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OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego   
                                                                             
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2351 Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap II” 
 na terenie o numerach ewidencyjnych:  588, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 699, 713, 722, 
3248/1, 3248/2 w  obrębie nr 34 Rydzewo, jednostka ewidencyjna 140202_2 Ciechanów gm 
 powiat ciechanowski, województwo mazowieckie. 
 
- Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów 
 
- Projektant branży drogowej:  mgr inż. Andrzej Dusiński, upr. proj. nr 7342/Cie-101/94 
  MAZ/BD/1332/01 
- Projektant branży sanitarnej  mgr inż.  Piotr Kozłowski, upr. proj. nr 7342/CIE-71/93    
  MAZ/IS/1352/01 
        
Zgodnie z art. 31 ustęp 2 punkty 11 i 12 Prawa Budowlanego, niniejsze zamierzenie inwesty-
cyjne wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
2.  Podstawa opracowania
Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 
ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów, zgodnie z umową nr 75/2017 z dnia 10 października  
2017 r., w oparciu o: 
• mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego, 
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe przeprowadzone w terenie przez projektantów, 
• opinia Zarządu Województwa Mazowieckiego.        
• postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie  
• opinia Wójta Gminy Ciechanów  
• informacja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział   
       w  Ciechanowie  
• warunki PZD w Ciechanowie sp. z o.o.  
• protokół nr G.I.6630.269.2017 z narady w sprawie koordynacji usytuowania projektowa- 
       nych sieci uzbrojenia terenu  Starosty Ciechanowskiego w dniu 15.12.2017. 
• ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U.  2017. poz. 1332  ze zmianami , 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w   
       sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-  
       owanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. ) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa  
       runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa   
       ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z   
       dn. 23 grudnia 2003 r.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod  
       staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia   
       08.06. 2004)  
• inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane Roz  
       wiązania. 
•   uzgodnienia z Inwestorem 
 
 
3.  Cel i zakres opracowania 
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy odcinka drogi powia-
towej  „Rozbudowa drogi powiatowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo - Modła - 
Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo – Etap II” wraz z kanalizacją deszczową.    
W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany dotychczasowej 
formy użytkowania terenu.  
. Zakres robót: 
- wykonanie robót rozbiórkowych 
- wykonanie robót ziemnych 
- wykonanie konstrukcji nawierzchni 
- wykonanie chodników i zjazdów 
- wykonanie kanalizacji deszczowej 
- przebudowa hydrantów 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w ramach pasa drogowego, będącego w zarządzaniu: 
- Inwestora: Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie (własność Powiat Ciechanowski) na 
działce nr 588, w  obrębie nr 34 Rydzewo, jednostka ewidencyjna 140202_2 Ciechanów gm 
- Gminy Ciechanów (wiejskiej) na działce: 713, w  obrębie nr 34 Rydzewo, jednostka ewiden-
cyjna 140202_2 Ciechanów gm 
- Skarbu Państwa w gospodarowaniu gruntem Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Pań-
stwowe Nadleśnictwo Ciechanów: 3248/1, 3248/2 w  obrębie nr 34 Rydzewo, jednostka ewi-
dencyjna 140202_2 Ciechanów gm, 
- na  części działek prywatnych właścicieli nr:  684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 699,  722, w  
obrębie nr 34 Rydzewo, jednostka ewidencyjna 140202_2 Ciechanów gm 
     
4.  Opis stanu istniejącego 
Teren rozbudowy drogi położony jest w miejscowości Rydzewo, na terenie gminy wiejskiej Cie-
chanów. Gmina  Ciechanów leży w centralnej Polsce na północnym Mazowszu, na terenie Wy-
soczyzny Ciechanowskiej. Gmina usytuowana jest w dolinie rzeki Łydyni, która jest lewym do-
pływem Wkry. . 
Celem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej, której częścią jest odcinek od km 5+447,00 
do km 6+071,00 w miejscowości Rydzewo.  Teren przyległy do drogi to zabudowa zagrodowa i 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz łąki, grunty orne i nieużytki.   
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej drogi, wobec czego sposób za-
gospodarowania i użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Droga ma przekrój szalkowy  z na-
wierzchnią bitumiczną Nawierzchnia bitumiczna o szerokość koło 4,0 m jest w złym stanie z 
dużą liczba uszkodzeń w postaci pęknięć krawędziowych, spękań siatkowych, zapadnięć i wy-
maga całkowitej przebudowy. Pobocza gruntowe są częściowo porośnięte roślinnością. Droga 
posiada pionowe oznakowanie, które wymaga wymiany i uzupełnienia.  
W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura w postaci wodociągu, oświetlenia ulicznego 
i instalacji energetycznych. Urządzenia te nie wymagają przebudowy. 
Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie z dużą liczbą uszkodzeń w postaci pęknięć krawę-
dziowych, spękań siatkowych i zapadnięć. Część ma wstawki nowych warstw bitumicznych po 
licznych remontach. Droga posiada pionowe oznakowanie które wymaga wymiany i uzupełnie-
nia.  
Głównym zadaniem tej drogi jest obsługa istniejącego terenu. Stanowi połączenie miejscowosći 
Modłą z Sulerzyżem. Droga powiatowa nr 2351W jest drogą zbiorczą dla wielu dróg gminnych. 

