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   I   CZĘŚĆ  OPISOWA 
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6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 
7. Potwierdzenie rezerwacji działek pod podziały geodezyjne. 
8. Wytyczne inwestora dotyczące zakresu inwestycji. 
9. Warunki techniczne przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych wydane przez Orange. 
10. Warunki techniczne przebudowy urządzeń energetycznych wydane przez PGE Dystrybu-

cja 
11. Warunki techniczne przebudowy elementów sieci wodociągowej. 
12. Uzgodnienia branżowe. 
13. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej usytuowania infrastruktury technicznej 
14. Opis do projektu zagospodarowania drogi i pasa drogowego 
15. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do uwzględnienia przy sporzą-

dzaniu planu „BIOZ” 
16. Wykaz właścicieli nieruchomości. 

 

 

 

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny 1: 25 000 
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
3. Przekroje normalne 1:50 
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6. Schemat montażu hydrantu 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam że, 
 sporządzony projekt budowlany: 

 
„B udowa  drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 
141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko , powiat olecki „  
 

 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  
wiedzy technicznej  
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BRANŻA  TELEKOMUNIKACYJNA: 
 

        

  PROJEKTANT:            Jerzy Niedzielko    
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DATA  : grudzień 2016r. 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 4 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 5 

 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 6 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 7 

 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 8 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 9 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 10

 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 11



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 12



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 13



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 14



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 15

 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 16



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 17

 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 18



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 19



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 20



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 21



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 22

 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 23



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 24



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 25



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 26



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 27



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 28



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 29



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 30



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 31



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 32



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 33



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 34



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 35

 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 36



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 37



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 38

 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 39



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 40

 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 41



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 42

 



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 43



Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2016r 44

 
OPIS   

 

Do projektu budowy  drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497km i odcinka drogi gminnej  

Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne, Gmina Olecko , powiat olecki 
 

1.0   Przedmiot projektu.  

Zakresem opracowania określonym przez Zamawiającego objęte są dwa odcinki dróg 
gminnych klasy D krzyżujących się między sobą w m. Możne. 
Zasadniczy odcinek opracowania obejmuje całą drogę gminną Nr 141028N o początku w 
krawędzi drogi powiatowej Nr 1897N w km  2+481,0 drogi powiatowej  i końcu  w km 
3+780,0m w krawędzi drogi powiatowej Nr 1897N z przebiegiem przez obszar zabudo-
wy wsi Możne. 
Drugi odcinek obejmuje drogę gminną Nr 141038N zorientowaną poprzecznie w odnie-
sieniu do drogi zasadniczej o początku w krawędzi drogi powiatowej Nr 1897N w km  
3+420,0  i końcu na wysokości zabudowy przed rzeką Możanka za skrzyżowaniem z 
drogą gminną Nr 141028N. 
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Przebudowę istniejących dróg gruntowych do parametrów technicznych drogi klasy 

„L” o nawierzchni z betonu asfaltowego projektowanej na kategorię ruchu KR1.  
� Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm z udziałem 

50% ziarn łamanych i przekruszonych 
� Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 4cm  z betonu asfaltowego  

AC 11W 50/70 
� Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4cm  z betonu asfaltowego  

AC 11S 50/70 
� Budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 2,50m z bezfazowej kostki betonowej 

grubości 8cm zlokalizowanej przy jezdni drogi gminnej Nr 141038N łączącej obszar 
zabudowy wsi Możne z drogą powiatową Nr 1897N . 

� Budowę jednostronnego chodnika dla pieszych szerokości 1,50m z betonowej kostki 
brukowej grubości 6cm na długości zabudowy wsi Możne.  

� Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i istniejących zjazdów gospodarczych 
� Przebudowę odcinków kolizyjnych energetycznej sieci kablowej ziemnej. 
� Przebudowę kolizyjnych odcinków sieci telekomunikacyjnej. 
� Przebudowę sieci wodociągowej w zakresie przesunięcia istniejących hydrantów koli-

dujących z projektowanym przebiegiem drogi w ilości 6szt..  
� Poprawę odwodnienia poza obszarem zabudowanym przez wykonanie 4 przepustów 

pod koroną drogi dla zachowania istniejących stosunków wodnych. 
 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejący układ sieci dro-
gowej dróg publicznych Gminy Olecko i powiatu oleckiego, natomiast stanowi istotny 
element w zakresie poprawy komfortu użytkownikom ruchu drogowego wynikającego ze 
zmiany rodzaju nawierzchni jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego z trwałego ukształ-
towania normatywnych pochyleń poprzecznych jezdni w obrębie łuków poziomych. 
Zasadniczy przebieg trasy istniejącej i projektowanej przebudowy nie ulegnie zmianie. 
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Objęty  projektem budowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie miejscowości Se-
dranki  na terenie jednostki administracyjnej Gmina Olecko  , powiat olecki , wojewódz-
two warmińsko-mazurskie 

1.1. Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do wyma-
gań normatywnych dla klasy „D”, poprawa warunków przejazdu przez wykonanie 
nawierzchni bitumicznej, oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez se-
gregacje ruchu pieszo-rowerowego i kołowego na obszarze miejscowości Możne . 
 

1.2. Czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa i podniesienia komfortu prze-
jazdu jest zmiana nawierzchni na ulepszoną , eliminacja pylenia, poprawa odwodnie-
nia oraz bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w obrębie miejsco-
wości Możne.  
Przebudowa istniejących skrzyżowań w zakresie poprawy ich geometrii wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa w zakresie identyfikacji rodzaju skrzyżowań i poprawę wi-
doczności. 
  

