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1. Podstawa i zakres opracowania 

1.1. Podstawa opracowania projektu  

 

Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest: 

1. Umowa o prace projektowe pomiędzy Gminą Biała,  a firmą „PROJCEL” Sebastian Celary,  

z siedzibą: 48-303 Nysa, ul. Długosza 55. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 43 poz. 430). 

5. Projekt budowlany. 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres objęty opracowaniem obejmuje drogę gminną wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną.  

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej – ulicy Kilińskiego w Białej  

w następującym zakresie drogowym: 

 przebudowy nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, 

 wykonania oznakowania pionowego i poziomego, 

Zakres rzeczowy branży drogowej, obejmuje: 

Branża drogowa: 

 powierzchnia jezdni z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 11................... 7416,1 m
2
, 

 powierzchnia chodników z kostki betonowej  ..................................................... 1012,8 m
2
, 

 powierzchnia zjazdów z kostki betonowej  ........................................................... 251,8 m
2
, 

 powierzchnia zjazdów z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 11  .................. 10,9 m
2
, 

 powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego  ....................................................... 176,0 m
2
, 

 powierzchnia poboczy z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 11  ................ 233,8 m
2
, 

 powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego  ...................................................... 968,6 m
2
, 

 powierzchnia terenów zielonych  .......................................................................... 791,6 m
2
. 
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3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

Teren wchodzący w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości  Biała, gmina 

Biała.  

Droga gminna to droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w obu kierunkach, 

posiadająca jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie jezdni realizowane jest 

powierzchniowo poprzez odbiorniki w postaci wpustów ulicznych i system kanalizacji 

deszczowej. Wzdłuż przedmiotowej drogi zabudowany jest chodnik o nawierzchni z elementów 

betonowych. W ciągu drogi gminnej występuje oświetlenie drogowe.  

Przyjęty sposób zagospodarowania terenu zgodny jest z uzgodnioną z Inwestorem 

koncepcją zagospodarowania terenu. 

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

 utwardzone drogi gminne, 

 sieć telekomunikacyjna, 

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć oświetlenia ulicznego, 

 sieć kanalizacji deszczowej. 

Trasy istniejącego uzbrojenia oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem przedstawione są 

na mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali 1 : 500.  

Miejsca wykopów zostaną odtworzone oraz 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. 

 

4. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów budowy 

Dla celów niniejszego opracowania wykonano badania warunków gruntowo – wodnych 

podłoża budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostały we listopadzie 2015r. przez 

Pana Kamila Okrutę reprezentującego firmę GEOSFERA.  

Rozpatrywana inwestycja, biorąc pod uwagę wysokość nasypów zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. 

Nawierzchnię drogi stanowi asfaltobeton o miąższości 15-20 cm, będący lokalnie spękany                   

i z ubytkami. 

Pod powierzchnią terenu/nawierzchni drogi stwierdzono: 

-grunty nasypowe budujące warstwę konstrukcyjną drogi wykształcone z pospółek, lokalnie 

kamienia łamanego, w stanie zagęszczonym o ID = 0,70 (warstwa Ia). Zaliczono je do grupy 

nośności G1, 

-w rejonie wiercenia nr 1 od głębokości 0,5 m do 1,0 n nasypy niekontrolowane zbudowane                 

z przemieszanych gruntów rodzimych, pyłów oraz gruzu ceglanego będące w stanie 

twardoplastycznym o IL = 0,15, które zaliczono do grupy nośności G3, 



 

„Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” – Projekt Wykonawczy (droga, infrastruktura techniczna) 
 7 

-poniżej od głębokości 0,5 - 1,0m występują pyły na pograniczu pyłów piaszczystych oraz 

lokalnie glin pylastych w stanie twardoplastycznym o IL = 0,15, które zaliczono do grupy 

nośności G3, 

-w wierceniu nr 2 od głębokości 1,5m do ponad 3,0m stwierdzono pyły w stanie plastycznym 

zaliczone do grupy nośności G4. Są one w stanie plastycznym o IL = 0,35. 

W trakcie wykonywania prac terenowych wodę gruntową stwierdzono w wierceniu nr 2                     

w postaci sączenia w warstwie pyłów, na głębokości 1,9 m, tj. na rzędnej 219,50 m n.p.m. 

