
EGZ. ........./4 
 
 

                                               

PPRRAACCOOWWNNIIAA  PPRROOJJEEKKTTOOWWAA  JJAACCEEKK  JJAAWWOORRSSKKII      

                          0099--330000  ŻŻuurroommiinn,,  DDąąbbrroowwaa  3333    

NNIIPP::  557722--000000--3300--3355    RREEGGOONN::114411779988661100      tteell..  660022  552244  117744 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant mgr in . Jacek Jaworski                                         
specjalność konstrukcyjno-budowlana. 

 Bud.  

Sprawdzający   Bud.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

ŻUROMIN  20.01.2020 R. 

Inwestor GMINA I MIASTO UROMIN  
PLAC PIŁSUDSKIEGO 3  

09-300 UROMIN  

INWESTYCJA Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska 
wraz z infrastrukturą towarzysząca  - rzeka Wkra 

w Brudnicach 

Projekt PROJEKT ZAMIENNY - Zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą towa-

rzysząca  - rzeka Wkra 

w Brudnicach   

Adres 

 

OBRĘB: 0002 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 

143706_4 

NR DZIAŁKI 

BRUDNICE UROMIN 198/1, 198/2, 
198/3, 207, 249 

Pozycja: Projekt budowlany - ZAMIENNY 



 

 

1 

Spis treści 
1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO .................................................. 2 

1.1. Przedmiot opracowania. ................................................................................ 2 

1.2. Stan istniejący .............................................................................................. 2 

1.3. Zagospodarowanie terenu ............................................................................. 2 

1.4. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu. ................................................ 3 

1.5. Zakres robót objętych projektem zamienny ..................................................... 3 

1.6. Konstrukcja schodów ..................................................................................... 3 

2. INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZE STWA  I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE 
BUDOWY .................................................................................................................. 5 

3. O WIADCZENIE .................................................................................................. 8 

4. ZA WIEDCZENIE OIIB I KOPIE UPRAWNIE  ……………………………………………………….9 

3. Wypis z MPZP ……………………………….…………………………………………………….………… 11 
 

Czę ć graficzna 

3.1. Projekt zagospodarowania działki rys. nr PZD-01 ………………………………………..… 19 

3.2. Rzut rys. 02 …………………………………………………………………………….………………… 20 

3.3. Przekrój 1-1 rys. 03 …………………………………………………………………………….…….. 21 

3.4. Przekrój 2-2 rys. 04 ……………………………………………………………………………….….. 22 

3.3. Przekrój 3-3 rys. 04 ………………………………………………………………………….……….. 23 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

2 

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO 
1.1. Przedmiot opracowania. 

Projektu zamienny dotyczy inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą towarzysząca  - rzeka Wkra w Brudnicach”. 
Zmiany dotyczą  rozwiąza  konstrukcyjnych schodów elbetowych z przeznaczeniem do 

wypoczynku i rekreacji oraz zagospodarowania terenu. 

1.2. Stan istniejący 

Teren inwestycji znajduje się w centralnej części wsi Brudnice  
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wkry. Działki te stanowią własność Gminy  
i Miasta uromin oraz Skarbu Państwa.  

Obecnie działki o numerach: 
 198/1– przeznaczona w MPZP jako teren sportu i rekreacji, 

stanowiąca drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej; 
 198/2,198 - przeznaczona w MPZP jako teren sportu i rekreacji, 

której znajduje się scena plenerowa; 
 207 - przeznaczona w MPZP jako teren sportu i rekreacji oraz  

w części teren rolniczy, na której organizowana jest pla a; 
 249 – stanowi wody powierzchniowe. 

Teren posiada dostęp do drogi publicznej. Na dzień dzisiejszy teren ten nie 
posiada uzbrojenia ani elektroenergetycznego, ani wodno-kanalizacyjnego. 
uporządkowany, porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Ukształtowanie terenu  
o znacznym zró nicowaniu rzędne od 124,15 do 132,4 m npm.  

 

1.3. Zagospodarowanie terenu 

1. Projektowane do wykonania obiekty zagospodarowania przestrzeni publicznej na 
lewym brzegu rzeki Wkry od km 154.230 do km 154.300, w miejscowości 
Brudnice, gmina uromin zlokalizowane są na działkach nr ew. 198/1, 198/2, 
198/3, 207, 249, obręb 2 Brudnice, poni ej mostu drogowego w ciągu drogi 
powiatowej nr 4614 W Brudnice - Bądzyn. 

2. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek 
na których jest projektowana inwestycja;  

3. Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 
ochronie konserwatorskiej; 

4. Przedmiotowe działki nie są objęte wpływem eksploatacji górniczej oraz nie 
znajdują się w granicach terenu górniczego; 

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.  
nr 213, poz. 1397) projektowana inwestycja polegająca zagospodarowaniu 
przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą nie zalicza się do przedsięwzięć 
mogących znaczą co oddziaływać na środowisko.  W związku z powy szym 
zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, z pó n. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu  
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o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektowana przebudowa nie wpłynie 
niekorzystnie na środowisko. Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają 
ustanawiania adnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony 
sanitarnej innych obiektów.  

6. Obszar oddziaływania obiektu, ogranicza się do zamierzonego korzystania z wód 
czyli do planowanych do wykonania urządzeń wodnych w części koryta rzeki 
Wkry na odcinku około 70 metrów lewego brzegu rzeki. 

7. Działka nr ew. 207, lewy brzeg rzeki Wkry, na której projektuje się wykonanie 
schodów, boiska do piłki pla owej, natrysków wraz z wodociągiem „letnim”, 
przebieralni sezonowej oraz sezonowej dy urki dla ratowników WOPR, jest 
obszarem znajdującym się w zasięgu oddziaływania wielkich wód o ró nym 
prawdopodobieństwie. Prowadzenie ka dej działalności inwestycyjnej na tym 
terenie wymaga zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
zgodę taką uzyskano.  

8. Działki nr ew. 198/1, 198/2, 198/3, na których planuje się wykonanie nowej 
nawierzchni ulicy dojazdowej, górnej części schodów oraz ustawienie 
sezonowych toalet TOY-TOY znajdują się w zarządzie Gminy i Miasta uromin. 

 

1.4. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu. 

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu  
o opinie geotechniczną badań podło a gruntowego stwierdzono występowanie: 

 namuł piaszczysty przewarstwiony wirem, 
 wir, 
 namuł piaszczysty przewarstwiony wirem/piaskiem 

 glina piaszczysta + wir. 
Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

ustalenia warunków geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza,  
a warunki gruntowo wodne są proste w przypadku posadowienia obiektu w 
obrębie gruntów nośnych. 

  

1.5. Zakres robót objętych projektem zamienny 

a) roboty ziemne, 
b) konstrukcja schodów elbetowych 

Zestawienie powierzchni: 
  

1.6. Konstrukcja schodów 

Schody zaprojektowano o konstrukcji elbetowej. Schody zostaną posadowione na 

własnym fundamencie. Fundament elbetowy posadowione na głębokości 1.00 m 

poni ej poziomu terenu. Konstrukcję schodów nale y wykonać wg. rysunków 

konstrukcyjnych. 

Projektowane schody posiadają konstrukcję elbetową, w postaci płyty schodowej 

oraz płyt spocznikowych. 
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 fundament 

Fundamenty szerokości 20-50 cm i wysokości 120 cm posadowiony 100 cm od poziomu 

terenu zbrojone prętami ø 10 mm, beton B 25. 

 żelbetowa płyta schodowa 

Konstrukcję schodów stanowi ukośno-pozioma płyta elbetowa grubości 15 cm 

usztywniona na brzegach ścianką elbetową.  

 Zbrojenie płyty wykonać prętami ø 10 mm, beton B 25. 
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2. INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZE STWA  
I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY 

 
Obiekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą 

towarzysząca  - rzeka Wkra w Brudnicach.  
 

Adres budowy: Brudnie dz. 198/1, 198/2, 198/3, 207, 249 
 

Inwestor: Gmina i Miasto uromin, 09-300 uromin, pl. Piłsudskiego 4 
 

 
Data i miejsce opracowania: uromin, stycze  2020 r.  

 
 
 
Spis zawarto ci opracowania:  

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ć realizacji 

poszczególnych obiektów, 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych, 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogących stwarzać zagro enie 

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, 
4. Przewidywane zagro enia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich 

skala i rodzaj oraz miejsca i czas wystąpienia,  
5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, 
6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpiecze stwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagro enia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  
i sprawna komunikację, umo liwiającą szybką ewakuację na wypadek po aru, 
awarii i innych zagro e ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

 
 
OPIS 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ć realizacji 

poszczególnych obiektów: 
 wykonanie niwelacji terenu,  

 wykonanie wykopu pod schody,  

 wykonanie podbudowy,  

 wykonanie deskowania, 

 wykonanie zbrojenia, 

 betonowanie, 

 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpiecze stwa  
i zdrowia ludzi: 
- roboty rozbiórkowe,  
- roboty ziemne,  
- roboty betoniarskie.  

