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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego na budowę zjazdu publicznego wraz z placem przy 

Szkole Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. 

1. Inwestor. 

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi  

Ul. Mariańska 3A 

10-052 Olsztyn 

1.2. Zakres opracowania. 

Celem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie zjazdu publicznego wraz 

z placem przy w/w Szkole Policealnej. 

1.3. Materiały wyjściowe. 

1. Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000 

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

3. Inwentaryzacja terenu 
4. Uzgodnienia z inwestorem 

1.4. Lokalizacja 

Obręb Olsztyn, ul. Mariańska 3A. 

2. Stan istniejący. 

Obszar opracowania stanowi pas terenu przy ul. Mariańskiej 3A. W obecnej chwili 
obszar ten jest przeważnie gruntowy z nielicznymi płytkami chodnikowymi. 
Chodnik z płyt chodnikowych w kiepskim stanie. 

3. Stan Projektowy. 

3.1. Założenia projektowe. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę zjazdu publicznego (o powierzchni 

30m2) wraz z placem (o powierzchni 158,40 m2). 

3.2. Przekrój podłużny. 

Włączenie do istniejącej ulicy zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [2] o 

pochyleniu podłużnym nie większym niż 2% w kierunku posesji. Szczegóły 

rozwiązania zawiera rys. 2. 

3.3. Konstrukcja nawierzchni. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się wybudowanie placu o wymiarach 7,2x22 m.  

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu  

- warstwa z kostki brukowej betonowej - gr. 8 cm 

- podsypka cementowo –piaskowa 1:4 – 4 cm. 

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. cem.  - 20 cm 
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- warstwa odsączająca podłoże z piasku o wodoprzepuszczalności 8m/24h  – 

30cm. 

         Razem : 62 cm 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodników 

- warstwa z kostki brukowej betonowej - gr. 8 cm 

- podsypka cementowo –piaskowa 1:4 – 4 cm. 

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. cem.  - 15 cm 

- warstwa odsączająca podłoże z piasku o wodoprzepuszczalności 8m/24h  – 

20cm. 

         Razem : 47 cm 

 

    Na całości zastosować warstwa odsączająca z piasku o wsp. 

wodoprzepuszczalności k>8 m/dobę. Obramowania krawężnikiem betonowym 

najazdowym 15X30 na ławie betonowej z oporem z bet. B15. Podłączenie do ul. 

Mariańskiej i chodnika zakończyć krawężnikiem wtopionym. 

4. Zestawienie powierzchni. 

Plac : ok. 158,40m2 

Zjazd : 30m2 

5. Urządzenia obce 

Prowadzona inwestycja nie koliduje z żadnymi mediami podziemnymi i nadziemnymi.. 

6. Odwodnienie. 

Zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne zapewniają prawidłowe odprowadzenie 

wód opadowych z części nawierzchni. Spadek podłużny 2% w kierunku posesji. 

7. Zadrzewienie 

W miejscu projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. 

8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, nie 
kwalifikuje się również jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie  
oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 09.11.2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. /Dz. U. Nr 213 
Poz. 1397/, jednocześnie poprawi komfort mieszkańców w sąsiedztwie przedmiotowej 
inwestycji. 

Na terenie inwestycji brak jest terenów podlegających ochronie tzn. parków 

narodowych, parków krajobrazowych, pomników przyrody, użytków ekologicznych. 
Na terenie inwestycji nie występują tereny górnicze, tereny narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi, tereny zagrożone osuwaniem się  mas ziemnych. 
Inwestycja będzie realizowana w sposób zapewniający maksymalnie ograniczenie 
oddziaływania na środowisko. Uciążliwość obiektu nie wykracza poza teren inwestycji. 
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Projektowane ukształtowanie terenu inwestycji nie wpływa szkodliwie na nieruchomości 
sąsiednie i na gospodarkę wodną, nie zmienia stanu wód w gruntach. Inwestycja nie 
znajduje się w strefie eksploatacji górniczej. 
Wody opadowe powierzchniowe odprowadzone będą w całości na własny teren ( nie 
będą odprowadzane na działki sąsiednie). Odpowiednie ukształtowanie terenu, 
regulujące odpowiednio spływ wody zabezpieczają przed przedostawaniem się  wód 
opadowych na działki sąsiednie.  
Przedsięwzięcia chroniące środowisko. 

9. Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków lub o ochronie zabytków 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(DZ.U Nr 162, poz. 1568) teren, którego dotyczy wniosek nie jest objęty ochroną 
konserwatorską, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest w ewidencji 
Konserwatora Zabytków. Teren inwestycji nie jest położony w obszarze stanowiska 
archeologicznego. 

10. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje  
i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas wykonywania umowy. 
Zapewni również w zabezpieczonym, ogólnie dostępnym miejscu sprzęt ochrony 
odpowiedni do rodzaju robót zgodnie z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa, 
przedmioty niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu 
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. 

Wykonawca wykona wszelkie prace związane z zabezpieczeniem osób postronnych 
przed zagrożeniami na terenie robót. Zwłaszcza dotyczy to wykopów, nierówności 
terenu, zapewni odpowiednie oświetlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie 
ochronne. 

Podczas robót oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostaną zachowane wymogi 
bezpieczeństwa zwłaszcza w przypadku robót na wysokościach czy w wykopach.  
Respektowane będą wymogi bezpieczeństwa podczas pracy w niesprzyjających 
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mróz, mgła itp.). 

W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót budowlanych: 

 W pobliżu prac związanych z wykonywaniem placu. 

 Które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią, upadku z wysokości, itp. 

 Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 
Przygotowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Dz. 
U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17 września 2002r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 Wymagane jest również, aby ten plan został pozytywnie zaopiniowany przez 
rzeczoznawcę w zakresie BHP. 

11. Uwagi końcowe 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona i uzgodni projekt tymczasowej 
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych robót. 

 W przypadku wykrycia obcych urządzeń prace należy prowadzić pod nadzorem 
właściciela tych urządzeń. 
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12. Spis rysunków 

1. Projekt zagospodarowania terenu. 
2. Rzut zjazdu z góry. 
3. Przekrój poprzeczny przez plac A-A. 
4. Przekrój poprzeczny przez zjazd B-B. 
5. Przekrój podłużny. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

Inwestycja:  

        Budowa zjazdu publicznego wraz z placem przy Szkole Policealnej  

im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. 

 
Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) z późniejszymi zmianami, ustawa z 
dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2001 r. Nr 
129, poz. 1439), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126) 

Zgodnie z ww. ustawą do obowiązków projektanta należy ( Art.20.ust.1 pkt. 1 
b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniając w 
planie bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
ww. planu przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). 

W planie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  (Art. 21 a. ust. 2), należy 
uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót: 

 
1. Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych i ruchu pojazdów. 
2. Prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych. 
3. Przy rozładunku i załadunku elementów betonowych. 

 
1 Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 
 Oznakowanie robót 

 Roboty przygotowawcze 

 Wykonanie robót ziemnych 

 Wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi 

 Roboty wykończeniowe, plantowanie przyległego terenu 

 Zdjęcie oznakowania robót 
 
2 Istniejące obiekty budowlane 

 
Zjazd i miejsca parkingowe budowane będą pomiędzy budynkami nr 87/1 i 88.  
 

3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
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Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch kołowy 
maszyn budowlanych  
 

4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 
4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 

 Nie występują 
  

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i 
zdrowiu ludzi; 

 

 Nie występują 
 

4.3. Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

 

 Przy przebudowie drogi roboty będą wykonywane w sąsiedztwie ruchu 
kołowego maszyn budowlanych 

 
4.4. Roboty prowadzone przy montażu lub demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych: 
 

 Rozładunek elementów betonowych. 
W planie BIOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających 
potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
 
W szczególności należy mieć na uwadze: 

 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 

 Organizację terenu budowy zapewniającą bezpieczeństwo z uwagi na 
konieczność utrzymania ruchu kołowego oraz ruchu pieszego, 

 Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 

 Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach 
uzbrojonych 

 Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje 
działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury 

 
Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w 
instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r), Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401), Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia  20 września 2001 roku 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) oraz rozporządzeniu 
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Ministra Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony 
Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977 r.) 
 
Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie  do prowadzenia budowy. 
 
 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy 
w dużym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. 
 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 14390 jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić  sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, przed rozpoczęciem budowy ( Art. 21 a. ust. 1) Jednocześnie 
zobowiązany jest (Art. 22. Ust. 3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w informacji 
do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( opracowanej przez projektanta)  oraz w 
planie, wynikających z postępu prac budowlanych. 
Właściwe przygotowanie inwestycji obejmować będzie m. in.: 

 Określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego 
harmonogramu realizacyjnego 

 Przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie 
szkoleń, 

 Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy 

 Zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu 
zmechanizowanego, pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 

 Przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 Zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników ( odpowiednia odzież ochronna) 
i pierwszej pomocy. Szczegółowe wytyczne zawarte ssą w przepisach prawnych 
i instrukcjach BHP 

 
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być 
przeszkolony przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów 
bhp, a powyższy fakt powinien być odnotowany w książeczce bhp. 
 
Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniająca bezpieczeństwo z uwagi na 
konieczność utrzymania ruchu kołowego i pieszego. 
 
 Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie 
utrzymany ma być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan 
organizacji ruchu. Roboty na drodze należy prowadzić po ustawieniu oznakowania 
według projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszą pracować w 
ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, 
aby byli dobrze widoczni dla kierowców jadących drogą. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy 
w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych. Dotyczy to 
szczególności wykopów. Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym 
elementem procesu budowlanego i  etap ten należy przygotować ze szczególną 
starannością, a w trakcie realizacji robót dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 
 
Ad.3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w głębokich wykopach oraz przy montażu 
elementów ciężkich. 
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 Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Przy planowaniu prac związanych 
z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie właściwego oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prac, a w 
szczególności: 

 Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne  i 
oznakować je w widoczny sposób. 

 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być 
szczelnie przykryty balami. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć strefę niebezpieczną. 

 Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z 
operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. 
Ponadto niedopuszczalne jest jednocześnie prowadzenie w tym samym miejscu 
innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

 Konieczna jest stała kontrola stanu wykonywanych robót ziemnych, szczególnie 
po intensywnych opadach atmosferycznych. 

 Należy  zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów , uniemożliwiając 
ich przypadkowe bądź wymuszone stoczenie lub przewrócenie się. 

 
Ad.4. Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 
 
 Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić będzie istotne źródło zagrożenia 
bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i 
przebywających w jego zasięgu. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie 
działania ograniczające ryzyko powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny 
o istniejące przepisy prawne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
20 września 2001 roku 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), sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac 
powinien w szczególności: 

 Być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 

 Powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników posiadających 
stosowne uprawnienia 

 Powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie 
z zasadami określonymi w instrukcji obsługi. 

 Po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i 
zabezpieczony przed uruchomieniem  przez osoby postronne. 

 
Ponadto; 
 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach 
roboczych. 

 Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu. 

 Czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary 
mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obsługi maszyn 
należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w terenach 
uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii 
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energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub 
stokach a także przy współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas 
należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi 
urządzeń. W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy 
przestrzeganie powyższych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie 
pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację sprzętu. 

 
Ad.5. Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach 
uzbrojonych. 
 
Przed rozpoczęciem budowy ( na 14 dni) należy bezwzględnie powiadomić właścicieli 
urządzeń obcych. 
 
Ad.6. Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje 
działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp. 
 
 Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze na zastosowaniu materiałów , 
bądź technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia. Należy jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. 
zgodnie z wiedzą techniczną i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie 
stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, 
przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego 
postępowania z używanymi materiałami. Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad 
wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i 
stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
 
5. Uwagi. 
 

1. Kierownik budowy zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych zmian w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z postępu prac 
budowlanych. 

2. Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz 
wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
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