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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedmiot, cel i podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Jednostką Projektową.
Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektowe dotyczące budowy drogo wewnętrznej tzw. leśnej
w leśnictwie Tuczapy zlokalizowanej w województwie lubelskim, w powiecie Tomaszowskim, w ramach
zadania budowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy.
Zakresem i celem opracowania jest przedstawienie projektu budowlano-wykonawczego. Projekt swoim
zakresem obejmuje cześć opisową i rysunkową i jest zgodny z rozporządzeniem [2]. Celem technicznym
inwestycji jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji i dostępu do użytków leśnych w leśnictwie Tuczapy.
Przy wykonaniu projektu korzystano z następujących norm, przepisów, instrukcji i piśmiennictwa
technicznego:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.),
[3] Rozporządzenie MI z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),
[4] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199
poz. 1227 z późn. zm.),
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.),
[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.),
[7] 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 poz. 430 z
późn. zm.).
[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735 z późn. zm.),
[9] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463 z późn. zm.)
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz. 2041 z późn.
zm.),
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[11] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.),
[12] 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. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.),
[13] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.),
[14] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.),

Piśmiennictwo techniczne i pozostałe opracowania:
[15] Dokumentacja geotechniczna,
[16] Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3; GDDP Warszawa 1995r.,
[17] WT-4 2010 – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,
[18] „Drogi Leśne poradnik techniczny” – Warszawa – Bedoń 2006

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych, zapewnienie
bezpiecznego dojazdu przeciwpożarowego do terenów leśnych i poprawę warunków prowadzenia gospodarki
leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze.
Przedmiotowa droga leśna jest drogą wewnętrzną, służy służbom leśnym do celów prowadzenia
gospodarki leśnej oraz służbom ratunkowym jako dojazd pożarowy. Obsługa terenów przyległych realizowana
jest poprzez zjazdy i skrzyżowania na inne drogi wewnętrzne.
Poniżej przedstawiono zakres inwestycji oraz rodzaje projektowanych robót w ramach niniejszego
opracowania:
· korektę geometrii istniejącej drogi gruntowej,
· wymianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą ulepszoną, z zastosowaniem materiału płyt
prefabrykowanych wielootworowych i materiału kamiennego,
· poszerzenie szerokości istniejącej jezdni do szerokości 3 m,
· wykonanie mijanek,
· wykonanie zjazdów i skrzyżowania w ciągu projektowanej drogi wewnętrznej,
· wykonanie placów manewrowych oraz składnic drewna,
· konserwację rowów przydrożnych,
· budowę przepustów rurowych na zjazdach

3. Forma architektoniczna i sposób dowiązania do krajobrazu
Projektowane elementy inwestycji zostały prawidłowo wpisane w istniejący teren i nie będą zakłócać
istniejącego ładu architektonicznego i krajobrazu w lasach leśnictwa Tuczapy.
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4. Istniejący stan zagospodarowania przestrzennego
4.1. Opis istniejącej drogi
Objęta opracowaniem droga wewnętrzna w leśnictwie Tuczapy zlokalizowana jest w województwie
lubelskim, w powiecie tomaszowskim, gmina Tyszowce:
- w obrębie geodezyjnym Podbór - działki ewidencyjne nr: 278, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 889,
890, 891, 892, 311
Droga wewnętrzna łączy się z drogami publicznymi: powiatową nr 3421L i gminną relacji TyszowceMarysin. Teren przeznaczony pod niniejszą inwestycję stanowi własność Skarbu Państwa i jest w zarządzie
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mircze w Mirczu.
Istniejąca droga przebiega w całości przez tereny leśne i jest niezbędna dla prowadzenia gospodarki
leśnej.
Na całej długości droga jest jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa. Droga posiada nawierzchnię
gruntową o szerokości 3,0-3,5 m. Droga posiada zróżnicowane spadki podłużne i poprzeczne.
Na przeważającej części drogi wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo na tereny
przyległe lub do rowów przydrożnych bezodpływowych.
Istniejąca nawierzchnia gruntowa nie posiada odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, co
znacząco utrudnia prowadzenie gospodarki leśnej oraz skuteczne odwodnienie powierzchni drogi.
W obrębie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne urządzenia infrastruktury technicznej.
Podstawowe parametry drogi objętej projektowaniem w stanie istniejącym:
•
•
•
•
•