   

5.  Opis stanu projektowanego 

5.1 Założenia ogólne
Projekt budowlany rozbudowy drogi będzie obejmował rozebranie istniejących elementów drogi 
– konstrukcji jezdni i zjazdów. Projektuje się nową jezdnie o szerokości 6,00 m, zamkniętą obu-
stronnym krawężnikiem, obustronnym chodnikiem zlokalizowanym w miejscach, gdzie szero-
kość pasa drogowego umożliwia umieszczenie obustronnych chodników. Chodniki będą przyle-
gać do jezdni. Istniejący obecnie system odwodnienia drogi polegający na zbieraniu wód opa-
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dowych do przydrożnych rowów zostanie zastąpiony układem kanalizacji deszczowej dn 300 i 
dn 400. Przewiduje się odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w etapie 
I. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej w całości będzie wykonana wyłącznie w systemie 
grawitacyjnym. Celem wykonania kanalizacji deszczowej jest umożliwienie odwodnienia na-
wierzchni przebudowywanej ulicy ( nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów). Na całej długości 
drogi gminnej planuje się zjazdy indywidualne i publiczne na przyległe do drogi działki.  
Projektowana droga, wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej jest drogą klasy L o prędkości projektowej 40 km/h. Celem inwestycji jest rozbu-
dowa drogi powiatowej łączącej miejscowości Modła, Unikowo i Sulerzyż, wyprowadzającej 
ruch w kierunku drogi krajowej nr 60.  
Podstawowe parametry techniczne drogi: 
- klasa drogi       - Z 
- nośność podłoża     - G1, G3 
- głębokość przemarzania     - 1,00 m (II strefa) 
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu    - KR 2  
- spadek poprzeczny nawierzchni   - 2 % 
- spadek chodnika i ścieżki rowerowej  - 6 % 
- szerokość jezdni na odcinku ulicznym  - 6,00 m  
- szerokość chodnika     - 2,00 m 
- szerokość pobocza z kruszywa    - 1,00 m 
- nachylenie skarp     - 1 : 1,5 
W związku z powyższym przy projektowaniu kierowano się następującymi przesłankami: 
- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu, 
- maksymalne wykorzystanie pasa drogowego, 
- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu, 
- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych, 
- odwodnienie wgłębne z zastosowaniem istniejących i projektowanych rozwiązań. 
Inwestycja będzie zrealizowana przy wykorzystaniu tradycyjnych, typowych technologii występują-
cych w tego rodzaju budownictwie liniowym. 
Projekt budowlany rozbudowy drogi obejmuj wykonanie całkowicie nowej konstrukcji jezdni sze-
rokości 6,00 m, zamknięcie jezdni obustronnym krawężnikiem lekkim, obustronne chodniki.  
Na całej długości drogi powiatowej planuje się zjazdy indywidualne i publiczne na przyległe do 
drogi działki.  
Planuje się wykonanie przebudowy istniejących i wykonanie nowych elementów zagospodaro-
wania pasa drogowego: 
- nawierzchnia o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego, 
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej szarej, 
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej kolorowej, 
- pasy zieleni (trawniki) , 
- pobocza z kruszywa łamanego. 
 
5.2. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.
     
Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż na odcinku od 
km 5+447,00 do km 6+071,00 ma swój początek w miejscu, gdzie kończy się zakres etapu I a 
koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej do Sulerzyża. W kierunku 
północnym droga powiatowa kieruje się do miejscowości  Modła, gdzie krzyżuje się z drogą 
powiatową Nr 1240W Ciechanów – Modła – Niedzbórz –Drogiszka - Dalnia. W kierunku połu-
dniowym projektowana droga powiatowa kończy swój bieg na skrzyżowaniu z inną drogą po-
wiatową nr 1232W Ościsłowo – Sulerzyż – Chotum w miejscowości Sulerzyż. Ta droga docho-
dzi do drogi krajowej nr 60 Płock – Glinojeck – Ciechanów.            
    