1.3. Realizacja projektu może być przeprowadzona jednoetapowo  lub z podziałem na etapy 
realizacji w sensie czasowym i  liniowym z osiągnięciem zakładanych celów po zreali-
zowaniu całego odcinka drogi objętego projektem. Rozwiązaniem optymalnym jest jed-
noetapowa  realizacja całego odcinka objętego opracowaniem. 

 

2.0.   Istniejący stan zagospodarowania terenu drogi 

2.1.Ukształtowanie istniejącej drogi 

Na przeważającej długości droga objęta opracowaniem charakteryzuje się umiarkowaną 
krętością trasy o niewielkich kątach zwrotu trasy z wyjątkiem łuku na wysokości począt-
ku boiska po stronie lewej w obrębie którego występuje skrzyżowanie z drogą gminną o 
nawierzchni gruntowej na działce nr 93 . 

Ukształtowanie istniejących skrzyżowań na włączeniach drogi zasadniczej do drogi po-
wiatowej odbywa się pod ostrymi kątami i jest  niewłaściwe z punktu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. 

Droga gminna Nr 141038N w przybliżeniu ma przebieg prostoliniowy z lekkim przesu-
nięciem osi drogi na skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 141028N wynikającym ze zmiany 
szerokości jezdni drogi Nr 141038N za powyższym skrzyżowaniem do 3,0m. 

Drogi będące przedmiotem opracowania  w stanie obecnym posiadają nawierzchnię grun-
tową ulepszoną pospółką w efekcie wieloletnich zabiegów utrzymaniowych. Szerokość 
jezdni w śladzie użytkowania zawiera się w granicach 3-4m. W km 1+191 pod korona 
drogi Nr 141028N przepływa rzeka Możanka przepustem żelbetowym dwuotworowym 
2xφ1,20m 

 

2.2.  Urządzenia obce w pasie drogowym. 

 
W  pasie drogowym projektowanego odcinka drogi i wzdłuż granicy pasa drogowego  
zlokalizowane są następujące urządzenia obce: 

− Napowietrzna linia energetyczna NN 
− Kablowe przyłączą energetyczne eNN 
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− Sieć wodociągowa z przyłączami 
− Kanalizacja sanitarna z przyłączami ( ciśnieniowa i grawitacyjna) 
− Kablowa linia telefoniczna ( podwójna sieć na odcinku od km 0+480 do km 
1+130) 

 W stanie obecnym jeden ciąg kabla telefonicznego na odcinku od km 1+040 do km 
1+130 zlokalizowany jest w jezdni istniejącej drogi. Na przeważającej długości obszaru 
zabudowanego sieć wodociągowa zlokalizowana jest w jezdni istniejącej drogi. Napo-
wietrzna lina energetyczna ( przebudowana kilka lat wstecz) o przewodach izolowanych 
rozpiętych na słupach wirowanych EVP zlokalizowana jest niekorzystnie i ogranicza 
możliwości poszerzenia drogi po stronie prawej. 

2.3.  Istniejący pas drogowy. 

 
Istniejąca szerokość pasa drogowego na długości drogi Nr 141028N  jest zróżnicowana 
i zawiera się w granicach od 5m do 9m  i jest niewystarczająca do przebudowy drogi w 
jej granicach geodezyjnych. Z powodu małej szerokości cały pas drogowy zawiera się 
w granicach rozgraniczających drogi.  

Dla potrzeb przebudowy drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi 141038N niezbęd-
ne jest poszerzenie pasa drogowego na przeważającej długości dróg. Realizacja projektu 
wymaga podziału 41 działek geodezyjnych przyległych do drogi. 

Położenie drogi  na gruncie jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Projekt 
zagospodarowania terenu”.   

 
2.4.  Zagospodarowanie przyległego terenu. 

 
Droga gminna Nr 141028N na odcinku od km 0+000 do km 1+497 przebiega przez ob-
szar zabudowy zagrodowej i uzupełniającego budownictwa mieszkaniowego indywidual-
nego z tendencją rozwojową zabudowy. Intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej 
wynika z korzystnego położenia terenu względem ośrodka powiatowej jakim jest Olecko, 
oraz bliskim skomunikowaniem z drogami wyższych kategorii. 

Obszar ukształtowanej zabudowy wsi Możne występuje na odcinku około 0,7km drogi 
Nr 141028N  od km 0+450 do km 1+150. Na odcinku od 0+450 po stronie prawej wystę-
puje luźna zabudowa mieszkaniowa z połączeniem komunikacyjnym od drogi powiato-
wej Nr 1897N. Teren przyległy do  drogi gminnej Nr 141038N od drogi powiatowej do 
skrzyżowania z drogą gminną Nr 141028N jest niezabudowany. W otoczeniu drogi gmin-
nej Nr 141038N występują grunty rolne i użytki zielone. 
 

2.5. Charakterystyka zieleni. 
 
 Na długości opracowania  w przeważającej lokalizacji na obszarze zabudowy wystę-
puje nieliczne zadrzewienie w wieku około 100 lat. Dla zrealizowania przebudowy drogi 
do parametrów normatywnych niezbędne będzie usunięcie większości zadrzewienia zlo-
kalizowanego po lewej stronie drogi gminnej Nr 141028N. Przewiduje się usuniecie 
41szt drzew z pasa robót ziemnych wzdłuż drogi Nr 141028N , oraz 5 szt. drzew po 
prawej stronie drogi gminnej N141038N. 
 