Przekrój drogi: droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
przekrój szlakowy,
szerokość poboczy ok. 1,0-1,5 m
szerokość jezdni ok. 3,0-3,5 m
typ nawierzchni: droga gruntowa

Opisany powyżej odcinek drogi wymaga przebudowy gdyż stan techniczny istniejącej konstrukcji i
geometrii drogi na przeważającym odcinku jest niezadowalający. Istniejąca nawierzchnia gruntowa nie
posiada odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, co znacząco utrudnia prowadzenie gospodarki
leśnej. Droga nie posiada sprawnego odwodnienia, gdyż odcinkowe rowy przydrożne są zamulone, oraz
droga posiada nienormatywne spadki podłużne i poprzeczne co uniemożliwia odprowadzeni wód
powierzchniowo na teren przyległy.
W wyniku budowy drogi zmianie ulegnie geometria pozioma i pionowa drogi. Nawierzchnia drogi zostanie
wymieniona i wykonana jako nawierzchnia twarda ulepszona z zastosowaniem materiału kamiennego i płyt
prefabrykowanych

wielootworowych.

Przebudowane

zostaną

zjazdy

na

inne

drogi

wewnętrzne.

Odwodnienie drogi realizowane będzie poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych do
oczyszczonych rowów przydrożnych o funkcji infiltracyjno-odparowującej lub powierzchniowo na teren
przyległy. Ciągłość rowów i ich polaczenie realizowane będzie poprzez projektowane przepusty rurowe.
Na trasie inwestycji, występują pnie i krzewy, które kolidują z projektowaną infrastrukturą, w związku z
czym zachodzi konieczność ich usunięcia.
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4.2. Teren w obrębie obiektu
Planowana inwestycja na odcinku objętym opracowaniem, ma swój przebieg w gminie Tyszowce na
terenie Nadleśnictwa Mircze. W ciągu odcinka występują wyłącznie tereny kompleksów leśnych.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.
Projektowana inwestycja jest wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącego terenu, nie będzie więc
zakłócać estetyki krajobrazu. Inwestycja jest zlokalizowana na terenach położonych w odległości ok. 30 km od
granicy państwa z Ukrainą. Prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia nie przekroczy tej odległości, a
będzie znacznie bliższe – praktycznie obejmie teren inwestycji.
Droga przebiega przez obszar NATURA 2000 - Ostoja Tyszowiecka

(PLB060011).

Planowana

inwestycja spełnia zadość wszystkim zakazom obowiązującym na terenie obszarów chronionych.
Należy zauważyć iż z uwagi na niewielki ruch na drodze możliwa jest migracja zwierząt w poziomie jezdni.

4.3. Infrastruktura techniczna i urządzenia obce
W obrębie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne urządzenia infrastruktury technicznej.

5. PROJEKTOWANE

ZAGOSPODAROWANIE

TERENU

I

FORMA

ARCHITEKTONICNZA OBIEKTU
5.1. Opis projektowanych robót
Roboty związane z projektowaną drogą należy prowadzić w następującej kolejności:
 wytyczenie projektowanej drogi w terenie
 usunięcie krzaków, pni drzew kolidujących z inwestycją
 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
 wykonanie niezbędnych wykopów i nasypów
 wykonanie konserwacji istniejących rowów odwadniających
 wykonanie przepustów na zjazdach o średnicy 60 cm
 wykonanie zjazdów i skrzyżowań
 wykonanie konstrukcji drogi
 plantowanie skarp i korony nasypów i wykopów

