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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy odbudowy przepustu nad 

ciekiem Potok Pruskowski w ci gu drogi gminnej nr 1028160 w miejscowo ci Z bowice. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.2.1. Podstawy formalno-prawne 

- Umowa nr 30/2010 zawarta w dniu 26.08.2010 r. pomi dzy Gmin  Z bowice, ul. I. Murka 2; 46-048 

Z bowice reprezentowan  przez Wójta Gminy – mgra in . Waldemara Czaj  a firm : Pracownia 

Projektowa „MOSTOPOL” Sp. z o.o., ul. Jagie y 39, 46-020 Czarnow sy reprezentowan  przez 

Prezesa Zarz du Pracowni Projektowej MOSTOPOL Sp. z o.o. - mgra in . Mariusza Pustelnika. 

1.2.2. Techniczne podstawy opracowania 

[1] - PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obci enia. 

[2] - PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. 

Projektowanie. 

[3] - PN-S-10040:1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Wymagania 

i badania. 

[4] - PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

[5] - PN-B-03010:1983. ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[6] - PN-B-06250:1988. Beton zwyk y. 

[7] - Rozporz dzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (D.U. nr 63 z dnia 

3 sierpnia 2000 r). 

[8] - Projekt techniczny typowych drogowych prefabrykowanych przepustów skrzynkowych - cz  I - 

Przepusty o przekroju zamkni tym – Prefabrykaty i Przyk ady zastosowa . Projekt opracowany 

przez „CBPBDiM Transprojekt – Warszawa” we wrze niu 1993 r. 

1.3.  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 

odbudowy przepustu. 

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 

z wymaganymi uzgodnieniami technicznymi i pozwoleniami, w oparciu o które zostanie zrealizowana 
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odbudowa przepustu. Odbudowa wykonywana zostanie na wskutek zniszczenia obiektu podczas 

powodzi wyst puj cej w miesi cu maju 2010r. 

1.4.  LOKALIZACJA 

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w ci gu drogi gminnej nr 1028160, w miejscowo ci 

Z bowice, powiat Olesno, województwo opolskie.  

1.5. MATERIA Y WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI 

- mapa ewidencji gruntów w skali 1:2000 i wypis z rejestru gruntów, 

- wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna, pomiary inwentaryzacyjne istniej cego 

obiektu. 

2. DANE SZCZEGÓ OWE 

2.1. STAN ISTNIEJ CY 

Istniej cy przepust przeznaczony do rozbiórki stanowi  3 p yty drogowe o ró nych rozmiarach 

umocnione bloczkami betonowymi i zaparte balami d bowymi. W przekroju poprzecznym jezdnia na 

dojazdach jest o szeroko ci 3,10 m – droga gruntowa. 

Ogólny stan techniczny obiektu jest niedostateczny, nie nadaj cy si  do dalszej eksploatacji. 

Przepust nie kwalifikuje si  do wykonania jego remontu w celu uzyskania wymaganych parametrów 

eksploatacyjnych, wymagana jest jego ca kowita odbudowa. 

2.2. STAN PROJEKTOWANY 

2.2.1. Parametry techniczne 

Zaprojektowany przepust charakteryzuje si  nast puj cymi parametrami techniczno-u ytkowymi: 

a) w zakresie geometrii obiektu: 

 przepust elbetowy z elementów prefabrykowanych o przekroju w wietle 

bxh=3,00x0,80m, 

 d ugo  ca kowita cz ci przelotowej przepustu – 4,34 m, 

 d ugo  cianek czo owych – 8,93 m, 

 k t skrzy owania osi przepustu z osi  jezdni – 90º, 

b) w zakresie geometrii pasów ruchu: 

 szeroko  jezdni – 3,64 m, 

 spadek pod u ny jezdni: ~4,0%  

c) w zakresie przekraczanego cieku wodnego: 

 spadek pod u ny dna: 1,0 %  

 szeroko  cieku w przepu cie: 3,00 m 

 wysoko  przepustu w wietle: 0,78 ÷ 0,82 m 
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2.2.2. Ustrój no ny  

Do wykonania przepustu zastosowano prefabrykowan , elbetow  konstrukcj  skrzynkow  

otwart  o wymiarach wewn trznych 100×300cm, module L=99cm i grubo ci cian 26cm, 

projektowanych na obci enie kl. A wg normy [1] i wykonan  z betonu B45.  

