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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i podstawa opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego 
przebudowy i budowy ul. Kolorowej w Cedrach Małych. Projektowany jako ciąg 
pieszo-jezdny umożliwia dojazd i dojście z ul. Żuławskiej do domostw przy 
projektowanej ulicy. Projekt obejmuje działki nr dz. nr 152/6 obręb Cedry Małe, Gm. 
Cedry Wielkie jako przebudowa ul. Kolorowej w Cedrach Małych oraz dz. nr 155/6 
obręb Cedry Małe, Gm. Cedry Wielkie jako budowa ul. Kolorowej w Cedrach Małych 

2. Inwestor 
Zleceniodawcą inwestycji jest Gmina Cedry Wielkie ul. M. Płażyńskiego 16;  
83-020 Cedry Wielkie. 

3. Dane wyjściowe opracowania. 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym skala 1:500  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP – 
Warszawa 1997 r.); 

• Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego. 
• Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Eryka Lamparskiego w grudniu 2017 

roku; 
• Wizje lokalne w terenie. 

4. Cel i zakres opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego ulicy Kolorowej w 
Cedrach małych. Projektowana ulica obecnie żużlowa,  utwardzona, ma za zadanie 
obsługę istniejących oraz nowo powstałych tam budynków.  Długość projektowanego 
ciągu pieszo-jezdnego wynosi ok. 126m. Z budową tą wiąże się również regulacja 
istniejących wjazdów bramowych na posesje. 
Celem wykonania dokumentacji projektowej jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień 
wymaganych na budowę. 
Projekt oświetlenia w odrębnym opracowaniu. 

5. Geologia. 
Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym oraz jego wynikami w podłożu pod 
powierzchniową warstwą nasypów występują grunty deltowe (rzeczne). Są to piaski 
drobne. Woda gruntowa do głębokości badań występuje na głębokości 0,9 m ppt. 

W podłożu projektowanej drogi poniżej nasypów występują grunty nośne nadające się 
do bezpośredniego posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi. Nasypy zbudowane 
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są z gruntów mineralnych (żwir, drobny tłuczeń i piasek z próchnicą) i mogą także 
stanowić podłoże warstw konstrukcyjnych drogi. 

Nasypy ze względu na domieszki piasków z próchnicą oraz piasków gliniastych należy 
zaliczyć do grupy nośności G2. Grunty rodzime warstwy I (piaski drobne) należą do 
grupy nośności G1. Jednak należy brać pod uwagę dość płaskie występowanie wody 
gruntowej i jej kapilarne podciąganie. 

6. Projektowany układ komunikacyjny. 
W całym zakresie zaprojektowano komunikację jako ciąg pieszo-jezdny. Część jezdna 
szerokości 4,0m, część szerokości chodnika 1,5m wydzielone zaledwie krawężnikiem 
wjazdowym, wyniesionym na 2cm.  

Ciąg został zaprojektowany w przekroju daszkowym umożliwiającym swobodny 
odpływ wody na tereny gruntowe. Swobodny spływ wody umożliwiają krawężniki 
wtopione 0cm ograniczające jezdnię i chodnik od terenu. 

Teren mało zróżnicowany wysokościowo dlatego też spadki podłużne wynoszą od 
0,5% do 1,3% i wynikają bezpośrednio z ukształtowania terenu. 

Zgodnie z załączonymi rysunkiem profilu podłużnego została zaprojektowana droga o 
długości bezwzględnej ok 126m.   

Ogółem zaprojektowano powierzchnię : 

• Jezdną 504,4 m2, 

• Chodnika 188,8 m2, 

• Wjazdów 4,3 m2, 

a. Konstrukcja drogi, miejsc postojowych i chodnika 
Konstrukcja ciągu pieszo – jezdnego (zarówno część jezdna jak i część chodnika): 
• Kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm 
• Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

lub też z tłucznia kamiennego gr. 25 cm 
• Warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymałości Rm=5MPa  gr.15cm  
• Geomembrana 
Część chodnikowa w ciągu pieszo - jezdnym została wydzielona za pomocą krawężnika 
wjazdowego betonowego 15x22 cm na ławie z oporem. Ciąg ograniczony został 
obustronnie krawężnikiem wtopionym 0 cm na ławie z oporem. 

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytków lub  podleganiu 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Przeznaczenie terenu – obecnie 
komunikacyjne, przedmiotowy projekt nie przewiduje zmiany sposobu 
zagospodarowania pasa drogowego i pozostawia nadal funkcję komunikacyjną. 
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8. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach 
terenu górniczego 

Nie dotyczy. 

