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Opis techniczny
I. Przedmiot opracowania:
-

Projekt wykonawczy dla inwestycji:
Remont uszkodzonych 2 przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1422 S Korbielów
Górny - Kamienna w km 0+341 i 0+415 w m. Korbielów.

II. Dane ogólne:
2.1.

Inwestor:

Powiat Żywiecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
ul. Leśnianka 102a
34-300 Żywiec, woj. śląskie

2.2.

Lokalizacja: Korbielów, gmina Jeleśnia
działki nr: 6822, 1270/2, 1272, 1280/2, 6824, 6856/1, 1444 – obręb ewidencyjny Korbielów;

2.3.

Jednostka projektowa: Pracownia projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak
Żywiec ul. Mała 3/2, 34-300 Żywiec

2.4.

Projektant: mgr inż. Arkadiusz Krzesak
upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej upr. nr SLK/2182/PWOK/08

III. Cel i zakres opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla inwestycji: „Remont
uszkodzonych 2 przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1422 S Korbielów Górny - Kamienna
w km 0+341 i 0+415 w m. Korbielów”.
Zakres projektu remontu obejmuje wykonanie dwóch nowych przepustów pod droga
powiatową w miejscu istniejących uszkodzonych i w ich skład wchodzą następujące elementy:
•

rozebranie istniejących, uszkodzonych przepustów wraz z ściankami czołowymi,

•

wykonanie nowych dwóch przepustu pod droga powiatową wraz ze ściankami
czołowymi,

•

wykonanie studzienki z wpustem ulicznym przy przepuście w km 0+341,

•

wykonanie odtworzenia konstrukcji jezdni w miejscu wykonania przepustu,

•

wykonanie umocnienia rowów przed i za przepustem,

Dokładny zakres prac projektowych opisano w dalszej części. Lokalizację przedmiotowej
inwestycji przedstawiono na rysunku - „Orientacja”.

IV. Podstawa opracowania:
Podstawę formalną stanowi:
4.1.
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Powiatowym Zarządem Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, woj. śląskie a
firmą Pracownią projektową KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak 34-300 Żywiec ul. Mała
3/2.
Podstawy techniczne:
4.2.

Wizja i pomiary w terenie.

4.3.

Oględziny i ocena przedmiotowej drogi powiatowej.

4.4.

Uzgodnienia z Inwestorem.

4.5.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 29.06.2002 r. Nr 74 poz. 676 –
tekst jednolity).

4.6.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.
1133).

4.7.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430);

4.8.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735);

4.9.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik
Ustaw 2003 r. Nr 47, poz. 401) ;

4.10.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2001 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dziennik Ustaw 2001r. Nr
118, poz. 1263);

4.11.

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dziennik Ustaw 1997r. Nr 7, poz.
30);

4.12.

PN-EN 1990: 2004 /Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

4.13.

PN-B-03264: 2002/Apl Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4.14.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

4.15.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z naniesionymi granicami działek
w skali 1:500;

4.16.

Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.

4.17.

