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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Inwestor 

 

Powiat Wołomiński 

ul. Prądzyńskiego 3 

05-200 Wołomin 

2. Autor opracowania  

 
PRO STUDIO Pracownia Projektowa - Karolina Gulańczyk 

ul. Zamojskiego 8 

09-300 Żuromin 

 

3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty, publikacje i akty prawne: 

� Umowa z Inwestorem, nr 032.82.2012, z dn. 28.02.2012r. 

� mapa do celów projektowych, w skali 1:500,  

� Decyzja nr 4/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Wołominie, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

� Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM 1997r, 

� Materiały uzyskane od Inwestora, 

� Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy. 

4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 4360W (ul. Radzymińska) w Wołominie polegająca na budowie chodnika - odcinek od ul. 
Kraszewskie do ul. Witosa”. 

Przebudowa polegać będzie na budowie chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej  
nr 4360W  (ul. Radzymińska) na odcinku od ulicy Kraszewskiej do ul. Witosa, przy zachowaniu 
istniejących zasad odwodnienia. Budowa chodnika ma zapewnić bezpieczny ruch pieszych w ciągu 
drogi powiatowej (ul. Radzymińska). Projekt przewiduje również przebudowę istniejących zjazdów na 
posesje i przyległe działki. 
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Zakres projektu obejmuje następujące roboty: 

� roboty przygotowawcze, 

� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej, 

� przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi powiatowej, 

� oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi  
i przydrożnych rowach dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

� wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami. 

5. Lokalizacja opracowania 

Projekt obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4360W w Wołominie (ul. Radzymińska) w powiecie 
wołomińskim od skrzyżowania z ulicą Kraszewską do skrzyżowania z ul. Witosa. 

 

Rys. nr 1 – Lokalizacja inwestycji 

 

Projekt nie zakłada konieczności poszerzenia istniejącego pasa drogowego. 

W tabeli poniżej zestawiono wszystkie działki w obrębie pasa drogowego 
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Tabela 1 Numery działek w obrębie pasa drogowego 

Lp. nr działki Obr ęb Miasto i Gmina Powiat 

1 272/1, 272/2 03 Czarna 

2 96 03 Wołomin 

3 119 04 Wołomin 

4 1 06 Wołomin 

Wołomin wołomiński 

 

6. Istniej ące zagospodarowanie 

Na odcinku od ul. Kraszewskiej do skrzyżowania z ul. Witosa droga powiatowa ma szerokość ok. 7,0m. 
Droga posada nawierzchnię bitumiczną. Droga obustronnie ograniczona jest krawężnikami. Poza 
początkiem opracowania na długości ok. 15m, nie występują chodniki.  W/w chodnik zlokalizowany jest 
po prawej stronie i posiada szerokość 2,0m. Chodnik wykonany jest z płyt chodnikowych. 

Istniejące zagospodarowanie terenu przedstawiono na fotografiach nr 1, 2, 3 i 4. 

 

Fot. nr 1 – Widok na skrzyżowanie z ul. Kraszewską 
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Fot. nr 2 – Typowy przekrój drogi powiatowej / widok od ul. Kraszewskiej 

 

 

Fot. nr 3 – Typowy przekrój drogi powiatowej / widok od ul. Witosa 
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Fot. nr 4 – Widok na skrzyżowanie z ul. Witosa 

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa krzyżuje się z 9 ulicami o nawierzchni bitumicznej  
i gruntowej. Ulice te służą, jako dojazdy do posesji i zabudowań. W tabeli poniżej wyszczególnione 
zostały wszystkie drogi i ulice poprzeczne. 

 

Tabela 2 Wykaz istniejących skrzyżowań z ulicami poprzecznymi 

Lp. Pikieta ż Nazwa 
Szeroko ść 

drogi [m] 

Rodzaj 

nawierzchni  
Strona 

1 1+436 ul. Kraszewska 6,0 trylinka L  

2 1+571 ul. Lipowa 6,0 trylinka L  

3 1+571 ul. Torfowa 6,0 bitumiczna P 

4 1+754 ul. Szkolna 4,0 gruntowa L 

5 1+936 ul. Willowa 6,0 gruntowa L 

6 2+111 ul. Akacjowa 4,5 bitumiczna L 

7 2+220 ul. Elizy Orzeszkowej 5,0 gruntowa P 

8 2+320 ul. Kochanowskiego 5,5 gruntowa L 

9 2+681 ul. Witosa - rondo - bitumiczna - 

Na całym odcinku drogi zlokalizowane są zjazdy publiczne nie stanowiące dróg publicznych oraz zjazdy 
indywidualne. Zjazdy publiczne spełniają funkcję dojazdów do punktów usługowych lub wielu  posesji 
położonych bezpośrednio przy drodze. Zjazdy indywidualne służą, jako dojazdy do posesji położonych 
bezpośrednio przy drodze. Są to zjazdy bitumiczne, z kostki betonowej i gruntowe. 

