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Dział robót: 

45000000-7 Roboty budowlane 

 

Grupy, klasy  i kategorie robót: 

 

Grupa robót  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 

Kategoria robót  

45111000-8 Rozbiórka, przygotowanie pod budowę oraz prace dotyczące oczyszczania 

 

Grupa robót  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

Klasa robót  

45220000-5 Prace budowlane i inżynieryjne 

Kategoria robót  

45221000-2 Prace budowlane dotyczące budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej 

45223000-6 Konstrukcje 

 

Grupa robót  

45400000-1 Roboty wykończeniowe 

Klasa robót  

45410000-4 Prace tynkarskie 

Kategoria robót  

45442200-9 Prace dotyczące nakładania okładzin antykorozyjnych 

 

Grupa robót  

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych wodnych 

i lądowych oraz operatora sprzętu 

Klasa robót  

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

45510000-5 Wynajem dźwigów oraz operatorów dźwigów 
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OŚWI AD C Z E N I E :  
 

 
Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy 
Prawo Budowlane.  

 
 
Tułowice, styczeń 2017 r. 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy mostu nad 

rzeką Prudnik w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O w miejscowości Skrzypiec (JNI 01011348).  

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Głównym celem zadania inwestycyjnego jest przebudowa obiektu mostowego którego 

obecny stan techniczny wykazuje istotne uszkodzenia prowadzące do konieczności 

wprowadzenia ograniczeń tonażowych, a co za tym idzie utrudnień w ruchu pojazdów 

ciężarowych.  

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy mostu nad rzeką Prudnik 

w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O w miejscowości Skrzypiec wraz z przebudową odcinka 

drogi powiatowej na dojazdach do obiektu.  

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 

2012 r. poz. 462). 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Formalną podstawę opracowania stanowi umowa nr WIO.7013.12/UP/2016 z dnia 

16.11.2016r. zawarta pomiędzy Biurem Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Tomasz 

Śmiały ul. 1 Maja 4, 49 -130 Tułowice a Powiatem Prudnickim ul. Kościuszki 76, 48-200 

Prudnik. 

4. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA 

Techniczne  podstawy  opracowania stanowią: 

[1] Ustawa z dnia 21 marca 1985  r.  o drogach publicznych  (Dz. U. z 2015, poz. 460), 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), 

[3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2013 poz. 687 z późn. zm.), 

[4] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16, poz. 94 

z późniejszymi zmianami), 

[5] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. z późniejszymi 

zmianami), 

[6] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

[7] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. 

z późniejszymi zmianami), 
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[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 

z 2008 r. z późniejszymi zmianami), 

[9] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014, poz. 897), 

[10] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 

z 2005r. z późniejszymi zmianami), 

[11] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 

z 2005 r. z późniejszymi zmianami), 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), 

[13] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 

Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

[14] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), 

[15] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987), 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744), 

[17] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, 

[18] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), 

[19] Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 04/02/2008 w sprawie wdrożenia 

wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na 

potrzeby obronne państwa, 

[20] Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych 

w ciągach dróg publicznych, 

[21] Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych, 

[22] Polskie Normy zharmonizowane. 
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[23] PN-85/S - 10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”, 

[24] PN-91/S - 10042 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe, i sprężone. 

Projektowanie”, 

[25] Katalog Detali Mostowych – Transprojekt Warszawa, 
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5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

5.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Projektowany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1250 

O nad rzeką Prudnik w m. Skrzypiec. Droga powiatowa na tym odcinku wykonana jest jako 

bitumiczna o szerokości ok. 6,0 m z poboczami trawiastymi. Stan techniczny drogi wykazuje 

liczne uszkodzenia w postaci ubytków, spękań i skoleinowania nawierzchni bitumiczne – 

szczególnie widoczne od strony miejscowości Skrzypiec. Ustrój nośny wykonany jest jako trzy 

przęsłowy swobodnie podparty z belek prefabrykowanych żelbetowych typu Gromnik 12 m. 

