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O P I S  T E C H N I C Z N Y O P I S  T E C H N I C Z N Y O P I S  T E C H N I C Z N Y O P I S  T E C H N I C Z N Y     
    

 „Przebudowa ulicy Parkowej, Wesołej oraz Rycerskiej w m. Rewal”„Przebudowa ulicy Parkowej, Wesołej oraz Rycerskiej w m. Rewal”„Przebudowa ulicy Parkowej, Wesołej oraz Rycerskiej w m. Rewal”„Przebudowa ulicy Parkowej, Wesołej oraz Rycerskiej w m. Rewal”    
dz. geodez. Nr 131; 42/10; 40/8; 40/12; 66/10; 67; 68; 415; 39/8; 345/1; 345/2; 39/9; 403/3; 404/7; 

531/3; 401; 450/1; 450/3; 132/2 obręb Nr 1 Rewal. 
 

1.1.1.1. Podstawa Podstawa Podstawa Podstawa opracowania opracowania opracowania opracowania  
 

a) Umowa dotycząca opracowania projektu; 

b) Koncepcja architektoniczna przekazana przez Zamawiającego;  

c) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

d) Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500. Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe 

przeprowadzone w terenie; 

e) Przepisy i normatywy dotyczące projektowania dróg:  

- Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U nr 204 poz. 2086 z 2004r. z 

późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U nr 

43 poz.430 z 1999r.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych z dnia 31.02.2002r. oraz Załącznik -„Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i ich umieszczenie na drogach”; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-go września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad 

tym zarządzeniem; 

- Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.: 

� D-00.00.00 Wymagania ogólne 

� D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

� D-01.02.01 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny 

� D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

� D-02.01.01 Wykopy 

� D-02.03.01 Wykonanie nasypów 

� D-01.02.04 Rozbiórka elementów drogowych  

� D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
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� D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

� D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogólne 

� D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

� D-05.03.023a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg oraz placów i chodników  

� D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy 

� D-07.02.01 Oznakowanie pionowe  

� D-08.01.01 Krawężniki betonowe 

� D-08.03.01 Obrzeża betonowe 

- uzgodnienia ze Zleceniodawcą. 

 

2.2.2.2. CelCelCelCel    i zakres opracowania i zakres opracowania i zakres opracowania i zakres opracowania     

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy istniejących ulic: 

• Parkowej /na odc. od ul. Dworcowej do ul. Saperskiej/  

• Wesołej /na odc. od ul. Parkowej do ul. Saperskiej/ 

• Rycerskiej /na odc. od ul. Parkowej do ul. Saperskiej/ 

• oraz terenów przyległych do tych ulic, na których planuje się wykonać miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych. Wykonane zostaną ciągi piesze 

zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Roboty drogowe prowadzone będą na działkach geodezyjnych Nr 131; 42/10; 40/8; 40/12; 66/10; 67; 

68; 415; 39/8; 345/1; 345/2; 39/9; 403/3; 404/7; 531/3; 401; 450/1; 450/3; 132/2 obręb Nr 1 

Rewal, które są własnością gminy Rewal. 

     

3.Stan istniejący3.Stan istniejący3.Stan istniejący3.Stan istniejący    

Ulica Parkowa zlokalizowana jest w centralnej części m. Rewal. Ulica stanowi jeden z głównych 

dojazdów do obsługi komunikacyjnej tej części miejscowości. W stanie istniejącym nawierzchnia ulicy 

Parkowej jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnie jezdni wykonane są z różnych 

materiałów, częściowo bitumiczne, z kruszywa a nawet gruntowa. Wydzielone chodniki dla pieszych 

są na niektórych odcinkach.  

Odkształcenia nawierzchni podczas opadów deszczu powodują utrudnienia w sprawnym 

odprowadzeniu wód deszczowych do istniejącego systemu kanalizacji burzowej. Brak utwardzonych 

powierzchni jezdni, prowadzi często do zamulania istniejących wpustów kanalizacji burzowej.  