Obustronnie występują znaki drogowe pionowe. 
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Na przebudowywanym odcinku zlokalizowanych jest 1 przystanek autobusowy. Nie posiada on 
wydzielonej zatoki i wiaty. 

Na przedmiotowym odcinku występują: 

� napowietrzne i podziemne linie energetyczne, 

� linie telekomunikacyjne, 

� sieci wodociągowe, 

� sieć ciepłownicza, 

� kanalizacja deszczowa, 

� sieć gazowa 

W/w elementy infrastruktury technicznej nie kolidują z budową chodnika. 

7. Zakres robót budowlanych 

Zakres projektu obejmuje następujące roboty: 

� roboty przygotowawcze, 

� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej, 

� przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi powiatowej, 

� oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi  
i przydrożnych rowach dla poprawy odwodnienia, widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

� wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami. 

8. Założenia projektowe 

Parametry chodnika przyjęto w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

W projekcie założono następujące parametry techniczne: 

� szerokość chodnika: 1,5 – 2,0m 

Zjazdy z kostki betonowej w ciągu chodnika zostaną zakończone w linii granicy pasa drogowego. 
Szerokość wszystkich zjazdów dopasowana zostanie do szerokości istniejącej bramy na posesje. 
Szerokość, niektórych zjazdów zostanie powiększona, co wynika z lokalnych uwarunkowań (np. obsługi 
kilku posesji przez jeden wspólny zjazd). 

9. Projektowane zagospodarowanie 

9.1. Przebieg w planie projektowanego chodnika  

Projektowany chodnik zlokalizowany będzie po prawej stronie drogi powiatowej. 
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Początek opracowania znajduje się w km 1+436 , chodnik dowiązuję się do projektowanego chodnika 
wg. opracowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Piłsudskiego)  
w Wołominie polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej - odcinek od ul. Gdyńskiej do  
ul. Kraszewskiej”. Projektowany chodnik kończy się przed rondem na ul. Witosa w km 2+617. 

Lokalizacja i przyjęte rozwiązania zostały przedstawione na planie zagospodarowania terenu  
(Rys. nr 2.1-2.2). 

9.2. Przekrój poprzeczny projektowanego chodnika 

Przekrój zakłada chodnik o szerokości 1,5m i 2,0m.  

W przekroju poprzecznym założono pochylenie 2,0% w kierunku drogi powiatowej. 

9.3. Profil podłu żny projektowanego chodnika 

Profil podłużny chodnika dostosowany jest wysokościowo do istniejącego terenu oraz nawierzchni drogi 
powiatowej. Wszystkie przebudowywane zjazdy należy dopasować wysokościowo do projektowanego 
chodnika. 

10. Konstrukcja nawierzchni  

10.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Dla budowy nawierzchni chodników przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

� Kostka betonowa (czerwona)     6cm 

� Podsypka cementowo – piaskowa 1:4    3cm 

� Podbudowa - kruszywo naturalne 0/31,5 
stabilizowane mechanicznie     10cm 

� warstwa mrozoochronna z piasku     10cm 

Szerokość chodników została zwymiarowana na planie zagospodarowania terenu i wynosi 1,5 - 2,0m. 
Chodniki należy ograniczyć obrzeżem chodnikowym 8x30x100cm. 

10.2. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidua lnych 

Dla budowy nawierzchni na zjazdach do posesji przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

� Kostka betonowa (szara)      8cm 

(w miejscach skrzyżowania ze ścieżką rowerową należy ułożyć kostkę bez fazowania) 

� Podsypka cementowo – piaskowa 1:4     3cm 

� Podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5  
stabilizowane mechanicznie       15cm 

� warstwa mrozoochronna z piasku     10cm 
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Zjazdy z kostki na posesje projektowane są o szerokości dopasowanej do istniejących bram. Krawędź 
nawierzchni zjazdu z kostki w ciągu chodnika została połączona z krawężnikiem jezdni w postaci skosu 
o wymiarach 1,0 m x 1,0 m. 

