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 Projektanci oświadczają, że dokumentacja projektowa o wyżej podanej zawartości 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

jest kompletna i nadaje się do wdrożenia, a jej wdrożenie nie spowoduje pogorszenia stanu 

środowiska. 
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Opis techniczny 
 

1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej z odwodnieniem 

ulicy Konopnickiej w Halinowie, powiat miński, województwo mazowieckie. Projekt dotyczy 

całego odcinka ulicy Konopnickiej – od ulicy Bema do ulicy Powstania Styczniowego. Ulica 

Konopnickiej oraz poprzeczne do niej ulice Bema, Piłsudskiego i Olszowa są drogami 

gminnymi w zarządzie Burmistrza Halinowa. Krzyżujące się z ulicą Konopnickiej ulice 

Okuniewska i Powstania Styczniowego są drogami powiatowymi w zarządzie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

Opracowanie zostało wykonane na zamówienie Gminy Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 

Halinów, jako inwestora przebudowy ulicy Konopnickiej. 

 

2. Źródła informacji 

 

Opracowanie wykonano na podstawie następujących źródeł informacji: 

a) cyfrowa mapa geodezyjna do celów projektowych terenu objętego projektem w skali 

1:500, uaktualniona staraniem Biura Prac Inżynierskich sp. z o.o. przez firmę geodezyjną 

BON p. Mariusza Milewskiego z Warszawy-Wesołej, wraz ze szczegółową niwelacją 

geodezyjną, 

b) własna inwentaryzacja uzupełniająca terenu objętego projektem, 

c) wyniki badań warunków gruntowo-wodnych; Geostudio, Warszawa 2013, 

d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów, 

e) Opinia nr 711/2014 Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci 

Uzbrojenia Terenu z dnia 05.06.2014, 

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 25 lutego 2013 r., poz. 

260, 

g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 29 listopada 2013 r., poz. 1409, 

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 23 października 

2013 r., poz. 1232, z późniejszymi zmianami, 

i) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z dnia 9 lutego 2012 r., poz. 145, 

z późniejszymi zmianami, 

j) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 213/2010, poz. 1397, 

z późniejszą zmianą, 

k) 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. 43/1999, poz. 430, z późniejszymi zmianami, 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, 

z późniejszymi zmianami, 

m) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 

81/2012 z 27 kwietnia 2012 r., poz. 462, 
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n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. 

U. z 24 września 2013 r., poz. 1129, 

o) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. 137/2006, poz. 984 

+ zmiana w Dz. U. 27/2009, poz. 169, 

p) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 

Warszawa 2001, 

q) konsultacje w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Komunalnym w Halinowie. 

 

3. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym ulica Konopnickiej jest nieurządzona i ma nawierzchnię gruntową. 

Jej pas drogowy ma przeważnie 9-10 m szerokości. Jest otoczona przez zabudowę 

jednorodzinną w ogrodach. W przestrzeni ulicy znajduje się sieć energetyczna, 

telekomunikacyjna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa. Ulica jest oświetlona. Prowadzi 

miejscowy ruch kołowy i pieszy o nieznacznym natężeniu. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Konopnickiej dopasowano do 

możliwości przestrzennych wynikających z szerokości tego pasa. Zaprojektowano 

dwukierunkowy ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5 m z poboczami gruntowymi. Tam gdzie 

wystarczało miejsca, zaprojektowano odwodnienie w postaci umocnionych rowów 

bezodpływowych, stanowiących zbiorniki odparowujące (i niebędących w związku z tym 

urządzeniami wodnymi). Tam gdzie miejsca na rowy brakowało, przewidziano 

ukształtowanie poboczy w postaci muld zbierających wodę. 

Do posesji, do których nie jest doprowadzona kanalizacja sanitarna, zaprojektowano 

przyłącza idące od kanału sanitarnego leżącego w ulicy Konopnickiej do granic tych posesji. 