Przy ulicy Parkowej zlokalizowany jest amfiteatr, liczne obiekty zakwaterowania turystycznego 

oraz obiekty małej gastronomi.  
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ul. Parkowa – okolice wjazdu na parking 

 

 
ul. Parkowa – za skrzyżowaniem z ul. Rycerską 

 

Ulica Wesoła w stanie istniejącym ma nawierzchnię bitumiczną szerokości 4- 4,5m. Obustronne 

chodniki o niejednorodnym rodzaju kostki. Odwodnienie ulicy odbywa się do istniejącej kanalizacji 

burzowej. Nawierzchnie chodników, jezdni oraz elementy betonowe prefabrykowane są w złym 

stanie technicznym - widoczne liczne spękania, wyłuszczenia, deformacje. 
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ul. Wesoła – widok w stronę amfiteatru 

 

Ulica Rycerska stanowi wąskie połączenie ulicy Parkowej i Saperskiej. Jest integralnie połączona z 

projektowanymi ciągami pieszymi. Stanowi ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni bitumicznej. Lokalnie 

pobocza zabrukowane kostką betonową, stanowią ciągi piesze. Rodzaj nawierzchni jest 

niejednorodny, przy każdej posesji inna kolorystyka i rodzaj kostki. 

 
ul. Rycerska 
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4.4.4.4.    Stan projektowanyStan projektowanyStan projektowanyStan projektowany    

Ulice objęte opracowaniem posiadają klasę „D” – dojazdowe. Stanowią one drogi publiczne gminne 

wewnątrz osiedla mieszkaniowego. Prędkość projektowa dla tej klasy dróg w terenie zabudowanym 

wynosi 30km/h. Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg klasy D w terenie 

zabudowanym, zgodnie z rozporządzeniem, powinna wynosić 10 m. Faktycznie szerokość ta jest 

zmienna, minimalna szerokość pasa drogowego ul. Parkowej wynosi 7,50m, ul. Rycerskiej i Wesołej 

6,0m. Grunty przyległe do pasa drogowego stanowią własność prywatną. Z uwagi na powyższy 

warunek projekt zakłada jedynie przebudowę bez rozbudowy.  

Istniejące nawierzchnie bitumiczne należy zfrezować, destrukt wywieść w miejsce wskazane przez 

inwestora wraz z wbudowaniem w ubytki nawierzchni gruntowych. Zaprojektowano ulice jako ciągi 

pieszo-jezdne bez wydzielenia krawężnikiem ciągów pieszych. Ciągi piesze od strony jezdni zostaną 

wizualnie odseparowane obustronnym pasem szerokości 20 cm z kostki kamiennej. Pasy te należy 

wykonać 2 cm poniżej przylegającej nawierzchni jezdni i ciągu pieszego co jednocześnie stanowić 

będzie ściek na krawędzi jezdni. Na ulicy Wesołej z uwagi na jednostronny spadek poprzeczny 

jezdni ściek należy wykonać tylko po prawej stronie jezdni. Natomiast po stronie lewej wykonać 

pas szerokości 20 cm na poziomie nawierzchni jezdni.  

Przyjęto konstrukcję jezdni jak dla drogi o ruchu KR1. KR1. KR1. KR1.     

Początek projektowanej ulicy Parkowejulicy Parkowejulicy Parkowejulicy Parkowej zlokalizowany jest na krawędzi jezdni ulicy Dworcowej. 

Natomiast koniec na krawędzi jezdni ulicy Saperskiej. Długość odcinka 304,39 mb, projektowana 

szerokość jezdni 5,0mb oraz 3,5m za skrzyżowaniem z ul. Rycerską. Obustronne ciągi piesze o 

zmiennej szerokości od 1,45m do 3,70m. Szerokość pasa ruchu dla pieszych zależna jest od 

szerokości pasa drogowego. Na całej długości ulicy Parkowej występują trzy łuki poziome o 

promieniach W
1 
R=300; W

2
 R=100 i W

3 
R=300. W przekroju poprzecznym ulica będzie miała spadek 

poprzeczny daszkowy 2%. Jedynie na łuku poziomym W
2
 w km 0+071 spadek poprzeczny będzie 

jednostronny 2%. Pozostałe łuki posiadać będą przechyłkę dwustronną 2% 

W profilu podłużnym zaprojektowano jeden łuk pionowy. Minimalny spadek podłużny wynosi 1,69% a 

maksymalny 5,54%. Wysokościowo ulica Parkowa zaprojektowana jest w ten sposób aby zachować 

minimalny spadek od posesji w kierunku jezdni i ścieku ulicznego. Istniejące wpusty należy 

wyregulować tak aby ich poziom odpowiadał wysokościowo powierzchni ścieku ulicznego, a oś 

wpustu porywała się z osią ścieku. 