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 
przepisami odrębnymi 

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji liniowych, których realizacja 
powoduje oddziaływanie na środowisko wzdłuż trasy jego lokalizacji. Oddziaływanie to 
ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej, można go zaliczyć do 
oddziaływań krótkotrwałych, nieciągłych, o niewielkim natężeniu, skoncentrowanych 
głównie wzdłuż trasy inwestycji, które ustaną po zakończeniu inwestycji. Nie występuje 
oddziaływanie stałe, wtórne, skumulowane, transgraniczne, brak wpływu na odległości 
przekraczające kilkaset metrów w czasie realizacji przedsięwzięcia. 
Niekorzystny wpływ na środowisko poza placem budowy charakteryzować się będzie 
zwiększeniem hałasu, emisji spalin, wystąpieniem drgań podłoża gruntowego. Główne 
źródła hałasu – maszyny budowlane i samochody ciężarowe.  W związku z tym głośne 
prace budowlane powinny być prowadzone szczególnie w godz. 7:00 do 18:00. Prace 
powinny się odbywać wyłącznie na sprawnym technicznie sprzęcie, urządzeniach i 
maszynach. 
Rozwiązania chroniące środowisko zależą od wykonawcy robót, a w szczególności 
decyduje stan techniczny pojazdów transportowych, harmonogram dostaw i trasa 
przewozu, jednakże całkowite wyeliminowanie hałasu podczas budowy jest niemożliwe 
do osiągnięcia. 
Trasy przewozu należy wybierać poza miejscami ścisłej zabudowy mieszkaniowej oraz 
poza miejscami przeznaczonymi do wypoczynku. 
Przedmiotowe prace nie spowodują wyjątkowych uciążliwości na terenie zabudowy 
mieszkalnej o niskiej intensywności w porze dnia i nocy. 
Podczas robót sprzęt budowlany jest źródłem emisji typowych zanieczyszczeń 
komunikacyjnych tj.: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył. 
Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych zmian w środowisku naturalnym w 
stosunku do stanu istniejącego. 

10. Ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich 
• prace budowlane prowadzić sprawnym sprzętem w porze dziennej, w godzinach 7-

18, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia i emisji spalin, 
• tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić w 

oddaleniu od terenu prowadzenia prac ziemnych, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia gruntów, 

• powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić poza 
terenem prowadzenia prac w sposób selektywny do momentu ich przekazania 
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uprawnionemu odbiorcy. Krawężniki, obrzeża powstałe w rozbiórki nawierzchni 
ulic i chodników kolekcjonować w sposób selektywny tj.: gromadzić czasowo do 
momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy, 

• należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych w wykorzystaniem ciężkiego 
sprzętu mechanicznego, 

• wody opadowe i roztopowe – w sposób zorganizowany odprowadzić na tereny 
chłonne, 

• teren po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

11. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji 
Zgodnie z §13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 z późn. zm.) przeprowadzono analizę obszaru  
oddziaływania obiektu dokonano na podstawie następujących przepisów prawa: 
• Art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2013 r 

poz 1409) 
• Art. 4, art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 

14 poz.60) 
• Art. 9, 52, 53, 54 Rozporządzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami). 
• Art. 14, 16, 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

(Dz.U Nr 75, poz.690) 
• Art. 21 ust. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401)  

• Art. 12, 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124 poz. 1030) 

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz.U. z  2007 r. Nr 
120, poz. 826 z późn. zmianami) 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ogranicza dopływu światła dziennego jak 
również nie zwiększa zanieczyszczenia powietrza i hałasu, natomiast realizacja 
inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów. 
Zastosowane rozwiązania projektowe oraz rodzaj charakterystyki zagospodarowania 
terenów wokół planowanej inwestycji maksymalnie ograniczają jej negatywny wpływ na 
środowisko, a cała inwestycja prowadzona będzie z wykorzystaniem materiałów 
posiadających atesty umożliwiające zastosowanie ich w budownictwie.   
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany.        

 
Opracowała: 

mgr inż. Anna Matea-Migda 
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1. ZMIANA W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
	

Przeznaczenie terenu – obecnie komunikacyjne, przedmiotowy projekt nie 

przewiduje zmiany sposobu zagospodarowania pasa drogowego i pozostawia nadal 

funkcję komunikacyjną. Zmianie ulegną jedynie jego parametry. 

Przewidziana przebudowa i budowa drogi na zorganizowany ciąg pieszo-jezdny o 

całkowitej szerokości 5,5 metra i o nawierzchni z kostki betonowej umożliwi dojazd 

wszelkim pojazdom oraz dogodne dojście pieszym do swoich posesji. Ponadto nowa 

nawierzchnia ułatwi utrzymanie drogi w okresie zarówno letnim jak i zimowym.  

