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OPIS TECHNICZNY
1.

OKREŚLENIE INWESTORA.

Inwestorem jest Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13
2.

NAZWA INWESTYCJI I MIEJSCE JEJ POŁOŻENIA.

Inwestycja nosi nazwę : PROJEKT DRÓG TRANSPORTOWYCH W MAGAZYNIE
POCZTY POLSKIEJ S.A. PRZY UL. ŚWIĘTEJ TERESY 105 W ŁODZI

Teren inwestycji stanowi zabudowa przemysłowa, głównie budynki magazynowe.
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3.

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:
Umowa nr zawarta w dniu .01.2019 r. z Pocztą Polską S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
wizja i pomiary w terenie,
uzgodnienia z Inwestorem
Opracowanie obejmuje problematykę w zakresie:
• organizacji ruchu na terenie magazynu
• część kosztową
4.

CHARAKTERYSTYKA MAGAZYNU

Magazyn Poczty Polskiej S.A, jest zlokalizowany w Łodzi przy u. Św. Teresy 105.
Poczta użytkuje halę o wymiarach 180m x 83m. Na hali składowane SA przesyłki.
Przemieszczane one są wózkami widłowymi. Magazyn nie ma wytyczonych dróg
transportowych. Stare drogi nie odpowiadają obecnej organizacji magazynu i są
mało widoczne. Wymagają usunięcia.

Fot.1

3
mgr inż. Józef Król
91-531 ŁÓDŹ, UL.STRYKOWSKA 307B,

. TEL. 515 23 31 15

Projekt dróg transportowych w magazynie Poczta Polska S.A. przy ul. Świętej Teresy 105

5.

ORGANIZACJA RUCHU.

5.1.

PODSTAWY PRAWNE

Prawidłowo zorganizowany transport wewnątrzmagazynowy powinien zapewnić
przewóz ładunków przy najmniejszym zużyciu środków transportowych i po
najkrótszych drogach. Zachowanie tej zasady w dużej mierze zależy od właściwej
organizacji dróg transportowych oraz odpowiedniego doboru wózków widłowych do
konkretnych
warunków.
Nie ma specjalnych przepisów określających wymiary przestrzeni między
regałami (miejscami składowania towarów) w magazynach, w których poruszają
się wózki. Przepis § 69 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 26.9.1997 w sprawie
ogólnych przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 196. poz. 1650. ze zm.) określa tylko,
że szerokość odstępów między regałami powinna:
• być odpowiednia do stosowanych środków transportowych
• umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami
Jeżeli przestrzeń między miejscami składowania przesyłek potraktujemy jako
drogę transportową, to zastosowanie ma przepis § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia
w sprawie ogólnych przepisów bhp, który brzmi: Drogi i przejścia powinny posiadać
wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości
stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne
wymiary dróg i przejść określała Polska Norma PN-M-78010:1968 „Transport
wewnętrzny-Drogi i otwory drzwiowe – Wytyczne projektowania”. Jak wynika
z informacji uzyskanej z PKN norma ta została wycofana i nie zastąpiono jej nową.
Mimo wycofania Normy dalej można korzystać z jej zapisów, gdyż wycofanie normy
bez jej zastąpienia, nie oznacza, że nie można jej zapisów stosować, szczególnie
w sytuacji braku innych szczegółowych uregulowań prawnych.
Zapisy normy będą wówczas wewnętrznym uregulowaniem dotyczącym konkretnego
zakładu, ale w dokumentach zakładowych (tworzonych po wycofaniu Normy) nie
należy posługiwać się jej nazwą i numerem.
Temat stosowania Polskich Norm reguluje Ustawa o normalizacji, gdzie zapisano:
1. Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną
przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną –
na zasadzie wyłączności – symbolem PN.
2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej
międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.

lub

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
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4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich
opublikowaniu w języku polskim.