Ulica Konopnickiej składa się z trzech odcinków: od ulicy Bema do Piłsudskiego, od 

Piłsudskiego do Okuniewskiej i od Okuniewskiej do Powstania Styczniowego. Łączna 

długość tych odcinków ulicy objętej przebudową wynosi 702,07 m. Zgodnie z 

rozporządzeniem wymienionym w punkcie 2j, przebudowa drogi o podanej długości nie jest 

przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu mieszczą się całkowicie w pasach 

drogowych ulic Konopnickiej, Bema, Piłsudskiego, Okuniewskiej, Olszowej i Powstania 

Styczniowego. Zestawienie powierzchni: 

 

 jezdnie 3.600 m
2
, 

 pobocza 186 m
2
, 

 dojścia i chodniki 268 m
2
, 

 zjazdy 477 m
2
, 

 rowy umocnione 227 m
2
, 

 mulda odwodnieniowa 986 m
2
, 

 zieleńce 565 m
2
, 

 ogółem 6.309 m
2
. 

 

Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ochronie 

zabytków i dóbr kultury współczesnej, nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani 

w jej otoczeniu. Ten teren nie podlega również ochronie środowiska, nie leży w obszarze 

Natura 2000 ani w jego pobliżu. Ulica po przebudowie będzie dostępna dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

5. Warunki gruntowe i nawierzchnie drogowe 

 

Z wykonanych badań geotechnicznych wynika, że w podłożu gruntowym pod warstwą 

nasypu piaszczystego o miąższości 0,6 m zalega naturalny piasek drobny, wilgotny, w stanie 

średniozagęszczonym. Do głębokości 2,0 m, na jaką wykonano badania, nie natrafiono na 

wodę gruntową. Ponieważ parametry nasypu są niestabilne i trudne do kontrolowania (choćby 

ze względu na liczne przekopy pod sieci uzbrojenia terenu), należy wykonać wymianę gruntu 

nasypu do stropu piasku drobnego, wywożąc wybrany grunt nasypowy i zastępując go 

piaskiem średnim lub tłuczniem (zależnie od miejsca) do poziomu spodu konstrukcji 

nawierzchni drogowych. 

Do wymiarowania konstrukcji nawierzchni jezdni przyjęto kategorię ruchu KR2. 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni drogowych: 

 

Jezdnia KR2 (konstrukcja nr 1) 

o warstwa ścieralna z kostki brukowej behaton grafitowej niefazowanej 8 cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 25 cm 

(układana i zagęszczana w dwóch warstwach: warstwa dolna 15 cm, górna 10 cm), 

o kruszywo naturalne 15 cm. 

 

Chodnik (konstrukcja nr 2) 

o kostka brukowa szara niefazowana holland 8 cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 4 cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm, 

o kruszywo naturalne 10 cm. 
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Chodnik wzmocniony (konstrukcja nr 3) 

o kostka brukowa szara niefazowana holland 8 cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 4 cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm, 

o kruszywo naturalne 10 cm. 

 

Zjazdy (konstrukcja nr 4) 

o kostka brukowa czerwona niefazowana behaton 8 cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 4 cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm, 

o kruszywo naturalne 10 cm. 

o  

Pobocza (konstrukcja nr 5) i Mulda (konstrukcja nr 6) 

o kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 cm. 

 

Rowy umocnione (konstrukcja nr 7) 

o krakowskie korytka żelbetowe kkż z otworami, na warstwie pospółki 15 cm. 

 

Zieleńce (konstrukcja nr 8) 

o ziemia roślinna 10 cm z obsianiem trawą. 

 

Żółte płytki z wypustkami (konstrukcja nr 9) – na krawędzi przejścia przez jezdnię 

o żółte płytki z wypustkami (2 rzędy) 6 cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 6 cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm, 

o kruszywo naturalne 10 cm. 

 

Umocnienie skarp rowów (konstrukcja nr 10) 

o płyty betonowe wielootworowe EKO 8 cm 

(otwory wypełnić ziemią roślinną i obsiać trawą), 

o podsypka piaskowa 5 cm. 

