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1. Zakres przedmiotu inwestycji 

1.1 Zakres opracowania 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi transportu rolnego w miejscowości 
Wilków, gmina Biała, powiat prudnicki, w zakresie: 

� budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, realizowanej w terenie zabudowanym, 
w km 0+002,74 do km 0+066,55, 

� budowy jezdni o nawierzchni tłuczniowej, realizowanej na obszarze użytków rolnych, 
w km 0+066,55 do km 1+314,66, 

� budowy mijanek o nawierzchni tłuczniowej, 

� budowy zjazdów o nawierzchni tłuczniowej,  

� budowy poboczy gruntowych, w km 0+002,744 do km 1+314,666,  

� remontu przykanalika kanalizacji deszczowej, 

� budowy umocnienia skarpy z płyt ażurowych, 

� wycinki drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem drogi.  

Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo.  
 

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 

Zakres drogowy: 
� powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej ........................................................ 306,5 m2, 
� powierzchnia jezdni o nawierzchni tłuczniowej ...................................................... 4388,1 m2, 
� powierzchnia zjazdów o nawierzchni tłuczniowej ....................................................... 21,0 m2, 
� powierzchnia mijanek o nawierzchni tłuczniowej ..................................................... 203,0 m2, 
� powierzchnia poboczy gruntowych  ......................................................................... 1942,3 m2, 
� powierzchnia terenów zielonych  ................................................................................. 77,5 m2, 

 

Zakres sanitarny: 
� przykanalik kanalizacji deszczowej ................................................................................. 4,2 m, 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

 
Teren wchodzący w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu linią przerywaną. Obszar w ramach którego planuje się realizację 
inwestycji usytuowany jest w miejscowości Wilków, gmina Biała, powiat prudnicki, dla którego  
gmina Biała posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
a mianowicie: 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków w gminie Biała, 
uchwalony uchwałą Rady Gminy Biała nr XXX/317/06 z dnia 30 czerwca 2006r., 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej 
na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków, uchwalony uchwałą Rady Gminy 
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Biała nr XXXVII/411/10 z dnia 5 listopada 2010r. 
Przedsięwzięcie obejmujące budowę odcinka jezdni o szerokości 4,5m, wykonanego 

z mieszanki mineralno – asfaltowej, realizowanego na terenie zurbanizowanym oraz odcinka 
jezdni o szerokości 3,5m z mijankami o szerokości 1,5m, realizowanego na obszarze użytków 
rolnych, zgodne jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego.  

Przyjęty sposób zagospodarowania terenu zgodny jest z uzgodnioną z Inwestorem 
koncepcją zagospodarowania terenu. 

  

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

� utwardzona droga powiatowa, 
� utwardzona droga gminna, 
� sieć elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napięcia, 
� sieć kanalizacji deszczowej, 
� sieci telekomunikacyjne, 

 

Trasy istniejącego uzbrojenia oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem przedstawione 
są na mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali 1 : 500.  

Miejsca wykopów zostaną zasypane i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. 
Układ komunikacji kołowej oparty będzie o istniejące ciągi komunikacyjne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie 
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci 
czy budynków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

3. Charakterystyczne dane o przydatno ści gruntu do celów budowy 

Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych zawarto w załączonej opinii 
geotechnicznej wykonanej przez Pana Kamila Okrutę dla potrzeb wykonania projektu drogi 
transportu rolnego w miejscowości Wilków. 

Warunki gruntowo – wodne w podłożu projektowanej drogi rozpoznano 3 otworami 
wiertniczymi do głębokości 3,0 m. Rozpatrywana inwestycja biorąc pod uwagę wysokość nasypów 
zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.  
 Powierzchnię terenu pokrywa nasyp niekontrolowany o miąższości 0,3-0,5 m, poniżej 
którego stwierdzono do głębokości ponad 3,0m gliny pylaste i pyły, będące gruntami bardzo 
wysadzinowymi, zaliczonymi do grupy nośności G3 o IL = 0,05. 

W trakcie wykonywania prac terenowych wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości 3,0 
m. Warunki wodne uznaje się za dobre. 
 