Poniżej stanowisko PKN w kwestii dobrowolności stosowania Norm:

Na posiedzeniu 28 października 2010 roku Rada Normalizacyjna PKN przyjęła
wniosek, aby kierownictwo PKN zajęło oficjalne stanowisko w kwestii dobrowolności
stosowania norm, zwłaszcza w odniesieniu do zapisu ust. 4 artykułu 5 ustawy z 12
września 2002 roku o normalizacji. Do zajęcia stanowiska jest konieczne odniesienie
się do trzech ustępów tego artykułu.
„2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej
międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.

lub

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich
opublikowaniu w języku polskim.”
Biorąc pod uwagę zapisy tych trzech ustępów stanowisko Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego jest następujące:
1. Stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne.
2. Powołanie się na PN w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego
statusu, chyba że ustawodawca świadomie chce ten status zmienić, co jest
możliwe przez wyraźne wskazanie tylko w postanowieniach innej ustawy.
Uzasadnienie
Intencją ustawodawcy było wprowadzenie w Polsce systemu normalizacji
dobrowolnej, do czego Polska zobowiązała się w układzie stowarzyszeniowym z UE.
Byłoby zasadniczą niekonsekwencją ze strony ustawodawcy, gdyby postanowienia
ustępu 3 zamierzał ograniczać w ust. 4 przez powszechne dopuszczenie nakładania
obowiązku stosowania PN w przepisach prawnych.
Zapis ust. 4 należy rozumieć jako zezwolenie na przywoływanie PN w przepisach
prawnych (co nie jest dozwolone, nie może być stosowane), przy czym ustawodawca
nie odnosi się do zapisu ust. 3, ale, biorąc pod uwagę brzmienie ust. 2, chce
zapewnić obywatelom dostęp do treści PN w języku polskim. Ustawodawca obawiał
się (i słusznie…), że mogą wystąpić przypadki odwoływania się w przepisach
prawnych do PN opublikowanych w języku oryginału.
Interpretowanie ustępu 4 jako delegacji do nakładania obowiązku stosowania PN jest
całkowicie chybione. Gdyby intencją ustawodawcy było zezwolenie na nakładanie
obowiązku stosowania PN aktami niższego rzędu niż ustawy, to wprowadziłby
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odpowiednie zastrzeżenie do postanowień ust. 3, tak jak tego dokonał w art. 19
ustawy z 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz.U. 1993, Nr 55 poz. 251).
PREZES POLSKIEGO KOMITETU
NORMALIZACYJNEGO
dr inż. Tomasz Schweitzer

Po powyższych wyjaśnieniach, wynika, że:
1. Ustalając wymiary dróg zakładowych
rozporządzeń jak:

należy korzystać z zapisów takich

•

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy;

•

Rozporządzenie w sprawie warunków
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

•

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów,

technicznych,

jakim

powinny

które obowiązywały i obowiązują bez względu na wycofanie Normy bez jej
zastąpienia,
z
uwzględnieniem
warunków
i
potrzeb
zakładu.
2. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dalszym ciągu korzystać z wytycznych
zawartych w Normie.