2.6. Istniejące skrzyżowania . 
Na długości opracowania występują następujące skrzyżowania : 
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Droga gminna Nr 141028N: 
 W km 0+000 z droga powiatową Nr 1897N 
 W km 0+460 z drogą gruntowa Gminy Olecko po stronie lewej 
 W km 1+034 z drogą gminną Nr 141038N objętą opracowaniem projektowym. 
 W km 1+223 z drogą gruntową Gminy Olecko po stronie lewej 
 W km 1+277,5 z droga gruntową Gminy Olecko po stronie lewej 
 W km 1+496,80 z droga powiatową Nr 1897N 

 
Droga gminna nr 141038N 
 W km 0+000 z droga powiatową Nr 1897N 
 W km 0+225,50 z droga gminna nr 141028N 

 
W ramach projektowanej przebudowy projektuje się poprawę geometrii wlotów dróg 
krzyżujących się celem poprawy ich czytelności i bezpieczeństwa ruchu w obrębie tych 
skrzyżowań uwidocznione na „projekcie zagospodarowania terenu”. 
 

3.0.  Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 

Realizacja projektu jest pożądana społecznie i gospodarczo w celu podniesienia standar-
du usług , porządkowania i uzupełniania zabudowy i istniejącego układu komunikacyjne-
go oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

3.1. Warunki środowiskowe terenu. 
Projektowana przebudowa drogi nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi skutkami 
w zakresie oddziaływania na otoczenie drogi. 
Poprawa stanu drogi wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu , zapylenia i bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.  
Planowane przedsięwzięcie  zgodnie z §3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu 
może być wymagane. Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacje inwestycji stanowi o braku potrzeby sporządzania raportu. 
Projektowane przedsięwzięcie położone jest w całości w strefie OCHK Jezior Oleckich 
utworzonym Rozporządzeniem Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 
listopada 2008r r.  

3.2. Ochrona konserwatorska terenu. 
Na terenie przyległym bezpośrednio do drogi i w strefie jej oddziaływania nie wystę-
pują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochroną. 
Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze specjalnej ochrony ptaków i specjal-
nych obszarów ochrony siedlisk ujętych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. 
 

3.3. Warunki geologiczne. 

Na całej długości opracowania występują proste warunki gruntowo wodne. Podłoże 
zbudowane jest z gruntów przepuszczalnych piasków i pospółek potwierdzonych wizu-
alnie w otwartych wykopach pod budownictwo kubaturowe realizowane wzdłuż trasy.  
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Rodzaj gruntów podłoża i występujące stosunki wodne uprawniają do zakwalifikowania 
podłoża do grupy nośności  G1. 

 
4.0.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

W ciągu drogi gminnej Nr 141028N wyodrębnić można dwa rodzaje przekroju po-
przecznego drogi o następujących parametrach: 
Przekrój szlakowy o lokalizacji od km 0+000 do km 0+474 i od km 1+034 do km 1+497. 
Przekrój półulicznym z prawostronnym chodnikiem dla pieszych przylegający do jezdni 
na odcinku od km 0+474 do km 1+034. 

 - klasa techniczna drogi             -  D   
- prędkość projektowa                 -  40km/h 
- szerokość jezdni                        -  5,00m  
- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej   - 2,50m 
- szerokość poboczy     - 2x1,0m 
- szerokość pasa ruchu zasadnicza    -  2,50m 
- pochylenie poprzeczne jezdni    -  2,0% 
- kategoria ruchu     -  KR1 
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni  - 100kN/oś 

W ciągu drogi gminnej Nr 141038N na odcinku od drogi powiatowej do skrzyżowania z 
drogą gminną Nr 141028N przekrój półuliczny ze ścieżką pieszo-rowerową zlokalizo-
waną przy jezdni po jej lewej stronie. 

Na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 141038N zaprojektowano na długości 
60m drogę w przekroju szlakowym z jednym pasem ruchu dla obu kierunków stanowią-
cą obecnie dojazd do posesji Możne 10 jako etap rozbudowy drogi gminnej na dalszym 
odcinku w dalszej perspektywie czasowej. Powyższe wynika z małego natężenia ruchu 
na tym odcinku oraz ograniczeń w zakresie szerokości pasa drogowego oraz istniejącego 
zagospodarowania terenu. 

 
4.1.  Przekrój normalny. 

 
Na długości objętej opracowaniem projektowym wystąpią następujące rodzaje przekro-
jów normalnych 

Droga gminna Nr 141028N 
Przekrój normalny nr 1 – szlakowy  

- szerokość jezdni  zasadnicza  – 5,00m  
- szerokość poboczy  - 1,0m  
- pochylenie poprzeczne jezdni                  - 2,0%  

Przekrój normalny nr 2 – półuliczny  

 - szerokość jezdni       – 5,00m  
- chodnik dla pieszych     – 1,5m 
- pobocze z mieszanki kruszywa    - 1,0m 

Na odcinku od km 0+580 do km 0+595 zaprojektowano zwężenie jezdni z szerokości 
5,00m do szerokości 3,50m wynikające z ograniczeń istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej. Zmianę szerokości jezdni zaprojektowano na długości 10m po obu stronach odcinka 
zwężenia. 