Wszystkie szerokości zjazdów zostały zwymiarowane na planie zagospodarowania terenu. 

Obramowanie zjazdów należy wykonać z opornika betonowego 12x25x100cm. 

11. Odwodnienie 

Budowa chodnika nie powoduje zmiany istniejących zasad odwodnienia. 

Należyte odwodnienie chodnika zapewnione będzie poprzez system powierzchniowego odprowadzenia 
wody w teren pasa drogowego. 

12. Zieleń 

Projekt przewiduje wycinkę istniejących drzew i krzewów, kolidujących z projektowanym chodnikiem. 
Inwentaryzacja i projekt wycinki został przedstawiony w odrębnym opracowaniu, które ma na celu 
uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. 

13. Roboty ziemne 

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopów, korytowania, wbudowania nasypów oraz plantowania 
wynikają głównie z konieczności wykonania koryta pod nawierzchnie chodników. 

14. Organizacja ruchu i elementy BRD 

Na całym odcinku został wykonany projekt organizacji ruchu zawierający rozmieszczenie oznakowania 
pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Na czas budowy opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu załączony do projektu. 

Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu zostały opracowane jako odrębne opracowania i 
zostaną dołączone do przekazanej dokumentacji. 

15. Kolizje i projekty bran żowe 

Budowa chodnika nie powoduje kolizji z istniejąca infrastrukturą drogową.  

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami lub 
korytowaniem występowania elementów infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne 
czy wodociągowe, należy zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach roboty ziemne 
należy wykonać ręcznie. 

16. Roboty rozbiórkowe 

W miejscu budowy chodnika należy usunąć humus i odwieźć na miejsce składowania. O ile 
potwierdzona zostanie jego przydatność, wykorzystany zostanie ponownie.  

Ponieważ projekt przewiduje budowę chodnika, wiąże się to z rozebraniem niektórych istniejących 
elementów takich jak krawężniki i nawierzchnia istniejących zjazdów. Wszystkie elementy zostały ujęte 
w dokumentacji projektowej i uwzględnione w przedmiarze.  
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17. Zestawienie powierzchni cz ęści zagospodarowania terenu 

Projekt budowy chodnika nie wymaga korekty linii rozgraniczających. Projektowany chodnik będzie 
zlokalizowany w granicach pasa drogowego. Inwestora posiada prawo do dysponowania nim na cele 
budowlane. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
takich jak: powierzchnia chodnika, zjazdów, zieleni. 

 

Tabela 3 Powierzchnie pod inwestycje 

Lp. Nazwa powierzchni powierzchnia [m2] 

1 Pas drogowy 19426 

2 Zjazdy 534 

3 Chodniki 2218 

4 Zieleń 2012 

 

18. Inne dane i warunki dotycz ące terenu 

18.1. Warunki środowiskowe terenu 

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, przedmiotowa inwestycja związana z budową ścieżki 
rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Radzymińska nie posiada zagrożeń dla środowiska  
i sąsiadującego z nią otoczenia i nie wymaga sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze objętym ochroną prawna, jest to Warszawski 
Obszar Chronionego Krajobrazu oraz strefy ochrony urbanistycznej WOCHK.  

Budowa chodnika nie koliduje i nie ma wpływu na w/w obszary chronione. 

18.2. Warunki wynikaj ące z ochrony konserwatorskiej terenu 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru ujętego w wykazie zabytków nieruchomych. 
Planowana budowa chodnika nie wpłynie na tereny objęte ochroną konserwatorską. 

18.3. Warunki wynikaj ące z eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej i nie występują tu szkody górnicze. 
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19. Ochrona interesu osób trzecich 

Projekt budowy chodnika uwzględnia interesy osób trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych 
Wykonawca musi zapewnić dojazd i dojście do posesji oraz zapewnić ciągłość ruchu na drodze 
powiatowej. Zasady organizacji ruchu na czas budowy będą stanowić odrębne opracowanie, które 
zostanie załączone do opracowania. 

Dla ochrony interesów osób trzecich projekt przebudowy uwzględnia: 

• zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych i naziemnych, 

• zapewnienie dojazdów do posesji i gruntów w czasie trwania prac, 

• rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ budowy na środowisko  

i zdrowie ludzi. 