5.3   Przekrój poprzeczny
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Projektowany odcinek proponuje się urządzić w ten sposób, aby umożliwić ruch dwukierunkowy 
pojazdów, ruch pieszych i zapewnić odwodnienie drogi. Odwodnienie projektowanej drogi bę-
dzie zapewnione za pomocą kanalizacji deszczowej.   
Projektuje się następujące przekroje normalne: 
PN nr 1 – na odcinkach od km 5+447,00 do km 5+570,00 projektuje się przekrój uliczny ze 
spadkiem daszkowym, z jezdnią szerokości 6,00 m, lewostronną opaską szerokości 0,30 m, z 
prawostronnym chodnikiem szerokości 2,00 m. 
PN nr 2 – na odcinkach od km 5+570,00 do km 5+710,00 projektuje się przekrój uliczny dasz-
kowy z jezdnią szerokości 6,00 m, lewostronnym chodnikiem szerokości od 1,30 do 2,00 m i 
prawostronnym chodnikiem 2,00 m. Na odcinku od km 5+607,00 do km 5+697,00, gdzie spadek 
podłużny jest mniejszy niż 0,5 % projektuje się ściek przykrawężnilkowy ułożony z dwóch kostej 
brukowych betonowych grubości 6 cm i jednej kostki grubości 8 cm na ławie betonowej z beto-
nu cementowego C12/15 grubości 20 cm. 
PN nr 3 – na odcinkach od km 5+048,50 do km 5+170,00 projektuje się przekrój uliczny ze 
spadkiem daszkowym, jezdnią szerokości 6,00 m, obustronnymi chodnikami  szerokości po 
2,00 m, 
PN nr 4 na odcinku od km 5+814,50 do km 5+956,50 projektuje się przekrój półuliczny z jezdnią 
szerokości 6,00 m, zamkniętą lewostronnym krawężnikiem, prawostronnym poboczem szero-
kości , spadkiem daszkowym, bez rowów drogowych.  
PN nr 5 – na odcinku od km 5+956,00 do km 6+071,00 projektuje się projektuje się przekrój 
szlakowy z jezdnią szerokości 6,00 m zamkniętą obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m, 
spadkiem daszkowym, z prawostronnym rowem drogowym.  
 
5.4  Warunki gruntowo – wodne 
Z badań geologicznych wynika, że poza konstrukcją drogi powiatowej od powierzchni terenu 
występuje przeważnie nasyp niebudowalny, o grubości przeważnie od 0,15 m do 0,30 m, sta-
nowiący grunty słabonośne. Jedynie lokalnie bezpośrednio od powierzchni terenu występuje 
nasyp budowlany, zbudowany z pospółki lekko gliniastej, warstwy otoczaków i piasków drob-
nych. 
Warunki wodne są na odcinku od km 5+447 do km 6+071 km dobre. Warunki wodne zostały 
określone przy wysokim poziome wód gruntowych. 
W podłożu projektowanej przebudowy drogi występują: 
- od km 5+447 do km 5+575, poniżej gruntów nasypowych o grubości do 0,45 m grunty zaliczo-
ne do grupy nośności podłoża G1; 
- od km 5+575 do km 5+710 występują grunty słabonośne, których spąg zalega na głębokości 
do 0,85 m p.p.t., a poniżej grunty zaliczone do grupy nośności podłoża G3; 
- od km 5+710 do km 6+071, poniżej gruntów nasypowych o grubości do 0,25 m grunty zaliczo-
ne do grupy nośności podłoża G1; 
Od km 5+447 w brzegowej strefie krawędzi nawierzchni asfaltowej nie stwierdzono warstwy 
bruku.  
 
5.5.  Konstrukcja nawierzchni 
Planuje się całkowite rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni i wykonanie na całym projektowa-
nym odcinku nowej konstrukcji.  
Planowana konstrukcja jezdni dla KR2 na odcinku od km 45+447,00 do km 5+570,00 oraz od 
km 5+710,00 do km 6+071,00, gdzie podłoże gruntowe jest G1:  
- warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 5 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 22 W 50/70  grubości średnio 7 cm  
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego, łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego   
  mechanicznie grubości 20 cm  
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm 
- pobocze z kruszywa niezwiązanego, łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowa-

nego mechanicznie grubości 10 cm  
- nasyp z gruntu niewysadzinowego 
Na odcinku od km 5+570,00 do km 5+710,00 gdzie występują grunty słabonośne projektuje się: 
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- warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 5 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 22 W 50/70  grubości średnio 7 cm  
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego, łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego   
  mechanicznie grubości 20 cm  
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm 
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości zmiennej 
Warstwę wiążąca nawierzchni asfaltowej na odcinkach od km 5+814,50 do km 6+071,00 nie 
zamkniętych krawężnikiem należy wykonać szerokości większej o 6 cm od warstwy ścieralnej 
od strony pobocza. Warstwy asfaltowe należy wykończyć ze spadkami 1:1 na krawędziach lub 
krawędzie obciąć na prosto od strony pobocza.   
Pomiędzy warstwami bitumicznymi oraz pomiędzy warstwą podbudowy z kruszywa łamanego 
planuje się związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze zaleca się stosować emulsję asfaltową 
C 60 B3 ZM. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej 
na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem 
mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia i określony ściśle jego wydatek. Za-
lecana ilość asfaltu (w czystym składniku) w połączeniu międzywarstwowym: 
- podbudowa z kruszywa                                     - 0,7-1,0 kg/m2 

