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I. Dane ogólne  

1.0. Zadanie.  Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie, gmina Chełmno 
 
2.0.  Inwestor :                 Zakład Usług Miejskich SP. Z O.O.   ul. Przemysłowa 8, Chełmno                                                   
 

 
3.0. Adres budowy :    Osnowo,  działki: nr ewid. 30/6, obręb Osnowo 0013,  
                                           gmina Chełmno, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie 
 
4.0.   Podstawa opracowania : 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- uzgodnienia robocze z Inwestorem 
- Uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane 
 
 
 

II. Opis techniczny  
1.  Zakres opracowania. 

Zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w ramach poniższego projektu jest rozbudowa 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie, gmina Chełmno. 

 

2.  Normy i przepisy zwi ązane. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. Dz.U.2016 poz.290 tekst jednolity 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Dz.U.2015 poz.199 

z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2012r.,poz. 462), z późn. 

zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 23.12.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie  Dz.U.2016., poz. 124 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz. 115 

z późniejszymi zmianami), 

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

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz.U.2015, poz.460 

z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 

463) 

-  obowiązujące normy i przepisy. 

 

3.  Projektowane rozwi ązania. 

3.1.  Parametry techniczne. 
Podstawowe parametry techniczne przyjęte w projekcie wynikają z funkcji placu i przepisów 

technicznych jak również odniesienia  w postaci Programu Funkcjonalno-Użytkowego:      

- kategoria ruchu dla projektowanego placu, dróg manewrowych i dojazdowych  – KR3 
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- pochylenie poprzeczne min.– 0,5% 

- szybkość poruszania się na drogach wynosi 20km/h. 

 

3.2.  Rozwiązania sytuacyjne. 

Przyjęte rozwiązania sytuacyjne są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów i norm oraz 

założeniami inwestora.  

Na terenie planowanej rozbudowy znajdują się nawierzchnie bitumiczne. Planowane zadanie zakłada 

wykorzystanie nawierzchni bitumicznych w szczególności w rejonie budynków. Do rozbiórki 

przeznaczona jest część nawierzchni pod budynkiem oraz pasy nawierzchni nad przekładanymi 

sieciami.  

 

Uwaga 
W związku z wykorzystaniem istniej ącej nawierzchni przed przyst ąpieniem do wykonywania 

robót drogowych jak i robót zwi ązanych z kanalizacj ą deszczow ą należy wykona ć szczegółow ą 

niwelacj ę istniej ącej nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do pozost awienia w celu weryfikacji 

założeń projektowych. W przypadku stwierdzenia znacz ących ró żnic o fakcie tym nale ży 

powiadomi ć projektanta .  

 

3.3.  Projektowana niweleta. 

Przekrój poprzeczny oraz podłużny dla projektowanej nawierzchni placu i dróg zaprojektowano w 

sposób pozwalający na szybkie odprowadzenie wody do istniejącej i projektowanej kanalizacji. 

 

4.  Warunki gruntowo-wodne. 

Wykorzystano informacje z archiwalnej dokumentacji projektowej dla której wykonano badania 

geologiczne. 

Biorąc pod uwagę charakter projektowanego placu przyjęto wszystkie elementy konstrukcyjne 

nawierzchni jak dla ruchu KR3. Grupa nośności podłoża – G4. 

Wymagany parametry nośności podłoża to: wtórny moduł zagęszczenia >100MPa, wskaźnik 

zagęszczenia podłoża 1,00. W wykonanych odwiertach stwierdzono występowanie piasków 

gliniastych oraz gliny piaszczystej i pylastej w warunkach wodnych przeciętnych. 