Przy ulicy Parkowej została zaprojektowana zatoka postojowa podłużna (prawa strona). Szerokość 

stanowiska postojowego 3,50m. Funkcja zatoki postojowej dotyczy chwilowego postoju samochodów 
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dostawczych obsługujących obiekty handlowe w bliskiej okolicy. Z ulicy Parkowej zlokalizowano 

także, wjazd-wyjazd w km 0+145,55 i wyjazd w km 0+192,0 z parkingu wielko powierzchniowego. 

Parking został zaprojektowany ściśle z obowiązującym w tym zakresie planem zagospodarowania 

przestrzennego. Na parkingu wydzielonych zostanie 50 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych o wymiarach 2,50x4,50m w tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych o 

wymiarach 3,60x4,50m. Droga manewrowa stanowiąca wjazd-wyjazd posiadać będzie szerokość jezdni 

6,0m. Natomiast drogi manewrowe pomiędzy stanowiskami postojowymi projektuje się szerokości 

5,0m. Rozdział stanowisk w środkowej części parkingu wykonany będzie poprzez wbudowanie 

ogranicznika drogowego o wymiarach 20x20x6/7,50cm koloru grafitowego. 

Skrzyżowanie ulicy Parkowej z ulicą Dworcową należy wyokrąglić promieniem R=6,0m, skrzyżowanie 

z ulicą Saperską promieniem R=3,0m po stronie lewej i R=4,0m po stronie prawej. Skrzyżowanie 

ulicy Parkowej z ulicą Wesoła należy wyokrąglić promieniem R=4,0 m. Skrzyżowanie ul. Parkowej z 

drogami wewnętrznymi wjazdu i wyjazdu na parking dla samochodów osobowych należy wyokrąglić 

promieniami R=5,0m. Na wszystkich skrzyżowaniach należy wbudować krawężnik kamienny łukowy 

wtopiony 15x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15. Krawężnik wystający +10cm kamienny 

15x30x100 należy wbudować na obwiedni parkingu dla samochodów osobowych oraz krawężnik 

zewnętrzny zatoki postojowej dla samochodów dostawczych. Natomiast krawężnik na krawędzi 

jezdni zatoki postojowej dla samochodów dostawczych należy wykonać jako kamienny 15x22x100 

wyniesiony +4cm ponad nawierzchnię jezdni. Wszystkie krawężniki należy wbudować na ławie 

betonowej z oporem C12/15. Zewnętrzne obramowanie nawierzchni ciągu pieszego należy wykonać z 

obrzeża 8x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15. Zabezpieczenie skarp należy wykonać przy 

pomocy palisady splitowanej koloru jasno szarego.  

Zaprojektowano konieczne wjazdy do posesji jak i dojścia do furtek. Nawierzchnia wjazdów to 

kostka brukowa betonowa grubości 8cm. Kolorystycznie wjazdy bramowe nie zostały wydzielone, 

stanowią one całość w zaprojektowanej kolorystyce nawierzchni. 

Zaprojektowano plac przed amfiteatrem z przewagą funkcji rekreacyjnej. Miejsce to stanowiące 

obecnie parking, zostaje przebudowane w sposób pozwalający na zagospodarowanie elementów 

zieleni niskiej, obramowanej kostką granitową rzędową o wym. 18/18cm w jednym rzędzie. Istniejące 

drzewa wysokie zabezpieczyć poprzez montaż krat ochronnych o wym. 190/190cm, odlew żeliwny 

lakierowany, koloru grafitowego. Zaprojektowano na placu ustawienie 10szt. ławek parkowych z 

oparciem oraz 7szt. koszy ulicznych. 
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Ulica WesołaUlica WesołaUlica WesołaUlica Wesoła    – początek przebudowy ulicy Wesołej jest na krawędzi jezdni ulicy Parkowej. Długość 

odcinka 77,40m, szerokość jezdni 3,50m z obustronnymi ciągami dla pieszych o zmiennej szerokości 

od 1,80 m do 3,10m. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%. W profilu podłużnym minimalny 

spadek 0,61%. Zaprojektowano jeden łuk pionowy. Zewnętrzne obramowanie nawierzchni ciągu 

pieszego należy wykonać z obrzeża 8x30x100 na ławie betonowej z oporem C 12/15. 

