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za rok 2010. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego-wykonawczego 

 
TEMAT: 

Budowa zjazdu z Drogi Wojewódzkiej Nr 413 w m. Ligota Prószkowska do 
projektowanego budynku OSP na dz. nr 521/1 

 
 
1. DANE EWIDENCYJNE 

 INWESTOR: Urząd Gminy w Prószkowie, ul. Opolska 17; 46-060 Prószków 
 OBIEKT: Zjazd publiczny; 
 ADRES INWESTYCJI: działka nr 417/1, 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); 

� Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich zezwalająca na lokalizację zjazdu publicznego 
z drogi wojewódzkiej; 

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

Teren, do którego projektowany jest zjazd (tj. działka nr 521/1 ark. m. 5) jest 
niezagospodarowany. Do działki przylega pas drogowy Drogi Wojewódzkiej Nr 413 
szerokości jezdni 6,00 [m]. 

Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdu publicznego zapewniającego bezpośredni 
dostęp na działkę budowlaną nr 521/1 k. m. 5 z Drogi Wojewódzkiej Nr 413 w miejscowości 
Ligota Prószkowska. Początek zjazdu publicznego usytuowany będzie na krawędzi jezdni 
Drogi Wojewódzkiej – punkt został oznaczony na planie zagospodarowania terenu jako 
„nawiązać do stanu istniejącego”. Droga Wojewódzka w miejscu projektowanego zjazdu 
posiada nawierzchnie bitumiczną.  
 
4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA. 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się zjazd o szerokości jezdni 5,00 [m], 
włączenie do Drogi Wojewódzkiej wyokrąglono łukami o promieniach R=5,0 [m]. Projektuje 
się włączenie zjazdu do drogi wojewódzkiej Nr 413 pod kątem 90O do jej kierunku - 
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podyktowane jest to powiązaniem zjazdu z projektowanym parkingiem przy budynku OSP - 
według odrębnego opracowania. Na całej długości zjazdu przebieg trasy jest prostoliniowy.  

Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni zjazdu 
poprzez pochylenie poprzeczne zjazdu wynoszące 2%, oraz pochylenie podłuŜne wynoszące 
2,00%. Wody opadowe zostaną odprowadzone na działkę inwestora – dalej zostaną ujęte 
systemem kanalizacji deszczowej (w obrębie działki nr 521/1 ark. m. 5).   

 
5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. 

Projektowany zjazd lokalizuje się na działce nr 417/1 ark. m. 5 w miejscowości                    
Ligota Prószkowska 
 Projektowane parametry zjazdu: 
� szerokość jezdni: 5,00 m; 
� promienie łuków: 5,00 m  
Spadki podłuŜne: 
� spadek 2,00% w kierunku działki inwestora na długości zjazdu w pasie drogi 

wojewódzkiej j i na drodze dojazdowej do budynku OSP – projektowanej wg odrębnego 
opracowania. 

Pochylenie poprzeczne na początku zjazdu dostosować do nachylenia krawędzi jezdni drogi 
powiatowej, przechodząc następnie w spadek poprzeczny jednostronny wynoszący 2%. 
Układ konstrukcyjny nawierzchni zjazdu:  
� 8 cm – betonowa kostka brukowa 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; 
W miejscu połączenia zjazdu z Drogą Wojewódzką zaprojektowano krawęŜnik betonowy 

15x22 posadowiony na ławie betonowej z oporem. Obramowanie nawierzchni zjazdu 
zaprojektowano z krawęŜnika betonowego 15x30 posadowionego na ławie betonowej z 
oporem. Ławy z oporem wykonać z betonu B-15. W ramach opracowania projektuje się 
wykonanie na szerokości chodnika krawęŜnika najazdowego 15x22 wyniesionego 2 cm 
ponad nawierzchnię zjazdu. W celu dostosowania wysokościowego chodnika do 
projektowanych rozwiązań konstrukcyjno-wysokościowych zjazdu projektuje się przełoŜenie 
chodnika po 6 m z kaŜdej strony wjazdu. 
Układ konstrukcyjny nawierzchni przekładanego chodnika:  
� 5 cm – betonowe płytki 50x50x5      
� 3,0 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1/3;  
� 10 cm – podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie; 
 
6. SPOSÓB I WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU. 

Projektowany zjazd publiczny z Drogi Wojewódzkiej Nr 413  słuŜył będzie wyłącznie 
zapewnieniu dojazdu  na działkę nr 521/1 ark. m. 5 w m. Ligota Prószkowska. 

 
7. DANE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USŁUGOWEGO , 

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

LINIOWEGO – nie dotyczy. 
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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 zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 413 w miejscowości Ligota 
Prószkowska na działkę budowlaną 521/1 nie zmienia warunków wodno – gruntowych oraz 
dotychczasowego sposobu uŜytkowania terenu i 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: 
Budowa zjazdu z Drogi Wojewódzkiej Nr 413 w m. Ligota Prószkowska do 
projektowanego budynku OSP na dz. nr 521/1 

 
  

Lokalizacja:   
Działka nr  417/1 ark. m. 5 obręb Ligota Prószkowska, gmina Prószków 
 
 
Inwestor:           Urząd Gminy w Prószkowie 
 ul. Opolska 17 
 46-060 Prószków 
 
Projektant:  inŜ. Kazimierz Sztajglik 
Specjalność w zakresie:  inŜ. budownictwa drogowego 
 Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania 
Nr uprawnień:  11/92/Op-U.W. Opole 
 
 
 
Data opracowania:         20.01.2010 r.  
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1.  Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Zakres robót obejmuje budowę zjazdu z Drogi Wojewódzkiej Nr 413 w m. Ligota 
Prószkowska do projektowanego budynku OSP na dz. nr 521/1 
 
Kolejność wykonywanych  robót 
� zagospodarowanie placu budowy; 
� roboty rozbiórkowe; 
� 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. 
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi wojewódzkiej. 
 
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 20.01.2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