5.2. Droga wewnętrzna w leśnictwie Tuczapy
Objęta opracowaniem droga wewnętrzna zlokalizowana jest w województwie lubelskim, w powiecie
tomaszowskim, gmina Tyszowce:
- w obrębie geodezyjnym Podbór - działki ewidencyjne nr: 278, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 889,
890, 891, 892, 311
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Droga wewnętrzna łączy się z drogami publicznymi: powiatową nr 3421L i gminną relacji TyszowceMarysin. Teren przeznaczony pod niniejszą inwestycję stanowi własność Skarbu Państwa i jest w zarządzie
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mircze w Mirczu.
W ramach budowy drogi zaprojektowano wykonanie wymiany konstrukcji istniejącej drogi gruntowej na
nawierzchnię ulepszoną z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz lokalnie nawierzchnię z
płyt betonowych typu MON (w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową i zawrotką na końcu odcinka), na
podbudowie z mieszanki związanej stabilizowanej cementem. Podstawowa szerokość jezdni wynosi: 3,0 m,
co maksymalnie 300 m w ciągu drogi zlokalizowano mijanki w celu umożliwienia wyminięcia się pojazdów
jadących w przeciwnych kierunkach. Parametry mijanki zestawiono na końcu kolejnego punktu.
Włączenie drogi wewnętrznej do drogi publicznej zaprojektowano jako zjazd publiczny o nawierzchni
szerokości 6,0 m z przecięciem wyokrąglonym łukiem kołowym o promieniu R= 8 m.
Połączenie przedmiotowej drogi z innymi drogami wewnętrznymi i zjazdami na oddziały leśne
zaprojektowano przez zastosowanie zjazdów o szerokości 5,0 m. Nawierzchnie zjazdów dobierano
indywidualnie, uwzględniając typ ruchu w oparciu o wymagania Inwestora.

5.3. Podstawowe parametry techniczne obiektu – etap projektowany
Podstawowe parametry techniczne drogi objętej opracowaniem:
 Jezdnia:
- prędkość projektowa:
- długość drogi
- szerokość jezdni:
- przekrój drogi:
- przekrój:
- szerokość poboczy:
- pochylenie poprzeczne jezdni:
- pochylenie poprzeczne poboczy:

30 km/h
2202 m
3,0 m
jednojezdniowa, jednopasowa
szlakowy
1,0 m
3,0%
6,0%

 Mijanka
- szerokość
- długość
- skosy najazdowe:
- wyokrąglenie krawędzi skosów:

3,0 m
23,0 m
1:7
R=50 m

 Składnice drewna:
- wymiary składnic:
- wymiary placów utwardzonych:

20x45 m
6x45 m

 Zjazdy leśne
- szerokość
- długość
- wyokrąglenie z krawędzią drogi

5,0 m
10 m od krawędzi drogi
R=15 m
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5.4. Warunki gruntowo – wodne
Biorąc pod uwagę stwierdzony podczas odkrywek rodzaj i stan gruntu oraz poziom wód gruntowych
podłoże zostało zakwalifikowane jako G3.
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowo wodne ocenia się jako niekorzystne ze względu na rodzaj i stan gruntu oraz poziom
wód gruntowych na całym odcinku drogi.
5.5. Odwodnienie drogi
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z korpusu drogi projektuje się przez system spadków
poprzecznych i podłużnych powierzchniowo po terenie przyległym oraz odcinkowo do istniejących rowów
przydrożnych.
Istniejące rowy przydrożne przewiduje się poddać pracom konserwacyjnym polegającym na ich
oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu skarp i dna do spadków 1:1 i 1:1,5. Rowy przydrożne pozostawia się jako
trawiaste, o głębokości min. 50,0 cm i szerokości dna 40 cm. Przewiduje się minimalne pochylenie podłużne
0,2 % i maksymalne 3,0%.
Ciągłość rowów przydrożnych zapewniona zostanie przez budowę przepustów pod zjazdami. Projektuje
się przepusty jednootworowe z rur spiralnie karbowanych PP lub HDPE o średnicy 600 mm, o klasie
sztywności SN8. Posadowienie przepustów projektuje się na fundamencie z warstwy mieszanki niezwiązanej
kruszywem stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm. Umocnienie czoła przepustów projektuje się
prefabrykatami betonowymi dostosowanymi do montażu na odpowiednim typie rur.
Typowe rozwiązanie przepustu przedstawiono w części rysunkowej.