2.2.3. Fundament cz ci przelotowej przepustu 

Elementy prefabrykowane przepustu nale y u o y  na fundamencie o szeroko ci 150cm 

i grubo ci 70 cm z betonu klasy B30 i podbudowie z betonu B10 o gr. 30 cm. 

Zasypk  pomi dzy fundamentami nale y wykona  z zag szczonej pospó ki o wska niku Is 1,0 

zag szczanej warstwami o grubo ci 30 cm.   

2.2.4. cianki czo owe 

cianki czo owe zaprojektowano jako elbetowe wylewane monolitycznie z betonu klasy B30 

i zbrojone stal  BSt500S (A-IIIN). Wysoko  cianek czo owych przepustu jest sta a i wynosi do 2,40 

m, ich d ugo  8,93 m, a grubo  cianki jest równa 0,35m. awy fundamentowe cianek czo owych 

zaprojektowano o szeroko ci 1,00 m i wysoko ci 0,70  m. cianki posadowione s  na warstwie 

betonu klasy B10 o grubo ci 0,30m. 

awy fundamentowe wykonane zostan  bezpo rednio w os onie cianek szczelnych z grodzic 

stalowych typu G61 o d ugo ci h=3,00m. cianki szczelne powinny wystawa  powy ej poziomu wody 

gruntowej, które po wykonaniu fundamentów nale y obci  do poziomu górnej powierzchni awy 

fundamentowej. W trakcie wykonywania robót w wykopach fundamentowych (wykonanie korka 

betonowego, monta  zbrojenia i deskowania) nale y na bie co usuwa  nap ywaj c  do wykopu 

wod . 

2.2.5. Nawierzchnia  

Nawierzchni  nad przepustem zaprojektowano sk adaj c  si  z nast puj cych warstw: 

 

 Warstwa wirowa - gr. 20 cm 

 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,50 MPa - gr.min. 20 cm. 

 Izolacja z papy termozgrzewalnej  

 

Na dojazdach do przepustu nale y wykona  umocnienie poboczy z betonowej kostki brukowej o 

gr. 8cm na warstwie podsypki cementowo – piaskowej o gr. 5cm i podbudowie z t ucznia o gr 15cm ze 

spadkiem poprzecznym 6%. 

Na etapie odbudowy przepustu nale y dopasowa  si  do istniej cej cz ci konstrukcji drogi. 

Rz dna wylotu przepustu istniej cego musi pokrywa  si  z rz dn  wylotu przepustu projektowanego. 

O  drogi istniej cej musi pokrywa  si  z osi  drogi projektowanej.  
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2.2.6. Izolacja 

Hydroizolacj  konstrukcji przepustu ( ciany boczne – odziemne cz ci) nale y wykona  z izolacji 

termozgrzewalnej o grubo ci min. 0,5cm. Izolacj  termozgrzewaln  zaprojektowano na ca ej d ugo ci 

obiektu - na cianach bocznych i górnych prefabrykatów. Przy wykonywaniu robót nale y zwróci  

uwag  na wielko  zak adów pod u nych i poprzecznych zalecanych przez producentów materia ów 

oraz na odpowiednie przygotowanie pod o a.  

Wszystkie cz ci odziemne fundamentów i cianek czo owych nale y zabezpieczy  poprzez 

wykonania podwójnej izolacji pow okowej bitumicznej na zimno. 

2.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu 

Wszystkie powierzchnie betonowe nara one na wp yw czynników atmosferycznych nale y 

zabezpieczy  poprzez wykonanie pow oki ochronnej - elastycznej. Zaleca si  stosowanie rodków 

ochronnych hydrofobowych, zabezpieczaj cych beton przed negatywnym wp ywem procesu 

karbonatyzacji. Ostateczna decyzj  o doborze koloru cianek wlotu i wylotu podejmie Inwestor.  

2.2.8. Balustrady 

Na d ugo ci cianek czo owych zaprojektowano balustrady ochronne z p askowników stalowych 

od strony dolnej i górnej wody o rozstawie s upków 1,0m i wysoko ci 1,10m. S upki zamontowa  

nale y w ciankach czo owych za pomoc  marek stalowych i wype ni  wn ki zapraw   

niskoskurczow . 

2.2.9. Umocnienie dna i skarp rowu w rejonie przepustu 

Przy wlocie i wylocie przepustu na odcinku wykonane b d  umocnienienia dna i skarp. 