Inne aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.
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V. Opis stanu istniejącego:
W stanie obecnym w miejscu planowanej inwestycji przepust pod drogą powiatową nr 1422 S
Korbielów Górny - Kamienna (km 0+341 i 0+415). Właścicielem drogi, dla której planuje się
wykonanie zamierzenia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu z siedzibą przy ul. Leśnianka
102a, 34-300 Żywiec, woj. śląskie.
Droga
Istniejąca droga powiatowa w rejonie planowanej inwestycji posiada przekrój jednojezdniowym
z poboczami gruntowymi, zmiennej szerokości. Przekrój poprzeczny drogi w miejscu
planowanej inwestycji ma pochylenie jednostronne przy przepuście w km 0+341 oraz
dwustronne przy przepuście w km 0+415. Nawierzchnia drogi bitumiczna. Szerokość jezdni
wynosi 5,50m. Stan techniczny jezdni zły, widoczne przełamania, ubytki nawierzchni
bitumicznej i deformacja profilu nawierzchni.
Przepust km 0+341
Przedmiotowy obiekt to przepust, którego konstrukcje przelotową stanowią żelbetowe rury
Ø60cm. Na wlocie do przepustu zabudowana jest studzienka żelbetowa przykryta żelbetową
płytą ażurową typu IOMB, która służy jako wlot do studzienki, przez który wpływają wody
deszczowe z drogi powiatowej pobocza. Wylot przepustu wykonany jest do rowu przydrożnego.
Wylot nieumocniony, brak ścianki czołowej. Istniejący przepust przecina drogę pod kątem około
55°. Stan techniczny części przelotowej przepustu jest niezadowalający. Występują pęknięcia i
załamania betonowych rur oraz przemieszczenia rur względem siebie. Nawierzchnia jezdni na
przepuście jest w złym stanie technicznym występują spękania i wykruszenia kruszywa. Dno i
skarpy rowu na wlocie nieuregulowane, porośnięte trawą. Dno potoku na wylocie z przepustu
zdeformowane i nieuregulowane.
Przepust km 0+415
Przedmiotowy obiekt to przepust, którego konstrukcje przelotową stanowią żelbetowe rury
Ø60cm. Na wlocie i wylocie przepustu istnieją betonowe ścianki czołowe, częściowo
uszkodzony. Wylot przepustu wykonany jest do rowu przydrożnego. Istniejący przepust
przecina drogę pod kątem około 38°. Stan techniczny części przelotowej przepustu jest
niezadowalający. Występują pęknięcia i załamania betonowych rur oraz przemieszczenia rur
względem siebie. Nawierzchnia jezdni na przepuście jest w złym stanie technicznym występują
spękania i wykruszenia kruszywa. Dno i skarpy rowu na wlocie nieuregulowane, porośnięte
trawą. Dno potoku na wylocie z przepustu zdeformowane i nieuregulowane.

W celu niedopuszczenia do dalszej deformacji części przelotowej oraz deformacji i wykruszania
się nawierzchni drogi powiatowej w obrębie przepust zaleca się wykonanie nowych konstrukcji
przepustów wraz ze ściankami czołowymi.

Uzbrojenie terenu o średniej gęstości.
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Stan przepustu obrazuje załączona poniżej dokumentacja fotograficzna.

Wlot do przepustu w km 0+341, widoczne uszkodzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej

,
Spękania nawierzchni i deformacja profilu jezdni w obrębie przepustu w km 0+415
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Ocena stanu technicznego istniejących przepustów:
Wykonano pomiary i oględziny istniejących przepustów pod drogą powiatową. Na
podstawie wizji w terenie oraz przeprowadzonych pomiarów stwierdza się iż stan
techniczny głównych elementów konstrukcyjnych przepustów jest w złym stanie
technicznym. Stan techniczny części przelotowej przepustu jest niezadowalający.
Występują pęknięcia i załamania betonowych rur oraz przemieszczenia rur względem
siebie. Betonowe ścianki czołowe na wlocie i wylocie są w bardzo złym stanie technicznym.
Występują liczne spękania i wykruszenia kruszywa. Uszkodzona betonowa studzienka
wlotowa na przepuście w km 0+341 zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu
drogowego. Nawierzchnia jezdni na przepustach jest w złym stanie technicznym występują
spękania i wykruszenia kruszywa oraz deformacja profilu jezdni, które pozwalają stwierdzić
iż część przelotowa istniejących przepustów jest w złym stanie technicznym. Również dno i
skarpy rowów na wlocie i wylocie są w złym stanie technicznym (nieuregulowane, w
znacznej części porośnięte trawą).
W celu niedopuszczenia do dalszych uszkodzeń części przelotowej oraz deformacji i
wykruszania się nawierzchni drogi powiatowej w obrębie przepust zaleca się wykonanie
nowych konstrukcji przepustów wraz ze ściankami czołowymi. Koniecznym jest również
wykonanie nowych umocnień rowów w obrębie wlotów i wylotów z przepustów.
VI. Zamierzenie projektowe:
6.1. Dane ogólne
Projektuje się wykonanie dwóch nowych przepustu pod droga powiatową wraz ze ściankami
czołowymi. Projektowany przepust w km 0+341 oznaczono jako P1 natomiast przepust w km
0+415 oznaczono jako P2. Przepusty będą miały średnicę Ø600mm i będą wykonane z rur
żelbetowych.
6.2. Konstrukcja przepustu
Przepust P1
Zaprojektowano przepust z rur żelbetowych Wipros kl. A o średnicy Ø600mm. Przepust
będzie miał długość 11,0m i będzie usytuowany pod kątem 55° do osi jezdni. Rury żelbetowe
należy układać na fundamencie z betonu C16/20 (B20) o grubości 25,0cm i szerokości
100,0cm. Przy układaniu rur, niezależnie w jakich gruntach są układane, konieczne jest
wykonanie wgłębień pod kielichy rur. Rury powinny opierać się nie na kielichach, lecz na
swojej powierzchni bocznej. Rury ułożyć ze spadkiem 1,1%. Po ułożeniu rur należy wykonać
warstwę ochronna z piasku o grubości 15,0cm, a następnie wykonać odtworzenie warstw
konstrukcji jezdni.
Przepust P2
Zaprojektowano przepust z rur żelbetowych Wipros kl. A o średnicy Ø600mm. Przepust
będzie miał długość 14,0m i będzie usytuowany pod kątem 38° do osi jezdni. Rury żelbetowe
należy układać na fundamencie z betonu C16/20 (B20) o grubości 25,0cm i szerokości

