Abizol R" kg 19,9400 
18. 0 2370600 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B  

7,5 
m3 0,4640 

19. 0 2370602 Beton zwykły B-10 m3 0,9400 
20. 0 2370605 Beton zwykły B-20 m3 79,1289 
21. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 0,7400 
22. 0 2380809 Zaprawa cementowa M 15 m3 1,0620 
23. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 2,6696 
24. 0 2640003 Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.III m3 0,3172 
25. 0 2640900 Drewno iglaste okrągłe nasycone na 

stemple 
m3 1,4455 

26. 1 3 Opłata składowiskowa gruz betonowy t 28,2839 
27. 0 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 106,3869 
28. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm m3 0,0270 
29. 0 3990400 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,7722 
30. 0 3990710 Nasiona traw kg 0,1782 
31. 1 4 Opłata składowiskowa za składowanie 

ziemi 
m3 919,9750 

32. 0 5430004 Kręgi betonowe h=500 mm,śred.1000 mm szt 4,0000 
33. 0 5430905 Pierścień odciążający żelbetowy,śr.1200 

mm 
szt 12,0000 

34. 0 5450201 Nadstawki betonowe 
ściekowe,śr.500mm,L=1m 

szt 12,0000 

35. 1 5450301 Osadniki betonowe,śred.500 mm. L=1 m szt 12,0000 
36. 0 5450999 Pierścień podtrzymujący wpust szt 12,0000 
37. 0 5630102 Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 

160/4,7mm 
m 65,2800 

38. 0 5630103 Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi 
200/5,9mm 

m 8,0000 

39. 0 6340900 Stopnie kanałowe żeliwne dług.270 mm szt 3,4000 
40. 1 6343103 Wpust uliczny ściek.kołn.WUK-D kl.D-400 

kN 
szt 12,0000 

   Materiały pomocnicze   
   Razem:   
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1. Podstawa  opracowania 
 

Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  została  opracowana  zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)  

 
2. Opis  techniczny 

2.1 Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  
Całość  zamierzenia  obejmuje  budowę jezdni i chodnika i o parametrach: 

 
Parametry budowanej ulicy: 

       -     parametry projektowanych zjazdów indywidualnych: 
       -     długość budowanej drogi –259,50 m, 
       -     szerokość drogi  – 6 m, 
       -     powierzchnia jedni o nawierzchni bitumicznej -1467,11 m2 
       -     powierzchnia jezdni wraz ze ściekami – 1573,31 m2, 
- parametry projektowanych chodników. 

-      szerokość chodnika – 2,00 m, 
      -      powierzchnia nawierzchni chodników – 520,50 m2 
- parametry projektowanych zjazdów indywidualnych: 

- długość zjazdów – 2,00 m, 
- szerokości zjazdów –  7,00/5,00 m, 
- Powierzchnia zjazdów – 44,00m2. 
-  

2.2 Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych 
W pasie drogowym ulicy Piotra Świerca znajduje się kablowa linia energetyczna wysokiego 
napięcia, kablowa linia niskiego napięcia, linia telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, 
kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.  
 

2.3 Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenia  
bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi 

Na działkach na których realizowane będzie zamierzenie znajdują się: ulicei gminne.  kablowa linia 
energetyczna wysokiego napięcia, kablowa linia niskiego napięcia, Istnieje również możliwość 
natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na  mapie geodezyjnej,  dlatego roboty  ziemne 
związane  z  wykonywaniem wykopów  należy  wykonywać ze szczególną ostrożnością. 
 
2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  budowlanych 
W  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  szczególną  uwagę  należy  zwrócić uwagę na: 
           -     głębokie wykopy, 
          -      roboty w pobliżu podziemnych linii energetycznych wysokiego i  niskiego napięcia,  
           -     roboty w pasie drogowym ulic gminnych  pod ruchem na nich, 
           -     praca ludzi z pracującymi  maszynami drogowymi i sprzętem. 
 
2.5 Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  pracownicy  powinni  przejść  przeszkolenie  BHP                       
szkolenie  wstępne  w  zakresie  BHP, 
instruktaż  ogólny  związany  z  przepisami  BHP, 
instruktaż  stanowiskowy z szczególnym uwzględnieniem tematów: 

1) praca w głębokich wykopach 
2) praca w pobliżu podziemnych sieci energetycznych wysokiego i niskiego napięcia, 
3) praca pod ruchem, 
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4) współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej  w  czasie pracy 

maszyn i sprzętu, 
5) odzież robocza i ochronna, 
6) zapoznanie  pracowników  w  ramach  w/w  szkoleń  z  zagrożeniami  wynikającymi  z  

realizacji  zamierzenia  budowlanego. 
 
Fakt  odbycia  w/w  szkolenia  w  zakresie  BHP  winien  być  odnotowany  w  dokumentacji  
prowadzonej  przez  wykonawcę  robót. 
 
2.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające   niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą  bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiaj ącą szybką ewakuacje w przypadku wystąpienia zagrożeń: 
- zabezpieczenie budowy w  kompletne zestawy znaków drogowych i  urządzeń 

zabezpieczających wymagane  do wykonania organizacji ruchu  na czas robót. 
- wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz  sprzęt ochrony 

osobistej 
- wykonanie planu zagospodarowania placu budowy 
- opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
- bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie  niebezpiecznymi 

w tym przypadku praca  ludzi  sprzętu i maszyn pod i w sąsiedztwie linii podziemnych 
energetycznych oraz praca ludzi i sprzętu  pod  ruchem. 

 
Kierujący  robotami    powinien  zabezpieczyć  na  okres  trwania  robót  apteczkę  pierwszej  
pomocy  w  razie  zaistnienia  wypadku.  Po  zakończeniu  prac  teren  budowy  należy  uprzątnąć. 
 
2.7 Przepisy niezbędne  do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, 
poz. 1444 z 2001 r. z póź. zm)      

 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93,  poz. 

888 z 2004 r.)  
     

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zpóź. zm.)  
 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.                  
w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w  
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 
r.)  

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                       

i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 
 

• Rozporządzenia Ministrów Komunikacji oraz Administrac ji, Gospodarki terenowej                                  
i Ochrony   Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy   
wykonywaniu robót drogowych i mostowych.  (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.) 

 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie  bezpieczeństwa                    

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych. (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.) 

 
• Specyfikacje techniczne dla robót drogowych i mostowych : 

 
• Projekt Organizacji Ruchu na czas robót  

 
Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i specyfikacje oraz projekty określają wymagania                             
i warunki prowadzenia robót drogowych i stanowią podstawę opracowania „Planu bezpieczeństwa                  
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