Droga gminna Nr 141038N 

Przekrój normalny nr 3 – półuliczny  
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 - szerokość jezdni       – 5,00m  
- ścieżka pieszo - rowerowa    – 2,5m 

   - pobocze z mieszanki kruszywa    - 1,0m 

Przekrój normalny nr 4 – szlakowy  

- szerokość jezdni  zasadnicza  – 3,00m  
- szerokość poboczy  - 0,75m  
- pochylenie poprzeczne jezdni                  - 2,0%  

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie przekrojów normalnych przedstawiono na 
załączniku graficznym Nr3 „Przekroje normalne” 

 
4.3.  Odwodnienie projektowane pasa drogowego. 

 
W ramach projektowanej przebudowy dróg gminnych zachowano istniejący powierzch-
niowy sposób odwodnienia korpusu drogowego zgodnie z ukształtowaniem terenu o 
spadku w kierunku rzeki Możanka. Ukształtowanie otaczającego terenu w sąsiedztwie 
drogi sprawia , że wody opadowe i roztopowe z korpusu drogowego podlegają natural-
nemu rozpływowi i retencji w obrębie istniejącego pasa drogowego i przyległych obsza-
rów rolnych i użytków zielonych. Dla zachowania istniejących stosunków wodnych za-
projektowano dwa przepusty kołowe z rur HDPE do przeprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych koroną drogi. Zaprojektowano przepusty o następującej lokalizacji drogi Nr 
141028N: 
           - w km 0+200,0  φ0,60m, L=9,5m  
           - w km 1+360,0  φ0,60m, L=9,5m 

W pasie drogi powiatowej Nr 1897N w ciągu rowów przydrożnych na początku i końcu 
drogi gminnej zaprojektowano przepusty z rur PEHD średnicy 0,50m długości 14,0m 
każdy celem zachowania drożności przepływu wód opadowych wzdłuż drogi powiato-
wej. 
Poza terenem zabudowanym zaprojektowano odcinkowo rowy przydrożne. Na odcinku 
od km 0+100 do km 0+150 po stronie prawej zaprojektowano ściek korytkowy betonowy 
wzdłuż krawędzi pobocza z uwagi na brak terenu dla wykonania rowu przydrożnego. 
Na odcinkach przekroju półulicznego dróg objętych projektem o pochyleniu poprzecz-
nym jezdni w kierunku chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej należy celem ograniczenia 
kumulacji strugi wody wykonać ścieki pochodnikowe umożliwiające odpływ wody na 
przyległy teren użytków zielonych. 

 

4.4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni. 

Zaprojektowano nawierzchnię na ruch KR1 o następującym układzie warstw konstruk-
cyjnych. 
 

Jezdnia dróg gminnych Nr 141038N i Nr 141038N 

− 4cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70 
− 4cm warstwa wiążąca  AC11 W50/70  
− 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 50% kruszywa łamanego 
− istniejące podłoże grupy G1 

 
4.4.1 Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej 

− 8cm brukowa kostka betonowa bezfazowa  
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− 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 10cm podsypka z pospółki 0-31mm  

 
4.4.2 Konstrukcja chodnika  

− 6cm brukowa kostka betonowa  
− 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 10cm podsypka z pospółki 0-31mm  

 
4.4.3 Konstrukcja nawierzchni wjazdów bramowych z kostki betonowej 

− 8cm brukowa kostka betonowa  
− 3cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 15cm chudy beton 

 

4.4.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdów gospodarczych bitumicznych 

− 4cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70 
− 4cm warstwa wiążąca  AC11 W50/70  
− 15cm podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego 
− istniejące podłoże grupy G1 

 

 
5.0. Przebudowa kolidującej infrastruktury energetycznej 

5.1. Charakterystyka elektroenergetyczna.  

- Napięcie robocze ...............................................................................................................................  230/400 V, 50 Hz  
- Ochrona przy uszkodzeniu  ................................................................... samoczynne wyłączanie zasilania 
- Układ sieci ...........................................................................................................................................................................TN-C 

5.2. Stan istniejący.  

W pasie przebudowywanej drogi występuj linia napowietrzna 0,4kV typu AsXSn 4x70 + 
AsXSn 2x25 zasilana ze stacji transformatorowej SN/nn nr 4-53, oraz przyłącza 
napowietrzne i kablowe. 
Dwa odcinki kablowych 0,4kV wymagają przebudowy poza projektowaną jezdnię.   

5.3. Stan projektowany.  

Wejście wykonawcy z robotami na urządzeniach PGE Dystrybucja może nastąpić po prze-
kazaniu placu budowy i po dopuszczeniu do pracy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy 
w energetyce. 
Przebudowa sieci elektroenergetycznych musi zapewniać ciągłość dostaw energii lub cza-
sowe wyłączanie (uzgodnione z RE Ełk) z zachowaniem istniejącego układu sieci.  
Szczegóły określają warunki usunięcia kolizji nr L.dz./RM4/KR/13741/2016.  
Roboty należy wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004: 2014. 
 
UWAGA: przebudowa drogi nie zmienia w sposób istotny rzędnych przy istniejących złą-
czach kablowych i nie wymaga zmiany jego posadowienia. 