Zaprojektowana nawierzchnia jako rozbieralna dodatkowo nie spowoduje ingerencji 

w  istniejącą infrastrukturę podziemną, a stanowić będzie możliwość dostępu do niej 

w każdej chwili.  

Z powodów powyższych zmiany stanowić będą znaczącą poprawę dla mieszkańców 

przyległych domostw przebudowywanej ulicy.  
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PRZYJĘCIE MNIEJSZEJ SZEROKOŚCI  
ULICY W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH 

Wg §7.2.  Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie 
 

 

Według opracowywanego projektu przebudowy drogi gminnej w Pomieczynie 
wyznaczone linie rozgraniczające pas drogowy są miejscami zawężone i mają mniej niż 
10m. Mniejsze szerokości następują na odcinku dz. 152/6 nr do 6,95 m. Mimo tych 
różnic w liniach rozgraniczających zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny z zielenią po obu 
stronach jako tereny chłonne. 

 

Wobec powyższego zgodnie z rozporządzeniem wykonano analizę: 

 

1) wzajemne rozmieszczenie jej elementów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w 

charakterystycznych przekrojach poprzecznych; 

Zaprojektowany ciąg pieszo jezdny składający się z jezdni i chodnika o szerokości 
odpowiednio 4,0m i 1,5m oddzielono krawężnikiem 2cm. Zastosowano przekrój 
poprzeczny daszkowy ze spadkiem 2% na zewnątrz. W liniach rozgraniczających 
zaprojektowano poza obustronnym pasem zieleni jeszcze oświetlenie. 

 

2) sposób etapowego i docelowego odwodnienia; 

Wspomniany powyżej przekrój daszkowy oraz ograniczenie ciągu krawężnikiem 
wtopionym 0cm pozwala na swobodny spływ wody na tereny zielone, chłonne.  

 

3) sposób wysokościowego rozwiązania ulicy; 

Ulica posiada spadki podłużne odpowiadające naturalnemu ukształtowaniu terenu w 
tym miejscu. Teren jest mało zróżnicowany wysokościowo dlatego też spadki podłużne 
wynoszą od 0,5% do 1,3%. 

 

4) wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia; 

Na terenie inwestycji (właściwie na granicy) jest kilka drzew do zachowania. Drzewa i 
krzewy znajdują się wzdłuż ogrodzenia na działce nr 152/6. 
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5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczególności 

występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych; 

Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym oraz jego wynikami w podłożu pod 
powierzchniową warstwą nasypów występują grunty deltowe (rzeczne). Są to piaski 
drobne. Woda gruntowa do głębokości badań występuje na głębokości 0,9 m ppt. 

W podłożu projektowanej drogi poniżej nasypów występują grunty nośne nadające się 
do bezpośredniego posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi. Nasypy zbudowane 
są z gruntów mineralnych (żwir, drobny tłuczeń i piasek z próchnicą) i mogą także 
stanowić podłoże warstw konstrukcyjnych drogi. 

Nasypy ze względu na domieszki piasków z próchnicą oraz piasków gliniastych należy 
zaliczyć do grupy nośności G2. Grunty rodzime warstwy I (piaski drobne) należą do 
grupy nośności G1. Jednak należy brać pod uwagę dość płaskie występowanie wody 
gruntowej i jej kapilarne podciąganie. 
 

6) podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony 

przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza; 

Na terenie inwestycji nie wycina się żadnego drzewa. Zaprojektowany ciąg nie tylko 
wpływa na stronę estetyczną pasa drogowego, ale też wpływa na wyznaczenie zieleni- 
terenu trawiastego. W obecnej sytuacji zieleń jest rozjeżdżana i zadeptywana, gdyż 
brak uregulowania jezdni oraz szlaku pieszego.  

Zaś ze względu na okoliczne budynki zaproponowano nawierzchnię z kostki betonowej 
bezfazowej, która ogranicza hałas z kół przejeżdżających pojazdów. Natomiast 
charakter drogi dojazdowej do przyległych budynków wpływa, że ruch nie będzie 
znaczący a co za tym idzie nie wpłynie negatywnie na zanieczyszczenie powietrza. 
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   OŚWIADCZENIE 

 
 

Projekt budowlany drogowy dla  
 
przebudowa i budowa ulicy Kolorowej w m. Cedry Małe  
 
jest  kompletny i został sporządzony zgodnie  z   obowiązującymi  przepisami   
tj.  Prawo   Budowlane   Dz. U.  nr  207  z  2003    wraz   z   późniejszymi   
zmianami  
rozdz. 3 art.20 p.1 oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