5.2.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

W PN-M-78010:1968 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe.
Wytyczne projektowania” podano wytyczne do projektowania m.in. dróg
transportowych w budynkach magazynowych. Dla silnikowych pojazdów
transportowych poruszających się w ruchu jednostronnym (bez równoczesnego
ruchu pieszego i innych środków transportu) minimalna szerokość drogi na
odcinkach prostych powinna wynosić:
B = a + 60 cm
Gdzie: a to szerokość środka transportowego, ewentualnie gdy wózek przewozi
ładunek szerszy niż wózek przyjmuje się szerokość ładunku.
Szerokość drogi B nie powinna być jednak mniejsza niż 120 cm.
Gdy pomiędzy regałami mogą poruszać się w tym samym czasie piesi,
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to szerokość B powinna wynosić co najmniej:
B = a + 100 cm
Minimalny 50-centymetrowy odstęp między wózkiem a regałem, jako odległość
bezpieczna dla ciała ludzkiego (w przypadku pojawienia się człowieka między
regałami), wynika również z treści polskiej normy PN-EN 349+A1:2012 „Maszyny
Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała
ludzkiego”.
W magazynach z dwukierunkową organizacją ruchu minimalna szerokość drogi
transportowej dla wózków widłowych bez udziału ruchu pieszego wynosi:
B = 2a + 90 cm
zaś przy jednoczesnym występowaniu środków transportowych i ruchu pieszego:
B = 2a + 200 cm
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10.05.2002 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem
silnikowym, obowiązkiem pracodawcy jest określenie dopuszczalnych prędkości
wózków na poszczególnych odcinkach dróg, uwzględniając przy tym nasilenie ruchu,
rodzaj przewożonych ładunków, szerokość i stan dróg oraz widoczność.
Przy określaniu szerokości dróg transportowych przyjęto szerokość ładunku a = 120
cm.
Jest to długość europalety, która jest większa od szerokości wózków używanych w
magazynie przy ul. Świętej Teresy.
Ponieważ zaprojektowano jedynie drogi
dwukierunkowe ich szerokość jezdni nie może być mniejsza niż (bez pieszych):
B = 2a + 90 cm = 2 x 120 cm + 90 cm = 330 cm.
Szerokość całej jezdni z uwzględnieniem ruchu pieszych nie powinna być mniejsza
niż:
B = 2a + 200 cm = 2 x 120 cm + 200 cm = 440 cm.
W projekcie przyjęto szerokość jezdni 3,8 m i chodnik 0,8 m. Wymiary te spełniają
powyższe wymagania. Szczegółowy układ dróg transportowych przedstawiono na
rysunku nr 1.
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Na skrzyżowaniach dróg transportowych zastosowano oznakowanie P-13, w celu
określenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu oraz oznakowano przejścia dla pieszych.
5.3.

PRĘDKOŚĆ PORUSZANIA SIĘ WÓZKÓW.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, § 7.1,
pracodawca powinien określić dopuszczalne prędkości wózków na poszczególnych
odcinkach dróg, uwzględniając przy tym nasilenie ruchu, rodzaj przewożonych
ładunków, szerokość i stan dróg oraz widoczność. Zgodnie z § 7.2 ww.
rozporządzenia, pracodawca powinien podjąć środki organizacyjne, zapobiegające
wchodzeniu pracowników pieszych na teren pracy wózków. Zaś zgodnie z §7.3 ww.
rozporządzenia, w przypadku gdy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy nie jest
możliwe spełnienie warunków, o których mowa w ustępie 2, pracodawca powinien
zastosować odpowiednie środki zabezpieczające pracowników przed skutkami
zagrożeń powodujących działaniem wózków. Postanowienie o treści podobnej do
treści postanowienia według § 7.1, jest zawarte również w Rozporządzeniu Ministra
Pracy I Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W projekcie ciągi piesze są oddzielone od jezdni jedynie malowaną linią. W tej
sytuacji maksymalna dopuszczalna prędkość wózków nie może przekraczać 5 km/h.
Przy pokonywaniu zakrętów prędkość ta nie może być większa niż 2,5 km/h.
5.4.

WYTYCZNE DO MALOWANIA

Przed malowaniem należy dokładnie oczyścić powierzchnię oraz usunąć
pozostałości po poprzednim malowaniu.
Przewiduje się malowanie dwoma kolorami: żółtym i białym. Ponadto można
pokazać podział powierzchni magazynowych oraz ich oznaczenie kolorem
niebieskim. Linie koloru żółtego oznaczają granice dróg transportowych dla wózków
widłowych. Kolorem białym oznaczono granice chodników. Znaki poziome należy
malować kolorem żółtym.
Malowanie należy wykonać farbą chlorokauczukową lub inną o dobrej przyczepności
do podłoża i odporną na ścieranie.
Powierzchnie do malowania:
- linie żółte o szerokości 0,12 m - 2691,0 mb ( 322,92 m2 )
- linie białe o szerokości 0,12 m - 827,9 mb ( 99,35 m2 )
- linie niebieskie o szer. 0,1 m (podział boksów) – 227,3 mb ( 22,7 m2 )
- linie żółte o szerokości 0,2 m (przejścia dla pieszych) – 259,3 m ( 51,86 m2 )
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2

- trójkąty ostrzegawcze – 686 szt. x 0,0437 m = 30,00 m
2
2
- symbol pieszego – 70 szt. x 0,1814 m = 12,70 m

2

Ogółem: 539,53 m2

Józef Król

Krzysztof Giedryś
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