Umocnienia dna cieku wykonane b d  z kamienia amanego o gr. ok. 10cm u o onego na warstwie 

betonu B10 o gr. 10cm i geow ókninie o gramaturze 200g/m2. Skarpy umocnione b d  ok adzin  

kamienn  spoinowan  o gr. 10cm na podbudowie z betonu B10 o gr. 10cm i geow ókninie 

o gramaturze 200g/m2. Wszystkie umocnienia nale y zabezpieczy  obrze em betonowym o przekroju 

8x30cm na skarpach oraz gurtem betonowym z betonu B30 o przekroju bxh=30x80cm.   

2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 

Sugerowana kolejno  wykonania prac: 

1. Roboty rozbiórkowe elementów istniej cego przepustu 

2. Wycinka drzew i krzewów koliduj cych z projektowanym obszarem przepustu, 

3. Wykonanie cianek szczelnych,  

4. Wykonanie nowych aw fundamentowych, cianek czo owych oraz monta  cz ci przelotowej 

przepustu, 

5. Wykonanie zasypki i wykonanie nowej nawierzchni na przepu cie i dojazdach. 

6. Wykonanie umocnie  dna rowu i skarp na projektowanym odcinku oraz sto ków skarpowych,  
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7. Monta  balustrad 

  

2.4. URZ DZENIA OBCE 

W rejonie projektowanego przepustu obj tym zakresem niniejszego opracowania nie 

stwierdzono wyst powania elementów infrastruktury technicznej. 

2.5. UWAGI KO COWE 

1. Wszystkie materia y zastosowane do budowy obiektu musz  posiada  aktualne atesty materia owe, 

tj. certyfikaty, aprobaty techniczne IBDiM oraz by  zgodne z normami europejskimi 

2. Niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje swoim zakresem wykonania projektu technologii 

wykonania cian czo owych oraz cz ci przelotowej przepustu; konstrukcji rusztowa  

oraz deskowania. Wykonawca zobowi zany jest do wykonania takiego projektu we w asnym 

zakresie z uwzgl dnieniem w asnego parku maszynowo-materia owego.  

3. Nale y przewidzie  konieczno  wykonania odpowiedniego zabezpieczenia i odwadniania 

wykopów na czas prowadzonych robót . 

4.  Drzewa koliduj ce z projektowanym przepustem przeznaczone s  do wycinki. 
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INFORMACJA DOTYCZ CA PLANU BEZPIECZE STWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje swoim zakresem wykonanie robót 

zwi zanych z odbudow  przepustu nad ciekiem Potok Pruskowski w ci gu drogi gminnej nr 

1028160 w miejscowo ci Z bowice. W rozumieniu „Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa 

i ochrony zdrowia” wykonanie w/w robót stwarza mo liwo  powstania zagro enia 

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Wobec powy szego kierownik budowy zobowi zany jest w 

oparciu o niniejsz  informacj  sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zwany 

„planem bioz”. 

Wykonanie remontu wymaga wykonania nast puj cego zakresu robót: 

- organizacja ruchu na drogach dojazdowych, 

- organizacja placu budowy i zaplecza wykonawcy, 

 - oznakowanie robót, 

- wykonanie robót rozbiórkowych (demonta  istniej cych cz ci przelotowych przepustu), 

 - roboty ziemne (ukszta towanie skarp przy obiekcie, wykonanie wykopów pod umocnienia 

dna), 

- wykonanie cian czo owych oraz cz ci przelotowej przepustu, 

- wykonanie umocnie  skarp i sto ków, 

 - wykonanie nowej konstrukcji jezdni nawierzchni na obiekcie i na dojazdach, 

  

2. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 - istniej cy przedmiotowy przepust, 

- istniej ca droga dojazdowa. 

 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE 
MOG  STWARZA  ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI 

Na terenie obj tym przebudow  znajduj  si  elementy zagospodarowania terenu 

mog ce stwarza  zagro enie bezpiecze stwa zdrowia i ludzi. Do elementów mog cych 

stwarza  zagro enie bezpiecze stwa zdrowia i ludzi nale  elementy przedmiotowego 

przepustu oraz potoku, w ci gu którego przebiega przepust. 
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4. WYKAZ ROBÓT PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE RYZYKO 
WYST PIENIA ZAGRO ENIA DLA BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI 

- roboty zwi zane z wykonywaniem robót na wysoko ciach, przy wykonywaniu których istnieje 

mo liwo  upadku, 

- roboty zwi zane z transportem przy u yciu urz dze  do przenoszenia adunków (np. d wigi), 

przy wykonywaniu których istnieje mo liwo  spadni cia adunku lub uderzeniem adunkiem, 