Ulica RycerskaUlica RycerskaUlica RycerskaUlica Rycerska - początek przebudowy ulicy jest na krawędzi jezdni ulicy Parkowej. Długość 

odcinka 90,95mb, szerokość jezdni 3,50m. Zaprojektowano ciąg pieszy po prawej stronie ulicy o 

zmiennej szerokości minimalna szerokość 3,50m. Po stronie lewej utwardzono część pasa 

drogowego. Zewnętrzne obramowanie nawierzchni ciągu pieszego należy wykonać z obrzeża 

8x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15. 

Ciągi piesze stanowiące połączenie ulicy Rycerskiej z parkingiem dla samochodów osobowych 

stanowiące dojście do centrum Rewala należy obramować obustronnie obrzeżem 6x20x100. 

Szerokość tych ciągów komunikacyjnych dla pieszych to 3,0m. Jedynie ciąg pieszy wzdłuż stanowisk 

postojowych będzie posiadał szerokość 4,0m.  

Zaprojektowano konieczne wjazdy do posesji jak i dojścia do furtek. Nawierzchnia wjazdów to 

kostka brukowa betonowa grubości 8cm, koloru jasnoszarego. Zabezpieczenie skarp przed 

osuwaniem się gruntu należy wykonać poprzez zabicie palisady splisowanej.  

W części rysunkowej podano wszystkie niezbędne elementy konieczne do wykonania konstrukcji 

nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, parkingów i wjazdów.  

Pozostając w zgodzie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, w zakresie 

lokalizowania miejsc postojowych oraz jezdni manewrowych na parkingu, zachodzi potrzeba wycinki 

7szt drzew o złym stanie zdrowotnym. Na początkowym odcinku zostały zasadzone krzewy 

iglaste, których lokalizacja nie pozwala zachować ciągłości ciągu pieszego. Z tego względu 

proponuje się przesadzić je do parku po przeciwległej stronie ulicy.     

 

5. Projektowana konstrukcja 5. Projektowana konstrukcja 5. Projektowana konstrukcja 5. Projektowana konstrukcja     

konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego ulicy Parkowej, Wesołej i Rycerskiej  

• 8cm kostka betonowa o powierzchni płukanej w trzech kolorach: biały (blabco carrara), 

antracyt (nero), jasnoszary (granito), obustronne pasy po 20 cm każdy z kostki kamiennej 

8/11 koloru grafitowego 

• 3cm podsypka cemementowo-piaskowa 1:4  

• 20cm podbudowa z chudego betonu 

• 10cm warstwa odcinająco – odsączająca z piasku 
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Konstrukcja samodzielnych ciągów pieszych  

• 6cm kostka betonowa brukowa o powierzchni płukanej w dwóch kolorach: żółty (solaro), 

szary (granito) 

• 5cm podsypka cemementowo-piaskowa 1:4  

• 10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50mm 

konstrukcja parkingów dla samochodów osobowych  

stanowiska postojowe  

• 8cm kostka betonowa brukowa koloru grafitowego (pasy oddzielające stanowiska koloru 

białego z kostki brukowej betonowej prostokątnej) 

• 3cm podsypka cemementowo-piaskowa 1:4  

• 20cm podbudowa z chudego betonu 

• 10cm warstwa odcinająco – odsączająca z piasku 

jezdnia manewrowa na parkingach  

• 8cm kostka brukowa betonowa prostokątna koloru szarego 

• 3cm podsypka cemementowo-piaskowa 1:4  

• 20cm podbudowa z chudego betonu 

• 10cm warstwa odcinająco – odsączająca z piasku 

konstrukcja parkingu dla samochodów dostawczych  

• 18cm kostka kamienna duża spoinowana żywicą  

• 3cm podsypka cemementowo-piaskowa 1:4  

• 20cm podbudowa z chudego betonu 

• 10cm warstwa odcinająco – odsączająca z piasku 

Wymagania co do parametrów prefabrykatów betonowych  

• klasa betonu minimum C25/30 

• nośność >3,5 MPa 

• nasiąkliwość < 4% 

• mrozoodporność F150  

• ścieralność < 3,5 mm 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym   

Betonowa kostka brukowa stosowana na nawierzchniach dróg, ulic, chodników musi spełniać 

wymagania techniczne określone w PN-EN 1338 [2]. 
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Wszystkie krawężniki na łukach bezwzględnie prefabrykowane łukoweprefabrykowane łukoweprefabrykowane łukoweprefabrykowane łukowe, nie dopuszcza się docinania. 

