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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla: Remontu mostu
w miejscowości Przedborowa . Szczegółowe usytuowanie drogi przedstawiono w części
rysunkowej.
1.2. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:

• inwentaryzacja w terenie inwestycji,
•

specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

•

wytyczne Inwestora

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla: : Remontu
mostu w miejscowości Przedborowa
1.4. Normy i przepisy
Dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami
i przepisami, a w szczególności:
- Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414

„Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane” (tekst jednolity
na podstawie Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z późniejszymi
zmianami)”

- Dz. U. 2012, poz. 462

„Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego”.

- Dz. U. z 2004r. nr 228 poz.

„Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października

2306

2004 roku w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i
gatunków drzew”

- Dz. U. z 2009r. nr 151 poz.

„Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody”

1220 z późn, zm.
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2. STAN ISTNIEJĄCY
Przedmiotowy

most

położony

jest

w województwie

dolnośląskim,

powiecie

ząbkowickim, w gminie Stoszowice w pasie drogi gminnej
2.1. Uwarunkowania

wynikające

z

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego
Obszar przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
Obszar objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się
w strefie ochrony konserwatorskiej.
2.2. Wpływ inwestycji na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sąsiadujące
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje negatywnych zmian względem środowiska
oraz obiektów sąsiadujących. Nie powoduje zwiększenia rodzaju ani ilości wytwarzanych
odpadów oraz zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód. Inwestycja nie jest zaliczana do
przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, w związku
z tym nie ma konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Natura 2000 ani w strefie
oddziaływania obszarów chronionych.
2.3. Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu i zanieczyszczenia
powietrza a wręcz spowoduje zmniejszenie dotychczasowych poziomów. Jedyny możliwy
wzrost hałasu oraz emisji zanieczyszczeń może występować w trakcie realizacji inwestycji,
jednak będą to uciążliwości o charakterze krótkotrwałym.
2.4. Wpływ na świat roślin i zwierząt
Na obszarze inwestycji nie występują gatunki chronione roślin i zwierząt. Również
w trakcie realizacji inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia w omawianym zakresie.
2.5. Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na warunki geologiczne i wody
podziemne. Na rozpatrywanym obszarze nie występują złoża kopalin.
2.6. Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury
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Planowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie
krajobrazu, dóbr materialnych i kultury.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Ogólna charakterystyka projektowanych robót
Roboty przygotowawcze:
•

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi

•

Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie
cementowej powyżej terenu

•

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad
40Rozebranie płyty żelbetowej pomostu na belkach stalowych gr. 15cm na
zaprawie cementowej poniżej terenu

Roboty budowlane:
•

Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego

•

Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie
cementowej z kamienia łamanego

•

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego – gr. 20 cm

•

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych

•

Spoinowanie murów kamiennych

•

Izolacje

przeciwwilgociowe

powłokowe

bitumiczne

pionowe

i

poziome

-

wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
Roboty wykończeniowe:
•

Zasypywanie wykopów spycharkami mieszanką tłuczniową 0-31,5 mm

•

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi

•

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie

•

Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego plantowanie
spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych

•

Wykonanie kiszki faszynowej o śr. 10 cm

•

Wykonanie barier ochronnych stalowych

•

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
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4. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Przebudowa prowadzona będzie w ciągu drogi gminnej

w m. Przedborowa Prace

prowadzone będą na działce leżącej w obrębie pasa drogowego.
3. Wskazanie elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi
Elementami stwarzającymi zagrożenie będą:
a) płynący ciek wodny,
b) pracujący sprzęt budowlany.
4. Wykaz przewidywanych zagrożeń
Przewidywane zagrożenia wynikać będą z następujących czynników:
a) zagospodarowania placu budowy,
b) prac w obrębie cieku wodnego,
c) prac w strefie oddziaływania maszyn budowlanych,
d) roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi,
e) roboty ciesielskie,
f) prace betoniarskie,
g) roboty rozbiórkowe,
h) ochrona ppoż.