 - roboty zwi zane z u yciem ci kiego sprz tu budowlanego, przy wykonywaniu których 

istnieje mo liwo  wyst pienia kolizji, najechania itp., 

- roboty rozbiórkowe, przy wykonywaniu których istnieje mo liwo  przygniecenia elementami 

istniej cego obiektu, spadni cia z niebezpiecznej wysoko ci elementów rozbieranego obiektu, 

itp., 

- roboty prowadzone w bliskim kontakcie z przebiegaj cym potokiem, przy wykonywaniu 

których istnieje mo liwo  utoni cia, 

- roboty prowadzone z u yciem drewna, które jest elementem atwopalnym. 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST PIENIEM DO ROBÓT STWARZAJ CYCH NAJWI KSZE 
ZAGRO ENIE 

- szkolenie pracowników prowadzi  nale y zgodnie z zasadami bhp, 

- zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia, 

- okre lenie zasad bezpo redniego nadzoru nad pracami stwarzaj cymi szczególne 

niebezpiecze stwo przez wyznaczone specjalnie do tego celu osoby, 

- zasady stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y 

i obuwia roboczego. 

 

6. RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ CE 
NIEBEZPIECZE STW  WYNIKAJ CYM Z WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Nadzór nad bezpiecze stwem i higiena pracy na poszczególnych stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany w zakresie powierzonych 

obowi zków. 

Osoba kieruj ca prac  ludzi na budowie jest obowi zana: 
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-  organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny 

pracy, 

- dba  o sprawno  rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

- organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi zanymi 

z warunkami pracy, 

- dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia technicznego, 

a tak e o sprawno  rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- okre lenia podstawowych wymaga  bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej, 

Kierownik budowy powinien podj  stosowne kroki maj ce na celu: 

- zapewni  organizacj  pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed 

zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i uci liwych,   

- zapewni  likwidacj  zagro e  dla zdrowia i ycia pracowników g ownie przez stosowanie 

technologii, materia ów i substancji nie powoduj cych takich zagro e , 

W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba 

kieruj ca pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia 

dzia a  w celu usuni cia tego zagro enia. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by  wyposa eni w rodki ochrony 

indywidualnej oraz odzie  i obuwie robocze, zgodnie z tabel  norm przydzia u rodków 

ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowana przez pracodawc . 

rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników 

tych rodków powinny zapewni  wystarczaj c  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami. 

Kierownik budowy jest obowi zany informowa  pracowników o sposobach pos ugiwania si  

tymi rodkami. 

 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 1) Niew a ciwa ogólna organizacja pracy 

a) nieprawid owy podzia  pracy lub rozplanowanie dzia a , 

b) niew a ciwe polecenia prze o onych, 

c) brak nadzoru, 

d) brak instrukcji pos ugiwania si  czynnikiem materialnym, 

e) tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bhp, 

f) brak lub niew a ciwe przeszkolenie w zakresie bhp, 
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g) dopuszczenie do pracy cz owieka z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych 

bada  lekarskich, 

2) Niew a ciwa organizacja stanowiska pracy: 

a) niew a ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy, 

b) nieodpowiednie przej cia i doj cia, 

c) brak rodków ochrony indywidualnej lub niew a ciwy ich dobór, 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niew a ciwy stan czynnika materialnego, 

- wady konstrukcji czynnika materialnego b d ce ród em zagro enia, 

- niew a ciwa stateczno  czynnika materialnego, 

- brak lub niew a ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce, 

- brak rodków ochrony zbiorowej lub niew a ciwy ich dobór, 

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub naprawy, 

b) niew a ciwe wykonanie czynnika materialnego 

- zastosowanie materia ów zast pczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

c) wady materia owe czynnika materialnego 

- ukryte wady materia owe czynnika materialnego, 

d) niew a ciwa eksploatacja czynnika materialnego 

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

- niew a ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Dokumenty zwi zane: 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.  

94 z pó n. zm.), 

- art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 

poz. 1126 z pó n. zm.), 

 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z 

pó n. zm.), 

- rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 

szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  

szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia 

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256), 

- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 

62 poz. 285), 
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- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 

poz. 287), 

- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 

Nr 62 poz. 288), 

- rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych 

posi ków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278). 

- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 

z pó n. Zm.), 

- rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263), 

- rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urz dze  

technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021), 

- rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47 

poz. 401). 
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