• Ochrona istniejących linii kablowych  
Ochrona istniejących linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (zało-
żenie rur osłonowych) została ujęta w projekcie budowlanym branży drogowej. Nakłady 
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na ich założenie ujęto w kosztorysie branży elektrycznej. Poniżej przedstawiono wytyczne 
do tej branży.  
Linie kablowe nie wymagające przebudowy w miejscach skrzyżowań z projektowanymi 
drogami należy odkopać ułożyć w linii prostej i zabezpieczyć rurami osłonowymi dzielo-
nymi.  
Na kablach nn należy stosować rury A110PS koloru niebieskiego, lub równoważne. 

• Przebudowa linii kablowych nn 
Przebudowie podlegają dwa odcinki kablowe: 
KOLIZJA 1 - Przyłącze kablowe typu YAKXS 4x70 ze słupa nr 7 do złącza nr ZK-587 
(przepompownia) 
 zdemontować istniejący kabel ze słupa i unieczynnić w ziemi do miejsca proj. mufy, 

dł. 247m;  
 ze słupa nr 7 wykonać odcinek nowej linii do projektowanej mufy kablem YAKXS 

4x70 dł. 212/239m;  
 projektowany odcinek kabla połączyć z kablem istniejącym mufą przelotową ZRM2; 
 na słupie do wysokości 2m kabel chronić rurą osłonową BE75, a wyżej w uchwytach 

SO 79.6; 
 w miejscu przyłączenia przyłączy do linii napowietrznej zamontować odgromniki ASA 

440 5BO i wykonać uziemienie wspólne przewodu PEN i odgromników, o R<10Ω. 
 miejsce rozizolowania kabla chronić głowiczką termokurczliwą AK4; 
 wyjście kabla z rury uszczelnić kształtką termokurczliwą REC90. 

 
KOLIZJA 2 - Przyłącze kablowe typu YAKXS 4x70 ze słupa nr 10 do złącza nr ZK-835 
 unieczynnić istniejący kabel od złącza kablowego do miejsca projektowanej mufy, dł. 

62m;  
 ze złącza kablowego do projektowanej mufy wykonać odcinek nowej linii kablem 

YAKXS 4x70 dł. 58/67m.  
Uwaga:  
Dopuszcza się możliwość przełożenia istniejącego kabla według nowej trasy bez jego 
przecinania. 
Warunkiem takiej przebudowy jest dobry stan techniczny kabla i możliwości terenowe. 

 

6.0. Przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej  
Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje przebudowę istniejącej 
sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A., w tym kabli rozdzielczych wraz z przyłą-
czami do budynków oraz kabla światłowodowego w m. Możne. Przełączenie kabli roz-
dzielczych wykonać metodą bezprzerwową, nie powodując przerw w pracy łączy telefo-
nicznych. Do montażu kabli stosować łączniki pojedyncze jednożyłowe, osłony złączy 
typu Raychem. Do budowy stosować kable typu XzTKMXpw o odpowiedniej średnicy 
żył. Kable rozdzielcze i kable abonenckie przebudować zgodnie z warunkami wydanymi 
przez Orange Polska S.A.. 
Kabel światłowodowy przebudować w dwóch lokalizacjach poprzez odkrycie i ponowne 
ułożenie kabla w rurociągu HDPE φ 40 w nowym wykopie, zabezpieczając ułożony ru-
rociąg z kablem rurami dwudzielnymi HDPE-D φ 110/6,3. 
W celu zabezpieczenia nowo układanych kabli pod nawierzchnią drogi i w miejscach ko-
lizyjnych stosować rury obiektowe typu HDPE o odpowiedniej średnicy. Kable nie prze-
budowywane zabezpieczyć w miejscach kolizyjnych rurami dwudzielnymi typu HDPE-
D.  
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Szczegóły dotyczące przebudowy kabli należy uzgodnić przed przystąpieniem do prac z 
odpowiednimi służbami technicznymi Orange Polska S.A..  

 

7.0. Przebudowa kolidującej infrastruktury sanitarnej w zakresie  sieci wodociągowych.  
7.1. Przebudowa hydrantów. 

Na trasie istniejącej sieci wodociągowej projektuje się przebudowę hydrantów podziem-
nych o następującej lokalizacji :  

- w km 0+480,0 
- w km 0+559,0 
- w km 0+703,5 
- w km 0+824,0 
- w km 0+968,0 
- w km 1+109,0 

 Hydranty projektuje się jako nowe z żeliwa sferoidalnego DN80, z automatycznym od-
wodnieniem z chwilą odcięcia wody, na ciśnienie nominalne 1,6MP, na kolanie stopo-
wym dwukołnierzowym DN80, połączenia kołnierzowe według PN-EN 1092-2;1999. 
Przed hydrantami należy zastosować odcinające liniowe żeliwne zasuwy kołnierzowe do 
wody pitnej. Należy wykorzystać istniejące zasuwy. Połączenie zasuwy z istniejącą sie-
cią wodociągową wykonać rurociągiem PE DN 90 łączonym na kształtki kołnierzowe z 
żeliwa sferoidalnego. Połączenia skręcane w podziemnej części armatury wykonać śru-
bami ze stali nierdzewnej. 
Skrzynki do hydrantów podziemnych wykonanych  z żeliwa sferoidalnego lub z HPDE, 
umocnić półksiężycami betonowymi  lub wykonując brukowanie 0,6x0,6m. Miejsce usy-
tuowania hydrantu i zasuwy liniowej  oznakować słupkiem betonowym o wysokości 
min. 1,0m nad teren i tabliczką informacyjną. 
 Pod hydrantem w strefie odwodnienia należy bezwzględnie wykonać podsypkę ze żwiru 
sortowanego w ilości 0,38m³ na sztukę. W celu uniknięcia podmywania miejsca posa-
dowienia hydrantu zaleca się przedłużyć przewód odwadniający rurą PE DN25. Podsyp-
kę należy zagęścić dopiero po wykonaniu betonowej podstawy oraz bloku oporowego 
pod kolanem stopowym. 
Zasuwa liniowa powinna być wyposażona w obudowę teleskopową do zasuw podziem-
nych wyprowadzone 15-20cm pod poziom terenu oraz skrzynkę uliczną z żeliwa sfero-
idalnego lub z HPDE, umocnione na rzędnej terenu półksiężycami betonowymi  lub bru-
kiem o promieniu 0,4m.  
 