Podpory mostu stanowią dwa przyczółki ze skrzydłami zawieszonymi równoległymi do osi drogi 

oraz dwa filary nurtowe wykonane jako pełnościenne. Obiekt wyposażony jest w jezdnię o 

nawierzchni bitumicznej oraz obustronne chodniki zabezpieczone balustradą typu miejskiego 

P1 wysokości 1,05 m. Nawierzchnia chodników betonowa wykonana w postaci 

prefabrykowanych elementów kap chodnikowych zakończonych gzymsem. Na obiekcie 

zamocowano betonowe krawężniki wyniesione ponad jezdnię na wysokość 8 cm. Odwodnienie 

pomostu realizowane powierzchniowo. Stożki skarpowe i skarpy nieumocnione, obsiane trawą. 

Brak schodów skarpowych.  

Podstawowe parametry techniczne mostu: 

• rozpiętość teoretyczna    Lt= 11,50 + 11,50 + 11,50m 

• długość całkowita obiektu (wraz ze skrzydłami) 39,18 m 

• szerokości użytkowe na obiekcie   1,30 m + 6,10 m + 1,30 m  

• szerokość całkowita     9,10 m 

• kąt skrzyżowania z osią przeszkody   90° 

• klasa obciążenia wg PN-S-85/10030   C klasa  

• konstrukcja nośna      belki żelbetowe Gromnik 12 m 

• posadowienie podpór     brak danych  

5.2. Ukształtowanie wysokościowe terenu 

Teren przyległy do projektowanego mostu  jest równinny o rzędnych około 230,0 

m.n.p.m. Tereny po obu stronach obiektu mają charakter zagrodowy z zabudową 

jednorodzinną. 

5.3. Obiekty i urządzenia stałe 

Projektowany obiekt znajdować się w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O nad rzeką 

Prudnik w miejscowości Skrzypiec. Teren inwestycji obejmuje działki stanowiące pas drogowy 

oraz działki obejmujące wody płynące administrowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Opolu. W bliskim sąsiedztwie obiektu znajdują się budynki mieszkalne 

oraz inne urządzenia stałe.  
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5.4. Sieci uzbrojenia podziemnego występujące w rejonie projektowanych obiektów 

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzonej wywiadami 

branżowymi, w obszarze inwestycji zlokalizowano następujące istniejące urządzenia uzbrojenia 

technicznego, w tym przede wszystkim: 

• sieć teletechniczna – kabel w rurze osłonowej zamocowanej do konstrukcji 

obiektu. 

Wyżej wymienione uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zakresem inwestycji. 

Projektuje się jedynie odtworzenie zawiesi i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej rury 

osłonowej.  

5.5. Podłoże gruntowe 

W związku z brakiem ingerencji w elementy konstrukcyjne wymagające rozpoznania 

gruntowego nie przeprowadzono w ramach niniejszego opracowania badań geologicznych. 
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1. Powierzchnia terenu 

Zakres inwestycji nie wykracza poza pas drogowy i nie zmienia się jego dotychczasowej 

funkcji. Nie zmienia się zagospodarowania terenu wokół obiektu ani jego formy 

architektonicznej. 

6.2. Układ komunikacyjny 

Nie zmienia się sposobu użytkowania obiektu ani układu komunikacyjnego. 

6.3. Oświetlenie 

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się oświetlenia obiektu.  

6.4. Kolizje i ich rozwiązanie 

Projektowany zakres prac nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu ani innymi 

obiektami budowlanymi.   

6.5. Ochrona konserwatorska 

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

6.6. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

6.7. Obszar oddziaływania projektu 

Obszar oddziaływania obiektu jest terenem w otoczeniu obiektu w granicach pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 1250 O i granicach rzeki Prudnik – działki obręb Dytmarów  

i Skrzypiec. 

