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I.

Wykaz właścicieli działek objętych zakresem
projektu

L.p.
1

Jedn.
Rejestr.
2

Nr
działki
3

1

G268

351

2

G268

341

3

G287

357/1

Właściciel

adres

4
5
gmina Koneck powiat Aleksandrów Kujawski
Obręb Straszewo [040106_2/0015]
Wł. Skarb Państwa
ul. Plac Teatralny 2
Tr. Zarz. Marszałek
87-100 Toruń
Województwa Kuj. – Pom.
Wł. Powiat Aleksandrowski z/s w Odolionie
ul. Szosa Ciechocińska 22
Tr. Zarz. Zarząd Dróg
Powiatowych w w
87-700
Aleksandrów
Aleksandrowie Kujawskim
Kujawski

Uwagi
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KPZMiUW
Rzeka
Tążyna

II.

OPIS TECHNICZNY
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ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia
budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego
4.4. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników projektowanego obiektu budowlanego
4.5. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych
4.6. Obszar oddziaływania obiektu
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6. Projektowane rozwiązania
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6.2. Umocnienia
7. Kolizje
8. Zasilanie placu budowy
9. Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
10. Roboty wykończeniowe

1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przebudowa istniejącego przepustu będącego w ciągu
przebudowywanej drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck.
Zakres projektu obejmuje wymianę ciągu przelotowego przepustu, wzmocnienie
korpusu drogi i wykonanie konstrukcji nawierzchni na przepuście.

2. Wykorzystane materiały, informacje i dane wyjściowe


Mapa do celów projektowych w skali 1: 500



Projekt branży drogowej



Przepisy branżowe - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - ze
zmianami

3. Warunki gruntowo-wodne
Jak wykazują badania geologiczne grunty w przeważającej części stanowią
piaski drobne i gliniaste, gliny piaszczyste. Wierzchnią warstwę stanowią grunty
nasypowe. Dno Tążyny jest kamieniste i w obrębie wylotu zamulone.
Woda gruntowa kształtowała się na poziomie wody w Tążynie.
Stosownie do rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012, poz. 463) oraz norm PN-EN 1997-1:2008 i PN:EN 1997-2:2009, warunki
gruntowe w podłożu sklasyfikowano jako proste. Dla udokumentowanych prostych
warunków gruntowych ustalono I kategorię geotechniczną.
Udokumentowane badaniami warunki geologiczno – inżynierskie nie stwarzają
żadnych

istotnych

ograniczeń

dla

realizacji

bezpośredniego

posadowienia

projektowanej sieci.
4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1. Istniejący stan zagospodarowania
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W miejscu przecięcia się trasy przebudowywanej drogi powiatowej z rzeką Tążyną
odcinek rzeki w km. 35+182 – 35+188 jest zarurowany. Światło prostokątnego
przewodu odcinka zarurowanego wynosi średnio 2,20m x 1,10m. Przewód
ograniczony jest ściankami betonowymi prostymi. Trudno określić konstrukcję i czas
wykonania przepustu ponieważ brak jest danych na jego temat. Przy przebudowie
drogi zmianie ulega długość przepustu ponieważ obok prowadzony będzie chodnik o
szerokości 2,0m. Budowla nie spełnia wymogów jakie dotyczą obiektów inżynierskich
na drogach publicznych.
W naziomie istniejącego rurociągu przebiega droga asfaltowa, której nawierzchnia
jest pouszkadzana.
4.2. Dane informujące, czy teren na którym projektowany jest obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję, nie znajdują się żadne obiekty
wpisane do rejestru zabytków a teren nie podlega ochronie.
4.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia
budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego
Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie eksploatowanym górniczo.

4.4. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i
zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego.
Na projektowanym obiekcie budowlanym nie występują zagrożenia dla
środowiska i zdrowia ludzi. Obok jezdni zostanie wykonany chodnik co podniesie
bezpieczeństwo użytkowników drogi. Projektowana inwestycja poprawi dojazd do
posesji mieszkańcom oraz ureguluje przepływ wód w granicach pasa drogowego.
Praca sprzętu budowlanego (koparka, spycharka) odbywać się będzie wzdłuż pasa
drogowego, na którym zwykle odbywa się ruch samochodów osobowych i
ciężarowych. Hałas wywołany pracą sprzętu do robót ziemnych w nieznacznym
stopniu zwiększy
6

w okresie robót dotychczasowy poziom hałasu.
4.5. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych
Nie dotyczy.
4.6. Obszar oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został
zaprojektowany. Nie zostaną zmienione warunki gruntowo – wodne. Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie - ze zmianami.

