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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 
1.2. Wizje lokalne przeprowadzone w sierpniu 2020 r. 
1.3. Dokumentacja fotograficzna. 
1.4. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 
1.5. Opracowania własne. 
1.6. Mapa zasadnicza. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest chodnik zlokalizowany przy budynku przy ul. Lipowej 41-43-45-
47 w Woli na działce nr 1807/23. 
 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu technicznego remontu chodnika. 
Tak przyjętemu celowi pracy podporządkowano zakres obejmujący: 
- Wizje lokalne. 
- Opis techniczny. 
- Rysunek. 
 
4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Na terenie działki nr 1807/23 znajduje się budynek wielorodzinny (4 klatki), tereny zielone, 
oraz chodniki. 
 

 
 Rys. 1. Lokalizacja – kolorem czerwonym zaznaczono przedmiotowy chodnik  

[mapa zasadnicza]. 
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4.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
Roboty budowlane polegać będą na remoncie istniejącego chodnika po śladzie. Nie projektuje 
się żadnych nowych elementów zagospodarowania. 
 
5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Dla przedmiotowego terenu nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Z uwagi na zakres robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji (remont chodnika) 
nie zachodzi konieczność uzyskania Warunków Zabudowy. 
 
6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Podstawa prawna: 
Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
§11 - §13 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
Przedmiotowy chodnik zlokalizowany jest na działce nr 1807/23. 

 
Projektowana inwestycja dotyczy wykonania remontu nawierzchni istniejącego 

chodnika. W związku z tym obszar odziaływania nie zmienia się i mieści się  
w granicach działek objętych wnioskiem. 

 
7. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników  
w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska oraz nie utrudni korzystania z działek 
sąsiednich.  
 
8. GOSPODARKA ODPADAMI 

Nie dotyczy. Bez zmian. 
 
9. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA  

Przedmiotowy chodnik wykonany jest z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 cm z obrzeżami 

betonowymi. Przeznaczenie chodnika to ruch pieszy. Szerokość użytkowa wynosi od 100 do 

200 cm. Łączna powierzchnia nawierzchni to ok. 100 m2. 
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Rys. 2. Widok ogólny przedmiotowego chodnika [1.3]. 

 

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Podczas wizji lokalnej przeprowadzono oględziny stanu technicznego chodnika. 
Stwierdzono następujące uszkodzenia: 
- spękania płyt betonowych, 
- spękania obrzeży, 
- lokalnie zapadnięte płyty chodnikowe, 
- nierówności, 
- ubytki płyt betonowych, 
- ogólną utratę estetyki traktu pieszego. 
 
W związku z powyższym chodnik kwalifikuje się do remontu.  
Poniżej przedstawiono dokumentację zdjęciową wybranych uszkodzeń. 
 

 
Rys. 3. Spękania, ubytki, nierówności płyt chodnikowych [1.3]. 
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Rys. 4. Spękania, ubytki, nierówności płyt chodnikowych [1.3]. 

 
11. ROBOTY BUDOWLANE 

Roboty budowalne polegać będą na wymianie nawierzchni istniejących traktów pieszych 
objętych opracowaniem.  
Projektowaną rzędną nawierzchni chodnika należy dostosować do poziomu istniejącego. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
 
Zakres i kolejność robót: 
 

1) Zabezpieczenie terenu. 
2) Demontaż płyt chodnikowych oraz obrzeży. 
3) Demontaż krawężników. 
4) Usunięcie istniejącej podsypki. 
5) Korytowanie podłoża. 
6) Zagęszczenie podłoża. 
7) Ułożenie podbudowy wraz z zagęszczeniem. 
8) Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o gr. 3 – 5 cm. 
9) Ułożenie obrzeży wraz z ławami betonowymi. 
10) Ułożenie krawężników wraz z ławami betonowymi. 
11) Ułożenie kostki brukowej. 
12) Wypełnienie spoin. 
13) Uprzątnięcie terenu. 

 
Podłoże 
Po demontażu płyt chodnikowych wykorytować istniejące warstwy podbudowy. Przed 
przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić. Na podłożu wykształtować spadki 
poprzeczne umożliwiające odprowadzenie wody opadowej poza powierzchnię chodnika – 
2,5%. 
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Podbudowa 
Stosować kruszywo łamane o frakcji 31,5 - 63 mm. Grubość podbudowy 10 – 15 cm. Wskaźnik 
zagęszczenia Is = 1,0. 
 
Podsypka 
Podsypka cementowo – piaskowa w stosunku 1:4 z piasku o frakcji do 2 mm. 
 
Kostka brukowa 
Projektuje się zastosowanie kostki brukowej typu H w kolorze szarym o gr. 6 cm.  
Szczeliny wypełnić suchym piaskiem frakcji 1-2 mm. Dopuszcza się zmianę kształtu kostki 
brukowej na etapie przystępowania do realizacji na wniosek Inwestora. 
 
