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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239W                  

(ul. Kargoszyńska) od km 0+000,00 do km 0+740,00 w istniejącym pasie 

drogowym.” 

 

 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ  

 

Infra-Kom Cezary Mikołajewski 

ul. Witosa 6/3 

06-300 Przasnysz 

 

3. NAZWA INWESTORA  

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 

ul. Mazowiecka 7 

06-400 Ciechanów 

 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-     umowa zawarta z PZD  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

„W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie”; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- wypis i wyrys z planu; 

- mapa zasadnicza w skali 1:500; 

- inwentaryzacja w terenie. 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

 W chwili obecnej przedmiotowa działka stanowi teren drogi powiatowej                            

nr 1239W. Droga o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym z obustronnymi 

poboczami oraz rowami drogowymi wymagającymi oczyszczenia i odmulenia.  Działka 

stanowią własność Powiatu Ciechanowskiego w zarządzie PZD Ciechanów. Realizacja 

przedmiotu zamówienia ma zapewnić poprawę komfortu okolicznych mieszkańców  

poprzez poprawę stanu nawierzchni, poszerzenie drogi, wykonanie poboczy z kruszywa 

łamanego oraz prawidłowe odwodnienie drogi. 

 



6.    PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Przedmiotem opracowania jest  wykonanie robót budowlanych związanych z 

przebudową drogi powiatowej nr 1239W. Odprowadzenie wód opadowych z terenu 

inwestycji pozostaje bez zmian – do istniejących rowów drogowych oraz w przyległy 

teren w granicach działki inwestora. Dodatkowo celem poprawy odwodnienia drogi 

projektuje się muldy trawiaste. 

Zadanie realizowane będzie na działkach nr 104/1; 62 oraz 69. Działki położone są w 

obrębie nr 0013 Kargoszyn.  

 

7. DANE INFORMACYJNE  

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, teren na którym realizowana będzie inwestycja:  

- nie jest objęty ochroną konserwatorską  

- nie znajduje się w obszarze Natura 2000 

- nie znajduje się w granicach terenu górniczego  

  

8. ZAJĘTOŚĆ TERENU  

Inwestycja będzie prowadzona na działkach nr  104/1; 62 oraz 69 obręb 0013 Kargoszyn 

 

9. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA § 11 pkt.2 ppkt. 11 wg ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 

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

 Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji 

zarówno w fazie wykonawstwa jak i eksploatacji.  

• Roboty rozbiórkowe wykonywane będą mechanicznie i ręcznie. Materiał z 

rozbiórki przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtórnego (recyklingu) 

poprzez specjalne firmy bądź na specjalne składowisko materiałów odpadowych. 

Nadmiar gruntu uzyskanego  w trakcie prowadzonych robót ziemnych odwieziony 

będzie na specjalne składowisko i zostanie zhałdowany w bezpieczny sposób. 

• Odpadami powstającymi w trakcie budowy są elementy rozbierane nawierzchni i 

ich podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstałego w skutek 

korytowania. 

• Odpady powstałe na etapie budowy tj. gruz budowlany i nadmiar gruntu oraz na 

etapie eksploatacji będą wywożone z terenu budowy przez firmy posiadające 

odpowiednie uprawnienia do czynności w tym zakresie. Utylizacja lub 

zagospodarowywanie materiałów odpadowych dokonywane będzie przez 

przedsiębiorstwa specjalistyczne posiadające odpowiednie zezwolenia na 

prowadzenie niniejszej działalności. 

• Odpady powstające w trakcie eksploatacji stanowią odpady zbierające się w 

osadnikach studni ściekowych wynikające z pojawiających się opadów które 



spływając do studni ściekowych niosą ze sobą substancje ropopochodne, piasek, 

itp., będą usuwane przez przedsiębiorstwa specjalistyczne. 

• Projektowana inwestycja nie pogorszy jakości powietrza, wód gruntowych i 

będzie przyjazna dla obszaru znajdującego się w sąsiedztwie inwestycji. 

• Nawierzchnia drogowa wykonywana będzie przez profesjonalną firmę, 

posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz dysponującą odpowiednim sprzętem 

mechanicznym do robót  drogowych. 

• Materiały używane do budowy będą atestowane i sprawdzane w zakresie 

zgodności ze świadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, 

dopuszczającymi do stosowania w budownictwie. 

• Projektowana inwestycja znajduje się poza obszarem chronionego krajobrazu. 

• Projektowana  inwestycja nie wymaga  tworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania. 

 

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana została w istniejącym pasie drogowym 

zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie” W związku z powyższym, projektowane przedsięwzięcie budowlane 

nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie. 

 Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 

pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy 

rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 

Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem 

przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, 

prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy 

prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie 

obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. 

 

11. ZIELEŃ  

 W obrębie inwestycji nie występują drzewa i krzewy przewidziane do wycinki.  

 

12 .  OPINIA GEOTECHNICZNA 

 Obiekt jakim jest projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1239W                        

w istniejącym pasie drogowym zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie                    

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 



budowlanych. Warunki gruntowe występujące na obszarze inwestycji zakwalifikowano 

jako proste. 