5.6. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy
Projektowany obiekt nie jest elementem w znaczący sposób oddziaływującym na kształtowanie
krajobrazu. W związku z realizacją obiektu nie będą budowane bardzo wysokie nasypy. Zastosowane
rozwiązania techniczne oraz sposób wykończenia można uznać za typowe dla tego typu obiektów. W wyniku
realizacji inwestycji nie wystąpią istotne zmiany w krajobrazie okolicy.

6. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
6.1. Kategoria i warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego
Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren położony jest na rozległej równinie. Według
fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki (1998) rozpatrywany teren leży w granicach Kotliny
Hrubieszowskiej, geologicznie zaś przypada na Nieckę Lubelską.
Teren przeznaczony pod drogę to w chwili obecnej do odwiertu nr 5 istniejąca droga gruntowa, dalej jest to
teren lasu.
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W celu oceny podłoża gruntowego wykonano dokumentację badań geologiczno-inżynierską. W oparciu o
wykonane wiercenia stwierdza się, że do głębokości przebadania w rozpatrywanym podłożu występują utwory
plejstoceńskie i utwory holoceńskie.
Utwory plejstoceńskie to piaski i mułki rzeczne.
Piaski wykształcone są jako piaski drobne, piaski drobne z przewarstwieniami piasków gliniastych i pyłów oraz
piaski drobne z domieszkami części organicznych. Piaski dominują w rozpatrywanym podłożu.
Mułki reprezentowane są przez piaski gliniaste, pyły z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste. Stwierdzono je
w odwiertach 2, 4, 6 i 7 w dolnych partiach profili, gdzie osiągają miąższości 0,1-0,6m.
Utwory holoceńskie to gleba i nasypy.
Gleba [piaski drobne z domieszkami części organicznych oraz grunty próchnicze (pyły)] zalega od powierzchni
terenu lub pod nasypami w odwiertach nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 do głębokości 0,2-0,4m ppt.
Nasypy (piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami części organicznych) wystąpiły w odwiertach nr 2, 3 i
4 od powierzchni terenu do głębokości 0,2m ppt.
Lokalnie miąższości i skład nasypów mogą być inne od opisanych.
Woda gruntowa związana jest z nawodnionymi piaskami. Zwierciadło w okresie prowadzonych prac w
odwiertach nr 3-5 stabilizowało na 1,5-2,0m ppt tj. na rzędnych 202,7-203,8m npm.
W okresach wyjątkowo mokrych zwierciadła wody należy się spodziewać płycej jak obecnie.
Ponadto na kontakcie gruntów o różnej przepuszczalności mogą pojawić się sączenia, a nawet poziomy wody
zawieszonej, których obecnie nie obserwowano.
Teren w rejonie odwiertu nr 5 sądząc po rodzaju roślinności jest okresowo podtapiany.
Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r.,
nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu należy zaliczyć do prostych.

6.2. Założenia przyjęte do dla projektowanych konstrukcji nawierzchni
Na całym odcinku drogi wewnętrznej leśnej, przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego G3. Zgodnie z
poradnikiem

[19],

przyjęto

konstrukcję

dla

rodzaju

drogi:

główna,

o

okresie

trwałości

10lat.

Dolną warstwę przyjęto jako warstwę odsączającą z piasków, lub jako warstwę podbudowy z mieszanki
związanej cementem C3/4 a jako nawierzchnię warstwę z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (w zależności
od

lokalizacji

–

zgodnie

z

projektem

zagospodarowania

terenu).

oraz jako płyty żelbetowe, prefabrykowane.
Konstrukcje nawierzchni uzgodniono z Inwestorem.
6.3.

