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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego-wykonawczego branŜy drogowej 

 
TEMAT: 

Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (OSP) 
 
 
1. DANE EWIDENCYJNE 

 INWESTOR: Urząd Gminy w Prószkowie, ul. Opolska 17; 46-060 Prószków 
 OBIEKT: Plac manewrowy wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszym; 
 ADRES INWESTYCJI: działka nr 521/1, ark. m. 5; obręb Ligota Prószkowska 
 BRANśA:  drogowa; 
 STADIUM:  projekt budowlany-wykonawczy. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa zawarta z Inwestorem; 
 Uzgodnienie funkcji z Inwestorem. 
 Mapa zasadnicza w skali 1:500 do celów projektowych; 
 Przepisy techniczno-budowlane: 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 
roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.); 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst – Dz. U. z 2006r. Nr 
193 poz. 1430 z poźn. zm. ); 

�  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 
2003 roku); 

� Wizja w terenie. 
 
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U śYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Teren, na którym projektowany jest plac manewrowy wraz z miejscami postojowymi (tj. 
działka nr 521/1 ark. m. 5 jest w chwili obecnej niezagospodarowany. Do działki przylega pas 
drogowy Drogi Wojewódzkiej Nr 413. 

Przedmiotem opracowania jest budowa placu manewrowego wraz z miejscami 
postojowymi oraz ciągiem pieszym przy projektowanym budynku OSP w Ligocie 
Prószkowskiej. Droga manewrowa zapewni moŜliwość wyjazdu ze straŜnicy wozów 
bojowych, miejsca parkingowe słuŜyły będą obsłudze pojazdów osobowych osób 
korzystających ze straŜnicy. Zaprojektowano 6 miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0 m oraz 
jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej o wym. 3,6x5,0 m. Miejsca postojowe 
wyznaczyć poprzez ich obramowanie dwoma rzędami kostki granitowej 7/9 koloru rudego. 
 
4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA. 

 Projektowany plac manewrowy, miejsca postojowe oraz ciąg pieszy zaprojektowano z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznego wyjazdu do akcji poŜarniczych 
wozów bojowych, z zastosowaniem typowych rozwiązań stosowanych w drogownictwie. 
Główną funkcją projektowanego obiektu jest obsługa wozów bojowych oraz zapewnienie 
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bezpiecznej obsługi osób korzystających z nowoprojektowanego obiektu OSP w Ligocie 
Prószkowskiej. 
 Lokalizacja, przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne w pełni harmonizują z 
przyległym terenem między innymi dzięki: 
� płynnemu wkomponowaniu wysokościowemu placu manewrowego oraz miejsc 

postojowych w istniejące zagospodarowanie terenu; 
 

5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. 

Projektowany zakres prac przedstawiony został na planie zagospodarowania terenu w 
skali 1:500. Odwodnienie przewidziano przez nadanie projektowanym nawierzchniom 
odpowiednich spadków podłuŜnych i poprzecznych. Wody opadowe odprowadzone zostaną 
częściowo powierzchniowo na tereny zieleni (z chodnika wzdłuŜ budynku OSP), częściowo 
poprzez korytko odwadniające klasy D400 oraz dwa wpusty deszczowe do projektowanej w 
ramach odrębnego opracowania kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wpustów, korytka 
odwadniającego oraz sposób odwonienia projektowanych powierzchni zostały pokazane na 
rys. nr 2.2. Plan zagospodarowania terenu – odwodnienie. Kolidujący z projektowanym 
placem manewrowym słup energetyczny zostanie przestawiony (przestawienie słupa w 
ramach odrębnego opracowania projektowego). 
Układ konstrukcyjny nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych:  
� 8 cm – betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Behaton      
� 3,0 cm - podsypka z miału kamiennego 0/4mm  
� 10 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie; 
� 15 cm – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 31,5/63 

stabilizowanego mechanicznie; 
� 15,0 cm - warstwa odsączająca z piasku WP>35. 
Układ konstrukcyjny nawierzchni ciągu pieszego wzdłuŜ budynku OSP:  
� 6 cm – betonowe kostka brukowa koloru szarego typ cegiełka;    
� 3,0 cm - podsypka z miału kamiennego 0/4mm  
� 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie; 
� 15,0 cm - warstwa odsączająca z piasku WP>35. 

Obramowanie nawierzchni drogi manewrowej zaprojektowano z krawęŜnika betonowego 
15x30 posadowionego na ławie betonowej z oporem. Ławy z oporem wykonać z betonu B-
15. Miejsca postojowe wyznaczyć z dwóch rzędów kostki granitowej 7/9 koloru rudego. 
Obramowanie chodnika od strony terenów zieleni zaprojektowano z obrzeŜa chodnikowego 
6x20 posadowionego na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B-15. 

Wytyczenie obiektu przeprowadzić w nawiązaniu do reperu roboczego o rzędnej 
H=182,79 (góra hydrantu p.poŜ. – patrz rys. nr 2.1. Plan zagospodarowania terenu).                                    