| Pracownia projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Żywiec, ul. Mała 3/2

|

8

Remont uszkodzonych 2 przepustów
w ciągu drogi powiatowej nr 1422 S Korbielów Górny - Kamienna w km 0+341 i 0+415 w m. Korbielów.
– PROJEKT WYKONAWCZY-

100,0cm. Przy układaniu rur, niezależnie w jakich gruntach są układane, konieczne jest
wykonanie wgłębień pod kielichy rur. Rury powinny opierać się nie na kielichach, lecz na
swojej powierzchni bocznej. Rury ułożyć ze spadkiem 7,1%. Po ułożeniu rur należy wykonać
warstwę ochronna z piasku o grubości 15,0cm, a następnie wykonać odtworzenie warstw
konstrukcji jezdni.

6.3. Konstrukcja wlotu i wylotu
Przepust P1
Zaprojektowano wlot w postaci studzienki z kręgów żelbetowych Ø1200mm, przykrytej

płytą

nastudzienną i włazem żeliwnym klasy D400. Wody deszczowe z jezdni i pobocza
odprowadzane będą do studzienki za pomocą wpustu deszczowego na studzience ściekowej
typ uliczny z kręgów betonowych średnicy 500mm z osadnikiem o głębokości 1,0m z
pierścieniami odciążającymi oraz wpustem ściekowym D400.
Włączenie wpustu do studni Ø1200mm odbywać się będzie poprzez przykanalik z rur PCV o
pochyleniu 3% i średnicy 315mm.
Styki - połączenia kręgów żelbetowych od wewnątrz i zewnątrz wyrobić zaprawą cementową
oraz obsadzić stopnie włazowe żeliwne w rozstawie co 30cm. Do regulacji

wysokości

posadowienia włazu żeliwnego, stosować betonowe pierścienie dystansowe o wys. 3, 5 i
10cm w zależności od potrzeb. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei. Studnie
zabezpieczyć roztworem asfaltowym wg. PN-81/062555: pierwsza warstwa Bitizol R, druga
warstwa Bitizol P.
Wylot zaprojektowano w postaci żelbetowej ściany czołowej. Długość ściany wylotowej wynosi
5,0m. Gabaryty oraz zbrojenie przedstawiono w części rysunkowej.

Przepust P2
Zaprojektowano wylot i wylot w postaci żelbetowej ściany czołowej. Długość ściany wlotowej
wynosi 3,19m natomiast długość ściany wylotowej wynosi 4,00m. Gabaryty oraz zbrojenie
przedstawiono w części rysunkowej.