Przekroje poprzeczne

Rodzaje przekrojów poprzecznych przedstawiono na rysunkach szczegółowych: rys. nr 3 „przekroje
normalne i szczegóły konstrukcyjne”.
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6.4.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto następujące podstawowe parametry projektowe:
•

•

•

•

Jezdnia:
- prędkość projektowa:
30 km/h
- przekrój drogi: jednojezdniowa, jednopasowa
- przekrój szlakowy
- szerokość poboczy:
1,0 m
- pochylenie poprzeczne jezdni: 3,0%
- pochylenie poprzeczne poboczy: 6,0%
- szerokość jezdni:
3,5 m
Mijanka
- szerokość
3,0 m
- długość
23,0 m
- skosy najazdowe:
1:7
- wyokrąglenie krawędzi skosów: R=50 m
składnice drewna:
- wymiary składnic:
20x45 m
- wymiary placów utwardzonych: 6x45 m
zjazdy leśne
- szerokość
5,0 m
- długość 10 m od krawędzi drogi
- wyokrąglenie z krawędzią drogi R=15 m

Projektuje się następujące konstrukcje:
KONSTRUKCJA NR 1 – nawierzchnia drogi leśnej i mijanek
•

20 cm

mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

•

15 cm

mieszanka kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

•

15 cm

mieszanka związana cementem C3/4 o Rm>4 MPa

•

20 cm

nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego / warstwa mrozoochronna

RAZEM min. 70 cm

KONSTRUKCJA NR 2 – nawierzchnia drogi leśnej z płyt betonowych
•

15 cm

Płyty żelbetowe typu MON

•

5 cm

podsypka piaskowa

•

15 cm

mieszanka związana cementem C3/4 o Rm>4 MPa

•

20 cm

nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego / warstwa mrozoochronna

RAZEM min. 55 cm

KONSTRUKCJA NR 3 – konstrukcja zjazdu z drogi leśnej
•

15 cm

mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

•

20 cm

mieszanka kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
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•

20 cm

nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego / warstwa mrozoochronna

RAZEM min. 55 cm

KONSTRUKCJA NR 4 – konstrukcja skład drewna
•

15 cm

mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

•

15 cm

mieszanka kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

RAZEM min. 30 cm

Uwagi:
•

Adaptacja istniejących zjazdów polega na dowiązaniu wysokościowym terenu przyległego do
istniejącej drogi

Pobocza w ciągu drogi projektuje się na szerokości min. 1,0 m jako gruntowe.

6.5. Wycinka drzew
W ramach opracowania projektu uzgodniono, że wycinkę drzew wykona Inwestor przez rozpoczęciem
robót budowlanych. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się ingerencji w istniejącą roślinność.
Na terenie inwestycji występują pnie drzew i krzewy, z których część koliduje z projektowaną drogą, w
związku z czym zachodzi konieczność ich usunięcia.

6.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne związane będą z wykonaniem nasypu jako poszerzenie korpusu ziemnego w nasypie i
koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi.

7.

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
Roboty budowlane przewiduje się wykonywać przy całkowitym zamknięciu drogi wewnętrznej.
Wykonanie prac w rejonie zjazdu z drogi powiatowej wymaga opracowania projektu tymczasowej

organizacji ruchu i jej zatwierdzenia. Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca Robót.
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać oznakowania miejsca robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

8.

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH
W obrębie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne urządzenia infrastruktury technicznej.
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9.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Poniżej przedstawiono zestawienie elementów zagospodarowania terenu:
•

jezdnia drogi i mijanek – 550 m2

•

jezdnia zjazdów – 1400 m2

•

powierzchnia placów składowych – 550 m2

10.

INFORMACJA 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
Zajętość terenu
Drogę leśną poprowadzono w istniejącej lokalizacji drogi leśnej wewnętrznej służącej do obsługi lasów.

Drzewa do wycinki
W ramach budowy przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew.
Obszar na jaki oddziałuje inwestycja
Obszar na jaki oddziałuje inwestycja nie wykracza poza jej bezpośredni zakres w granicach terenu na
którym jest zlokalizowana. Nie występuje oddziaływanie negatywne na klimat akustyczny oraz na
powietrze atmosferyczne poza zakresem inwestycji. Planowane przedsięwzięcie nie pogorszy istniejącego
klimatu akustycznego, nie pogorszy jakości powietrza oraz jakości odprowadzanych wód opadoworoztopowych.
Oceny dokonano na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);
- Rozporządzenie 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 r. poz. 124);
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.124 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
Niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich
Z obiektu mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez ograniczeń.
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
Projektowana inwestycja:

18

„Budowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy”
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

•

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz
nie zakłóca ochrony przeciwpożarowej na działkach sąsiednich,

•

zgodnie z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska nie ogranicza oddziaływania
na środowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji
użytkowania

nieruchomości

sąsiednich

w

nie ograniczają możliwości

dotychczasowy

sposób.