 

Na krawędziach jezdni przy chodnikach należy ustawić krawężniki uliczne 15x30 

wystające, o wysokości (świetle) 10 cm; krawężniki obniżone o wysokości 2 cm przy 

przejściach przez jezdnie, bramowe 15x22 cm z fazą; oporniki na swobodnej krawędzi jezdni, 

przy chodnikach wzmocnionych i zjazdach oraz między zjazdem a chodnikiem prostokątne 

15x25 cm. Ławy podkrawężnikowe z betonu towarowego C12/15, z oporem, zaś między 

chodnikiem a zjazdem zwykłe. Obrzeża chodnikowe 8x30 na podsypce cementowo-

piaskowej. Wszystkie krawężniki, oporniki i obrzeża dwuwarstwowe, wibroprasowane, szare. 

Pobocze między krawędzią jezdni a krawędzią rowu należy ulepszyć warstwą kruszywa 

łamanego (konstrukcja nr 5). Przy braku rowu poboczu należy nadać kształt muldy zbierającej 

wodę napływająca z jezdni i z sąsiedztwa w stronę jezdni, z której woda będzie mogła 

wsiąknąć (konstrukcja nr 6). 
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Na podbudowy i do ulepszania poboczy należy stosować kruszywo łamane ze skał 

magmowych lub metamorficznych (kwarcyt, amfibolit itp.). Nie dopuszcza się kruszywa ze 

skał osadowych (wapień, dolomit itp.). Takie same wymagania dotyczą tłucznia kamiennego. 

 

6. Odwodnienie i ochrona środowiska 

 

Odwodnienie powierzchniowe uzyskuje się dzięki pochyleniom poprzecznym 

i podłużnym. Niemal na całej długości pierwszego odcinka ulicy Konopnickiej (między 

ulicami Bema i Piłsudskiego) ze względu na niedostatek miejsca nie umieszczono rowu; 

wąski rów po wschodniej stronie ulicy, umocniony krakowskimi korytkami żelbetowymi kkż i 

płytami EKO powyżej tych korytek, zmieścił się dopiero tuż przed skrzyżowaniem z ulicą 

Piłsudskiego. Na fragmencie ulicy bez rowu zaprojektowano sączek drenarski, którego 

zadaniem jest osuszanie podłoża gruntowego pod jezdnią. Dla usprawnienia filtracji wody do 

tego sączka przewidziano wykonanie podłoża pod jezdnię i pobocza z tłucznia kamiennego 

31,5/63, klinowanego z wierzchu. Sam sączek z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 160 

mm, karbowanych na zewnątrz, a gładkich wewnątrz, z nacięciami w zagłębieniach karbów, 

należy ułożyć w obsypce z tłucznia płukanego lub żwiru płukanego, owiniętej geowłókniną 

igłowaną (nietkaną) o gramaturze co najmniej 250 g/m
2
. Na długości sączka drenarskiego 

rozmieszczono 13 studzienek inspekcyjnych z polipropylenu o średnicy 425 mm, 

z pokrywami klasy D400. Woda zebrana w sączku jest kierowana z ostatniej studzienki 

inspekcyjnej do rowu przydrożnego. 

Na drugim odcinku ulicy Konopnickiej, pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Okuniewską, 

rów umocniony korytkami kkż oraz płytami EKO powyżej tych korytek umieszczono po 

wschodnie stronie ulicy niemal na całej długości tego odcinka. 

Na trzecim odcinku ulicy Konopnickiej, między ulicami Okuniewską i Powstania 

Styczniowego, rów (umocniony korytkami kkż i płytami EKO powyżej tych korytek) zmieścił 

się po zachodniej stronie ulicy, lecz nie na całej jej długości. Na fragmencie tego odcinka bez 

rowu zaprojektowano podłoże jezdni i pobocza z tłucznia kamiennego oraz dren osuszający 

podłoże nawierzchni drogowych, analogicznie jak na odcinku pierwszym. Na tym ciągu 

drenarskim rozmieszczono 5 studzienek inspekcyjnych, takich jak na pierwszym odcinku 

ulicy. Woda z ostatniej studzienki inspekcyjnej będzie odpływać do rowu przydrożnego. 

Wszystkie rowy przydrożne są bezodpływowe, nawet jeżeli są połączone przepustami. 