Warunki wodne uznaje się za dobre. 
 

5. Projektowane rozwiązania techniczne - droga 

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. 

W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej, 

wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. 

5.1. Opis stanu projektowanego 

Utrzymuje się istniejącą geometrię drogi gminnej. W ramach planowanych działań 

przewiduje się realizację nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki grysowo – 

mastyksowej SMA11, nawierzchni chodników i zjazdów z prostopadłościennej kostki betonowej 

20x10x8cm, koloru szarego i grafitowego. Istniejąca jezdnia ograniczona jest krawężnikiem 

drogowym 15x30cm, na ławie betonowej, który podlegać będą wymianie. 

 

5.2. Konstrukcje i nawierzchnie 

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  

z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA 11), natomiast nawierzchnię chodników z kostki 

betonowej 20x10x8cm. 

Konstrukcje i nawierzchnie: 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  (G1) KR-1 
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. 

warstwa ścieralna z SMA11 dla ruchu KR5 wg „WT-2 Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – asfaltowe. 

Wymagania techniczne 2010”, z lepiszczem PMB 45/80-55 

     4 cm 

2. 

warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC 16W według 

„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno – 

asfaltowe. Wymagania techniczne 2010”, z lepiszczem asfalt 35/50 

ok. 5 cm 

3. istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni - 

Razem konstrukcja nawierzchni 9 cm 
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Szczegóły konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres 

stosowania poszczególnych rodzajów nawierzchni podano na planie sytuacyjnym dróg w skali 

1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki. 

Wszystkie materiały użyte do budowy konstrukcji nawierzchni muszą być materiałami 

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Muszą posiadać właściwą informację 

o wyrobie zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia 

względem którego oceniano zgodność wyrobu budowlanego może być aktualna norma lub 

aprobata techniczna.         

 Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników, 

zjazdów muszą odpowiadać normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242. 

Układanie warstwy podbudowy zasadniczej i warstwy ścieralnej należy wykonywać 

pasami o szerokości 3,0 – 4,0 m zachowując ciągłość na całej długości drogi.  

Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej warstwę podbudowy zasadniczej 

należy skropić emulsją asfaltową szybkorozpadową K1-50. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z dokumentacją projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od 

minimalnej temperatury mieszanki.  

Konstrukcja chodnika drogi gminnej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  (G1) KR-1 
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. warstwa ścieralna z kostki betonowej 20 x 10 x 8 cm        8 cm 

2. podsypka grysowa 3 cm 

3. 
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

wg PN-S-06102 – frakcja 0-31,5 mm   
ok. 5 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 17 cm 

Konstrukcja zjazdów 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  (G1) KR-1 
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. odtworzenie nawierzchni istniejącej – nawierzchnia gruntowa       15 cm 

2. 

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, stabilizowanej 

machanicznie C50/30 wg „WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

Wymagania techniczne 2010” 

     20 cm 

3. warstwa mrozoochronna z pospółki  10 cm 

4. przepust rurowy PEHD 400  

5. podsypka z pospółki 40 cm 
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Niedopuszczalne jest układanie warstw: podbudowy zasadniczej i ścieralnej 

w temperaturze niższej niż 5°C, na wilgotnym i oblodzonym podłożu, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16m/s). 

Mieszanka SMA powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi. Zagęszczenie 

nie powinno powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnię. Zagęszczanie należy 

rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 

W celu uszorstnienia nawierzchni, gorącą warstwę w czasie jej zagęszczania powinno 

posypać się suchym, łamanym piaskiem w ilości około 1 kg/m
2
 lub suchym grysem od 2 mm do 

4 mm w ilości od 1 do 2 kg/m
2
. Korzystne jest również stosowanie kruszywa lakierowanego 

(otoczonego asfaltem ok. 1 % m/m). Rozsypane kruszywo powinno być przywałowane walcem 

stalowym. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 

być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Na 

połączeniu jezdni i ścieku należy zastosować bitumiczną taśmę uszczelniającą. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Złącza 

w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. 

Kostkę należy ułożyć na podsypce grysowej w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych betonowych należy stosować wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 

do użytkowania. 