- podbudowa asfaltowa i warstwa wyrównawcza     - 0,2-0,3 kg/m2

- warstwa wiążąca     - 0,15-0,2 kg./m2

Po ułożeniu warstwy ścieralnej planuje się uzupełnić kruszywem pobocza na szerokości od min. 
1,00 m każde na odcinku szlakowym. Pobocza projektuje się z  kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm. Poboczom należy nadać spadki poprzeczne 
I=0,06 na odcinkach o przekroju daszkowym. W miejscach, gdzie konieczne jest uzupełnienie 
pobocza do grubości 10 cm należy to zrobić gruntem niewysadzinowym.   
Konstrukcja nawierzchni odcinków chodników: 
- kostka betonowa brukowa „fazowana” grub. 6 cm szara 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego łamanego 0/31,5 mm grub. 10 cm 
- podłoże lub nasyp z gruntu niewysadzinowego 
Chodnik będzie oddzielony obrzeżami 30x8 cm od trawników.   
Krawężnik projektuje się jako typu lekkiego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4, wystające maksymalnie 10 cm ponad jezdnię, obniżony na wjaz-
dach do posesji tak aby wystawały od 2 do 4 cm.  Na przejściach dla pieszych projektuje się 
obniżenie krawężnika tak aby wystawał 2 cm ponad jezdnie (krawężnik najazdowy 15x22x100 
cm) a nawierzchnia przed przejściem zostanie wykonana z płyt dotykowych o wymiarach 
40x40x5 cm na powierzchni 0,80 x 4,00 m, aby ułatwić przejście osobom niewidzącym.  
Na zjazdach przez chodnik planuje się nawierzchnię z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości do 3 cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm oraz warstwie mrozoochronnej z piasku 
grubości 15 cm. Szerokość wjazdów uzależniona jest od szerokości wjazdów do posesji. Zjazdy 
zamknięte od strony posesji oraz zieleni opornikiem betonowym 12x25x100 cm a połączenie 
nawierzchni zjazdu z kostki z nawierzchnia chodnika z kostki „na styk”. Nawierzchni zjazdów z 
kostki z nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego rozdzielona opornikiem betono-
wym 12x25x100 cm.  
Na zjazdach przez chodnik (typ 1) projektuje się: 
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm, 
- podsypka cementowo - piaskowej 1:4 grubości do 3 cm,  
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm 
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm 
- grunt niewysadzinowy.  
Na zjazdach publicznych przez chodnik (typ 2) projektuje się: 
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm, 
- podsypka cementowo - piaskowej 1:4 grubości do 3 cm,  
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm 
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm 
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm 
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- grunt niewysadzinowy.  
Szerokość zjazdów uzależniona jest od szerokości wjazdów do posesji. Zjazdy zamknięte od 
strony posesji oraz zieleni obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Połączenie nawierzchni zjazdu 
z kostki z nawierzchnia chodnika z kostki „na styk”.  
Zjazdy na pole to zjazd  typ 4. Szerokość zjazdu na pole przyjęto 6,0 m z jezdnią o konstrukcji: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70) wg PN-EN–13108-1grub. 5 cm. 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji     
  0/31,5 mm stabilizowanego  mechanicznie grubości 15 cm  
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 10 cm 
- podłoże naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego. 

       
       5.6 Plan sytuacyjny 

Projektowana droga przebiega po istniejącej trasie, obecnie wykorzystywanej jako pas drogo-
wy.  Pozyskanie terenu z działek prywatnych jest konieczne dla poszerzenia pasa drogowego i 
wykonania projektowanych elementów drogi jak chodniki. Na całym projektowanym odcinku 
wpisano trzy załamania trasy. W jedno załamania W-7 nie wpisywano łuku, poniewą zkąyt 
zwrotu trasy jest mniejszy od 1 grada. Na W-8 wpisano łuk o promieniu R=30 m  z poszerze-
niami na łuku po 1,00 m. W załamanie W-9 wpisano łuk poziomy o promieniu R=150 m.  
Wszystkie łuki bez krzywych przejściowych. Proste przejściowe po 20 m. Na planie sytuacyjnym 
podano współrzędne punktów kierunkowych, punktów załamania trasy oraz parametry łuków.    
 