Ich zadaniem jest gromadzenie i odparowywanie wody opadowej. Również istniejące rowy 

przy ulicy Okuniewskiej po obu stronach ulicy Konopnickiej, które zostają połączone 

przepustem, są bezodpływowe. W związku z tym zaprojektowane rowy i przepusty nie 

stanowią urządzeń wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne i nie podlegają przepisom tej 

ustawy. Przepusty należy wykonać z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 40 cm, kielichowych 

z uszczelką gumową, układanych na ławie z pospółki o grubości 20 cm, z podbiciem pod rurę. 

Rury żelbetowe należy zaizolować przed opuszczeniem do wykopu przez dwukrotne 

posmarowanie preparatem asfaltowym (np. Abizolem). Skarpy nad przepustami oraz 

przestrzeń obok rur przepustów na stykach z korytkami kkż umocnić płytami EKO. 

Trzeba zamówić prefabrykaty kkż wyposażone w otwory rozmieszczone na bokach 

i dnie, przez które woda opadowa będzie wsiąkać w grunt. Ustawiać je na ławie z pospółki 

o grubości 15 cm. Jak już wspomniano, skarpy rowu powyżej korytek kkż należy umocnić 

płytami betonowymi wielootworowymi typu EKO na podsypce piaskowej 5 cm, 

z wypełnieniem otworów ziemią roślinną i obsianiem trawą. 
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Należy podkreślić, że w stosunku do stanu dotychczasowego nie zmienia się ani ilość 

wód opadowych i roztopowych w obrębie pasa drogowego ulicy Konopnickiej, ani miejsce 

i sposób ich zagospodarowania (parowanie i wsiąkanie w grunt w obrębie tego pasa). Ze 

względu na utwardzenie dużej części tego pasa, zachodzi potrzeba wstępnego 

zmagazynowania wód w rowach przydrożnych, aby zapobiec ich wypływaniu poza pas 

drogowy na sąsiednie działki. Część wody opadowej będzie parować w miejscu opadu, część 

wsiąkać w grunt w sposób naturalny w miejscu opadu przez szczeliny w nawierzchniach 

kostkowych i na zieleńcach, natomiast pozostała część będzie spływać do rowów, z których 

woda będzie po części parować, a po części wsiąkać przez skarpy i dno rowów. 

Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w punkcie 2o, przy podanym sposobie 

odwodnienia nie zachodzi obowiązek oczyszczania wód opadowych i roztopowych 

spływających z ulicy. 

 

7. Roboty wykończeniowe 

 

Na zakończenie robót drogowych należy wykonać zieleńce. Napotkane elementy 

armatury sieci uzbrojenia terenu, jak włazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, pokrywy 

studni telefonicznych, skrzynki wodociągowe i gazowe, hydranty, wyregulować do poziomu 

sąsiadujących nawierzchni. 

Wprowadzić zaprojektowaną stałą organizację ruchu. 

 







































 

Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o.       30 

 

 

 

BIURO PRAC INŻYNIERSKICH 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    Kapitał zakładowy 50.000,00 zł 

XIII Wydział Gospodarczy KRS Warszawa            Numer 0000200982 

02 - 785 Warszawa                                   ul. Puszczyka 18A m. 8 
tel.  22 855 14 20,  22 855 14 21,  601 29 44 02  faks  22 641 72 23 
e-mail  biuro@bpi.waw.pl  info@bpi.waw.pl 

REGON  015626771          NIP 9512096858 BPI istnieje od 1991 r. 
Konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa nr 30 10201156 00007102 00500629 
 

 

Projekt wykonawczy przebudowy ulicy 

Konopnickiej w Halinowie, powiat miński, 

województwo mazowieckie. 

 
na działkach o numerach: 96, 101, 203, 204/4, 205/6, 216/5, 

236, 300, 399/23, z obrębu 9 Halinów 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 

 

Inwestor: 

Gmina Halinów 

ul. Spółdzielcza 1 

05-074 Halinów 
 

 

Zespół autorski: 
mgr inż. Ewa Więckowska - projektantka, upr. St-166/85 

zagospodarowanie terenu, branża drogowa 

mgr inż. Michał Nurkiewicz - sprawdzający, upr. ZAP/0186/PWOD/11 
zagospodarowanie terenu, branża drogowa 

mgr inż. Marek Więckowski 

inż. Aleksander Krasucki 

 

 

 

Warszawa, lipiec 2014 



 

Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o.       31 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie 

z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 

Dz. U. 120/2003, poz. 1126. 