 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich skala  
i rodzaj oraz miejsca i czas wystąpienia:  
- przy robotach ziemnych:  

a) mo liwo ć wpadnięcia pracownika lub innej osoby do wykopu,  
- przy robotach fundamentowych:  

a) prace na wysoko ci - dotyczą wszelkich prac wykonanych co najmniej 1 m od  
poziomu ziemi,  

b) upadki ze skarpy,  
c) przedmioty spadające na pracujących ni ej,  
d) wyładowania atmosferyczne -pora enie pracujących na wysoko ci  

- zagro enia mechaniczne  

a) niebezpieczne ruchome czę ci maszyn i urządze  oraz narzędzia i obrabiane  
              przedmioty mogące powodować urazy,  

b) ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naro a, postrzępione  
             powierzchnie narzędzi i maszyn spowodowane przez ruchome rodki transportu  
             poziomego i pionowego oraz transportowane materiały  

c) zagro enia powodowane przez składowanie materiałów,  
 
4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
Osoby odpowiedzialne za poszczególne grupy bran owe pracowników w uzgodnieniu  

z Kierownikiem budowy prowadzą dla swych pracowników szkolenia stanowiskowe wynikające z zakresów 
wykonywanych robót wraz z pouczeniem o sposobie postępowania w razie wypadku oraz informuje  

o numerach telefonów alarmowych.  
 

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpiecze stwom 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 zagroże :  
 teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem,  
 zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne,   

 zapewnić do realizacji robót:  
a) sprzęt i urządzenia sprawne technicznie posiadające wymagane po wiadczenia  

o dopuszczeniu do eksploatacji;  

b) zabezpieczenia na czę ci ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego;  
c) skuteczną ochronę przed pora eniem prądem elektrycznym;  
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d) instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzętu.  
Kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty:  
a) protokół z pomiarów oporno ci izolacji i skuteczną ochronę przed pora eniem prądem 

elektrycznym;  

b) po wiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządze ;  
c) ksią kę przeglądów i konserwacji urządze ;  
d) ksią kę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych;  
e) ksią kę ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym; 
f) dziennik BHP; 

g) karty bada  okresowych (aktualne);  
h) informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych pracowników; 
i) po wiadczenie wymaganych uprawnie  w okre lonych zawodach; 

 zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi okre lonych maszyn i urządze . 
 pracownikom pracującym na wysoko ci zapewnić wymagane urządzenia techniczne lub osobiste 

zabezpieczające przed upadkiem z wysoko ci.  
 zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony głowy, egzekwować jego u ytkowanie podczas 

pobytu na budowie.  

 przestrzegać wyznaczenia barierami lub ta mą ostrzegawczą i tablicami ostrzegawczymi stref 

zagro enia w obrębie pracy urządze  do transportu pionowego oraz stanowisk na wysoko ci  
i  w wykopach.  

 urządzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
 przewody elektryczne zasilające urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi  

i dostępem osób nieupowa nionych. 
 roboty monta owe konstrukcji i innych elementów prowadzić zgodnie z projektem i instrukcją 

monta u i przy u ywać urządze  pomocniczych technicznych względnie sprzętu ochrony osobistej 

chroniącym przed upadkiem z wysoko ci. 
 konstrukcje pomocnicze, ró nego typu rusztowania wykonywać zgodnie z normą bran ową  lub 

instrukcją monta u.  
 egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów szczególnych i zasad bhp przy 

wykonywaniu danego typu robót.  
 zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy.  
 instrukcje bhp zawarte w ksią eczce ewidencji szkolenia wykorzystać podczas szkolenia na 

stanowisku roboczym.  
Teren budowy musi być ogrodzony dla osób postronnych, posiadać słu bę kontrolną i rodki p.po . 

oraz łączno ci;  
Przy wy ej wymienionym zadaniu wymagane jest opracowanie planu BIOZ. 
Zakres godzin na wykonanie zadania przekroczy 500 osobodni, przy jednoczesnym zatrudnieniu 

powy ej 20 pracowników, a czas budowy przekroczy 30 dni.  
Informacja okre la wytyczne w zakresie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia w oparciu  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03.w sprawie informacji dotyczącej bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia...(Dz.U. Nr 120 poz.1126).  

 

 
 
Opracował:  
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3. O WIADCZENIE 
 

 

 Niniejszym oświadczam, e sporządzony projekt zamienny 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą 
towarzysząca  - rzeka Wkra w Brudnicach”, lokalizowanym na działce  

nr 198/1, 198/2, 198/3, 207, 249 obręb 0002 - Brudnice, jed. ew. uromin 

opracowano zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

uromin, 20 stycznia 2020 rok 

 
 

……………………………. 
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