 

13. UZGODNIENIA, OPINIE 

- umowa z Powiatowym Zarządem Dróg w Ciechanowie 

 

14. Wymagania p poż.  § 11 pkt.2 ppkt. 13 wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 

kwietnia 2012r.wsprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

Projektowana inwestycja spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu 

do dostępności służb ratunkowych tj. nośność oraz szerokość jezdni, wymiarów placów 

manewrowych jak również dostępności do hydrantów. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

 

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239W                  

(ul. Kargoszyńska) od km 0+000,00 do km 0+740,00 w istniejącym pasie drogowym.” 

 

2.  ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Projekt niniejszy zakłada budowę: 

- przebudowę drogi (poszerzenie jezdni oraz wykonanie nowej nawierzchni) 

- wykonanie poboczy 

- wykonanie muld trawiastych 

- oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów drogowych 

- wykonanie nakładki (warstwy ścieralnej) po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni 

bitumicznej na odcinku ok. 65m (za mostem w kierunku miejscowości Ropele) 

- budowa kanału technologicznego (rura osłonowa) 

 

3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE  

 

3.1   GEOMETRIA  (Rys nr 2)  

 Przebudowę drogi powiatowej nr 1239W zaprojektowano po istniejącym śladzie. 

Projektuje się poszerzenie jezdni do 5,5 m oraz wykonanie poboczy o szer. 0,75m. 

Ponadto projektuje się wykonanie muld trawiastych celem poprawy odwodnienia drogi. 

Istniejące rowy drogowe podlegają oczyszczeniu i odmuleniu z wyprofilowaniem skarp. 

 W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1239W projektuje się regulację 

(przełożenienie) 3 szt. zjazdów z betonowej kostki brukowej, 1 szt. zjazdu z kamienia 

polnego oraz 2 szt. zjazdów z kruszywa łamanego. 

Ponadto w ramach inwestycji projektuje się frezowanie istniejącej nawierzchni od km 

0+673,46 do km 0+740,00 i wykonanie nowej warstwy ścieralnej po istniejącym śladzie. 

3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (Rys. nr 4) 

Podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G1.  

3.2.1 Jezdnia 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm 

- warstwa wyrównawcza z destruktu z frezowania grub. ok. 2-3cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 25cm (na poszerzeniu) 

- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10 cm (na poszerzeniu) 

 



 

3.2.2 Pobocza 

- warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 10cm 

 

 

3.3.   UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE (Rys nr 2) 

 Niweleta drogi pozostaje bez zmian. Spadki podłużne pozostają bez zmian.                            

Po frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubość ok. 4cm po ułożeniu 

warstwy wiążącej i ścieralnej niweleta ulegnie korekcie o ok. +5cm nie zmieniając 

istniejących spadków podłużnych jezdni. 

 

3.4.   KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

 Projektuje się budowę kanału technologicznego w postaci rury osłonowej fi110mm 

wraz ze studniami kablowymi SK-2 (pojedynczymi) zlokalizowanymi w odstępach                    

co około 50m. 

 

 

4. ZIELEŃ     

 W granicach opracowania nie występują drzewa i krzewy kolidujące z planowaną 

inwestycją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z 23.06.2003) 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

 

Nazwa i adres obiektu: 

 

Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239W                  

(ul. Kargoszyńska) od km 0+000,00 do km 0+740,00 w istniejącym pasie 

drogowym.” 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 

ul. Mazowiecka 7 

06-400 Ciechanów 

 

Biuro projektów: 

 

Infra-Kom Cezary Mikołajewski 

Witosa 6/3  

06-300 Przasnysz 

 

Podstawa prawna: 

 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami  

(Dz.U.Z 2108 poz. 292 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. (Dz.U. Z 2015 poz. 1422 

ze zm.  

Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.(t.j. 

Dz.U.Z 2003 Nr 169 ze zm.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                    i 

higieny pracy; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003  

Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

 

• ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT DROGOWYCH 

a) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

14. prace pomiarowe, 

 

b) ROWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

Jezdnia 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm 

- warstwa wyrównawcza z destruktu z frezowania grub. ok. 2-3cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 25cm (na poszerzeniu) 

- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10 cm (na poszerzeniu) 



 

Pobocza 

- warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 10cm 

 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Istniejąca zabudowa jednorodzinna 

 

 

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W okolicy przedmiotowej drogi gminnej występują następujące sieci: 

- sieć telekomunikacyjna 

- sieć elektroenergetyczna 

- sieć wodociągowa 

  

 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 

RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

a) prace na terenie inwestycji (prace prowadzić zgodnie z projektem budowlanym) 

b) roboty ziemne 

c) silne wiatry i huragany 

 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

              Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie 

pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 

prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, 

instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego 

oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i 

odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone 

egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem 

podstawowym. 

               Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe 

(w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 

duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące 

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

                Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były 

według programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 

szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 

    Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania 

wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność 

przy robotach ziemnych. Może się bowiem zdarzyć, iż występują nie zaznaczone na mapie 

geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urządzenia. Należy zachować szczególną ostrożność przy 

demontażu i montażu krawężników, przy wykonywaniu wykopów, wbudowywaniu warstw 

podbudowy oraz układaniu warstw bitumicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 

BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 

a) instruktaż pracowników, 

b) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi  (sąsiadujące 

ulice), 

c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.) 

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy 

sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

e) rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych do 

przebudowywanej ulicy poszczególnych posesji, 

f) w trakcie prowadzenia robót ograniczyć korzystanie z istniejącej części parkingu. 

 