Nie

generują

ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji,
•

zgodnie z Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody jest realizowana na terenie objętym
ochroną przyrody. Zakres Inwestycji nie wymaga sporządzenia Raportu oddziaływania na
środowisko.

•

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomów hałasu,

•

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów pyłów oraz
gazów,

•

zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakłóca stosunków wodnych na działkach
sąsiednich,

•

zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami brak ograniczeń
wynikających z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,

• kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposób zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja należy do kategorii XXV obiektów budowlanych.
•

inwestycja została zaprojektowana z zachowaniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124),

•

11.

obszar oddziaływania obiektu zamyka się w działkach na których zlokalizowana jest inwestycja

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Obiekt spełnia wymagania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Obiekt w całości wykonany
będzie z materiałów niepalnych.

12.

WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Przedmiotowa działki na których planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie
i w sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

13.

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren zamierzenia inwestycyjnego jakim jest projektowana budowa drogi leśnej nie znajduje się
w granicach terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.
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14.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT

Przy realizacji robót, przyszły Wykonawca robót budowlanych wykaże się możliwością z korzystania ze
sprzętu budowlanego zgodnego ze STWiORB.
Wykonawca zastosuje niezbędne środki ochrony środowiska naturalnego określone w Decyzji
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
Zaplecze dla budowy na etapie realizacji robót zostanie zlokalizowane zgodnie z zapisami w Decyzji
środowiskowej. Jego lokalizację ustali Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca we własnym
zakresie zapewni pobór wody i energii elektrycznej dla celów zaplecza dla budowy i celów technologicznych, z
wcześniejszym jego uzgodnieniem z dysponentami mediów. Wykonawca własnym kosztem i staraniem
zabezpieczy i uzgodni dojazd do terenu robót drogami publicznymi.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejącej drogi i wydzielenie odcinków
istniejącego utwardzenia lub zaniżeń terenu wymagających wykonania wzmocnienia podłoża. W oparciu o
wykonaną inwentaryzację projektant dopuszcza zmianę grubości warstwy mrozoochronnej z piasku,
rezygnację lub konieczność wykonania innych prac niezbędnych do wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową, STWiORB i sztuką budowlaną w szczególności celem zachowania przyjętych parametrów
technicznych nośności drogi leśnej. Przyjęta w projekcie warstwa mrozoochronna z piasku stanowi
jednocześnie warstwę profilującą niewielkie nierówności podłużne i poprzeczne drogi, a zatem projektant
dopuszcza zmienną jej grubość zarówno w przekroju poprzecznym jak i podłużnym.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wynikające z istniejącego stanu technicznego drogi
leśnej wymagają formy pisemnej uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

Projektant:

Opracował:

Marcin Kępa
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II część rysunkowa
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt budowlany:

DROGA WEWNĘTRZNA - LEŚNA

2. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
„Budowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy”
miejscowość: Podbór
Gmina Tyszowce
3. Inwestor:
Nadleśnictwo Mircze
Ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze
4. Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:
Dorota Fornalska
Ul. Ligowskiego 30/4, 22-600 Tomaszów Lubelski
5. Jednostka projektowa:
P.P.H.U „Nr 3” Dorota Fornalska
ul. Żwirki i Wigury 6, 22-600 Tomaszów Lubelski
6.