4. Projektowane rozwi ązania techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 



 

PB „Budowa drogi  transportu rolnego w miejscowości Wilków” 
Projekt architektoniczno – budowlany 7 

 

W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej, 
wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. 

4.1 Jezdnia 

Projektowana jezdnia w terenie zabudowanym wykonana zostanie z betonu asfaltowego 
AC11S. Przewidziano realizację jezdni o szerokości 4,5m, ograniczonej krawężnikiem 
drogowym najazdowym 15 x 22 cm na ławie betonowej.  

Projektowana jezdnia na obszarze użytków rolnych wykonana zostanie z kamienia 
łamanego, frakcji 0-31,5 mm, z mijankami o szerokości 1,5 m wykonanymi z kamienia łamenego 
tej samej frakcji 

Łączna teoretyczna długość odcinka drogi gminnej 1350,00 m. 

4.2 Zjazdy 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zjazd z drogi gminnej na drogę 
powiatową  nr 1208 O, relacji Biała-Solec-Wilków. Przewidziano zjazd o nawierzchni 
bitumicznej AC11S, ograniczony krawężnikiem betonowym 15x22 cm na ławie betonowej. 
Promienie wyokrąglające łuki R=5,0m.     

4.3 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz 
w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje się nawierzchnię jezdni drogi gminnej  w 
części z betonu asfaltowego, w części z kruszywa łamenego. 

Konstrukcje i nawierzchnie: 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej w zabudowie 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 
1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, na asfalcie 50/70       4 cm 
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, na asfalcie 50/70 6 cm 

3. 
warstwa podbudowy zasadniczej z  kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, kruszywo 0-31,5 mm 

20 cm 

4. 
w-wa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35, wg PN-EN 13242 
lub pospółki 

20 cm 

5. 
podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR1 i grupy nośności 
podłoża G3, E2 = 35 MPa  

 

Razem konstrukcja nawierzchni 50 cm 
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Szczegóły konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania 
poszczególnych rodzajów nawierzchni podano na planie sytuacyjnym dróg w skali 1:500 poprzez 
wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki. 

4.4 Przył ącz kanalizacji deszczowej 

4.4.1 Przykanalik kanalizacji deszczowej 

Remont przykanalika kanalizacji deszczowej do odwodnienia pasa drogowego przewiduje 
się z rur kanalizacyjnych i kształtek z PVC średnicy 200 mm. Kanalizację deszczową 
zaprojektowano z rur o sztywności obwodowej SN 8. 

 
 

Konstrukcja jezdni, mijanek na obszarze użytków rolnych 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. 
warstwa podbudowy zasadniczej z  kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, kruszywo 0-31,5 mm 

10 cm 

2. 
warstwa podbudowy zasadniczej z  kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, kruszywo 0-63,0 mm 

20 cm 

3. 
w-wa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35, wg PN-EN 13242 
lub pospółki 

20 cm 

4. 
podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR1 i grupy nośności 
podłoża G3, E2 = 35 MPa 

 

Razem konstrukcja nawierzchni 50 cm 

Konstrukcja zjazdów do posesji 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. 
warstwa podbudowy zasadniczej z  kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, kruszywo 0-31,5 mm     10 cm 

2. 
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
wg PN-S-06102; kruszywo 0-63,0 mm 

20 cm 

3. 
podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR1 i grupy nośności 
podłoża G3, E2 = 35 MPa 

 

Razem konstrukcja nawierzchni 30 cm 
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4.4.2 Studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem średnicy 500 mm 

Przejęcie wód opadowych przewidziano za pośrednictwem typowych betonowych 
studzienek ściekowych z pojedynczym żeliwnym wpustem ulicznym typu ciężkiego.  
 Na studzienki ściekowe należy zastosować prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 
50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.  
 Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 60 cm powinny być wykonane 
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą StOS. 
 Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane 
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą StOS. 
 Na studzienkach ściekowych ulicznych należy zabudować wpusty żeliwne D400 
odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 124. 
 Zaprojektowano posadowienie studzienek na podsypce piaskowej grubości 20 cm. 