• 156/5, 156/8, 569/15 – a.m. 8 obręb Dytmarów 

• 481/5 – a.m. 6 obręb Skrzypiec, 

• 579/2, 579/6, 580/2, 581, 624/11 – a.m. 8 obręb Skrzypiec   

Zgodnie z Art. 43. ust. 1. ustawy o drogach publicznych odległość obiektu budowlanego 

od krawędzi jezdni dla drogi powiatowej powinna wynosić min. 8m.  

Z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w którym 

zlokalizowana jest inwestycja dla projektowanego zamierzenia uzyskano decyzję lokalizacji 

celu publicznego która nie określa nieprzekraczalnej linii zabudowy.  

W związku z powyższym nie są wprowadzane ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenu związane z przebudową mostu, w tym zabudowy innych terenów sąsiadujących. 
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7. ZAGROŻENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Omawiany rodzaj przedsięwzięcia charakteryzuje się występowaniem oddziaływania na 

środowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwiązań technicznych 

opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsięwzięcia stwierdza się brak 

jego ciągłego, wtórnego, skumulowanego oddziaływania we wszystkich komponentach 

środowiska.  

W fazie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać następujących uciążliwości dla 

środowiska: 

• emisja odpadów - np. kawałki tarcicy i drewna (deskowanie), pręty stalowe, resztki 

betonu i mleczka cementowego, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopów. Ilość 

powstających odpadów jest trudna do ustalenia zależy od wielu czynników, a przede 

wszystkim od staranności realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie powstałe w wyniku 

realizacji inwestycji odpady przewiduje się odwieźć na wysypisko śmieci, 

• emisja hałasu powodowana pracą maszyn budowlanych , 

• emisja substancji zanieczyszczających do powietrza , 

Wymienione wyżej oddziaływanie przedsięwzięcia jest ściśle związane z czasem jego 

realizacji, czyli uciążliwości mają określony czas występowania. W czasie budowy jedynie 

niektóre prace budowlane powodują emisję hałasu i gazów do powietrza, dlatego też mogące 

pojawić się uciążliwości w fazie budowy mają charakter chwilowy i nieciągły, ograniczony do 

okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasięg uciążliwości powodowanych 

przez prace budowlane przy przedsięwzięciu mają niewielki zasięg (do 300 m). Brak 

oddziaływania stałego, wtórnego, skumulowanego i transgranicznego.  

Faza eksploatacji charakteryzuje się minimalnym oddziaływaniem, głównie 

przejawiającym się emisją hałasu i spalin. Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania 

techniczne mają na celu wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. 

7.1. Emisja hałasu 

Po wykonaniu robót nie zwiększy się poziom hałasu w stosunku do obecnego poziomu.  

W trakcie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu jest pracą maszyn 

napędzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe, kafary, dźwigi, 

ładowarki, sprężarki itp. Drugie źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy drobnego sprzętu 

budowlanego, np. uderzenia młotków podczas robót ciesielskich, praca młota wyburzeniowego 

podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsięwzięcie budowlane ma charakter 

miejscowego źródła hałasu i może powodować lokalne uciążliwości. W wyniku projektowanych 

robót związanych z przebudową mostu i dojazdów do mostu w istotny sposób poprawiony 

zostanie stan techniczny jezdni co wpłynie znacząco na emisję hałasu wywołanego ruchem 

pojazdów mechanicznych po drodze powiatowej.    
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7.2. Zanieczyszczenie powietrza 

Same prace związane z przebudową nie wpłyną znacząco ujemnie na zanieczyszczenie 

powietrza. Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza będzie następowała w wyniku 

korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzętu budowlanego. Do atmosfery 

będą emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek 

węgla, węglowodory. 

7.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Inwestycja nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana 

przebudowa mostu obejmuje prace których zakres nie wpływa na zmianą parametrów obiektu 

wpływających na przepływy wód powodziowych. Nie przewiduje się również ingerencji w koryto 

rzeki Prudnik. Mając powyższe na względzie w ramach projektu nie wnioskuje się o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego.     