 
6. SPOSÓB I WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU. 

Projektowany plac manewrowy, miejsca postojowe oraz ciąg pieszy słuŜyły będą 
obsłudze wozów bojowych oraz zapewnieniu bezpiecznej obsługi osób korzystających z 
nowoprojektowanego obiektu OSP w Ligocie Prószkowskiej 

 
7. DANE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USŁUGOWEGO , 

PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO – nie dotyczy. 
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8. ROZWI ĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU 
LINIOWEGO – nie dotyczy. 

 
9. ROZWI ĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSA śENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO – nie dotyczy. 
 
10. ROZWI ĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZ ĄDZEŃ INSTALACJI 

TECHNICZNYCH – nie dotyczy. 
 
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU – nie dotyczy.  
 
12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ĄCE 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ  NA ZDROWIE LUDZI. 
Projektowane rozwiązania są rozwiązaniami typowymi, z zastosowaniem typowych 

technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Nie przewiduje się wariantowych 
rozwiązań z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz na ograniczone moŜliwości terenowe.   

Roboty budowlane moŜna rozpocząć po wcześniejszym opracowaniu i zatwierdzeniu 
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. 

W procesie realizacji projektowanego przedsięwzięcia nie wystąpią prace, które mogą 
mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi.  

Budowa placu manewrowego, miejsc postojowych oraz ciągu pieszego nie zmienia 
warunków wodno – gruntowych oraz nie wpływa ujemnie na środowisko.  
 
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIW PO śAROWEJ OKRE ŚLONE W 

ODRĘBNYCH PRZEPISACH – nie dotyczy. 
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

NA PLACU BUDOWY 
 
 
Nazwa zamówienia: 
Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (OSP) – branŜa drogowa 

 
  

Lokalizacja:   
Działka nr  521/1 ark. m. 5 obręb Ligota Prószkowska, gmina Prószków 
 
 
Inwestor:           Urząd Gminy w Prószkowie 
 ul. Opolska 17 
 46-060 Prószków 
 
 

Funkcja Imię i nazwisko 
Numer 

uprawnień 
Podpis 

Projektant mgr inŜ. Przemysław Zawadzki 
OPL/0096/ 
POOK/04 

 

 
 
 

 
 
 
Data opracowania:         12.02.2010 r.  
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1.  Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 Zakres robót obejmuje budowę placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi 
oraz ciągiem pieszym przy projektowanym budynku OSP w Ligocie Prószkowskiej 
Kolejność wykonywanych  robót 
� zagospodarowanie placu budowy; 
� roboty ziemne; 
� roboty budowlane; 
� roboty wykończeniowe; 
Szczegółowy opis kolejności wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi 
wykonywania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.  Wykaz istniejących budynków obiektów budowlanych. 
Niezagospodarowana działka nr 521/1. 
 
3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy 
zagospodarowania terenu: 
� ogrodzenie terenu drogi; 
� doprowadzenie energii elektrycznej i wody. 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

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

Przewiduje się występowanie następujących zagroŜeń podczas realizacji robót budowlanych: 
� zagroŜenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi (kontakt człowieka z 

ruchomymi elementami maszyn i urządzeń); 
� zagroŜenia związane z przemieszczaniem się pracowników (upadki, poślizgnięcia na 

stanowisku pracy oraz w trakcie dojścia lub opuszczania stanowiska pracy); 
� zagroŜenia poraŜeniami prądem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urządzenia 

elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna); 
� zagroŜenie osuwaniem się skarp wykopu. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
InstruktaŜ powinien obejmować następujące zagadnienia: 
a) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia: 
� dokonanie analizy przyczyn wystąpienia zagroŜenia; 
� usunięcie przyczyn wystąpienia zagroŜenia; 
� stosowanie środków zapobiegawczych. 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej: pracodawca 

dostarczy pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie 
robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach ze względu na 
wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi: 
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� przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych osoba nadzorująca pracowników 
informuje pracowników o groŜącym niebezpieczeństwie, zasadach bezpiecznego 
wykonywania pracy i  stosowanych sygnałach ostrzegawczych; 

� prace szczególnie niebezpieczne mogą wykonywać pracownicy, którzy posiadają 
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalające na wykonywanie tego rodzaju 
prac; 

� przed przystąpieniem do prac naleŜy skontrolować stan techniczny uŜywanych do tych 
prac urządzeń i maszyn, stan środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników, 

� przygotowanie środków niebezpiecznych powinno się odbywać w specjalnie 
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach; 

� w miejscach lub pomieszczeniach, w których wykonuje się prace niebezpieczne, 
zabronione jest przebywanie osób nie zatrudnionych przy tych pracach. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

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

���� szkolenie pracowników; 
���� wyposaŜenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w zaleŜności od rodzaju 

wykonywanej pracy; 
���� kontrola stanu technicznego narzędzi, urządzeń i maszyn roboczych oraz utrzymywanie 

ich w stanie nie zagraŜającym bezpieczeństwu pracy; 
���� utrzymywanie ładu i porządku na budowie; 
���� oznakowanie miejsc gdzie znajdują się: podręczny sprzęt gaśniczy oraz środki pierwszej 

pomocy medycznej; 
���� umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonów: alarmowych, 

kierownika budowy, inwestora, itp. 
 
 
 

 
Kluczbork, dnia 12.02.2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