 

5.  Przekroje normalne. 

5.1  Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych przyjęta jako: 

-układ warstw na jezdni – pełna konstrukcja przy bu dynku i na sieciach: 

   ●warstwa ścieralna z AC 11S  50/70 grubości                     5 cm 

 ●warstwa wiążąca z AC 22W  35/50 grubości                    11cm                             

(z czego min. 5cm jako dolna warstwa podbudowy pod geosiatką) 
 

 ●podbudowa zasadnicza chudego betonu C8/10 o grubości     20 cm 
 

●podbudowa pomocnicza podłoża z gruntu stabilizowanego cementem                                       

o Rm =2,5 MPa,  wg PN-S-06102 – grubości        20cm 

●wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =1,5 MPa                   15cm 
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 ●grunt rodzimy, podłoże 

 

-układ warstw na istniej ącej nawierzchni bitumicznej – wyrównanie : 

 ● warstwa ścieralna z AC 11S  50/70 grubości                                 5 cm 

             ● ewentualna warstwa wyrównawcza - wiążąca z AC 11W  35/50 zmiennej grubości (lub 

fragmentaryczne frezowanie)   

 ● geosiatka przeznaczona do nawierzchni asfaltowych o wytrzymałości na  rozciąganie 100kN                

                na połączeniu stare/nowe – pas szerokości 100cm 

● istniejąca nawierzchnia bitumiczna 
                             

 

5.2 Elementy ulic. 

- Opornik betonowy drogowy 12x25x100cm z betonu wibroprasowanego na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 – obustronne zabezpieczenie odwodnienia liniowego 
 

6.Roboty ziemne + rozbiórki. 

Zakres robót ziemnych – brak. Na terenie planowanej rozbudowy znajdują się nawierzchnie bitumiczne. 

Planowane zadanie zakłada wykorzystanie nawierzchni bitumicznych (w szczególności w rejonie 

budynków). Część nawierzchni jest przeznaczona do rozbiórki – są to nawierzchnie pod planowaną 

rozbudową oraz nawierzchnie nad przebudowywanymi sieciami; nawierzchnie zostały pokazane na 

PZT. 
  

7.Odwodnienie. 

Przewiduje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z placu poprzez nadanie nawierzchni 

odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Woda opadowa odprowadzana powierzchniowo do 

projektowanej i istniejącej kanalizacji.   

 
Uwaga 
W związku z wykorzystaniem istniej ącej nawierzchni przed przyst ąpieniem do wykonywania 

robót drogowych jak i robót zwi ązanych z kanalizacj ą deszczow ą należy wykona ć szczegółow ą 

niwelacj ę istniej ącej nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do pozost awienia w celu weryfikacji 

założeń projektowych. W przypadku stwierdzenia znacz ących ró żnic o fakcie tym nale ży 

powiadomi ć projektanta .  

 

 

8. Zestawienie ilo ści – wst ępny przedmiar 

 
Powierzchnia nowych nawierzchni bitumicznych w miej scu wykonanej rozbudowy i 
nad przeło żonymi sieciami Pp= 172 + 134 = 306m2  

             układ warstw na jezdni – pełna konstru kcja przy budynku i na sieciach: 
 ●warstwa ścieralna z AC 11S  50/70 grubości                     5 cm 

 ●warstwa wiążąca z AC 22W  35/50 grubości                    11cm                             
(z czego min. 5cm jako dolna warstwa podbudowy pod geosiatką) 

 

 ●podbudowa zasadnicza chudego betonu C8/10 o grubości     20 cm 
 

●podbudowa pomocnicza podłoża z gruntu stabilizowanego cementem                                       
o Rm =2,5 MPa,  wg PN-S-06102 – grubości        20cm 
●wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =1,5 MPa                   15cm 
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Powierzchnia warstwy wyrównawczej na istniej ącej nawierzchni bitumicznej  Pp= 97m2  
 

             układ warstw na istniej ącej nawierzchni bitumicznej – wyrównanie : 
 ● warstwa ścieralna z AC 11S  50/70 grubości                                 5 cm 
             ● ewentualna warstwa wyrównawcza - wiążąca z AC 11W  35/50 zmiennej grubości (lub 

fragmentaryczne frezowanie)   

 ● geosiatka przeznaczona do nawierzchni asfaltowych o wytrzymałości na  rozciąganie 100kN                
                na połączeniu stare/nowe – pas szerokości 100cm 

● istniejąca nawierzchnia bitumiczna 
 

Ilość geosiatki – L = ~50mb 

Ilość oporników 12x25cm -  L= 2*53,5mb=107mb 

Długo ść odwodnienia liniowego  -  L=53,5mb 

Ilość wpustów do przeniesienia – 2 szt. 