5.7 Przekrój podłużny 
Niweletę nawierzchni  drogi zaprojektowano w taki sposób, aby nadać płynność całej trasie oraz 
powiązać drogę z terenem przyległym. W załamania niwelety wpisano cztery łuki pionowe w km 
5+436 o R=1500 m, w km 5+604 o R=4000 m, w km 5+715,00 o R=2000 m i w km 5+870,00 o 
R=6000 m.  Spadek podłużny wynosi od 0,30 % do 2,48%. Rzędne projektowanej nawierzchni 
w osi zawierają się w granicach od 121,97 do 127,37 m, a wiec przewyższenie wynosi 5,40 m. 
Szczegółowe rzędne oraz spadki podano na przekroju podłużnym i przekrojach poprzecznych. 
Rzędne stanu istniejącego oraz projektowane dowiązano w oparciu o szczegółowe pomiary 
sytuacyjno - wysokościowe do sieci państwowej.  
      

    5.8  Skrzyżowania 
Skrzyżowanie projektowanej drogi z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej to skrzyżowanie 
zwykłe. Skrzyżowanie przyjęto jako zjazd publiczny i w jego obrębie projektuje się wykonanie 
na nim nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej po sfrezowaniu połączenia na długości 
min. 5 m. Drogi krzyżują się pod kątem prostym lub zbliżonym  do prostego. Wewnętrzne kra-
wędzie pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo i w prawo na skrzyżowaniu projektuje się 
ukształtować za pomocą łuków kołowych  o promieniach odpowiednio 8,0 i 15,0 m. Widoczność 
na skrzyżowaniu jest dobra zarówno w prawo jak i w lewo. Pochylenia podłużne drogi  podpo-
rządkowanej nie jest większe niż 3% na długości co najmniej 20 m od krawędzi jezdni drogi z 
pierwszeństwem przejazdu.  
 

5.9 Roboty ziemne 
Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów i nasypów związanych z wymianą konstrukcji 
jezdni, wykonaniu rowów drogowych, ukształtowanie skarp, nasypów pod chodniki i zjazdy.  
Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych i zestawiono w tabeli robót 
ziemnych. Skarpy nasypów i wykopów zostaną po mechanicznym wykonaniu wyplantowane 
ręcznie Powierzchnie skarp policzono w tabeli na podstawie przekrojów poprzecznych. Z tabeli 
robót ziemnych wynika, że będą do wykonania wykopy z odwiezieniem  nadmiaru gruntu na 
odkład. Nasypy związane są z wykonaniem nowego korpusu drogowego, wymiany gruntu  i 
uzupełnieniem poboczy. Miejsce składowania nadmiaru masy ziemnej wskaże inwestor pod-
czas przekazywania placu budowy.  Projektuje się zdjęcie warstwy humusu z pasa drogowego 
grub. 15 cm..  
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5.10 Odwodnienie 
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi służyć będzie wyłącz-
nie obsłudze projektowanej drogi.  Woda z systemu zorganizowanego kanalizacji deszczowej  
będą odprowadzane za pomocą sieci kanalizacji deszczowej z z rur PP 300 klasy SN10, o 
łącznej długości   430,1 mb wraz z przykanalikami z rur PCV dn160 SN10, do wpustów desz-
czowych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w etapie I.   
Obszar oddziaływania obiektu liniowego (sieć kanalizacji deszczowej) nie wykracza poza ob-
szar działania inwestora to znaczy zawiera się w granicach działek na których usytuowano pro-
jektowany obiekt liniowy. Całość terenu objętego opracowaniem przykryta jest glebą lub lokal-
nymi nasypami. Uwzględniając warunki wodno – gruntowe panujące na w/w obszarze oraz cha-
rakter projektowanego obiektu, inwestycję należy zaliczyć do II i III kategorii geotechnicznej. 
W rejonie przebiegu projektowanej inwestycji występuje infrastruktura podziemna w postaci 
sieci energetycznych, telekomunikacyjnych.   
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej usytuowana jest poza pasem jezdni drogi powiatowej 
NR2351W , w pasach projektowanych chodników. W chwili obecnej ścieki opadowe odprowa-
dzane są powierzchniowo na nie utwardzone pobocza jezdni. 
Wody opadowe z przedmiotowych  obszarów obliczono  przy następujących założeniach: 
 
     Q – natężenie spływu  ścieków deszczowych z obszaru obliczeniowego 
                       Qd = q * F * φ * ψ 
 