5.

Charakterystyka Tążyny
Długość całkowita Tążyny od ujścia do rzeki Wisły wynosi 49,8 km. Całkowita

powierzchnia zlewni Tążyny wynosi 495,8 km2.
Ujściowy odcinek rzeki Tążyny od drogi krajowej nr 91 do ujścia do rzeki Wisły
znajduje się pod wpływem wód powodziowych Wisły. Biegnący wzdłuż Tążyny wał
przeciwpowodziowy chroni Nizinę Ciechocińską przed wodami Wisły.
Przepływy w przekroju Otłoczynek km 5+950 dla którego zlewnia wynosi 417,3 km2
wynoszą odpowiednio:
Q1 = 16,34 m3/s
Q10 = 9,39 m3/s.
Projektuje się przebudowę przepustu i zrzut wód deszczowych w kilometrze 35+185
rzeki Tążyny dla którego powierzchnia zlewni przyjęta na podstawie atlasu
hydrologicznego wynosi 28 km2.
Spływy jednostkowe qSW i qSNW przyjęto na podstawie mapy spływów jednostkowych
opracowanie Stahy. Interpolacji dokonano przy zastosowaniu współczynnika
empirycznego n = (2/3).
qSW = 2 l/s/km2
qSNW = 0,25 l/s/km2.
QSW = 2*28 = 56 l/s = 0,056 m3/s
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QSNW = 0,25 *28 = 7 l/s = 0,007 m3/s
Q1% = 16,34 * (28/417,3)2/3 = 2,69 m3/s
Q10% = 9,39 * (28/417,3)2/3 = 1,53 m3/s.
6.