  

 

Projektant: 

 

 

 

 

 

Sprawdzający: 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-07 roku przez:

Pani Anna Joanna Matea-Migda o numerze ewidencyjnym POM/BD/0105/11

adres zamieszkania   ul.Dywizji Kościuszkowskiej 1 B, 81-453 Gdynia

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

POM-IT3-4G4-EFA *

Podpis jest prawidłowy
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P  O M O R S K A  O K R q G O W A
I1,BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
t0-810 Gdafgk, ul. Swigtojafska 43/'14
(3)  Te l .  (0 -58)  324-A9-77

Fox (0 '58)  301 '44-98

syg. akt 303/POIWOKK/09

Gdarisk, dniaT grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzEdach zawodowych
architekt6w, in4mier6w budownictwa oraz urbanistbw lDz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.l, art. 12 ust.3,
art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. I pkt 2a ustawy zdnia0T lipca1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
D z . U . z 2 0 0 6 r . N r 1 5 6 , p o z .  l l l 8 z e n n . l ,  $ 6 p k t l i 2 , S 1 1  u s t .  1 p k t 1 , S 1 5 ' S 1 8 u s t .  l p k t  1 i 2
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji techniczrych w budownictwie lDz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zrn.l oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ltj.DzU.22000r. Nr 98, poz.107l ze znr.l

Okrggowa Komisj a Kwalifikacyj na
s1ry/rerdza" 2e:

Pan I,UKASZ PRZEMYSLAW ANTONIEWICZ
magister in4mier

urodzony dnia 10.09.1980 r. w Starogardzie Gdafskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0299/POOD/09

do projektowania bez ograniczefiw specialnoSci drogowej

UZASADNIENIE
W zwi4zku z uwzglgdnieniem w calo6ci hqdania strony, na podstawie art. 107 $ 4 K.p.a. odstqpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zabes nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzj|

Pouczenie
Od niniejszej decyli sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby In2ynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby InLrynier6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. ^

Ryszard Kolasa

wrcEPRzEwoDNrcz4cY

Okr Egow eSfifii sj i Kwal i fi kacyj nej

Otrzymujq:
1.Pan tr ukasz Przemyslaw Antoniewicz
8l-574 Gdynia ul. KroSni4t 23 b/l
2.Okrpgowa Radalzby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

(,
;
:r

o  x  f rF \' (';'

{.",( { l
, , , - l
_ N l. l  m l
,ri\
\r . '4

Ziemowit Suligowski
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 Pan LukaszPrzemyslaw Antoniewicz upowaZniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt l, afi. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoSci drogowej ,bez ograniczeri do:

a) proj ektowania, sprawdzania proj ekt6w architekloniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskie go,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych.

II. Na podstawie $ 18 ust. 1 pkt I i 2 powolanego na wstgpie rczporzqdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lDz. tJ. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.l,
uprawnienia niniejsze uprawniaj4 do projektowania obiektu budowlane go zxviqzanego
z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, zwylqczeniem drogowych

obiekt6w inZynierski ch opr6cz przepust6w;
b) droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznychoraz przepust'

III. Na podstawie $ 15 w/w rozporzqdzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoSci drogowej uprawniaj4 do sporuqdzanra projektu zagospodarowania
dzia\L'r lub terenu, w zakresie tej specjalnoSci.

Gdarisk, dniaT grudnia 2009 r.

P__o_tr4-of S K 4 o K R E G Ow A{ZBA INZYNIBROW NUDOWNICTWA
,81-840_cda6rk, ul. Swigroiai*a 43/,14(t) Tel. (O-58) AZa-eg-ZZ

Fox (O-58)  gO1-44_9A
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Pan Łukasz Antoniewicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0064/10

adres zamieszkania  ul. Czesława Niemena 4/11, 81-603 Gdynia

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

POM-978-1R8-8U1 *

Podpis jest prawidłowy
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA  

	

	

	

Projekt: 

 
Przebudowa i budowa ulicy Kolorowej w m. Cedry Małe  
 
Dz. nr 152/6 obręb Cedry Małe, Gm. Cedry Wielkie  
– Przebudowa ul. Kolorowej w Cedrach Małych 
Dz. nr 155/6 obręb Cedry Małe, Gm. Cedry Wielkie 
 – Budowa ul. Kolorowej w Cedrach Małych  

	

INWESTOR:  

 
Gmina Cedry Wielkie 
ul. M. Płażyńskiego 16;  
83-020 Cedry Wielkie  

 
 
PROJEKT SPORZĄDZIŁA:  

mgr inz ̇. Anna Matea-Migda  
 
 
DATA OPRACOWANIA:  