Q- ilość spływu wód deszczowych 
φ- współczynnik opóźnienia spływu <1 
ψ - współczynnik spływu <1  (zależy od rodzaju nawierzchni) 
q- natężenie deszczu miarodajnego 
 
q = [470x(c)1/3] /T0,67 - założenia→ 
T = 15 min  -  czas trwania deszczu 
c = 1  - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natężenia 
q = [470x(1)1/3] /100,67=77 dm3/s*ha 
 
ψ d = 0,85  -współczynnik spływu  
ψ n = 1/(F1/n) – współczynnik opóźnienia 
n=6 -współczynnik ukształtowania terenu dla warunków przeciętnych  
      F = powierzchnia spływu wód deszczowych 
 
Zlewnia 2 – odcinek od km 5+447,0 do km 5+808,7 drogi powiatowej NR2351W klasy L  
  
Odczytano następujące powierzchnie dla obszaru bezpośrednio opisanego i oznaczonego gra-
ficznie na rys. nr 2-2: 

Sumaryczna powierzchnia zlewni  
ΣF=0,33 ha 

 
• Ilość wód opadowych dla zlewni  

  
Sumaryczna powierzchnia zlewni  
ΣF=0,33 ha 
-Współczynnik opóźnienia  dla tego obszaru:  
-ϕ1=1/F1/n=1/0,33/6=> 1,0 
 
-Natężenie spływu wód deszczowych dla zlewni: 
   QI=77*1,0 *(0,33*0,85)=21,6 l/s 
• zrzut ścieków maksymalny godzinowy  

Qmax.h. - 21,6x3,6/4 = 19,44 m3/h 
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• zrzut ścieków średnio dobowy   
QSr.dob. - 1683/365=4,61 m3/d 

• zrzut ścieków maksymalny roczny  
VR - 0,6x0,33x0,85=1683 m3/rok 
 

Dobór rurociągu 
 
Nazwa  
odcinka 

Przepływ 
[dm³/s] 

Spa-
dek 
[‰] 

Średnica
[mm]

Wy-
pełn.

[%]

Pręd-
kość
[m/s]

Przepływ
100%

[dm³/s]

Pręd-
kość 

100% 
[m/s] 

Chrop.
[mm]

D23-D24 21,6 3 300 61,5 0,49 35,6 0,52 0,25
 
 
Rurociągi grawitacyjne – kanalizacja deszczowa 
- Sieci kanalizacji deszczowej  z rur PP dn 300 klasy SN10 ( rury grubościenne typu ciężkiego) 
łączone na uszczelki gumowe wargowe. Montaż rurociągów przeprowadzić zgodnie z zalece-
niami producenta 

- Przykanaliki do wpustów deszczowych z rur PVC klasy S DN 160 lite.  
- studnia rewizyjno – połączeniowa o średnicy dn 1000 mm z kręgów żelbetowych w wykonaniu 

szczelnym z włazem żeliwnym klasy C, dn 600 z wypełnieniem betonowym  
-Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierścieniem odciążającym, i z 

wpustem ściekowym krawężnikowo-jezdniowym klasy D400.  
- krawężnikowy wpust mostowy  z odpływem pionowym,  
- rozmiar kraty z ramą  500x300x160mm, Klasa obciążenia  C250 
- sieć kanalizacyjną ułożyć na 10 cm podsypce z piasku. Układkę projektowanej sieci wykony-

wać odcinkami nie krótszymi niż odległości między studniami. Rurociągi i obiekty k.d. posado-
wić na gruntach nośnych. 

- elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo 
dwoma warstwami abizolu R+P. 

- układkę projektowanej sieci i przykanalików należy wykonywać odcinkami nie krótszymi  niż to 
wynika z odległości pomiędzy studniami , bądź wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i sieć 
kanalizacji deszczowej należy posadowić na gruntach nośnych ( potwierdzone przez upraw-
nionego geotechnika wpisem do dziennika budowy ). 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe realizować zgodnie z : 
- obowiązującymi normami 
- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 
- instrukcjami montażu i wykonania opracowanymi przez producenta materiałów i  stosowa-

nych urządzeń warunkami technicznymi i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
 
5.12  Roboty rozbiórkowe  
Na projektowanych odcinkach  występują roboty rozbiórkowe związane  z rozbiórką konstrukcji 
jezdni, zdjęcia warstwy humusu i rozbiórką ogrodzenia.  
 

5.13 Urządzenia obce 
Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczających pas drogowy występują: wodociągi,  
linie telekomunikacyjne, linie napowietrzne i podziemne energetyczne, Należy zachować 
szczególna ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych. Urządzenia podziemne należy zloka-
lizować detektorem stosowanym w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak 
kable energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociągowe. Roboty na skrzyżowaniu z tymi 
urządzeniami wykonać ręcznie pod nadzorem pracowników mediów.  Jeśli kabel będzie zbyt 
płytko zagłębiony  należy go odkopać  i zagłębić. Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na 
mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego. 
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5.13.1. Kolizje teletechniczne 

Nie występują kolizje z siecią teletechniczną  
 
5.13.2. Kolizje energetyczne 
 
Nie występują kolizje z siecią energetyczną  
      
5.13.3. Kolizje z siecią wodociagową 

Nie występują kolizje z siecią wodociągową.    
 