Projektowane rozwiązania

6.1. Przepust
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny dla projektowanego
przepustu drogowego na drodze klasy zbiorczej, do której jest zaliczana
projektowana droga wynosi Q1% = 2,69m3/s.
Wymiary przepustu dobrano dla napełnienia 50% wysokości przekroju przy
zachowaniu minimalnej odległości 0,25m pomiędzy zwierciadłem wody, a stropem
przepustu (§45 w.w. rozporządzenia) oraz zalecanego minimalnego spadku I = 5‰.
W km 35+176,3 – 35+186,1 rzeki Tążyny projektuje się przepust skrzynkowy
żelbetowy
o wysokości H = 1,50m i rozpiętości B = 2,00m. Maksymalna przepustowość
przepustu przy 75% wysokości napełnienia przepustu wynosi 3,7m3/s.
Przykrycie naziomem, wliczając w to warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
wynosi 0,55m.
Roboty wymagają czasowego wyłączenia z ruchu odcinka drogi powiatowej.
Wykonawca powinien wkalkulować w koszt robót odpowiednie oznakowanie odcinka
drogi. Oprócz tego dodatkowym kosztem będzie pompowanie wody które należy
prowadzić do osiągnięcia przez konstrukcję pełnej nośności.
Roboty rozbiórkowe i ziemne
Należy rozebrać istniejący korpus drogi na przepuście oraz przepust
skrzynkowy. Dno rzeki należy odmulić zgodnie z profilem podłużnym oraz
wyprofilować tak jak
i skarpy Tążyny.
Roboty fundamentowe
Zaprojektowano ławy pod murki czołowe szerokości 60 cm i głębokości 40 cm z
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betonu
C 25/30 zbrojone prętami Ø12 mm. Pręty zbrojeniowe pionowe w rozstawie co 20 cm
należy wypuścić w górę w celu dowiązania zbrojenia ścianki czołowej. Pod ławy
należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm.
Między ławami ścianek czołowych przepustu należy wykonać ławę z betonu C8/10
o grubości 30 cm i szerokości 280 cm – o 20 cm szersza z każdej strony od elementu
prefabrykowanego.
Roboty montażowe
Przepust zaprojektowano jako skrzynkowy zamknięty o wymiarach w świetle 150 x
200 cm i długości 10,8 m. Przepust należy wykonać z typowych elementów
prefabrykowanych.
Rury przepustu można układać nie wcześniej niż 5 dnia po wykonaniu podbudowy.
Elementy przepustu powinny czołowo do siebie przylegać, szczelina miedzy
elementami powinna być równa na całym obwodzie i nie większa niż 1,5 cm.
Szczeliny wypełnić z zewnątrz i wewnątrz przepustu zaprawą cementową.
Po ułożeniu ciągu przelotowego należy wykonać murki czołowe na wlocie i wylocie
przepustu. Murki czołowe żelbetowe powinny być wylewane na mokro z betonu
C25/30. Murki powinny być zbrojone w dwóch warstwach. Pręty pionowe Ø 12 o
rozstawie co 20cm oraz pręty poziome Ø 10 o rozstawie co 25cm. Murki czołowe
powinny posiadać na całej długości kapinos. Murek wlotowy należy wykonać o
długości 4,00m a wylotowy o długości 6,00m.
Mieszankę betonową należy układać warstwami, dokładnie zagęszczając wibratorem
buławowym.
Po wykonaniu murków czołowych należy wykonać żelbetową płytę zespalającą z
betonu klasy C 12/15 o grubości 14 – 16,3 cm. Płyta powinna być zbrojona siatką
prętów
Ø 10mm co 12,5 cm.
Na płycie sprzęgającej należy wykonać izolację grubą a na bokach przepustu izolację
cienką.
Izolacja gruba składa się z warstwy gruntującej ,,Abizol R” i trzech warstw papy
zgrzewalnej. Izolację cienką stanowi dwukrotna warstwa Abizolu.
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Roboty w zakresie konstrukcji nasypu:
Ciąg przelotowy należy obsypać piaskiem w celu odtworzenia rozebranego
nasypu drogi. Obsypka z piasku powinna charakteryzować się wskaźnikiem
zagęszczenia co najmniej ls=1,0. Wykonywanie obsypki z piasku można rozpocząć
nie wcześniej niż 7 dni po zabetonowaniu murków.
Roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni:
Pod podbudową należy rozłożyć geosiatkę polipropylenową
dwukierunkową o wytrzymałości na rozciąganie min. 20 kN/m w obu kierunkach.
Po jednej stronie drogi przewidziano ustawienie barier mostowych mocowanych do
murka czołowego. Rodzaj i ustawienie barier określono w projekcie drogowym.
Projektowana droga składać się będzie z jezdni o nawierzchni asfaltowej o
szerokości 5,5m oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,0m.
6.2. Umocnienia
Dno i skarpy rowu na wlocie i wylocie przepustu należy wzmocnić narzutem
kamiennym gr. 30 cm. Skarpy rzeki należy umocnić w obrębie prowadzonych robót
ściankami typu L
o wys. min. 1,0m.
Nadzór nad robotami powinny sprawować osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane w branży drogowej lub konstrukcyjnej.
Wszyscy pracownicy przebywający na placu budowy powinni być przeszkoleni w
zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz być wyposażeni w
odpowiednią odzież ochronną.
Ważne etapy robot powinny być odbierane komisyjnie w obecności kierownika robot,
inspektora nadzoru i przedstawiciela inwestora. Odbiór powinien być potwierdzony
protokołem lub wpisem do dziennika robot budowlanych.
Wszelkie roboty zanikające powinny być odbierane przez inspektora nadzoru i
wpisane do dziennika. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny odbywać się
po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru.
Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien przedstawić deklaracje zgodności na
używane materiały budowlane inspektorowi nadzoru. Materiałów można użyć jedynie
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po ich zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru.
Roboty należy wykonywać w okresie suchym, kiedy przepływ wody istniejącym
rowem jest możliwie niewielki. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę robot
fundamentowych i montażowych koszt przepompowywania wody, gdyż nie jest
możliwe całkowite zamkniecie przepływu. Wykonawca powinien prowadzić dziennik
robot budowlanych.
7. Kolizje
Pod przepustem przebiega wodociąg i należy roboty fundamentowe w jego
obrębie wykonywać ze szczególną uwagą. W przypadku kolizji z projektowanym
przepustem należy jego niweletę dostosować do niwelety nowego przepustu oraz
umieścić w rurze ochronnej.
Ponieważ nie wyklucza się istnienia innych sieci nie zinwentaryzowanych na
mapach, w przypadku napotkania istniejącej infrastruktury podziemnej, skrzyżowania
z projektowaną siecią należy zabezpieczyć:
 na czas wykonywania robót, istniejącą infrastrukturę podziemną należy
zabezpieczyć
w wykopie poprzez podwieszenie w rurze ochronnej stalowej, połówkowej
skręconej objemkami (wodociągi).
 kable telefoniczne i energetyczne