7.2. Próba szczelności ruroci ągów i dezynfekcja wodociągu. 
Po wykonaniu prac montażowych i przed zasypaniem wykopów rurociągi poddać oglę-
dzinom i hydraulicznej próbie na szczelność. Wszystkie złącza powinny być odkryte, 
dostępne i widoczne. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 x ciśnienie robocze, lecz 
nie mniej niż 0,9MPa. W czasie 30min nie powinien wykazywać spadku ciśnienia na 
tarczy manometru.  
Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora i Ad-
ministratora sieci.  
Po stwierdzeniu, że woda z płukania przewodu nie odpowiada pod względem bakterio-
logicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. 
Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzany przy użyciu roztworów wodnych np. 
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym 
24 godz. Zalecane stężenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litrów wody. Po zakończeniu 
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dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać i poddać 
analizie bakteriologicznej. 
  

7.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym. Roboty ziemne prowa-
dzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Po zakończeniu prac ziemnych teren 
należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumen-
tacji geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Podczas pracy sprzętu 
zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych należy zwracać uwagę czy nie 
tworzą się nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie pracującej maszyny 
nie jest ustawione zbyt blisko wykopu. 
Przy każdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycz-
nych przed zejściem do wykopu należy sprawdzić stan obudowy lub skarp. 
We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości należy kontaktować się z osobami 
sprawującymi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku 
natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zi-
dentyfikowania. 
Roboty ziemne w zależności od warunków gruntowo-wodnych, głębokości przewodu 
i technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z od-
powiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąskoprzestrzennych z zabezpie-
czeniem zgodnie z BN–83/8836–02. 
Wykonując prace ziemne należy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić do upla-
stycznienia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowowod-
nych, w miejscach potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów 
należy wykonać system odwodnienia na czas robót montażowych np. metodą po-
wierzchniowego odwadniania za pomocą pompowania. W przypadku lokalnie mogących 
wystąpić gruntów organicznych — torfów i namułu należy wykonać ich wymianę oraz 
wzmocnienia podłoża. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu należy wykonać 
bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów.  
 

7.4. Uwagi końcowe 
1. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych tj . zastosowania materiałów i 
rozwiązań technicznych zastosowanych urządzeń, pod warunkiem akceptacji ich przez 
autora projektu. 
2.Wykonawstwo elementów sieci wodociągowej należy powierzyć Firmie mającej już do-
świadczenie w montażu w/w technologiach.  
3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie wyznaczyć trasę przebiegu 
odcinków rurociągu wraz z domiarami do punktów stałych. 
4.Rurociągi sieci wodociągowej podlegają odbiorowi technicznemu i  inwentaryzacji  
geodezyjnej  przez odpowiednie służby. 
5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczególności zmiany materiałów i 
technologii wykonania robót należy każdorazowo uzgadniać z Projektantem i Inspekto-
rem Nadzoru. 
6.Całość prac prowadzić zgodnie z - Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurocią-
gów z tworzyw sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji - W-wa 1996 oraz zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów ma-
teriałów i urządzeń. 
10. Po zakończeniu robót ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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Roboty ziemne i instalacyjne prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania 
robotami. 

 

8.0. Zestawienie podstawowych powierzchni zagospodarowania terenu 
Ilości podstawowych asortymentów robót przedstawiają się następująco: 
• Wykopy                  910m3 
• Nasypy                4 667m3 
• Podbudowa z miesz. kruszywa łamanego stab mech          9 966m2 
• Podbudowa z betonu cementowego                             134m2 
• W-wa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego            9 370m2 
• Krawężniki betonowe 15x30cm                 781m 
• Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm              1 257m2 
• Ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej gr. 8cm   551m2 
• Nawierzchnie wjazdów z kostki betonowej gr 8cm     134m2 

 
9.0.  Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron. 

 
Wszystkie strony postępowania miały możliwość wyrażenia swojego stanowiska i wa-
runków odnośnie projektowanego przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie 
ustalenia warunków o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  oraz na 
etapie określania warunków technicznych usunięcia punktów kolizyjnych i uzgodnień 
branżowych.  
 

10.0  Organizacja ruchu.  
Organizacja ruchu dla drogi gminnej została przedstawiona w zatwierdzonym projekcie 
stałej organizacji ruchu wchodzącym w skład niniejszego opracowania projektowego. 
 