5.14 Zieleń 
Na obszarze inwestycji występuje zadrzewienie. Budowa drogi wymaga nie wymaga usunięcia 
drzew.  Pas drogowy poza jezdnią dla pojazdów, nawierzchnią chodników i zjazdów zostanie 
urządzony poprzez wykonanie trawników. 
 

5.15  Oznakowanie 
Oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym w oddzielnym opracowaniu stałej organiza-
cji ruchu. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia 
na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi. 
 
5.16. Wpływa na środowisko i obszar oddziaływania obiektu 
5.16.1 Wskazanie przepisów prawa , w oparciu o które dokonano określenia obszaru             
oddziaływania obiektu : 
Wykonana inwestycja musi spełniać warunki wynikające z następujących aktów prawnych: 
1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 

150 z późn. zm.), 
2. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z 

późn. zm.), 
3. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko      ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

4. ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21), 
5. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  nr 162 

poz. 1568 z późn. zm.) 
6. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 z późn. 

zm.), 
7. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektó-

rych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1031) 
8. rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826), 
9. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-

cych         
     znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) 
10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmia 

nami) 
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-

wie  warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr  43, poz. 430) 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w spra-
wie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63,  poz. 735 z późn. zm.) 
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12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmiana-
mi) 

5.16.1  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu : 
Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek 588, 684, 685, 686, 688, 689, 
690, 691, 699, 713, 722, 3248/1, 3248/2  w  obrębie nr 34 Rydzewo, jednostka ewidencyjna 
140202_2 Ciechanów gm,  powiat ciechanowski, województwo mazowieckie). 
Inwestycja nie narusza interesów właścicieli działek sąsiednich. Planowana inwestycja nie 
powoduje wzrostu uciążliwości dla terenów sąsiednich. W obrębie terenu inwestycji nie 
występują obszary ograniczonego użytkowania . 
Projektowana rozbudowa drogi nie stwarza zagrożeń  dla  środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników.  Projektowana budowa jest na parametrach klasy  L. W nawiązaniu do ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) z późniejszymi 
zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny być usytuowane od zewnętrznej 
krawędzi jezdni co najmniej: 
- w terenie zabudowy w odległości 6,00 m, 
- poza terenem zabudowy w odległości 15,00 m.  
W przypadku budowanej drogi zakres oddziaływania nie będzie miał wpływu  na  zagospodaro-
wanie  przyległych terenów. Wpłynie na poprawę obsługi komunikacyjnej przystających terenów 
i projektowanych obiektów budowlanych a także poprawiona zostanie estetyka tego obszaru.  
Projektowana rozbudowa drogi po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru 
ograniczonego użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu. 
5.16.2  Rodzaj i zasięg uciążliwości. 
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsięwzięcie 
zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na 
środowisko w różnych jego komponentach. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego 
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie 
realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim 
natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się 
prowadzenie robót budowlanych przy budowie drogi wyłącznie w porze dziennej w godzinach 7-
2200 dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn 
budowlanych (koparki, równiartki, walce, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z 
maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy 
inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót, tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z 
emisji spalin z materiałów pędnych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy spowodują 
chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w 
obrębie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą 
powstawanie odpadów takich jak nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji 
walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w 
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy 
odpadów. Nadmiar ziemi z wykopów wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie 
będzie związane z rekultywacją wyrobisk, np. kształtowaniem dróg na terenie gminy. Nadmiar 
gruntu z przekopów (urobek) składowany będzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z 
Gminą Ciechanów 
Celem budowy drogi jest doprowadzenie jej do parametrów technicznych do poziomu, jaki wy-
nika z Rozporządzenia 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 z 14 maja 1999 r.) Teren na którym planowane jest przedsięwzięcie jest już chwili 
obecnej przekształcony przez działalność człowieka, wobec czego realizacja inwestycji nie 
spowoduje powstanie negatywnych oddziaływań na środowisko takich jak: 
- wpływ na świat roślinny i zwierzęcy, rozdzielenie ekosystemów 
- naruszenie i zanieczyszczenie powierzchni gleby 
- zanieczyszczenie powierzchni wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmiana stosunków 
wodnych 
- rozdzielenie pól 
- zajęcie terenu i zmiana przeznaczenia, utrata gruntów leśnych i rolnych, 
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- zmiana walorów estetycznych środowiska. 
Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powie-
trza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w 
rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili obecnej zanie-
czyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i 
lokalną komunikację samochodową oraz  pojazdów rolniczych.  
Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i przebudowa 
nie będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni po-
prawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu dro-
gowego. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędko-
ściami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i z licznymi uszko-
dzeniami nawierzchni gruntowej. Nie przewiduje się konieczności projektowania nowych dro-
gowych obiektów inżynierskich.   
Rozbudowa nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagroże-
nie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, 
względnie w skutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją pro-
jektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników 
wpływających degradująco na środowisko.  Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do 
drogi gruntów.  
Planowana przebudowa drogi nie będzie miała istotnego wpływu na skład gatunkowy i popula-
cję ptaków w skali krótko i długoterminowej, a także przebudowa nie będzie miała wpływu na 
faunę.   
 
