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OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu wykonawczego – „ Budowa budynku administracyjno – 

biurowego siedziby Placówki Terenowej KRUS w Ostrow cu 

Świętokrzyskim. Projekt dróg wewn ętrznych chodników i miejsc 

postojowych” 

 
1. Podstawa opracowania: 

− Zlecenie Inwestora. 
− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest inwestycja o nazwie: „Budowa budynku 
administracyjno – biurowego siedziby Placówki Terenowej KRUS w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Projekt dróg wewnętrznych chodników i miejsc postojowych”. 
Inwestycja polega na wykonaniu placu przy projektowanym wg odrębnego 
opracowania budynku KRUS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Plac będzie połączony 
z drogą gminną (ul. Słowackiego) zjazdem publicznym o szerokości 6,0m. Szerokość 
jezdni manewrowej od zjazdu wynosi 6,0m i zawęża się w obrębie placu. Na placu 
projektuje się 12 miejsc postojowych skierowanych prostopadle do jezdni 
manewrowej oraz 1 miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 
Jezdnia manewrowa biegnie wokół projektowanych miejsc postojowych.  

3. Stan istniej ący 

Projektowany placu zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 34/2 przy drodze gminnej 
(ul. Słowackiego) w Ostrowcu Świętokrzyskim. Teren przeznaczony pod budowę 
placu jest w większości niezagospodarowany. Przeznaczony będzie do obsługi 
budynku administracyjno – biurowego KRUS. Budynki i obiekty są zamieszczone 
w odrębnym opracowaniu. Pochylenie terenu działki w kierunku zachodnim. Przez 
teren projektowanego placu przebiegają sieci: ksD, kdD, woD, tmD.  

4. Stan projektowany 

Zaprojektowano plac (drogi manewrowe, miejsca postojowe w tym jedno miejsce do 
obsługi pojazdów osób niepełnosprawnych oraz chodnik). Projektuje się 12 miejsc 
postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0m usytuowanych pod kątem 90° do drogi 
manewrowej. Szerokość jezdni od zjazdu (wg odrębnego opracowania) równa jest 
6,00m, przekrój poprzeczny jednostronny ze spadkiem 0,5%.  
Jezdnia manewrowa, jej wewnętrzna krawędź ograniczona jest krawężnikiem  
o wymiarach 12x25x100cm, wysokość 6cm. Stanowiska postojowe obramowane są 



opornikiem wtopionym o wymiarach 8x30x100, są w jednej płaszczyźnie z jezdnią 
manewrową. W celu umożliwienia wykonywania manewrów (wjazd i wyjazd z miejsc 
postojowych) zaprojektowano również powierzchnie wyłączone z ruchu w kształcie 
wysepek na tym samym poziomie co jezdnia manewrowa i stanowiska postojowe. 
Plac będzie miał nawierzchnię z kostki betonowej, a stanowiska będą wyznaczone 
kolorem kostki. Krawężniki oraz oporniki posadowione są na ławie z betonu C8/10 
i podsypce cementowo – piaskowej. Na placu zaprojektowano stanowisko dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6mx6,0m z wtopionym 
krawężnikiem od strony jezdni manewrowej oraz od strony chodnika w celu 
ułatwienia korzystania z tego miejsca osobom niepełnosprawnym. Stanowisko to jest 
zlokalizowane na początkowym odcinku drogi manewrowej. W głębi placu droga 
manewrowa ma szerokość 4,5m, 5,7 oraz 7,2m. W planie sytuacyjnym składa się 
z czterech odcinków prostych oraz trzech łuków kołowych o kącie zwrotu trasy 90°, 
promieniu R=6,75m, stycznej T=6,75 i długości łuku 10,60m. 
W przekroju poprzecznym nawierzchnię projektowanego placu należy wykonać 
w taki sposób aby odwodnienie było realizowane powierzchniowo, a później do 
dwóch na terenie placu wpustów kanalizacji deszczowej. Wpusty zlokalizowane są 
na km 0+022,50 oraz 0+079,45, rzędne wpustów wynoszą odpowiedni 171,28 oraz 
171,30. Spadki podłużne oraz poprzeczne placu przedstawiono na rys. 4 oraz 5 i 6. 
Wymiary oraz spadki poprzeczne chodnika przedstawiono na rys. 3, pochylenie 
podłużne nie powinno przekroczyć 6%, min. 0,5%. Zaleca się aby spadki chodnika 
dowiązać do projektowanego budynku w miarę potrzeb z zachowaniem sztuki 
budowlanej.  