7.4. Powierzchnia terenu 

Projektowana inwestycja nie wykracza poza pas drogowy stanowiący działkę inwestora i 

nie będzie miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze i powierzchnię 

terenu. 

7.5. Świat roślinny 

Realizacja robót budowlanych nie wymaga ingerencji w istniejący świat roślinny.   

7.6. Infrastruktura techniczna 

W czasie przebudowy przedmiotowego obiektu nie przewiduje się ingerencji w 

infrastrukturę techniczną.   

7.7. Zabytki kultury materialnej 

W bezpośredniej bliskości przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektów 

zabytkowych. Nie wykonano również rozpoznania archeologicznego. 

7.8. Życie i zdrowie ludzi 

Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio 

oznakować i zabezpieczyć wykopy i teren budowy. Wszystkie prace należy wykonywać 

zachowując warunki BHP. 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty 

stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, póź. i 1126). W 

związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik 

budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem 

BIOZ". 

Zakres robót 

W ramach przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O w m. Skrzypiec 

planowane jest wykonanie następujących robót: 

- prace rozbiórkowe – obejmujące demontaż wyposażenia, rozbiórkę płyty pomostowej 

(nadbetonu), rozbiórkę skrzydeł przyczółków,   

- wykonanie płyty żelbetowej zespolonej z belkami prefabrykowanymi  

- odbudowa przyczółków poprzez wykonanie skrzydeł oraz ścianek zaplecznych,  

- wzmocnienie ścian filarów nurtowych warstwą zbrojonego torkretu,  

- przebudowa drogi powiatowej na dojazdach do obiektu, 

- wykonanie nowego wyposażenia mostu (nawierzchnia, izolacja, balustrady, dylatacje, 

kapy chodnikowe), 

Istniejące obiekty budowlane 

Inwestycja ma na celu przebudowę istniejącego mostu drogowego w jego istniejącej 

lokalizacji.  

Kolejność wykonywania robót 

1.1. Organizacja placu budowy 

1.2. Oznakowanie robót  

1.3. Roboty ziemne  

1.4. Roboty budowlano-montażowe 

1.5. Roboty wykończeniowe 

1.6. Roboty umocnieniowe  

1.7. Roboty porządkowe 

 
Wykaz robót budowlanych występujących przy realizacji inwestycji, których 

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko przysypania ziemią lub 

upadku z wysokości 
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• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0 m – rozbiórka elementów konstrukcyjnych obiektów, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, których ciężar poszczególnych 

elementów przekracza 1 tonę, 

Rodzaje wykonywanych robót 

• Zagospodarowanie placu budowy 

• Roboty ziemne 

• Roboty budowlano-montażowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i żelbetowe, 

spawalnicze) 

• Roboty wykończeniowe 

• Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

• Szkolenie pracowników w zakresie BHP 

• Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

• Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 

do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3. brak nadzoru, 

4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5.  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
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6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii, 

7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2. nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

c) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

d) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

• zastosowanie materiałów zastępczych, 

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

e) wady materiałowe czynnika materialnego: 

• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

f) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

• niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 



  17 
Projekt budowlany przebudowy mostu w m. Skrzypiec 

 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

− oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

− określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

− wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 

zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 

się tymi środkami. 
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Podstawa prawna opracowania: 

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

poz.94 z późn.zm.) 

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

poz.1126 z późn.zm.) 

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

póź.zm.) 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.Nr62 poz. 285) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 

poz. 287) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

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

62 poz. 288) 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z 

póź.zm.) 

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

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

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 

47 poz. 401).  
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Projekt architektoniczno budowalny 

8.1. Stan istniejący  

Projektowany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1250 

O nad rzeką Prudnik w m. Skrzypiec. Droga powiatowa na tym odcinku wykonana jest jako 

bitumiczna o szerokości ok. 6,0 m z poboczami trawiastymi. Stan techniczny drogi wykazuje 

liczne uszkodzenia w postaci ubytków, spękań i skoleinowania nawierzchni bitumiczne – 

szczególnie widoczne od strony miejscowości Skrzypiec. Ustrój nośny wykonany jest jako trzy 

przęsłowy swobodnie podparty z belek prefabrykowanych żelbetowych typu Gromnik 12 m. 