Projektowane ściany żelbetowe, należy wykonać na mokro bezpośrednio na miejscu budowy
z betonu (C25/30) B-30. Zbrojenie ze stali A-II 18G2. Ściany zazbrojono prętami średnicy
Ø10mm. Szczegóły zbrojeniowe pokazano w części rysunkowej. Wymiary ściany wynikają z
przyjętego poziomu posadowienia przepustów względem korpusu drogi powiatowej. Ściany
zwieńczone gzymsem szerokości 0,40m.
Zasypkę ścian wykonać z tłucznia lub klińca średniozagęszczonego. Zasypkę układać i
zagęszczać warstwami o grubości 30,0cm o stopniu zagęszczenia Is=1,0.
Zaleca się by ściana miała charakter monolityczny i był wykonywany bez przerw roboczych co
wiąże się z tym, że beton użyty do jego wykonania winien posiadać wydłużony czas zdolności
do upłynniania zapewniający układanie warstw zgodnie z zasadą „ świeże na świeże". Beton
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układać warstwami 30 +- 40 cm, z jednoczesnym wibrowaniem w obrębie warstwy /nie należy
zapuszczać wibratora do niższych warstw po czasie z uwagi na duży przyrost ciśnienia/.
Zaleca się stosowanie mieszanki o konsystencji min. plastycznej lub półciekłej.
Zaleca się stosowanie szalunków systemowych o zwiększonej wytrzymałości np. firmy „PERI".

Zestawienie stali zbrojeniowej – PRZEPUST P1 - WYLOT
Długość całkowita [m]

Średnica
pręta [mm]

Liczba
prętów
[szt]

Długość
pręta
[m]

1

10

27

4,94

133,38

2

10

48

3,90

187,20

3

10

27

3,14

84,78

4

10

27

1,41

38,07

Suma:

[m]

443,43

Ciężar 1 mb

[kg]

0,617

Masa ogólna

[kg]

273,60

Dodatek 3%

[kg]

8,21

RAZEM:

[kg]

Nr pręta

Średnica
10mm 18G2

Uwagi

281,80

Zestawienie stali zbrojeniowej – PRZEPUST P2 - WLOT
Długość całkowita [m]

Średnica
pręta [mm]

Liczba
prętów
[szt]

Długość
pręta
[m]

1

10

22

4,94

108,68

2

10

20

3,13

62,60

3

10

22

3,06

67,32

4

10

22

1,41

31,02

5

10

17

3,25

55,25

6

10

4

3,42

13,68

7

10

7

3,50

24,50

Suma:

[m]

363,05

Ciężar 1 mb

[kg]

0,617

Masa ogólna

[kg]

224,00

Dodatek 3%

[kg]

6,72

RAZEM:

[kg]

Nr pręta

Średnica
10mm 18G2

Uwagi

230,72
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Zestawienie stali zbrojeniowej – PRZEPUST P2 - WYLOT
Długość całkowita [m]

Średnica
pręta [mm]

Liczba
prętów
[szt]

Długość
pręta
[m]

1

10

34

5,34

181,56

2

10

50

4,90

245,00

3

10

34

3,14

106,76

4

10

34

1,41

47,94

Suma:

[m]

581,26

Ciężar 1 mb

[kg]

0,617

Masa ogólna

[kg]

358,64

Dodatek 3%

[kg]

10,76

RAZEM:

[kg]

Nr pręta

Średnica
10mm 18G2

Uwagi

369,40

6.4. Izolacje
Wszystkie powierzchnie betonowe ścian stykające się z gruntem i dostępne przed
wykonaniem zasypki oraz powierzchnie rur żelbetowych należy zaizolować roztworem
asfaltowym na zimno w układzie: gruntowanie abizol R i izolacja właściwa 2x abizol P.
6.5. Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy
Droga powiatowa w przekroju poprzecznym posiada przekrój jednostronny, jezdnia o
szerokości 5,50m. Odtworzenie nawierzchni jezdni na długości 5,0m. Pochylenie poprzeczne i
podłużne należy dostosować do spadków istniejących.

Konstrukcja nawierzchni w miejscu odtworzenia:
−

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm -

5 cm

−

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm -

6 cm

−

Geosiatka dwukierunkowa, polipropylenowa o węzłach sztywnych 50/50 kN/m

−

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22 mm -

−

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

−

7 cm

20 cm

zasypka wykopu – grubość zmienna

.
Razem:

38 cm

Pobocza drogi o szerokości 1,0m należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15,0cm. Pochylenie poprzeczne pobocza w kierunku rowu
6%. Pozostałą część korpusu należy uzupełnić ziemią.
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6.6. Umocnienie rowów
Zaprojektowano umocnienie dna rowu betonowymi płytami chodnikowymi 50x50x7cm
układanymi na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5,0cm. Umocnienie skarp rowów
płytami ażurowymi IOMB 100x75x12cm. Płyty układać na podsypce piaskowo-cementowej 1:4
o grubości 5,0cm. Pochylenie skarp 1:1. Gabaryty umocnienia zgodnie z załączona
dokumentacją rysunkową.