Projektowana konstrukcja placu oraz miejsc postojowych: 
− kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm, 
− podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o gr. 20 cm,  
− warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm. 

5. Odwodnienie 

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo, poprzez 
zastosowane spadki podłużne i poprzeczne, następnie wody zostaną przejęte przez 
dwa wpusty deszczowe rz. 171.28mnpm oraz 171,30mnpm.  

6. Uzbrojenie terenu 

W rejonie budowy znajdują się następujące elementy uzbrojenia: 
-sieć:  ksD, kdD, woD, tmD.  
 

7. Informacja dotycz ąca wpisu do rejestru zabytków oraz podleganiu ochro nie 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 
ochronie. Planowana inwestycja położona jest poza obszarami Natura 2000. 



8. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej 

Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach obszaru górniczego. 

9. Informacja o przewidywanych zagro żeniach dla środowiska 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny 
i zdrowia jej użytkowników. 

Opracował: 
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INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
 
1. Zakres zamierzenia budowlanego 

Inwestycja pod nazwą: „Budowa budynku administracyjno – biurowego siedziby 
Placówki Terenowej KRUS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt dróg wewnętrznych 
chodników i miejsc postojowych” obejmuje wykonanie placu przy projektowanym wg 
odrębnego opracowania budynku KRUS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Plac będzie 
połączony z drogą gminną (ul. Słowackiego) zjazdem publicznym o szerokości 6,0m. 
Szerokość jezdni manewrowej od zjazdu wynosi 6,0m i zawęża się w obrębie placu. Na 
placu projektuje się 12 miejsc postojowych skierowanych prostopadle do jezdni 
manewrowej oraz 1 miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Jezdnia 
manewrowa biegnie wokół projektowanych miejsc postojowych.  
 

2. Wykaz  istniej ących obiektów budowlanych 
Przez teren projektowanego placu przebiegają sieci: ksD, kdD, woD, tmD.  

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Elementami stwarzającymi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

• pozostałości po rozebranych elementach, 
• sieci uzbrojenia podziemnego, 
• istniejący ruch uliczny (najechania, potrącenia). 

 
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określenie skali i rodzaju zagro żeń oraz miejsca i czasu ich wyst ępowania 
Widoczne zagrożenia związane z realizacją robót dotyczą: 
− Prowadzenie prac w pobliżu drogi oraz w pobliżu czynnej linii niskiego napięcia; 

roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością. 
− Zabezpieczyć wykopy i miejsca składowania urobku szczególnie przy prowadzeniu 

prac związanych z wykopami pod kanał kryty. 
− W miejscach zjazdów do posesji należy ułożyć mostki metalowe z poręczami w celu 

umożliwienia dojścia mieszkańcom do posesji.   
− Roboty ziemne wykonywane koparkami i spycharkami w rejonie linii NN. W tym 

przypadku należy zachować ostrożność i utrzymać normową odległość urządzeń 
mechanicznych od napowietrznych kabli energetycznych szczególnie w skrajni 
wysokościowej zachowując odległość sprzętu pracującego mim. 5m.  O fakcie 
realizacji robót w rejonie linii  NN na powiadomić właściciela linii na 7 dni przed 
rozpoczęciem robót. 

− Roboty budowlano-montażowe studzienek kanalizacyjnych  i rurociągu. Roboty 
wymagają prowadzenia montażu elementów prefabrykowanych, żelbetowych przy 
użyciu dźwigów samojezdnych.. W zasięgu pracy dźwigu pojawia się strefy 
niebezpieczne, ludzie zatrudnieni w strefie niebezpiecznej powinni być przeszkoleni i 
informowani o istniejących zagrożeniach. 

Roboty wykonywane w pasie drogowym powinny być realizowane po uprzednim wykonaniu 
i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.  Pracownicy powinni być przeszkoleni 
i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny być wykonywane przy rozgraniczeniu jezdni i 
obszaru budowy za pomocą barier i skrajników drogowych.   
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5.  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagro żeń  

Roboty będą prowadzone w terenie zabudowanym i wymagać będą odpowiedniego 
oznakowania na czas budowy. 
 