 

1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 

W ramach przebudowy ulicy Konopnickiej w Halinowie wraz z odwodnieniem 

przewiduje się wykonanie następujących robót: 

o wykonanie wykopów pod rowy z wywozem gruntu, 

o ustawienie prefabrykatów kkż i przepustów łączących odcinki rowów, 

o zasypanie przepustów z zagęszczeniem zasypek, 

o wykonanie wykopów pod nawierzchnie z wywozem gruntu, 

o pogłębienie wykopów na odcinkach, gdzie mają być układane sączki drenarskie, 

o ułożenie sączków drenarskich w obsypce z tłucznia lub żwiru płukanego i owinięcie ich 

geowłókniną, 

o wykonanie studzienek kontrolnych z polipropylenu (18 sztuk), 

o dowiezienie, rozłożenie i zagęszczenie piasku średniego oraz tłucznia kamiennego jako 

podłoża pod nawierzchnie, 

o ułożenie warstw odsączających z  kruszywa naturalnego (pospółki), 

o ustawienie krawężników na ławach podkrawężnikowych i obrzeży chodników, 

o ułożenie podbudów z kruszywa łamanego, 

o wykonanie warstw ścieralnych jezdni, chodników i zjazdów z kostki brukowej na podsypce 

cementowo-piaskowej, 

o uformowanie poboczy z kruszywa łamanego, 

o regulacja wysokościowa elementów armatury podziemnych sieci uzbrojenia terenu, 

o wykonanie zieleńców, 

o wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 

 

Powyższe roboty powinny zostać wykonane w trakcie jednego procesu budowlanego 

w przybliżeniu w podanej kolejności. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

W stanie istniejącym ulica Konopnickiej jest nieurządzona i ma nawierzchnię gruntową. 

Jej pas drogowy ma przeważnie 9-10 m szerokości. Jest otoczona przez zabudowę 

jednorodzinną w ogrodach. W przestrzeni ulicy znajduje się sieć energetyczna, 

telekomunikacyjna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa. Ulica jest oświetlona. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

 

Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać nadmierne 

zagrożenie, większe niż zazwyczaj na ulicy o lokalnym znaczeniu w zabudowie 

jednorodzinnej. Pewne zagrożenie może wynikać ze współdzielenia przestrzeni ulicy przez 

pojazdy i pieszych. To zagrożenie nie zostanie usunięte, ponieważ ze względu na szczupłość 

miejsca nie ma możliwości urządzenia chodników odrębnych od jezdni. W rezultacie zostanie 

wybudowany ciąg pieszo-jezdny na całej długości ulicy Konopnickiej, z fragmentarycznymi 

chodnikami tylko przy skrzyżowaniach z ulicami Bema, Piłsudskiego i Okuniewską. 

 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

 

Podczas robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

wynikające z: 

o prowadzenia robót na ulicy i przy jezdniach ulic poprzecznych, po których odbywa się 

ruch samochodowy; skalę tych zagrożeń można zmniejszyć właściwie wygradzając 

i oznakowując miejsca prowadzenia robót, 

o prowadzenia robót na ulicy, po której odbywa się ruch pieszy; w związku z tym piesi 

będą przechodzić przez lub w pobliżu miejsc prowadzenia robót; skalę tych zagrożeń 

można zredukować właściwie wygradzając i oznakowując miejsca prowadzenia robót 

oraz zapewniając dogodne dojścia i dojazdy do posesji położonych przy ulicy objętej 

robotami, 

o prowadzenia robót przy użyciu dźwigu, maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych, 

sprzętu mechanicznego oraz narzędzi o napędzie elektrycznym lub spalinowym, 

o wykonywania wykopów pod nawierzchnie drogowe i elementy odwodnienia ulicy. 
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5. Instruktaż pracowników 

 