Istniejące włazy studni oraz obudowy zasuw należy wyregulować w płaszczyźnie pionowej 

dostosowując do rzędnej niwelety drogi. Włazy oraz obudowy zasuw nie mogą wystawać ponad 

płaszczyznę jezdni oraz nie mogą być zagłębione o więcej niż 1 cm. Do regulacji należy użyć 

betonu klasy C 12/15. 

 

5.3. Roboty ziemne 

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych 

związanych z budową sieci i nawierzchni, winien posiadać aktualną planszę uzbrojenia terenu. 

W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, 

wodnokanalizacyjne 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. Zwraca się również 

uwagę Wykonawcy, że przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uporządkować teren 

i zdjąć warstwę humusu na pełną grubość jego zalegania. Odspojone grunty przydatne do 
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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. 

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazały występowania wody gruntowej 

i wskazują na brak konieczności stosowania odwodnienia wykopów. 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. 

5.4. Odwodnienie drogi 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się remont istniejącego kanału 

deszczowego, budowę przykanalika wpustu ulicznego oraz regulację wysokościową wpustów 

ulicznych. 

5.5. Rozbiórka elementów drogowych 

Rozbiórki elementów drogowych dotyczą budowanych dróg. Gruz budowlany należy 

wywieźć na składowisko odpadów, natomiast materiały takie jak betonowa kostka, krawężniki 

betonowe należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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5.6. Zagospodarowanie terenów zielonych 

Nowy sposób zagospodarowania obszaru inwestycji nie wymusza konieczności wycinki 

drzew i krzewów.  

Tereny oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako tereny zielone, należy 

wykonać z warstwy humusu gr. 15 cm z obsianiem trawą.  

6. Warunki BHP 

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z przebudowywaną drogą winny być przeprowadzane 

z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, 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 dróg nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny i polegać 

będzie: 

 w przypadku dróg – na bieżącym utrzymaniu (letnim – zamiatanie, koszenie i zimowym – 

odśnieżanie) 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 urządzeń kanalizacyjnych:  

 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),  
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 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). 

 Kodeks Pracy art. 226. 

Inne informacje dotyczące ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu „Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

7. Dane o ochronie zabytków  

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na obszarze objętym obszarową ochroną 

konserwatorską. W przypadku ujawnienia podczas robót ziemnych obiektu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wszelkie roboty 

mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty przedmiot przy użyciu dostępnych 

środków oraz miejsce jego odkrycia, a następnie niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu lub Burmistrza Białej. 

Dla terenu, na którym realizowana będzie inwestycja, Gmina Biała posiada opracowany 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

8. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze 

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. Wymienione wyżej elementy nie będą 

trwale oddziaływać na okoliczną zabudowę. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowych 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. 

Projektowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym 

nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. W trakcie realizacji przedsięwzięcia 

nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje na tereny związane z ochroną obszaru Natura 2000. 

Przy realizacji inwestycji nie planuje się wycinki drzew i krzewów.  

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 (budowa nowej nawierzchni, 

poprawa estetyki terenu) i zmniejszenie uciążliwości na środowisko. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 

W fazie realizacji i eksploatacji drogi należy uwzględnić niżej wymienione warunki 

wykorzystania terenu: 

 prace budowlane prowadzić sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej w godzinach 

od 7
00

 – 18
00

, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia i emisji spalin, 

 prace wykonywać sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia wód 

substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopów prowadzić systemem 

powierzchniowym, odbudować rowy przydrożne, 

 tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić, w oddaleniu od 

terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowując szczególną ostrożność, aby nie dopuścić 

do zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi, 

 powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić w sposób 

selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów, 

 nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi 

(ropopochodnymi) usuwać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, ze zm.), 

 powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzić selektywnie poza terenem 

prowadzenia prac, 

 użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadać atesty techniczne 

bądź certyfikaty, 

 prace wykonywać sprawnym sprzętem w porze dziennej, 

 należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego 

sprzętu mechanicznego, 

przewidzieć sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji 

i eksploatacji, uwzględniając w pierwszej kolejności ich odzysk. 
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