6. Informacja o sposobie prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 
a. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy 
przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie: 

• omówienia i wskazania sposobu prowadzenia robót, 
• przeszkolenia pracowników w zakresie wykonywania robót, 
• szkolenie BHP i przepisów p. pożarowych. 

Szkolenie powinna prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia lub posiadać 
świadectwo kwalifikacyjne. 

b. Pracownicy powinni by ć zaznajomieni z:  
• dokumentacją techniczną, 
• sposobem zabezpieczenia miejsca pracy, 
• sposobem oznakowania miejsca pracy, 
• przepisami B.H.P i p.poż., 
• rodzajem odzieży ochronnej, 
• rodzajem używanego sprzętu i narzędzi, 
• przechowywaniem sprzętu w stanie spoczynku i jego zabezpieczenia. 

Przed przystąpieniem do robót, kierownik budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaż na 
budowie z uwzględnieniem występujących zagrożeń. Zwrócić należy uwagę na pracę 
robotników w kaskach ochronnych i kamizelkach ostrzegawczych. 
Kierownik budowy wyznaczy osobę do bezpośredniego nadzoru nad pracami, która będzie 
posiadała uprawnienia do kierowania ruchem drogowym. 
 
7.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate riałów, wyrobów, 

substancji oraz  preparatów niebezpiecznych na tere nie budowy 
Materiały i wyroby używane do realizacji zadania muszą być składowane zgodnie 
z przepisami BHP. Miejsca składowania należy wybrać tak, aby zapewnić dogodny dojazd 
przy rozładunku oraz dogodny i bezpieczny sposób transportu do miejsca wbudowania. 
Miejsce składowania nie powinno utrudniać i stwarzać zagrożenia dla ruchu drogowego. 
 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
zagro żenia zdrowia lub s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ącym bezpieczn ą i sprawn ą 
komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych 
zagro żeń. 

Sposób bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 
Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem 
obecności instalacji tj.: elektryczna, wodociągowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, 
gazowa. W przypadku ich występowania należy określić bezpieczną odległość w pionie i 
poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji należy 
oznaczyć trwałymi     i widocznymi znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu 
ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej 
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niż 40cm powinno odbywać się sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy 
ogrodzić taśmą biało-czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. Przy wydobywaniu urobku 
sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej odległości poza 
zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportu przy wykopach powinien odbywać się 
poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy 
i poruszających się drogami publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je 
oczyścić, przy opuszczeniu placu budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka 
powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60m poza klinem odłamu. Przy pracach 
koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca 
samochodu, na który ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest 
zabronione.  
 
Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn, przy uwzględnieniu 
towarzyszącemu temu zadaniu - transportowi 
Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice 
ostrzegawcze. Każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny       
w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła 
ostrzegawcze. Części maszyn i urządzenia będące w ruchu należy zaopatrzyć w 
odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, 
smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu.  Maszyny i urządzenia 
o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi prądem 
elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym 
może być wykonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się używania 
uszkodzonych lub niesprawnych maszyn      i urządzeń. Maszyny i urządzenie ustawione na 
pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i 
uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do prac, do których 
zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.  
 
Maszyny, urządzenie i sprzęt 
Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a w szczególności muszą być 
wyposażone we wszystkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto 
urządzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a 
pozostałe muszą posiadać deklaracje Zgodności z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt 
poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które 
podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien 
posiadać ustalone parametry, takie jak: dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie 
i temperaturę uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy 
sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem 
sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed 
dostępem osób nie należących do obsługi.  

  
 

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bu dowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urz ądzeń technicznych 
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Niezbędna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszą znajdować się 
na terenie budowy, być dostępne do wglądu dla osób, oraz powinny być zabezpieczone 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 
10. Pierwsza pomoc 
Na budowie będzie urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w 
tym zakresie pracownika. Jeżeli w razie wypadku środek transportu służby zdrowia nie 
będzie mógł zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanego, kierownictwo budowy zapewni 
poszkodowanemu środek transportu. 
Na budowie będzie wywieszony w widocznym miejscu wykaz: 

• najbliższego punktu lekarskiego 
• najbliższej straży pożarnej 
• posterunku policji 
• pogotowie gazowe 
• pogotowie energetyczne 
• pogotowie wodno – kanalizacyjne. 
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