Spoiny w krawężnikach wypełnione zaprawą cementowa lub materiałem elastycznym. 

 

7. Urządzenia obce7. Urządzenia obce7. Urządzenia obce7. Urządzenia obce    

W projektowanej ulicy Parkowej, Wesołej, Rycerskiej występuje sieć kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej. Należy wszystkie włazy wymienić na włazy typu ciężkiego (betonowe) i wyregulować do 

poziomu projektowanej nawierzchni. Również należy wyregulować do poziomu projektowanej 

nawierzchni zawory gazowe, wodociagowe, wpusty uliczne kd, oraz studnie teletechniczne 

(uszkodzone pokrywy studni wymienić na nowe).  

 

8. Mała architektura 8. Mała architektura 8. Mała architektura 8. Mała architektura     

Jako zagospodarowanie terenu należy ustawić 10 szt. ławek parkowych. Siedzisko i oparcie ławki z 

drewna pokrytego lakierobejcą (sugeruje się kolor biały elementów drewnianych ławki). Konstrukcja 

ławki ze stali lakierowanej koloru szarego. Uzupełnieniem elementów małej architektury są również 

kosze na śmieci oraz słupki przeszkodowe. Kosze na śmieci (szt. 9) o pojemności 70l, wykonane z 

betonu piaskowanego, o wym. 53x53x80cm. Słupki przeszkodowe (szt. 10) z betonu piaskowanego 

koloru szarego, o wym. 30x30x70cm. 

9. Zieleń 9. Zieleń 9. Zieleń 9. Zieleń     

Pnie i system korzeniowy istniejących drzew należy zabezpieczyć poprzez zamontowanie ochronnych 

żeliwnych kratek prostokątnych. Model zabezpieczenia należy uzgodnić z inwestorem. Powierzchnie 

trawników-zieleńców należy wykonać z ziemi urodzajnej – humusu grubość minimalna 10 cm i obsiać 

trawą.  

10101010. Oznakowanie pionowe. Oznakowanie pionowe. Oznakowanie pionowe. Oznakowanie pionowe    

Zakłada się wymianę istniejącego oznakowania pionowego na nowe. Szczegółowa lokalizacja znaków 

została przestawiona w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Wzdłuż linii pasa szerokości 20 cm z kostki kamiennej 8/11 należy rozmieścić w rozstawie co 6,0m 

światła solarne barwy białej. 

Wielkość i widoczność znaków – do oznakowania drogi należy zastosować znaki o grupie wielkości 

„mini”. Znaki drogowe wykonane mają być z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią. Dla 

zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego spostrzeżenie, 

odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy zastosować folii odblaskowej typu 

1. Znaki umieścić należy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni drogowej tj. 
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minimum 0,50m od krawędzi jezdni oraz mini. 2,0 - 2,2 m od podłoża do dolnej krawędzi znaku (jak 

w szczególe). Na jednym słupku umieszcza się z zasady jeden znak. Następny powinien być 

umieszczony za poprzedzającym w odległości min. 10m. W przypadku zastosowania dwóch znaków na 

jednym słupku, należy je umieszczać w układzie pionowym. Tarcze znaków powinny być odchylone w 

poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarcz znaków powinno wynosić około 5˚w 

kierunku jezdni. W przypadku znaków umieszczonych na łukach poziomych, odchylenie tarcz znaków 

należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz jego kierunku. 
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INFORMACJA BIOZINFORMACJA BIOZINFORMACJA BIOZINFORMACJA BIOZ    
    
    
    
    
    
    

Temat opracowania: Przebudowa  ulicy Parkowej, Wesołej oraz RycerskiejPrzebudowa  ulicy Parkowej, Wesołej oraz RycerskiejPrzebudowa  ulicy Parkowej, Wesołej oraz RycerskiejPrzebudowa  ulicy Parkowej, Wesołej oraz Rycerskiej    
    w m. Rewalw m. Rewalw m. Rewalw m. Rewal    

Adres inwestycji: Nr dz. geodez.Nr dz. geodez.Nr dz. geodez.Nr dz. geodez. 131; 42/10; 40/8; 40/12; 66/10; 67; 68; 415; 39/8; 345/1; 
345/2; 39/9; 403/3; 404/7; 531/3; 401; 450/1; 450/3; 132/2  obręb nr 1 

Rewal. 
    

