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Opis do projektu zagospodarowania terenu 

  

Działka nr geod. 77, położona w gm. Skórzec stanowi pas drogowy drogi 

gminnej nr 360901W Trzciniec – Ruda Wolińska. Droga ma charakter drogi 

dojazdowej do pól uprawnych w m. Trzciniec. Droga przebiega na kierunku wschód – 

zachód. 

Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi 1426,40 m 

Droga posiada nawierzchnię żwirową w złym stanie technicznym, która wymaga 

ciągłych remontów. Szczególnie uciążliwe jest utrzymanie drogi w okresie wiosennym 

i jesiennym.  

Na istniejącej nawierzchni planuje się wykonać podbudowę z kruszywa 

naturalnego o grubości 8 cm i następnie wykonanie nawierzchni poprzez stabilizację 

cementem.  

Szerokość nawierzchni będzie wynosiła 5,0 m. 

   

 

Zestawienie powierzchni: 

1. powierzchnia działki 77 10400,00 m2 

2. nawierzchnia drogi 7132,00 m2 
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Opis techniczny 

1. Dane ogólne. 

Projekt opracowano dla umożliwienia wykonania nawierzchni drogi 

nr 360901W Trzciniec – Ruda Wolińska stanowiącej dojazd do pól uprawnych 

w m. Trzciniec gm. Skórzec na długości 1426,00 m, działka nr geod. 77.  

 

2. Dane wyjściowe. 

2.1. Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:1000. 

 

3. Opis inwestycji. 

 

3.1. Stan istniejący. 

Działka nr geod. 77 stanowi pas drogowy drogi nr 360901W Trzciniec – 

Ruda Wolińska w m. Tryciniec. Przy drodze znajdują się pola uprawne. 

Na działce nr geod. 77 wykonana jest droga o nawierzchni żwirowej. 

Szerokość drogi wynosi 5,5 m.  

 

3.2. Stan projektowany. 

W miejscu istniejącej nawierzchni żwirowej drogi projektuje się 

wykonanie nawierzchni.  

Pikietaż 0+0,00 przyjęto na granicy gminy Skórzec, przed 

zabudowaniami wsi Ruda Wolińska. 

Projektowana droga przeznaczona do przebudowy składa się z 13 

odcinków. 

Odcinek 1 od km 0+0,00 do km 0+198,10 – wierzchołek W1, γ1=2,8996
o 

Odcinek 2 od km 0+198,10 do km 0+303,30 – wierzchołek W2, γ2=15,1225
o 

Odcinek 3 od km 0+303,30 do km 0+413,60 – wierzchołek W3, γ3=2,2450
o 

Odcinek 4 od km 0+413,60 do km 0+506,80 – wierzchołek W4, γ4=9,1482
o 

Odcinek 5 od km 0+506,8 do km 0+609,20 – wierzchołek W5, γ5=3,5852
o 

Odcinek 6 od km 0+609,20 do km 0+737,10 – wierzchołek W6, γ6=2,7200
o 

Odcinek 7 od km 0+737,10 do km 0+920,80 – wierzchołek W7, γ7=5,3247
o 
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Odcinek 8 od km 0+920,80 do km 1+073,10 – wierzchołek W8, γ8=3,6330
o 

Odcinek 9 od km 1+073,10 do km 1+138,70 – wierzchołek W9, γ9=3,4668
o 

Odcinek 10 od km 1+138,70 do km 1+186,30 – wierzchołek W10, γ10=6,9027
o 

Odcinek 11 od km 1+186,30 do km 1+251,50 – wierzchołek W11, γ11=2,7857
o 

Odcinek 12 od km 1+251,50 do km 1+368,60 – wierzchołek W12, γ12=1,8091
o 

Odcinek 13 od km 1+368,60 do km 1+426,40 – KPT 

W ramach inwestycji na istniejącej nawierzchni zostanie wykonana 

podbudowa z kruszywa naturalnego i następnie wykonana zostanie 

nawierzchnia poprzez stabilizację cementem.  

Projektowana droga dojazdowa do pól posiada długość 1426,00 m. (Rys. 

Nr 1, 2, 3).  

Konstrukcję nawierzchni pokazano na rysunku Nr 4. 

 

3.3. Ochrona środowiska. 

Projektowana nawierzchnia żwirowa wzmocniona spoiwem 

hydraulicznym nie wpływa negatywnie na ochronę środowiska. Nawierzchnia 

nie emituje zanieczyszczeń toksycznych. 

 

3.4. Uwagi końcowe. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w pasie drogowym należy 

wykonać odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 
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Plan orientacyjny 

 

 

 

Miejsce 

robót 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 360901W Trzciniec – Ruda Wolińska, działka 

nr geod. 77 w m. Trzciniec.  

 

Adres: Trzciniec gm. Skórzec  

 

Inwestor: Gmina Skórzec 

 

Projektant: mgr inż. Jacek Saj 

Nr upr. proj. GP-7342/153/154/94 

Branża: drogi 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji. 

Przedmiotowa budowa będzie realizowana jednoetapowo. Projektowana 

nawierzchnia drogi będzie wykonana ze żwiru wzmocnionego spoiwem 

hydraulicznym – cementem.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- Budynki gospodarcze w odl. 15 m od miejsca robót. 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki mogące stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Działka nr geod. 77 stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 360901W Trzciniec 

– Ruda Wolińska w m. Trzciniec gm. Skórzec. Działka znajduje się w terenach pól 

uprawnych. Podczas realizacji zadania, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 

wystąpi w strefie budowy i dotyczyć będzie pieszych i pojazdów korzystających 

z pasa drogowego.  

W celu zabezpieczenia rejonu robót należy teren oznakować zgodnie 

z projektem organizacji ruchu na czas robót sporządzonym przed przystąpieniem do 

robót budowlanych.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych. 

Podczas realizacji robót przewiduje się występowanie zagrożeń wynikających 

z czynników wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje występowania tych 

zagrożeń to: 

- strefa przemieszczania się pieszych i pojazdów bezpośrednio przyległa do 

miejsca wykonywania robót: zagrożenie ze strony pracującego sprzętu, 

Zagrożenie będzie obejmować pracowników znajdujących się w strefach oraz 

osoby postronne. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników. 

Prace przy budowie podbudowy nie należą do kategorii szczególnie 

niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego zadania należy spełnić 

wymagania wynikające z następujących przepisów: 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r, Nr 7, 

poz. 30), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r, Nr 118, poz. 1263). 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Wszyscy pracownicy muszą posiadać odpowiednie szkolenia w zakresie BHP 

oraz właściwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. 

Miejsce robót należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z projektem 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót i bezwzględnie przestrzegać 

wszystkich zaleceń zawartych w projekcie czasowej organizacji ruchu.  

Wszelkie prace związane z obsługą urządzeń mechanicznych mogą 

wykonywać operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obsługi. Pracownicy 

w czasie wykonywania robót muszą przestrzegać zasad BHP zgodnych 

z otrzymanym szkoleniem odpowiednim dla funkcji sprawowanej na budowie, 

a także stosować środki ochrony osobistej. 