– na odcinkach kanału wykonywanych w

wykopie - w miejscach kolizji na kable należy nałożyć dwudzielne rury ochronne
typu PS o średnicy 110mm dla kabli eN i teletechnicznych. Na czas realizacji
robót kable należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie. Odkopanie kabli
wykonywać tylko i wyłącznie ręcznie.
8. Zasilanie placu budowy
Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze)

–

wykonawca robót winien wystąpić do RE Radziejów w celu poboru energii z sieci
energetycznej NN.
9. Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót zostanie opracowany
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przez Wykonawcę w zależności od harmonogramu budowy.
Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:
 ustawienie barierek zabezpieczających lub ogrodzenie tymczasowe z paneli
siatkowych
 oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymogami technicznymi (znaki A-12b, A-12c, A-14, B-33 i bariery U-3c i U-20b)
Poza kosztami robót budowlano-montażowych, wykonawca winien uwzględnić koszty
związane z organizacją ruchu na czas robót (znaki i bariery drogowe) oraz
z zajęciem pasa drogowego.
10. Roboty wykończeniowe
Dla całego obiektu nie przewidziano nakładów rzeczowych na rozbiórkę i
naprawę istniejącej drogi gdyż wielkości te zostały uwzględnione w projekcie
drogowym.
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Spis treści
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych,
określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. Środki

techniczne

i

organizacyjne

zapobiegające

niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w 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
Zakres robót objętych informacją obejmuje wykonanie przebudowy przepustu
drogowego o długości całkowitej 9,8m
Kolejność

wykonania

–

rozbiórka

istniejącego

przepustu,

odmulenie

do

projektowanej niwelety, budowa nowego przepustu..
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W obszarze objętym projektem znajdują się pasy uliczne z istniejącą
zabudową oraz uzbrojeniem: sieci wodociągowe, telefoniczne, energetyczne
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
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Z uwagi na charakter inwestycji wymagający wykonania

wykopów ziemnych,

poruszanie się maszyn budowlanych (koparki, dźwigi, samochody wywrotki) oraz
istnienie

infrastruktury podziemnej - na całym terenie budowy może wystąpić

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4.

Przewidywane

zagrożenia

występujące

podczas

realizacji

robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsca i czas ich
występowania.
•

charakter robót wymaga wykonania wykopów budowlanych o gł. około 3,0m.
Projektuje się wykonanie wykopów o ścianach pionowych w pełnym szalunku
z wyprasek lub szalunków płytowych układanych systematycznie w miarę
postępu robót.

•

wykonanie robót ziemnych i montażowych w strefie występowania czynnego
uzbrojenia podziemnego

•

mechaniczny załadunek i wyładunek na miejsce wbudowania (dno wykopu)
materiałów budowlanych

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone
jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego
powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach
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osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.
Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie
okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
których występują szczególnie duże zagrożenia zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe
– nie rzadziej niż raz w roku. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie
okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.
Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych
realizowane były według programów dostosowanych pod względem formy i treści do
poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym
stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym
stosownych kwalifikacji. na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
urządzeniach udostępnia się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi
zapoznaje

się

pracowników,

dokonując

stosownego

zapisu

do

Rejestru

dokumentacyjnego szkoleń.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń.
Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją
sieci objętych projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie.
Nie przewiduje

się odstępstwa od tych przepisów, jak również nie ustala się

niniejszym specjalnych wymagań nie objętych obowiązującymi przepisami. W
zakresie robót objętych przedmiotowym projektem szczegółowe wytyczne dotyczące
zabezpieczeń i bhp są przedmiotem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
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budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporządzenia są
odpowiednie

dla

zakresu

projektowanych

robót.

Wykonawca

robót

przy

opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany jest do stosowania między innymi
wymienionego rozporządzenia korzystając z dokumentu źródłowego.
Poniżej podano podstawowe wytyczne robót w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia:
6.1. Roboty ziemne
•

Wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice
ostrzegawcze

•

Zastosować oświetlenie dla warunków nocnych szczególnie przy
przejściach w pobliżu istniejących wjazdów

•

Wykonać barierki ochronne 1.10m

•

Wykonać przejścia dla pieszych nad liniowymi wykopami otwartymi

•

Wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu
szerokoprzestrzennego

•

Należy zapewnić dojazd służb ratowniczych do poszczególnych posesji

6.2 Transport i składowanie materiałów budowlanych
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie
budowy wymaga przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy
eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urządzeń. Niezależnie od tego
powinny być spełnione następujące wymagania:
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest
zabronione.
Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne
z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy
powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
składować

materiałów,

sprzętu

lub

innych

przedmiotów.