    
    

Inwestor: Gmina RewalGmina RewalGmina RewalGmina Rewal    

Opracował: mgr inż.mgr inż.mgr inż.mgr inż.    arch. Michał Podleśnyarch. Michał Podleśnyarch. Michał Podleśnyarch. Michał Podleśny    
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z 

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

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120 poz. 

1126) 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów     

Przedsięwzięcie pod nazwą: Przebudowa  ulicy Parkowej, Wesołej oraz RycerskiejPrzebudowa  ulicy Parkowej, Wesołej oraz RycerskiejPrzebudowa  ulicy Parkowej, Wesołej oraz RycerskiejPrzebudowa  ulicy Parkowej, Wesołej oraz Rycerskiej    w m. Rw m. Rw m. Rw m. Rewal na ewal na ewal na ewal na 
działkach działkach działkach działkach 131; 42/10; 40/8; 40/12; 66/10; 67; 68; 415; 39/8; 345/1; 345/2; 39/9; 403/3; 404/7; 
531/3; 401; 450/1; 450/3; 132/2  obręb nr 1 Rewal. 
w swym zakresie obejmuje:  

Prace przygotowawcze 

- Roboty rozbiórkowe 

- Wykonanie koryta na, właściwe oznakowanie terenu oraz wygrodzenie placu budowy; 

- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obszarze pasa 

drogowego drogi powiatowej i dróg gminnych; 

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawędzi korony jezdni wraz z projektowanymi 

rzędnymi ukształtowania wysokościowego niwelety na odcinku robót, prace pomiarowe w 

trakcie budowy oraz geodezyjną informację powykonawczą robót;  

Roboty ziemne 

- wykonanie wykopów koparkami (koparko-ładowarkami) z wywozem gruntu; 

Wykonanie podbudowy 

- wykonanie koryta; 

- wykonanie w-wy odsączająco-odcinającej z piasku; 

- obramowanie nawierzchni krawężnikiem (opornikiem) ustawionym na ławie betonowej 

z oporem lub obrzeżem na podsypce piaskowej; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; z chudego betonu 

Wykonanie nawierzchni  

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej; 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wykaz istniejących obiektów budowlanych     

Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są następujące obiekty budowlane i 

urządzenia obce: 

- Istniejące jezdnie; 

- Sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacja deszczowa; 
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3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.    

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas przebudowy stwarzać 

zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane w sąsiedztwie podziemnych sieci uzbrojenia terenu, 

stan których nie jest znany. 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. budowlanych. budowlanych. budowlanych.     

Zakres robót obejmuje następujące pozycje:  

- roboty drogowe realizowane w pasie drogowym drogi „pod ruchem”; 

- roboty drogowe wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu budowlanego; 

- roboty w pobliży sieci uzbrojenia podziemnego; 

- prace brukarskie; 

W związku z tym niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich przygotowanie i 

zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadku. Każda z kategorii 

robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być 

przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. robót szczególnie niebezpiecznych. robót szczególnie niebezpiecznych. robót szczególnie niebezpiecznych.     

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 

zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno być 

prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność 

przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć 

własnoręcznym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenie 

wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane 

zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik 

przystępując do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w 

punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę ma szczególne 
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rodzaje zagrożeń wiążących się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć 

pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń 

przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzenia raportu z tej czynności. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zw ich sąsiedztwie, w tym zw ich sąsiedztwie, w tym zw ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną iapewniających bezpieczną iapewniających bezpieczną iapewniających bezpieczną i    sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację naszybką ewakuację naszybką ewakuację naszybką ewakuację na    wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeńwypadek pożaru, awarii i innych zagrożeńwypadek pożaru, awarii i innych zagrożeńwypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń    

 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące 

środki techniczne i sposób organizacji robót: 

• wygrodzenia i oznaczenie stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne 

• informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo 

• harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia 

dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 

potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są 

minimalne.  

• zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 

środków ochrony,  

• zapewnienia niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanego 

sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa 

• zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w 

pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i 

sprzętu przed uruchomieniem  przez osoby nieupoważnione, itp. 

• zorganizowanie miejsca gdzie można udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w 

wypadku 

• zorganizowanie służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.     

    