Zestawienie wpustów 
 

p. Nr wpustu Rodzaj 
sieci 

Średnica 
studni 
[mm] 

Materiał 

STUDZIENKA 

Rzędna 
terenu 

[m] 

Rzędna 
wylotu 
studni 

[m] 

Głębokość 
studni z 

osadnikierm 
[m] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Wp1 Kd 500 Beton 205,34 204,54 1,30 

 
 

4.4.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową drogi dotyczyć będą robót korytowych – wykonania 
koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów i mijanek, które obliczono metodą 
przekrojów poprzecznych.  

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych 
związanych z budową nawierzchni jezdni, zjazdów i mijanek winien on posiadać aktualną 
planszę uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, 
teletechniczne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy i niezwłocznie zgłosić ten fakt zainteresowanej instytucji, a następnie 
pod nadzorem jej przedstawiciela dokonać właściwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty 
przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 
2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 
i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
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Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazały występowania wody gruntowej, na 
głębokości prowadzonych robót, nie ma więc konieczności stosowania odwodnienia wykopów. 

W przypadku napływu wód gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca 
winien uzgodnić metodę odwodnienia i termin rozpoczęcia pompowania z Inspektorem Nadzoru 
biorąc pod uwagę głębokość wykopów, rodzaj gruntu, efektywność i postęp robót oraz warunki 
pogodowe. 

W przypadku wystąpienia zalania wykopów wodą opadową Wykonawca powinien 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Inwestora za te 
czynności jak również za dowieziony grunt. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez 
administratorów sieci, dróg oraz właścicieli działek. 

Po wykonaniu profilowania podłoża należy wykonać jego zagęszczenie. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia 
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót 
ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 

Nie wyklucza się odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niż ujawniona na mapie 
do celów projektowych. W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi 
sieciami należy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem 
ustalić sposób rozwiązania kolizji. 

Przed rozpoczęciem robót demontażowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny 
stanu technicznego budynków (sprawdzenie czy nie ma pęknięć, rys itp.) położonych 
w odległości mniejszej niż 8 m. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną 
dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji. 

 
4.4.4 Wytyczne do realizacji robót kanalizacyjnych 

Całość robót związanych z przebudową rowów przydrożnych oraz zabudową rur 
przepustów, należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” – część II: „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
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Roboty montażowe - układka rur musi być wykonana w wykopach o podłożu 
odwodnionym. 

W przypadku wystąpienia zalania wykopów wodą opadową przed przystąpieniem do 
montażu sieci i studzienek wykopy muszą być dokładnie odwodnione. Przewiduje się 
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego lub drenaż w dnie wykopu. 

Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz 
jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału. 

Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się w czasie postępowania przetargowego 
z występującymi warunkami gruntowymi. Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli 
w razie potrzeby informacje na temat warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla 
zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa i dla własnych potrzeb powinien 
wykonać badania geotechniczne gruntu. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadu. Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

Technologia budowy rur przepustu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i 
podłoża. 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy  
PN-EN 1610. 

Materiały użyte do budowy kanałów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Rury do budowy kanałów przed połączeniem i opuszczeniem do 
wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Przewody z rur PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak 
z uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) połączenia 
rur PP jak i inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C. 

Rury z PVC łączyć za pomocą złącza kielichowego na wcisk, które mogą zostać 
wykonane w wykopie względnie na powierzchni terenu, w zależności od technologii samej 
układki przewodu w wykopie. Złącze kielichowe na wcisk dokonuje się przez wprowadzenie 
bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza kielicha drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz 
kielicha na całym jego obwodzie znajduje się wgłębienie, w którym umieszczany jest gumowy 
pierścień uszczelniający o odpowiednim przekroju. 

Przy montażu kanalizacji zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej 
długości. Cięcie poprzeczne rury PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do 
osi rury. Połączenie bosych końców rur ze sobą wykonuje się za pomocą złączek 
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC. 

Warunkiem prawidłowego wykonywania złącza kielichowego jest takie ułożenie rur, aby 
osie łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu 

Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 
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długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy 
częściowych i końcowych odbiorach technicznych przewodów kanalizacyjnych określa norma 
PN-EN 1610. 

Szczegółowe zestawienie robót ziemnych, nawierzchniowych na poszczególnych 
odcinkach sieci zamieszczono w części kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robót). 

1. Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. 

2. Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia. 

3. Roboty wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

4. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, a w obrębie kolizji i skrzyżowań z uzbrojeniem ręcznie. 

5. Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów. 

6. Teren po zakończeniu robót uporządkować. 

7. Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym. 

8. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione 
z Projektantem. 

9. Przy realizacji i odbiorze uwzględnić warunki uzgodnień branżowych załączonych 
do niniejszego opracowania. 

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy 
częściowych i końcowych odbiorach technicznych przewodów kanalizacyjnych określają normy: 
PN-EN 1610, PN-EN 1917. 

 

4.5 Zagospodarowanie terenów zielonych 

4.5.1 Wycinka istniejących drzew 

Nowy sposób zagospodarowania obszaru inwestycji wymusza konieczność wycinki 
drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem drogi gminnej. Poniżej 
zestawiono gatunki drzew i krzewów przewidzianych do wycinki wraz z podaniem obwodu pnia 
na wysokości 130 cm i powierzchni w m2. Oznaczenie istniejących drzew zgodnie z tabelą, 
przedstawiono na załączniku w części graficznej. 

Nr 
porządkowy  Ilość sztuk x gatunek drzewa 

Obwód pnia 
na wysokości 1,3 m UWAGI 

1.  Wierzba biała 160,0 cm do wycięcia 

2.  Wierzba biała 
35,0+35,0+35,0 

+35,0 cm 
do wycięcia 

3.  Śliwa mirabelka 
35,0+35,0+35,0+35,0 

+35,0 cm 
do wycięcia 

4.  Zakrzaczenie śliwy mirabelki  3,5 m2 do wycięcia 
5.  Jarząb szwedzki 55,0+45,0 cm do wycięcia 
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4.5.2 Tereny zielone 

Tereny oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako tereny zielone, należy 
wykonać z warstwy humusu gr. 20 cm z obsianiem trawą.  
 

5. Warunki BHP 

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z budową drogi winny być przeprowadzane z zachowaniem 
przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
montażowych, ziemnych, rozbiórkowych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, 
przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, 
poz. 313 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 
z późn. zm.). 

b) w okresie eksploatacji 

Eksploatacja drogi i sieci nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny 
i polegać będzie  na bieżącym utrzymaniu oraz remontach cząstkowych,  

Pracownicy dokonujący czynności przeglądu i konserwacji winni być przeszkoleni 
pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej 
pomocy w razie wypadku.  

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 
Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji projektowanych urządzeń:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437), 

- Kodeks Pracy art. 226. 
Inne informacje dotyczące ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu „Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 



 

PB „Budowa drogi  transportu rolnego w miejscowości Wilków” 
Projekt architektoniczno – budowlany 14 

 

6. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i ludzi  

WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Realizacja inwestycji musi uwzględniać ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, 

a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu oraz stosunków 
wodnych. Inwestycję należy realizować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 75 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, 
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego 
lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów, 
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszą być wykonywane w sposób najmniej szkodzący 
drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje się wycinkę drzew. Wycinka drzew 
kolidujących z planowaną inwestycją poprzedzona zostanie uzyskaniem zgody Wójta 
Pakosławic, w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

W przypadku odkryć kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić 
bezzwłocznie Wojewodę Opolskiego lub Wójta Białej. 

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektów. Obiekty wykonane zostaną z materiałów 
i elementów nie mających szkodliwego wpływu na środowisko. Na etapie realizacji inwestycji 
uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego. Może dojść do chwilowego wzrostu 
hałasu i emisji spalin uciążliwego dla mieszkańców istniejącej zabudowy skupionej wokół placu 
budowy. Prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. 

Biorąc pod uwagę spodziewane korzyści społeczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku 
do ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, należy stwierdzić, 
że inwestycja powinna zostać zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych dróg, 
w końcowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hałasu do środowiska. 

Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny 
efekt ustanie w krótkim czasie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych. 
Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje na tereny związane z ochroną obszaru Natura 2000. 
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 

na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. 
Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu 

(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

Inwestycja, ma na celu poprawę warunków użytkowania i zmniejszenie uciążliwości 
na środowisko. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 
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