Szerokość

dróg

komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych środków transportowych i
nasilenia ruchu. Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty
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przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu
na drogach publicznych.
Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może
przekraczać: 100 kg – po twardej nawierzchni i 75 kg – po nawierzchni
nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunku na taczce po
pochylniach większych niż 8% oraz na odległość przekraczająca 200 m.
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.
Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów
budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów
niż:
2 m – dla linii nn,
5 m- dla linii wn do 15 kV
10 m – dla linii wn do 30 kV
15 m – dla linii wn powyżej 30 kV
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być
wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub
rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.
Na budowie szczególną uwagę należy przywiązywać do właściwej organizacji
ręcznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy.
Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie jest to możliwe – należy
zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju,
zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:
1) 30 kg – przy pracy stałej,
2) 50 kg – przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30
kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczająca 25 m.
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Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno
odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała
masa nie przekraczająca:
1) 25 kg – przy pracy stałej,
2) 42 kg – przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie
przekraczającej 500 kg.
Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o
twardej nawierzchni nie może przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą
wózka. Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochylniach większych niż 5%
masa

ładunku,

łącznie

Niedopuszczalne

jest

z

masą

ręczne

wózka,

nie

przemieszczanie

może

przekraczać

ładunków

na

350

kg.

wózkach

po

pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.
Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. Wózki
przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach
powinny posiadać sprawnie działające hamulce.
Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien
zapewniać stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewożone na
wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka i przesłaniać pola widzenia. W
wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach
niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym
bezpieczne jej wykonanie.
Drabina przystawna powinna być oparta w taki sposób, aby kąt jej nachylenia wynosił
od 65o do 75o. Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do
niej. Zabronione jest stosowanie drabin jako drogi stałego transportu, a także do
przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg. Drabiny wolno ustawiać wyłącznie na
stabilnym podłożu. Zabronione jest opieranie drabiny przystawnej o śliskie
płaszczyzny, o obiekty lekkie, wywrotne albo stosy materiałów, nie zapewniające
stabilności drabiny.
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6.3 Maszyny i inne urządzenia techniczne.
Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać
dokumentację techniczno-ruchową, która znajduje się u kierownika budowy.
Kierownik

budowy

winien

zapoznać

pracowników

z

dokumentacją

przed

dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacji, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń
technicznych odbywają się zgodnie z instrukcją producenta a zapisy z ich
dokonywane są w paszportach i książkach konserwacji.
Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie
posiadającym stosownych kwalifikacji.
6.4 Prace które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby:
•

prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają
na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem,

•

prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi
wieżowych i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych,

•

prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające
posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych
albo pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem,

•

prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie
lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w
obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek),

•

prace

przy

wykonywaniu

prób

i

pomiarów

przy

urządzeniach

elektroenergetycznych,
•

prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i
dokach monterskich,

•

prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokości,

•

prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m.
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6.5 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) wykonać
z agregatu prądotwórczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon
Energetyczny w Toruniu, przez pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.
6.6 Wykopy budowlane
Szalunki wykopów wykonywać równocześnie z postępującym wykopem.
W

strefach

występowania

infrastruktury

podziemnej,

określonych

normami

branżowymi dla poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego – roboty
wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia.
Zabezpieczenie kolizji wykonać zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi
przez właściciela sieci oraz obowiązującymi normami.
Planowane roboty są robotami punktowymi na otwartym terenie. Nie
zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
W/w roboty budowlane wykonywane w zarysie istniejącego pasa
drogowego nie stwarzają zagrożeń wyszczególnionych art. 21a ust. 1a i 2 Prawa
Budowlanego i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz U.
Nr 120 poz. 1126).
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VI.

Uprawnienia projektanta i projektanta
sprawdzającego
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.

Plan Orientacyjny 1:25 000

2.

Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500

3.

Projekt przepustu

4.

Profil Tążyny
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