11.0   Opis wywłaszczeń. 
 

 Dla realizacji niniejszego projektu niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego na od-
cinkach o niedostatecznej szerokości lub niezgodności granic z położeniem drogi na 
gruncie. W tym celu dokonano wstępnego podziału 42 działek celem poszerzenia pasa 
drogowego. 
Orientacyjna powierzchnia poszerzenia pasa drogowego wyniesie około 0,58ha.  
 

12.0   Gospodarka istniejącym drzewostanem. 

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację zieleni na powierzchni pasa dro-
gowego w granicach planowanych robót ziemnych. Drzewa zlokalizowane na projekcie 
zagospodarowania terenu przeznaczone do usunięcia opisano numerami inwentarzo-
wymi od 1 do 46 i przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym  
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WYKAZ DRZEW DO USUNI ĘCIA  
korona drogi 

Nr na 
mapie km Gatunek drzewa średnica 

[cm] 
obwód na 
wys. 1,3m strona 

L 
strona 

P 

1 0+005 topola 70 220   1 

2 0+009 jesion 40 126 1   

3 0+135 brzoza 18 57   1 

4 0+256 wierzba 18 57   1 

5 0+490 
kasztanowiec (su-
chy) 60 188 1   

6 0+516 kasztanowiec 50 157   1 

7 0+537 kasztanowiec 30 94 1   

8 0+565 klon 50 157   1 

9 0+568 brzoza 35 110 1   

10 0+600 lipa 30 94   1 

11 0+605 lipa 30 94   1 

12 0+609 lipa 30 94   1 

13 0+612 lipa 30 94   1 

14 0+627 wiąz 70 220 1   

15 0+631 wiąz 40 126 1   

16 0+637 klon 50 157 1   

17 0+681 klon (suchy pień) 40 126 1   

18 0+695 dąb 50 157 1   

19 0+700 dąb 70 220 1   

20 0+708 dąb 80 251 1   

21 0+719 lipa 80 251 1   

22 0+729 lipa 80 251 1   

23 0+745 dąb 70 220 1   

24 0+749 dąb 70 220 1   

25 0+753 dab 75 236 1   

26 0+853 jesion 60 188 1   

27 0+856 klon 60 188 1   

28 0+902 lipa 70 220 1   

29 0+906,5 lipa 70 220 1   

30 0+913 lipa 70 220 1   

31 1+023 jesion 55 173 1   

32 1+053 jesion 20 63 1   

33 1+071 lipa 80 251 1   

34 1+080 lipa 80 251 1   

35 1+083 lipa 70 220 1   

36 1+092 lipa 70 220 1   

37 1+149 klon 30 94 1   

38 1+162 klon 30 94 1   

39 1+170 brzoza 50 157   1 

40 1+183 topola 90 283 1   

41 1+202 wiąz 120 377 1   
Droga Nr 141038N         

42 0+156 klon (4x22) 22 69   1 

43 0+163 klon 110 345   1 

44 0+179 klon 55 173   1 

45 0+190 klon 52 163   1 

46 0+196 klon 56 176   1 
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13.0   Wyniesieni trasy sytuacyjne i wysokościowe. 

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny przez podanie ich współrzęd-
nych  w układzie 2000. Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do  pań-
stwowej sieci wysokościowej w dowiązaniu do istniejących reperów i osnowy geode-
zyjnej w układzie wysokościowym Kronsztad 60. 

 

         Opracował:  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA DO UWZGLĘDNIENIA PRZY SPORZĄDZANIU PLANU 

„BIOZ ”  
 

 
 
 
 
 
OBIEKT:  Budowa  drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 

141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko , powiat olecki 
 
 
 
 
ADRES:     Możne , Gmina Olecko , 

 powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie 
 
 
 
 
 INWESTOR :                      Gmina Olecko  
                                          19-400 Olecko  
                                              ul. Plac Wolno ści 3  
 
 
 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : PRO-KOM Zakład Usług Projektowych  

Krzysztof Sawczuk 
19–400 Olecko, ul. Sokola 3/27 

 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień Data opracowania Podpis z pieczęcią 

 
PROJEKTANT: 

mgr inż. Krzysztof Sawczuk  

Uprawnienia do projektowania w spe-
cjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej 
w zakresie dróg i nawierzchni lotnisk 

Nr ewid. SUW-83/93 

 
grudzień 2016r.    

 
 
 

Olecko, grudzień 2016r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 
 

Projektem objęta jest droga gminna klasy „D” Nr 141024N o początku w km 0+000 w 
krawędzi drogi powiatowej Nr 1893N (droga krajowa Nr 65 – Lenarty – gr. wojewódz-
twa) i końcu w krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 653 Olecko-Suwałki  
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Przebudowę istniejących dróg gruntowych do parametrów technicznych drogi klasy 

„L” o nawierzchni z betonu asfaltowego projektowanej na kategorię ruchu KR1.  
� Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm z udziałem 

50% ziarn łamanych i przekruszonych 
� Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 4cm  z betonu asfaltowego  

AC 11W 50/70 
� Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4cm  z betonu asfaltowego  

AC 11S 50/70 
� Budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 2,50m z bezfazowej kostki betonowej 

grubości 8cm zlokalizowanej przy jezdni drogi gminnej Nr 141038N łączącej obszar 
zabudowy wsi Możne z drogą powiatową Nr 1897N . 

� Budowę jednostronnego chodnika dla pieszych szerokości 1,50m z betonowej kostki 
brukowej grubości 6cm na długości zabudowy wsi Możne.  

� Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i istniejących zjazdów gospodarczych 
� Przebudowę odcinków kolizyjnych energetycznej sieci kablowej ziemnej. 
� Przebudowę kolizyjnych odcinków sieci telekomunikacyjnej. 
� Przebudowę sieci wodociągowej w zakresie przesunięcia 6szt istniejących hydrantów 

kolidujących z projektowanym przebiegiem drogi.  
� Poprawę odwodnienia poza obszarem zabudowanym przez wykonanie 4 przepustów 

pod koroną drogi dla zachowania istniejących stosunków wodnych. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
W pasie drogowym projektowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1913N i wzdłuż granicy 

pasa drogowego  zlokalizowane są następujące urządzenia obce: 

− Napowietrzna linia energetyczna NN 
− Kablowe przyłączą energetyczne eNN 
− Sieć wodociągowa z przyłączami 
− Kanalizacja sanitarna z przyłączami ( ciśnieniowa i grawitacyjna) 
− Kablowa linia telefoniczna  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagroże-

nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Zasadniczym zagrożeniem bezpieczeństwa  przy realizacji wszystkich elementów przewi-
dzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch drogowy i wynikające z tego utrudnienia i 
zagrożenia w realizacji,  
Zabezpieczenie pracowników uczestników ruchu drogowego należy uwzględnić w projekcie 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
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Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 
• wycinką drzew z korony drogi 
• przebudową odcinków kolizyjnych linii kablowych eNN 
• przebudową kolizyjnych odcinków linii telekomunikacyjnej kablowej 

 
  Na obszarze realizacji projektu w obrębie przebudowy występują napowietrzne linie 
eNN. Przy prowadzonych robotach na tym obszarze należy zwrócić szczególna uwagę na 
mogące wystąpić zagrożenie porażenia prądem wskutek zbliżenia do przewodów elemen-
tów maszyn i sprzętu w szczególności przy prowadzonej wycince drzew z korony drogi..  

 
 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych ,określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

 
W czasie prowadzenia robót ziemnych /wykopów/ nie można wykluczyć zagrożenia bez-
pieczeństwa pozostałościami po działaniach wojennych niewybuchów postaci niewybu-
chów niewypałów. 
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagrożeń takich jak 

w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania na-
stępujących prac: 

� Wykonywanie prac rozbiórkowych (uszkodzenie ciała maszynami i narzę-
dziami użytymi do rozbiórki ). 

� Układanie nawierzchni bitumicznej (zagrożenie oparzeniami i ruchem dro-
gowym w obrębie prowadzonych robót) 

 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-
niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niż raz na rok ) w zakresie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego 
instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo za-
trudnionym przed ich przystąpieniem do pracy: 

W prowadzonym instruktażu należy uświadomić , że każdy pracownik jest w szczególności 
zobowiązany do: 

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szko-
leniach i instruktażu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym, traktowania spraw BHP jako ważne i integralnej części ich zakresu 
obowiązków, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stoso-
wania się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych, 

- dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w 
miejscu pracy, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem, 
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- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom le-
karskim (np. dla osób mających kontakt z produktami spożywczymi) i stosowanie się 
do wskazań lekarskich, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o własnym lub zauważonym w zakładzie 
wypadku albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

- ostrzeżenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o 
grożącym im niebezpieczeństwie,  
współpraca z przełożonymi i resztą załogi w osiągnięciu założonych standardów bez-
pieczeństwa i higieny pracy 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

• Jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie 
przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunię-
cie zagrożenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czynności. 

 

• W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzają-
cych zagrożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to 
osobie sprawującej nadzór na budowie. 

 

• Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i 
instrukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują ce-
chy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącz-
nik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą 
bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub 
wymiany urządzenia. 

 

• Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne 
jest jedynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepi-
sami o szkoleniu pracowników. 

 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożenia: 

 

• Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z 
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

� Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do 

przecinania tarcicy piłą motorową, do prac rozbiórkowych młotem udarowym 
i narzędziami prostymi, 

� Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych , montażowych i wycince 
drzew 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby: 
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� Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
� Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.  
� Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego  nadzoru 

przez osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
� Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do ro-

dzaju wykonywanej czynności. 
� Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

-   imienny podział pracy, 

-   ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

-  ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy  szczegól-
nych czynności. 

� Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne planuje 
się wydzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umiesz-
czone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia. 

 
 

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpie-
czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcze-
gólnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bez-
pieczną i sprawną komunikację , umożliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek 
pożaru ,awarii i innych zagrożeń. 

 
� Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej 

pomocy oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń, 

� Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu 
wykonywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konse-
kwencji ich bezpieczeństwa. 

� Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie za-
kłócać sprawnej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację, 

� Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do naj-
bliższego pogotowia, policji i straży pożarnej, 

� Wyposażenie kierownika robót w telefon komórkowy, 
� Umieszczenie w baraku stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie budowy ap-

teczki pierwszej pomocy.   
 
Z uwagi na prace prowadzone przy odbywającym się ruchu należy sporządzić i realizować 
plan bezpieczeństwa w sposób zapewniający w miarę możliwości zwarte jednorodne odcinki 
budowy dające większa możliwość identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestników ruchu 
drogowego. 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym należy utrzymywać porzą-
dek na placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jed-
nostki sprzętowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania połączeń komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu  na czas prowadzenia robót. 
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