Lokalizację wszystkich powyższych elementów pokazano na planie sytuacyjnym i
pozostałych rysunkach.
VII. Uwagi dotyczące posadowienia i lokalizacji projektowanych ścian czołowych.
7.1. Kategoria geotechniczna obiektu projektowanego:
Obiekt można zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej
Ściana o niewielkiej wysokości, posadowiona w prostych warunkach gruntowych.

–

7.2. Warunki i sposób posadowienia projektowanego budynku:
Ściany zaprojektowano jako żelbetowe dla prostych warunków gruntowych (warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, równoległe do powierzchni terenu, przy zwierciadle
wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych).
Głębokość posadowienia 1,00m poniżej poziomu terenu. Posadowienie na gruntach
naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste),
względnie półzwartym (grunty niespoiste).

7.3. Lokalizacja obiektu:
Obiekt zlokalizowany jest w następującej strefie oddziaływań środowiskowych:
•

strefa przemarzania gruntu: 1,2 m poniżej poziomu terenu.

VIII. Technologia wykonania ścian żelbetowych:
Celem wykonania ścian czołowych należy wykonać tymczasowa zabezpieczenie korpusu
drogi. Należy wykonać wykopy w miejscu planowanej ściany czołowej. Następnie po
wykonaniu posadowienia rur przepustu wykonać deskowanie - zaleca się stosowanie
szalunków o zwiększonej wytrzymałości np. firmy „PERI", zbrojenie ścian stalą A-II 18G2,
betonowanie z betonu (C25/30) B-30 hydrotechnicznego, wykonanie izolacji poziomej i
pionowej. Zasypać przestrzeń za ścianami warstwami, wykonać odtworzenie konstrukcji
nawierzchni jezdni, wykonać pozostałe elementy towarzyszące, wykonać profilowanie,
humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie wykopów. Sposób
wykonania zabezpieczenia wykopów na czas prowadzenia robót zostaną dobrane przez
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wykonawcę i przedstawiony do akceptacji inspektorowi nadzoru. Wykonawca ma obowiązek
rozeznać warunki terenowe, gruntowe i w odniesieniu do nich zabezpieczyć wykop zgodnie z
wszelkimi normami branżowymi i przepisami prawa budowlanego, bhp itp.
IX. Roboty rozbiórkowe:
Rozbiórce podlegają istniejące przepusty pod droga powiatową wraz ze ściankami czołowymi.
Rozbiórce podlega również konstrukcja jezdni drogi powiatowej wraz z poboczami w.
Wszystkie nieprzydatne fragmenty rozbieranej nawierzchni drogowej należy wywieźć z terenu
budowy na miejsce składowania zgodnie z ustawą o odpadach.

X. Roboty ziemne:
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uporządkować teren i zdjąć warstwę humusu
na grubość 20 cm. Ziemię z wykopów, należy wykorzystać w miejscu inwestycji.
Przy wykonywaniu wykopu fundamentowego należy pozostawić niewybraną warstwę gruntu o
grubości 20cm. Grunt ten należy usunąć ręcznie i podłoże pod fundament niezwłocznie
przykryć betonu.
Brakujący materiał (o odpowiednich właściwościach) na nasypy należy pozyskać poza
terenem inwestycji. Nasypy wykonać należy z gruntu przydatnego bez zastrzeżeń do nasypów
w granicy przemarzania wg PN-02205.

XI. Uwagi wykonawcze:
- wykopy i inne roboty ziemne wykonać w porze suchej, przy jak najniższym poziomie
zwierciadła wody potoku.
- w trakcie wykonywania robót ziemnych dno wykopu zabezpieczyć przed przenikaniem wody
opadowej.
- w przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych należy wykonać drenaż opaskowy, a
na czas wykonywania muru odprowadzić wodę z wykopu.