Obrzeża 
Obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm układać na ławach betonowych np. wg 
poniższego schematu: 
 

 
Rys. 5. Schemat wykonania ław pod obrzeża betonowe [1.3]. 

 
12. CHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Nie dotyczy. 
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13. INFORMACJA BIOZ 

Zakres i kolejność robót 
1) Zabezpieczenie terenu 
2) Wykonanie robót remontowych chodnika. 
3) Uprzątnięcie terenu 

 
Istniejące obiekty na działce objętej wnioskiem 
Budynek wielorodzinny. 
 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Nie występują. 
 
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót z określeniem skali i rodzaju 
zagrożeń 
Nie występują. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego stanowisk pracy przez służby BHP. 
Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą posiadać aktualne badania lekarskie 
stwierdzające przydatność do prac na wysokościach. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych 
Teren robót 
Teren wokół obszaru gdzie prowadzone będą roboty powinien być zabezpieczony zgodnie  
z przepisami BHP.  
 
Przed rozpoczęciem należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice  
z napisem: 
 „Uwaga roboty na wysokości”. 
 
ŚRODKI OCHRONY PRACOWNIKÓW 
- wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do 

pracy na wysokości, 
- przed rozpoczęciem prac konieczne jest przeprowadzenie instruktażu pracowników, 
- osoby pracujące na wysokości powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości, 
- wszyscy pracownicy powinni posiadać kaski ochronne i odzież roboczą, 
- do zabezpieczenia prac na wysokości stosować środki ochrony zbiorowej jak: rusztowania, 

siatki ochronne, siatki bezpieczeństwa, 
- gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej stosować środki ochrony 

indywidualnej (np. szelki bezpieczeństwa), 
- w przypadku korzystania w pracach z drabin i rusztowań stosować szczegółowe środki 

ochrony pracowników określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

- rusztowania robocze powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane  
i demontowane zgodnie z dokumentacją producenta, instrukcją producenta lub projektem 
indywidualnym, 

- stosować jedynie drabiny i rusztowania posiadające certyfikat dopuszczający do stosowania  
w budownictwie, 

- przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań i stanowisk pracy 
przez służby BHP, 

- na rusztowaniu winna znajdować się tablica określająca: wykonawcę montażu danymi 
kontaktowymi, dopuszczalne obciążenia, 
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- w przypadku gdy rusztowania usytuowane są w sąsiedztwie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach powinno być 
wyłączone, 

- należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi wszelkich elektronarzędzi wykorzystanych  
w pracach, 

- przestrzegać zaleceń wykonawczych producenta systemu naprawczego, 
- wydzielić pomieszczenia sanitarno-higieniczne (szatnie z szafkami na odzież czystą  

i brudną, umywalnie, ustępy), 
- wyznaczyć miejsca do spożywania posiłków, 
- dopuścić palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych, 
- zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę pierwszej 

pomocy, 
- ewentualnie przewidzieć miejsce dla suszenia ubrań roboczych gdy roboty mogą być też  

prowadzone przy opadach deszczu. 

ŚRODKI OCHRONY OSÓB POSTRONNYCH 
- zapewnić bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakończeniu, 
- miejsca prac pozostawiać w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób postronnych – 

zabronione jest pozostawianie narzędzi, materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań, 
- w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów wyznaczyć strefę niebezpieczną – min 

szerokość strefy: 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej jednak niż 6 
m, 

- zapewnić odpowiednie ogrodzenie, dobre oświetlenie i oznakowanie znakami 
ostrzegawczymi i zakazu strefy niebezpiecznej, 

- rusztowania usytuowane przy przejazdach i ciągach pieszych zaopatrzyć w daszki ochronne 
zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wysokości, 

- wejście na rusztowanie z poziomu ogólnie dostępnego dla osób postronnych powinno być 
odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wejścia na rusztowanie w okresie przerwy 
w pracy (np. okres nocny), 

- należy w odpowiednich miejscach umieścić informacje o pracy na rusztowaniu i nie 
przechodzeniu osób pod rusztowaniami, a ewentualne konieczne przejścia pod 
rusztowaniem zabezpieczyć daszkiem ochronnym, 

- przy przejściach i przejazdach stosować siatki ochronne na konstrukcji zewnętrznej 
rusztowań. 