�Marzec 2018 r.  
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

    / zgodnie z artykułem 20 p.1 ust 1b Prawa Budowlanego / 

CZĘŚĆ OPISOWA   
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 
robót drogowych do projektu budowlanego drogowego dla  
przebudowy i budowy ulicy Kolorowej w m. Cedry Małe. 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z ustawą „ Prawo Budowlane „  
(Dz. U. Nr 89 z dnia 25 Sierpnia 1994)  , Polskimi Normami  oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych :Arkady z uwzględnieniem uwag 
zawartych w niniejszym opisie 

Niniejsze opracowanie zawiera zaprojektowanie budowy oraz przebudowy ulicy Kolorowej 
w miejscowości Cedry Małe. Roboty nawierzchniowe należy poprzedzić robotami ziemnymi 
zgodnie z projektowanym rozwiązaniem wysokościowym.  

Oczywistym jest, że roboty ziemne i nawierzchniowe należy poprzedzić całkowitym 
uzbrojeniem terenu w sieć podziemną bądź ich zabezpieczeniem. 

1. Zakres opracowania. 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowie ciągu pieszo-jezdnego z kostki 
betonowej wraz z wjazdami na posesje.  

Zakresem opracowania drogowego objęte są roboty nawierzchniowe, oraz związane z nimi 
roboty ziemne.  

W ramach niniejszego projektu przewiduje się wykonanie robót wg poniższego zestawienia : 

• roboty pomiarowe - wytyczenie robót pod względem sytuacyjnym i wysokościowym,  
• roboty ziemne – wykopy oraz nasypy wg projektu, 
• ustawienie krawężników, 
• wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni jezdni oraz chodnika, 
• wykonanie oznakowania pionowego oraz barier. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Do istniejących obiektów należy zaliczyć kilka okolicznych budynków oraz  nawierzchnie 
drogowe (ul. Żuławska) wraz z podziemnym uzbrojeniem. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
Żaden z elementów zagospodarowania terenu nie stwarza ww zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. Budowa projektowanych nawierzchni jest wymogiem kompleksowego 
zagospodarowania terenu a projektowane nawierzchnie drogowe są niezbędne i pełnić będą 
funkcję służebną w stosunku do zaprojektowanych budynków mieszkalnych.  Zastosowane 
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materiały ( kostka betonowa ) na całą konstrukcję nawierzchni  są ogólnie stosowane i nie 
posiadają w swoim składzie substancji szkodliwych dla zdrowia w trakcie ich eksploatacji. 

Obiekt powinien być realizowany z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających 
Polskim Normom lub posiadających Aprobaty Techniczne i Świadectwa dopuszczenia wydane 
przez Instytut 

Techniki Budowlanej. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów i wyrobów nie 
posiadających aktualnych Aprobat lub Dopuszczeń Instytutu Techniki Budowlanej. Materiały 
inne niż określone w projekcie można stosować po wyrażeniu zgody przez projektanta. 

4. Wskazanie dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Roboty drogowe, które będą prowadzone na terenie określonym w projekcie winny być 
poprzedzone przez Wykonawcę planem zagospodarowania placu budowy.  

Obszar terenu pod projektowane roboty , na którym będą prowadzone roboty drogowe i 
ziemne  winien być w trakcie robót niedostępny dla osób postronnych zgodnie z ww 
projektem zagospodarowania placu budowy. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
Należy pracowników zapoznać z projektem, zasadami prowadzenia ruchu kołowego i 
pieszego w czasie prowadzenia robót. Należy poinstruować pracowników o sposobie 
zapewnienia braku dostępu osób postronnych na teren budowy a w szczególności do maszyn 
drogowych szczególnie w czasie ich pracy. 

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. 
Środkami technicznymi zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników sąsiedniego terenu w 
trakcie wykonywania robót będzie odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas 
prowadzenia robót zgodne z ww projektem zagospodarowania placu budowy. 
Bezpieczeństwo pracowników winno być zapewnione poprzez przeprowadzony z nimi 
instruktaż a także odpowiedni ubiór i zabezpieczenie wykopów szczególnie sieciowych. Ze 
względu na charakter i miejsce budowy / otwarty obszar / nie zachodzi konieczność 
odrębnego umożliwienia ewakuacji z powodu zagrożenia dla zdrowia i życia wynikającego na 
wypadek pożaru i podobnych zagrożeń. Należy jednak ograniczyć w sposób widoczny i 
skuteczny / w nocy oświetlić / roboty ziemne w postaci wykopów i dążyć do tego, żeby były 
otwarte jak najkrócej 

Sporządziła : Anna Matea-Migda 
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