Numery ewidencyjne działek:
Jednostka ewidencyjna: Tyszowce
Obręb: Podbór
nr. działek ew.: 278, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 891, 892, 311

Opracowała:
Dorota Fornalska

Tomaszów Lubelski, 05.2019 r.
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CZĘŚĆ OPISOWA
Spis treści:
1. Podstawa opracowania.
2. Lokalizacja inwestycji.
3. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
5. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.
7. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie.
9. Organizacja pomocy w razie wypadku
***
1 Podstawa opracowania
[1] Umowa pomiędzy Inwestorem a jednostką projektową.
[2] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126, z
późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126),
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
2. Lokalizacja inwestycji
Projektowana budowa drogi leśnej położona jest w powiecie tomaszowskim, województwo
lubelskie, gmina Tyszowce
3. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi leśnej wewnętrznej o długości ok. 2,0 km o których
mowa w pkt. 2, obejmująca:
- budowa drogi o nawierzchni z kruszyw
- konserwacja urządzeń odwadniających - rowy
- wykonanie zjazdów
- wykonanie składnic drewna
- wykonanie przepustów
- prace towarzyszące
Szczegółowy zakres robót w kolejności ich wykonania przedstawia się następująco:
1) Roboty przygotowawcze:
a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;
2) prace ziemne
a) wykonanie wykopów i nasypów
3) wykonanie konstrukcji drogi, zjazdów, mijanek i placów składowych
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4) uporządkowanie terenu robót
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W zakresie projektowanej inwestycji nie znajdują się inne obiekty budowlane.
5. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi
W rejonie inwestycji nie znajdują się urządzenia techniczne.
6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
Podczas realizacji inwestycji przewiduje się wykonywanie robót, których charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
1) prace ziemne prowadzone przy użyciu ciężkich maszyn jak koparki, spycharki itd.
Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia robót:
a) potrącenie przez pojazdy transportowe pracowników pracujących bezpośrednio na
jezdniach drogowych np. malowanie pasów drogowych,
b) okaleczenia kończyn rąk i nóg przy nieostrożnym przenoszeniu i układaniu betonowych
elementów drogowych (płyty drogowe itp.),
c) urazy związane z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem materiałów budowlanych,
d) inne trudne do przewidzenia zagrożenia związane z prowadzeniem robót budowlanych
(np. spowodowane spożyciem alkoholu nawet w niewielkich ilościach, przez
pracujących na budowie,).
7. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.
Instruktaż wszystkich pracowników przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac należy
przeprowadzić ustnie przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych przedstawiając
niebezpieczeństwa, na które pracownicy będą narażeni oraz środki techniczne i organizacyjne
zapobiegające zagrożeniom.
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie.
Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy zastosować następujące środki
techniczne lub organizacyjne:
1) Dla robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m – zastosować ustalenia
z [5] rozdział 9 – Prace na wysokości, zwracając uwagę na zastosowanie wszystkich adekwatnych
do przyjętego sposobu prowadzenia prac środków zabezpieczenia przed upadkiem;
2) Dla robót wykonywanych pod lub w pobliżu przewodów napowietrznych linii
elektroenergetycznych zwracać szczególną uwagę na wysokość zawieszenia przewodów podczas
przemieszczania się sprzętu budowlanego;
3) Roboty ziemne i rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków
ostrożności.
Przed wykonywaniem zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy kontrolne celem uściślenia
lokalizacji urządzeń podziemnych. Roboty ziemne na zbliżeniach z elementami uzbrojenia
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terenu należy wykonywać ręcznie;
4) Pracowników przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w pkt. 6 należy
przeszkolić pod kątem bezpieczeństwa ich wykonywania.
9. Organizacja pomocy w razie wypadku
a. każda budowa winna posiadać wywieszony wykaz telefonów alarmowych dotyczący
wypadków przy pracy oraz połączenie telefoniczne,
b. na każdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdować się apteczka zaopatrzona w
niezbędny
sprzęt
medyczny
i
leki
do
udzielania
pierwszej
pomocy
w razie zaistniałego na budowie wypadku,
c. wśród personelu winny znajdować się osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej
pomocy,
d. kierownictwo budowy winno zabezpieczyć dojazd dla personelu medycznego
(np. karetka pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku,
e. prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywać osoby do tego
odpowiednio przeszkolone.
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