Wykonawca w czasie robót zminimalizuje uciążliwości spowodowane przez hałas, wibracje  
i zakłócenia elektryczne. 

20. Gospodarka odpadami 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dn. 27.04.001  
o odpadach – Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopów, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania 
materiałów itp.) lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych oraz odpady powstałe w czasie robót przygotowawczych  
i budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska w sposób 
następujący: 

humus zebrany w trakcie robót ziemnych będzie zabezpieczony i ponownie użyty w robotach 
rekultywacyjnych, 

• grunty z wykopów zostaną wywiezione na odkład, 

• gruz betonowy powstały w trakcie wyburzeń konstrukcji żelbetowych i nawierzchni dróg  
i placów zostanie przekazany do recyklingu, 

• odpady żelazne oraz metali kolorowych zostaną przekazane do odzysku, 

• odpady plastikowe zostaną posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dające się 
wykorzystać zostaną unieszkodliwione. 

21. Wytyczne realizacji robót 

21.1. Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, 
wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem budowlanym. 
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Harmonogram robót wykona Wykonawca. Wszystkie roboty należy prowadzić z uwzględnieniem uwag, 
opinii i uzgodnień zawartych w projekcie. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w pobliżu 
zlokalizowanych pod ziemią urządzeń towarzyszących należy wykonywać ze szczególną ostrożnością 
(wykonać przekopy kontrolne). 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać: 

• przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

• przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

• wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami. 

21.2. Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 
specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie 
Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 

 

 

Opracował: 

 mgr inż. Robert Pietrasik 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

22. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz k olejno ść realizacji poszczególnych 
robót 

Zakres robót przy budowie chodnika obejmuje następujące roboty: 

� roboty przygotowawcze, 

� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej, 

� przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi powiatowej, 

� oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi  
i przydrożnych rowach dla poprawy odwodnienia, widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

� wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami. 

23. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na terenie projektowanych chodników znajdują się droga powiatowa i budynki mieszkalne 
zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej. W/w elementy nie kolidują z budową chodników. 

Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót należy dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń 
uzbrojenia technicznego. 

24. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Część robót będzie wykonywana „pod ruchem” tj. w warunkach funkcjonowania drogi powiatowej.  
Wymaga to przygotowania tymczasowej organizacji ruchu. Z uwagi na duże niebezpieczeństwo należy 
zwrócić szczególną uwagę na jej przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenia. 

Niebezpieczeństwo wynika również z powodu pracy sprzętu i środków transportu służących realizacji 
inwestycji. Lokalizacja tych zagrożeń obejmuje miejsca budowy chodników i zjazdów oraz 
zabezpieczenia infrastruktury technicznej.  

  

25. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ępowania 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru  
w przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  
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� prace w pasie drogi powiatowej „pod ruchem” – należy je prowadzić zgodnie z projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi, 

� należy stosować zasadę, że nie wszystkie prace można w pełni zmechanizować. Część prac 
należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu 
bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach, 

� wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 

W związku z ww. kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich 
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania 
wypadków i niebezpieczeństw. 

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej 
wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych  
w poszczególnych kategoriach robót. 

26. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz 
umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek 
poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia 
wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane 
zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 24. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik 
przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych  
w punkcie 24 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne 
rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników 
o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.  

27. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące 
środki techniczne i sposoby organizacji robót: 

� wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 

� informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych 
oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 



„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Radzymińska) w Wołominie polegająca na budowie chodnika                              
- odcinek od ul. Kraszewskiej do ul. Witosa” 

 

 

 
 STRONA 31 

� harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły 
możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia 
tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

� zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 
środków ochrony, 

� zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn 
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

� zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy 
(np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, 

� zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc., 

� zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach, 

� zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

 

 

 

Opracował: 

 mgr inż. Robert Pietrasik 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku skala 

1 Mapa do celów projektowych - 1:500 

2 Plan orientacyjny nr 1 1:10 000 

3 Plan zagospodarowania terenu nr 2.1-2.2 1:500 

4 Przekroje normalne nr 3 1:50 

5 Szczegóły konstrukcyjnej nr 4 1:10, 1:20,1:50 

 