Przed przystąpieniem do robót mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót albo osoba przez niego 

upoważniona powinna poinstruować pracowników o: 

o grożących niebezpieczeństwach, 

o sposobach zapobiegania im, 

o konieczności używania sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i wyposażonych 

w stosowne zabezpieczenia, 

o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na i przy jezdniach, 

o konieczności zachowania zwiększonej ostrożności przy robotach prowadzonych 

w sąsiedztwie przewodów, kabli, armatury urządzeń podziemnych, słupów, drzew 

i ogrodzeń, w tym ręcznego wykonywania wykopów, 

o konieczności zachowania trzeźwości w czasie pracy, 

o konieczności używania środków ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych 

robót (kaski, rękawice, okulary ochronne itd.), 

o konieczności utrzymywania w czystości miejsca robót oraz przyległych odcinków jezdni 

i chodników, 

o miejscu znajdowania się środków łączności, 

o miejscu znajdowania się środków przeciwpożarowych (gaśnica, koc gaśniczy itd.), 

o miejscu znajdowania się apteczki. 

 

6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy zastosować następujące środki 

techniczne i organizacyjne: 

o opracować i realizować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wygrodzić teren objęty robotami w sposób zgodny z wymaganiami „Szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (załączniki 

do Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181, z późniejszymi zmianami), 

o wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas robót, 

o zapewnić wystarczające oświetlenie terenu budowy w porze nocnej, 

o zapewnić dozór terenu budowy poza okresami wykonywania robót, 

o składować materiały w miejscu i w sposób nieutrudniający ruchu kołowego i pieszego 

oraz niezagrażający jego bezpieczeństwu, 

o zabezpieczyć teren budowy, przed wtargnięciem osób postronnych, 

o odpompowywać wodę gromadzącą się na dnie wykopów, 

o uniemożliwić przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania 

środków transportu, 

o eliminować zanieczyszczenie środowiska, szczególnie wody i gleby, środkami 

chemicznymi, smarami, paliwami itp., 
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o myć z błota zabrudzone koła i podwozia pojazdów opuszczających teren budowy, 

o regularnie sprzątać przyległe odcinki jezdni i chodników, 

o ograniczać emisję hałasu związanego z wykonywaniem robót, 

o eliminować zagrożenie przez pożar oraz wyposażyć teren budowy w konieczne 

urządzenia i środki przeciwpożarowe, 

o wykonywać roboty zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, 

o zapewnić wykonywanie robót przez przeszkolonych pracowników, dysponujących 

odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy, 

elektrycy itp.), 

o dopuszczać do pracy wyłącznie tych pracowników, którzy mają za sobą aktualne badania 

okresowe i przeszkolenie w zakresie BHP oraz zostali poinstruowani na stanowisku 

pracy, 

o nie dopuszczać do pracy osób znajdujących się pod wpływem alkoholu albo środków 

odurzających, 

o używać sprzętu sprawnego technicznie, wyposażonego w zabezpieczenia fabryczne, 

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robót, 

o zapewnić dojazd służb ratowniczych i technicznych do terenu budowy i do działek 

położonych przy ulicy objętej robotami, 

o zapewnić funkcjonowanie urządzeń infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie 

zabezpieczenie (podwieszenie, osłonięcie itp.), zapewnić dostęp właściwych zarządców 

do tych urządzeń, 

o zapewnić wykonywanie robót drogowych pod nadzorem przedstawiciela Urzędu 

Miejskiego w Halinowie oraz Zarządu Dróg Powiatowych, 

o wykonywać roboty w pobliżu urządzeń obcych pod nadzorem przedstawicieli zarządców 

tych urządzeń, 

o zapewnić i kontrolować używanie przez pracowników środków ochrony osobistej, 

o zapewnić pracownikom dostęp do apteczki, kontrolować jej zawartość oraz terminy 

przydatności lekarstw i środków opatrunkowych, 

o sprawdzić, czy na tablicy informacyjnej budowy znajdują się czytelne numery telefonów 

do służb ratunkowych, 

o zapewnić dostęp do środków łączności umożliwiających wezwanie pomocy, 

o zapewnić pracownikom miejsce do odpoczynku i spożycia posiłku oraz możliwość 

załatwiania potrzeb fizjologicznych i umycia się, 

o dostarczać pracownikom napoje i posiłki regeneracyjne, stosownie do warunków pracy, 

o przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych 

asortymentów robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 




















