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
5.1. Środki organizacyjne
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy oraz majster budowy stosownie do zakresu obowiązków.
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie
z przeznaczeniem,
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami w pracy oraz chorobami związanymi z warunkami
środowiska pracy,
 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, wyposażenia technicznego,
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a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem.
5.2. Środki techniczne
a) zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót,
w których uwzględnić należy:


sieć komunikacyjną,

 miejsca postoju maszyn,
 miejsca obiektów pomocniczych,
 składowiska i magazyny,
 przyobiektowe stanowiska materiałów i wyrobów,


obiekty socjalne-bytowe,



oświetlenie placu budowy,

 zapewnienie łączności telefonicznej,
 środki profilaktyki ppoż,
 ogrodzenie placu budowy.
b) prace w obrębie cieku wodnego:
 wykonać kładkę dla przejścia pracowników powyżej cieku wodnego,
 pracowników wyposażyć w obuwie do prac w wodzie,
 zabezpieczyć w atestowanych sprzęt ratowniczy.
c) prace w strefie oddziaływania maszyn budowlanych:
 w czasie prac demontażowych ustalić system sygnalizacji i łączności pomiędzy
operatorem żurawia a osobą zakładającą zawiesia dźwigowe,
 stosować sprzęt ochronny,
 wstrzymać montaż przy ograniczonej widoczności oraz silnie wiejącym wiatrem,
 stosować atestowany sprzęt montażowy,
 ustawić tablice ostrzegawcze.
d) roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi:
 do pracy dopuścić elektronarzędzia i sprzęt z zasilaniem elektrycznym posiadającym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzające sprawność techniczną,
 przed rozpoczęciem pracy sprawdzać stan wtyczki i przewodu zasilającego,
 przewody zasilające należy zabezpieczać tak, aby w czasie pracy nie została
uszkodzona izolacja,
 elektronarzędzia można podłączyć do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie
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z przepisami,
 przy odłączaniu zasilania elektronarzędzia należy wyłączyć,
 w razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda,
 zabrania się użytkowania narzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą lub mają
inne nieprawidłowości w pracy.
e) roboty ciesielskie:
 piły tarczowe, przenośne narzędzia ciesielskie muszą być sprawne technicznie,
 wszystkie narzędzia powinny posiadać wymagane osłony i być zabezpieczone przed
porażeniem prądem elektrycznym,
 zabrania się pracy narzędziami uszkodzonymi, pękniętymi, odkształconymi,
 przy pracach piłą przenośną materiał obrabiany powinien być unieruchomiony,
 stan przewodów elektrycznych powinien być właściwy, posiadać izolację oraz być
okresowo kontrolowany,
 kolejność i sposób rozbiórki deskowania powinna być zgodna z wytycznymi
zawartymi w projekcie organizacji robót,
 elementy po rozszalowaniu powinny być poukładane i oczyszczone,
 ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów jest dozwolone wyłącznie do
wysokości 3 m,
 roboty

ciesielskie,

montażowe

i

demontażowe

dokonuje

zespół

liczący

co najmniej 2 osoby.
f) prace betoniarskie:
 beton na budowę zamówić w wytwórni i dostarczyć na miejsce budowy
w formie półsuchej,
 beton wylewać w deskowanie stopniowo i równomiernie,
 wylewanie masy betonowej nie powinno być wylewane z wys. powyżej 1m,
 do zagęszczania betonu używać wibratorów zgodnie z instrukcją obsługi.
g) roboty rozbiórkowe:
 nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych przy silnym wietrze,
 w czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych
kondygnacjach,
 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub
rynny zsypowe,
 podczas robót stosować indywidualne środki ochrony,
 w czasie trwania robót pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych,
 liny stalowe używane w trakcie rozbiórki należy każdorazowo sprawdzać przed ich
8
Dokumentacja techniczna dla: „Remont mostu w miejscowości Przedborowa dz. Nr 664

ponownym użyciem, a przy ich zakładaniu powinien być zastosowany taki
sposób podnoszenia, aby przypadkowo gruz nie spadał na pracowników.
h) ochrona ppoż:
 plac budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt ppoż,
 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych po rozbiórce,
 zapewnić swobodny dojazd do najbliższych hydrantów lub innych ujęć wody na
placu budowy.
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
a) przed rozpoczęciem robót remontowych
Zapoznać wszystkich pracowników z :
 projektem budowlanym,
 rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy,
 wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu,
 zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia ładu i
porządku,
 obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej,
 obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń,
 odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp
b) w trakcie remontu
 prowadzenie bieżącego instruktażu stanowiskowego,
 kontrola i zalecenia stanu bhp.
Powyższe informacje ze względu na specyfikę obiektu powinny być uwzględnione w
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika robót przed
rozpoczęciem prac budowlanych.
Opracował:

mgr inż. Przemysław Woch
Strzelin, maj 2019 r.
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