5.17. Ochron zabytków i dóbr kultury współczesnej 
Przedmiotowa inwestycja uzyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie. Wskazany obszar inwestycji wytyczony jest po-
za obszarem objętym ochroną konserwatorską i dlatego założenia inwestycyjne zostały zaopi-
niowane bez uwag ze stanowiska konserwatorskiego. Prace budowlane nie wymagają nadzoru 
archeologicznego.  
       
5.18. Obronność państwa 
Przedmiotowa inwestycja dotyczy drogi, która może mieć znaczenie dla obronności państwa ale 
nie koliduje z potrzebami operacyjno-obronnymi Sił Zbrojnych RP ani wojskową infrastrukturą 
telekomunikacyjną.  
 
5.19. Komunikacja dla niepełnosprawnych
W niniejszym opracowaniu nie zastosowano żadnych rozwiązań powodujących uciążliwości dla 
niepełnosprawnych. W miejscach wyznaczonych przejść dla pieszych na całej ich długości za-
stosowano 2 rzędy płytek z wypustkami 40x40X5 cm. Profile chodników będą płynne, bez 
uskoków większych od 2 cm. 

 
  5.20  Technologia robót 

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, ba- 
dań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych.  
 UWAGI: 
1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producen-  
tów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP. 
2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyska 
nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na za 
jęcie pasa drogowego u zarządcy drogi. 
3.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- deklaracje właściwości użytkowych 
- deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi. 
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Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne. 
Przedstawione w dokumentacji wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem 
producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisanych w dokumentacji materiałów za 
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że wy-
konawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zacho-
waniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego ukła-
du będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wy-
maganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i zamawia-
jącego. 
 
6. Informacja do planu BIOZ 

6.1  Założenia do planu BIOZ 
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy.  
Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 
◊ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
◊ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów   
     BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844),, 
◊ Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,   
     poz.93),, 
◊ Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie   
     BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,   
     poz.437) 
◊ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa 
     runków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  
     ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z   
     dn. 23 grudnia 2003 r.) 
◊ inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-         
     wiązania. 
6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie. 
Wykonywanie robót drogowych i sanitarnych.   

6.3  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mogą 
to  
być:   
- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych  
- roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład  w cza-
sie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, pokrycia dachowe – eter-
nit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z 
ustawą o odpadach.  
Roboty budowlane prowadzone w związku z realizacją projektowanych robót stwarzają zagro-
żenie dla osób postronnych jak również dla personelu wykonującego prace. 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać 
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie 
odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy 
nadzoru. 
Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien 
opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

               Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2351W Unikowo -  Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo etap II  



mgr inż. Andrzej Dusiński
06-500 M³awa ul. Radosna 2 m 43 tel. 023/654 4498

 NIP 569-102-19-05                                   REGON 130231285 
13

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 
- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki 
- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem  
- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 
- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu) 
- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 
- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie nawierzchni ) 
- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (dostarczenie rur 
  do wbudowania), 
- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 
 6.4  Sposób instruktażu pracowników 

Należy : 
- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku   
  szkoleń, 
- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie   
  niebezpiecznych i udokumentować go z: 
  a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środo  
  wiska, 
  b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywi-   
  dualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń, 
  c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez   
   wyznaczone w tym celu osoby 
d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu   
    dowy i kierownicy robót 
6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do ro-
dzaju zagrożenia 
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką, 
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów nie-
bezpiecznych: 
- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po   
  uzyskaniu stosownego pozwolenia. 
 Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom  
wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  
w ich sąsiedztwie poprzez: 
- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy  
- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością    
   stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych 
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji: 
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy  
- dokumentacja techniczna j.w. 
- dokumentacja budowy w zakresie BHP: 
  a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy 
  b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy 
- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających   
  dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy, 
- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w   
  biurze kierownika budowy. 
 
         Projektant: 
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