Rozbiórka istniej ącej nawierzchni bitumicznej – Pp= 306m2 + pod budynkiem 

11,0*27,85 = 612,5m2 
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ 

 

      
     Heko Halina Karmolińska-Słotkowska 
    ul. Jugosłowiańska 41;  
    60-301 Poznań 
 

Inwestor:                         
Zakład Usług Miejskich SP. Z O.O.   ul. Przemysłowa 8, Chełmno                                                   

 
 

 
 
 

INFORMACJA DO PLANU BIOZ  

 
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
 
 

DROGI 
 
 
 
 

BRANŻA FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ /PODPIS 

DROGOWA Projektował: 
mgr inż.  

Marcin Matysik 
WKP/0233/POOD/06 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 
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Część opisowa do planu BIOZ  

1. Przedmiot inwestycji. 

Zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w ramach poniższego projektu jest rozbudowa 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie, gmina Chełmno. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

-obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

-roboty przygotowawcze, 

-roboty ziemne, 

-roboty nawierzchniowe, 

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

-roboty wykończeniowe. 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na terenie planowanej rozbudowy znajdują się nawierzchnie bitumiczne. Planowane zadanie zakłada 

wykorzystanie nawierzchni bitumicznych w szczególności w rejonie budynków. Do rozbiórki 

przeznaczona jest część nawierzchni pod budynkiem oraz pasy nawierzchni nad przekładanymi 

sieciami.  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. - BRAK 

 

4. Wskazanie dotycz ące przewidzianych zagro żeń wyst ępujących podczas prowadzenia robót 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czasach występowania: 

   -wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych, 

-brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 

 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ): 

-roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub samochodów z HDS rozładunek materiałów 

budowlanych w tym kostki betonowej oraz krawężników, 

-wykopy przy użyciu koparek podsiębiernych z jednoczesnym załadunkiem na środki transportowe, 

- zagęszczanie podłoża gruntowego przy użyciu zagęszczarek płytowych, 

- ręczne rozkładanie warstw konstrukcyjnych – dopuszcza się prace koparko-ładowarki 

-roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10° C. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed i podczas prowadzenia 

robót 

Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy (w tym 

operatorzy sprzętu) powinni posiadać odpowiednie potwierdzone kwalifikacje i uprawnienia do obsługi 



 8

maszyn budowlanych.  

Rodzaje instruktarzu na budowie: 

- instruktarz wstępny – polegający na zapoznaniu wszystkich pracowników z rodzajem inwestycji, 

zakresem robót oraz przewidywanym czasem trwania zadania 

- instruktarz stanowiskowy – na stanowisku pracy dla każdego pracownika indywidualnie raz w 

tygodniu z uwzględnieniem i określeniem możliwych zagrożeń występujących na stanowisku pracy 

- instruktarz-szkolenie codzienne dla wszystkich pracowników – ogólne informacje dotyczące 

bieżącego dnia pracy  

- instruktarz indywidualny  

Każde szkolenie powinno być odnotowane w dzienniku szkoleń z podpisem pracowników. Szkolenia 

powinny być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia – 

kierownika budowy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwu podczas 

prowadzenia robót 

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy powinien być wyposażony w strój roboczy, buty 

ochronne, kamizelkę odblaskową oraz kask ochronny na głowę. Dodatkowo operatorzy sprzętu 

budowlanego oraz pracownicy używający drobnego sprzętu budowlanego powinni być zaopatrzeni w 

środki ochrony indywidualnej. 

 

 

 

 

III. Zastawienie rysunków: 

PB-D-1 – plan sytuacyjny  

PB-D-2 – przekroje konstrukcyjne przez nawierzchnie 

PB-D-3 – przekroje normalne przez nawierzchnię 

 

 

 