ŚRODKI OCHRONY PLACU BUDOWY 
- teren budowy zabezpieczyć – wyznaczyć strefę niebezpieczną – min. szerokość strefy to 

1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej jednak niż 6,0 m, wysokość 
ogrodzenia co najmniej 1,5 m, 

- zaopatrzyć budowę w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze, 
- ustalić miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz sposób ich składowania, 

wykluczający możliwość wywrócenia lub spadnięcia elementu lub materiału w czasie robót, 
- zabezpieczyć istniejące urządzenia podziemne oraz nadziemne przed uszkodzeniem, 
- prace w pobliżu urządzeń podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki wykonać ze 

szczególną ostrożnością z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odległości, 
- utrzymywać stały porządek na terenie budowy, na bieżąco uprzątać resztki materiałów  

budowlanych, gruz, opakowania itp. 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 

- teren budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sprzętu pożarowego jak: gaśnice, łopaty, 
siekiery  
i inne wg potrzeby, 

- miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego wyraźnie oznakować, 
- w miejscach umieszczenia sprzętu pożarowego wywiesić instrukcję o postępowaniu w razie 

powstania pożaru, 
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- umożliwić szybką ewakuację na wypadek pożaru poprzez zapewnienie stałego dojazdu na 

teren budowy i w rejon składowania surowców oraz materiałów dla wozów straży pożarnej 
oraz zapewnić dojazd i dojście do przyłącza wody - hydrantu dla celów p.poż., 

- zapewnić wszelkie środki ochrony ppoż. w przypadku korzystania z otwartego ognia 
podczas robót dachowych (styropapa), w tym gaśnice podręczne. 

MASZYNY I URZĄDZENIA 
- eksploatowane maszyny i urządzenia muszą posiadać stosowne świadectwa wymagane 

przepisami dopuszczającymi je do stosowania,  
-  maszyny i urządzenia techniczne oraz urządzenia zmechanizowane należy stosować  

i używać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tzw. DTR producenta na zasadach 
przez niego ustalonych, 

- pracownik obsługujący dany sprzęt mechaniczny lub urządzenie winien zostać przeszkolony  
i posiadać stosowne uprawnienie, 

- ewentualną naprawę maszyn lub urządzeń mogą wykonywać osoby i warsztaty  
- upoważnione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,  
- przed rozpoczęciem pracy każdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w 

DTR maszyny i urządzenia winny być poddane przeglądowi pod względem stanu 
technicznego  
i sprawdzone pod względem prawidłowego, bezpiecznego działania oraz użytkowania, 

- transport i rozładunek materiałów na placu budowy powinien odbywać się za pośrednictwem 
maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich środków 
bezpieczeństwa. 

ROBOTY W WYKOPIE 
- podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony 
- wszystkie wykopy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający pracownikom, oraz 

osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnięcie do wykopu.  
- do każdego wykopu o głębokości powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne wejście 

(wyjście), a odległość pomiędzy zejściami nie powinna być większa niż 20 m.  
- ze względów bezpieczeństwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a także w okresie 

kiedy prace w wykopie nie są prowadzone, ustawić wokół niego bariery ochronne 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego informujące o niebezpieczeństwie. 

- zabrania się wykonywania prac w wykopie przez jedną osobę 
 
14. NADZÓR TECHNICZNY 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbiór 
robót zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
15. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami technicznymi, pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów bhp 
i p. poż. 

2. Powyższy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmują najważniejsze elementy 
budowlane projektowanych robót. 

3. Wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

4. Należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do 
stosowania. 

5. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego, technologią oraz przepisami BHP, przy czym stosować 
się należy do wszystkich reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi 
aktualnemu poziomowi sztuki budowlanej, wymaganiom technicznym budynków oraz musi 
być zgodna z zasadami odbioru poszczególnych rodzajów robót, normami, specyfikacjami, 
aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiałów. 
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6. W przypadku wystąpienia niejasności rozwiązań projektowych na etapie wykonawstwa 

należy zwrócić się do projektanta w celu wydania wytycznych wykonawczych lub 
dodatkowych rysunków. 

7. Przed przystąpieniem do zamówienia istotnych elementów budowlanych zobowiązuje się 
kierownika budowy do pomiarów na obiekcie, każdorazowego przeliczenia i wykonania 
odpowiedniego zestawienia. 

8. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymogi określone 
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z późniejszymi zmianami).  
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16. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ZAWODOWE 

 
       dr inż. PAWEŁ KRAUSE 
                     (imię i nazwisko)  

            SLK/1270/PWOK/06           
                       (nr uprawnień)  

             SLK/BO/4192/06          
         (nr członkowski Izby Zawodowej)  
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 z dnia 8 czerwca 2017 r. ze zmianami) niniejszym 
oświadczam, że projekt budowlany: 
 
 

REMONT CHODNIKA PRZY BUDYNKACH ZLOKALIZOWANYCH  
PRZY UL. LIPOWEJ 41-43-45-47 W WOLI 

 (podać nazwę projektu budowlanego i nazwę inwestycji) 

 
sporządzony w sierpniu 2020 r.  

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 
 

……………………………………..  
                                                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis) 
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