XII. Urządzenia uzbrojenia terenu.
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci
kabla telekomunikacyjnego oraz kanalizacji sanitarnej. Uzbrojenie to zlokalizowane jest poza
rowem lewostronnym i nie koliduje z planowanym zamierzeniem budowlanym. Nie wyklucza
się występowania w terenie urządzeń niewykazanych do inwentaryzacji. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację.
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XIII. Zieleń
W obrębie istniejącego obiektu nie występuje roślinność w postaci drobnych drzew oraz krzewów
których lokalizacja kolidowałaby z planowana inwestycją. Po wykonaniu wszelkich robót
istniejącą zieleń trawiastą przywrócić do stanu jak przed budową.

XIV. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia w pasie
drogowym drogi powiatowej zostanie wykonany przez Wykonawcę robót.

XV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Strona

tytułowa

projektu

budowlanego

zawiera

informacje

wymienione

w

§2.2.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
15.1

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność jego realizacji podana jest
w rozdziale „Cel i zakres opracowania”, szczegółowa kolejność realizacji poszczególnych
obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót. Generalnie w pierwszej kolejności
należy zabezpieczyć teren robót, rozebrać istniejące uszkodzone przepusy pod drogą
powiatową, a następnie wykonać nowe przepust wraz ze ściankami czołowymi, wykonać
odtworzenie konstrukcji jezdni a następnie wykonać elementy towarzyszące.

15.2

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W stanie istniejącym w analizowanym obszarze zlokalizowany jest przepust pod droga
powiatowa.

15.3

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to głębokie wykopy, upadek z wysokości, obsuwanie skarpy,
ruch drogowy odbywający się po drodze powiatowej.

15.4

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych,
określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe rodzaje zagrożeń wynikające
ze specyfiki i zakresu robót występujących przy ich realizacji: robót ziemnych, robót
posadowieniowych, robót z użyciem sprzętu zmechanizowanego (przy eksploatacji i pracy
urządzeń i maszyn w tym maszyn i urządzeń o napędzie elektrycznym - możliwość obrażeń
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oraz maszyn i urządzeń o ruchomych elementach pracujących nie obudowanych). Skala
zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne).
Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.
15.5

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić
instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady
postępowania

w

przypadku wystąpienia

zagrożenia, konieczność

stosowania przez

pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,
zasady

bezpośredniego

nadzoru

nad

pracami

szczególnie

niebezpiecznymi

przez

wyznaczone w tym celu osoby.
15.6

Wskazanie

środków

technicznych

i

organizacyjnych,

zapobiegających

niebezpieczeństwom 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 zagrożeń
Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

XVI. Wnioski i zalecenia końcowe:
•

Teren prac czas prowadzenia robót budowlanych należy ogrodzić, teren powinien być
niedostępny dla osób bezpośrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych.

•

Budowa powinna być prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

•

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z projektem
wykonawczym,

przepisami

techniczno-budowlanymi,

obowiązującymi

Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poż., bezpieczeństwa i
higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczególnych środków ostrożności, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
•

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

prace

ziemne wykonywać ręcznie. Wszelkie prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z
istniejącym uzbrojeniem podziemnym, prowadzić pod nadzorem uprawnionych
przedstawicieli administratorów poszczególnych sieci.
•

W celu prawidłowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji zaleca
się, aby w trakcie robót ziemnych przestrzegane były następujące wymogi: roboty
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ziemne i posadowieniowe prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów z
wyłączeniem okresu niskich temperatur, chronić wykopy przed dopływem wód
powierzchniowych, unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do
robót posadowieniowych.
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich
zgodność z normami i dokumentacją projektową.

•

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiały muszą być zgodne z
dokumentacją projektową.

•

Materiał rozbiórkowy i gruz należy wywieźć na wyznaczone do tego celu wysypisko,
zgodnie z ustawa o odpadach.

•

W

czasie

wykonywania

robót Wykonawca

powinien,

zainstalować

wszystkie

tymczasowe urządzenia zabezpieczające i poprawiające bezpieczeństwo na czas
trwania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
•

Wykonawca powinien zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

•

Po zakończeniu robót budowlanych teren placu budowy należy uporządkować i
zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem.

Autor opracowania
mgr inż. Arkadiusz Krzesak
upr. nr SLK/2182/PWOK/08
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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