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1. Cel opracowania. 
 

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie projektu budowlanego- wykonawczego 

odbudowy przepustu pod ul. w miejscowości Przywory  na działkach Nr 125, 380, 377, 

475/27. 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje następujące roboty:  

- Rozbiórka ist. betonowego przepustu φ 1000  

- Montaż przepustu drogowego polietylenu φ 1000 o niekarbowanej zew. Powierzchni i SN 

8kN/m
2
 pod drogą gminną wraz z robotami  

Towarzyszącymi. 

- Wykonanie Żelbetowych ścianek czołowych  

- Wykonanie odtworzenie konstrukcji drogi na ruch na dł. 10mb  

- Umocnienie rowu przydrożnego  

- Odtworzenie koryta rzeki na dł. 10m, wraz z jego oczyszczeniem na dł. 25m 

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach 125, 380, 377, 475/27 w Przyworach 

Celem opracowania jest otrzymanie dokumentacji formalno- prawnej i uzgodnień w  

celu zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Opolu  

 

2. Opis stanu istniejącego.  
 
   Obecnie obiekt wyposażony jest w dwuotworowy przepust rurowy z kręgów betonowych 

ϕ100cm. Długość przepustu wynosi ok. 6 m, długość ścianek czołowych betonowych przy 

wlocie i wylocie wynosi ok. 6 m; grubość ok. 30cm. Stan techniczny obiektu jest zły. Dalsze 

użytkowanie bez wykonania robót remontowych zagraża bezpieczeństwu użytkowników.   

 

 

3. Opis stanu projektowanego . 
 

 W związku z postępującym uszkadzaniem obiektu mostowego na rzece Cebulanka , 

zaprojektowano remont przepustu poprzez jego całkowitą wymianę. Nowa konstrukcja składa się 
z dwóch rur z polietylenu np. Weholite fi 1000 mm każda o sztywności obwodowej SN= min  

8 kN/m
2
. Rury przepustowe ułożone zostaną na podsypce z pospółki grubości 50 cm. 

(zwiększona grubość podsypki ze względu na zalegający zróżnicowany grunt podłoża. Przepust 

należy obsypać gruntem niewysadzinowym – pospółką oraz w-wą kamienia łamanego 0-63mm 

która stanowić będzie dolną podbudowę pod docelową nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-

31,5mm. Ścianki czołowe przepustu należy wykonać jako monolityczny lub prefabrykowany 

element żelbetowy (patrz szczegół 2- 3). Na ściankach należy zamontować bariery ochronne o 

wys. 1,2m po obu stronach (patrz szczegół 1). 

Budowa przepustu nasuwa konieczność uregulowania i oczyszczenia istniejącego rowu na 

długości min 25m przed i za projektowanym przepustem. Głębokość rowu dostosować do istn. 

spadku naturalnego rowu oraz warunków terenowych. Przy wlocie i wylocie przepustu umocnić 
należy dno narzutem kamiennym 0-31,5mm. Ważnym elementem niezbędnym do wykonania jest 

uformowanie skarp rzeki tak by ciek znalazł się we własnych granicach geodezyjnych. Wraz z 

wykonaniem remontu obiektu wykonać należy także remont jezdni w jego obrębie.  

Projektowana nawierzchnia zaczyna się i kończy 1,5m przed ściankami czołowymi.  

Szczegółowe rozwiązania dotyczące powyższej inwestycji przedstawiono na rysunkach. 

 

 

 

 



 

4. Konstrukcja w obrębie obiektu. 
 

W niniejszym projekcie następująca konstrukcję nawierzchni przejazdu: 

 

- Górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm  – grub. 15 cm  

- Dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63mm  – grub. 25 cm  

- zasypanie przepustu materiałem niewysadzinowym – pospółką 

- przepust z rur polipropylenowych np. WEHOLITE  fi 100cm L=6,0m 

- podsypka z pospółki gr.50cm 

 

 

6.Profil podłużny. 
 

Remontowany obiekt mostowy projektuje się z dostosowaniem do istniejących warunków 

terenowych. Spadek podłużny wynosi 1% w kierunku naturalnego spadku rowu.   

 

 

7.Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. 
 

  7.1 Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania 

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja, 

b) Roboty pomiarowe, 

c) Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki, 

d) Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni, 

e) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy, 

f) Roboty związane z wykonaniem oznakowania, 

g) Roboty wykończeniowe. 

 

7.2 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

• rejon pasa drogowego, 

• tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy, 

 

7.3 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia. 

 

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8.1. istnieją zagrożenia spowodowane 

prowadzeniem robót w pobliżu użytkowanej jezdni drogi  ponadto zagrożenia uderzenia, 

skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu. 

 

7.4 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do zagrożenia. 

 

1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej muszę być oznakowane i 

zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym 

przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez instytucję zarządzającą ruchem.  

2) Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami, 

 



3) Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem 

stref niebezpiecznych, 

4) Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy 

oświetlić światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie 

oślepiało użytkowników drogi. 

 

7.5 Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

1) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych 

 

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, 

należy go zapoznać z istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku 

pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia. 

 

2) Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami 

 

Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 
• Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac, 

• Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac, 

• Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac, 

• Maski ochronne przy robotach pylących, 

• Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB, 

• Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej. 

 

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

 

Wszystkie prace wymienione w punkcie 8.1. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem 

kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z 

odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP. 

 

7.6 Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

 

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych 

pojemnikach zgodnie z instrukcję producenta. 

 

     7.7 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych. 

 

• teren robót należy odpowiednio oznakować, 
• zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów, 

 

7.8 Miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 

 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy. 
                                                                   

 

                                                                                                        Opracował: 

           mgr inż. Tomasz Sokulski 