Podpory mostu stanowią dwa przyczółki ze skrzydłami zawieszonymi równoległymi do osi drogi 

oraz dwa filary nurtowe wykonane jako pełnościenne. Obiekt wyposażony jest w jezdnię o 

nawierzchni bitumicznej oraz obustronne chodniki zabezpieczone balustradą typu miejskiego 

P1 wysokości 1,05 m. Nawierzchnia chodników betonowa wykonana w postaci 

prefabrykowanych elementów kap chodnikowych zakończonych gzymsem. Na obiekcie 

zamocowano betonowe krawężniki wyniesione ponad jezdnię na wysokość 8 cm. Odwodnienie 

pomostu realizowane powierzchniowo. Stożki skarpowe i skarpy nieumocnione, obsiane trawą. 

Brak schodów skarpowych.  

Podstawowe parametry techniczne mostu: 

• rozpiętość teoretyczna    Lt= 11,50 + 11,50 + 11,50m 

• długość całkowita obiektu (wraz ze skrzydłami) 39,18 m 

• szerokości użytkowe na obiekcie   1,30 m + 6,10 m + 1,30 m  

• szerokość całkowita     9,10 m 

• kąt skrzyżowania z osią przeszkody   90° 

• klasa obciążenia wg PN-S-85/10030   C klasa  

• konstrukcja nośna      belki żelbetowe Gromnik 12 m 

• posadowienie podpór     brak danych  

8.2. Stan projektowany 

Projektowany zakres prac nie zmienia konstrukcji i schematu statycznego istniejącego 

obiektu mostowego. W ramach projektowanych prac przewiduje się wykonanie płyty żelbetowej 

nadbetonu zespolonej z belkami prefabrykowanymi oraz wzmocnienie przyczółków i filarów 

nurtowych. W związku z wykonaniem nowych kap chodnikowych zmianie ulegnie całkowita 

szerokość obiektu.  

8.3. Parametry techniczne projektowanego mostu 

• rozpiętość teoretyczna    Lt= 11,50 + 11,50 + 11,50m 

• długość całkowita obiektu (wraz ze skrzydłami) 39,18 m 

• szerokości użytkowe na obiekcie   1,50 m + 6,00 m + 1,50 m  

• szerokość całkowita     9,40 m 
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• spadek poprzeczny jezdni    daszkowy 2,0 % 

• spadek poprzeczny na chodniki   3,0%  

• kąt skrzyżowania z osią przeszkody   90° 

• klasa obciążenia wg PN-S-85/10030   klasa B 

• klasa drogi na obiekcie    Z 

• skrajnia pionowa pod obiektem    h=4,3m 

• konstrukcja nośna      prefabrykowana żelbetowa z belek 

typu Gromnik 12m 

8.3.1. Projektowany przekrój poprzeczny mostu 

Projektowany przekrój poprzeczny na obiekcie: 
 

Jezdnia  6,00 m = 6,00 m  

Chodnik strona prawa 1,50 m = 1,50 m  

Chodnik strona lewa 1,50 m = 1,50 m  

Razem szerokość użytkowa obiektu   9,00 m  

8.3.2. Rodzaj zastosowanych materiałów 

Projektowany most należy wykonać z następujących materiałów: 
 

Betony 

Element konstrukcyjny 
Klasa betonu 

wg PN-91/S-10042 
Klasa wytrzymałości 

wg PN-EN 206-1 
Klasa ekspozycji 
wg PN-EN 206-1 

Płyta nadbetonu B35 C30/37 XC1 

Przyczółki i filary B35 C30/37 XC4+XD2+XF3 

Zabudowy chodnikowe B35 C30/37 XC4+XD2+XF3 

Beton niekonstrukcyjny B15 C12/15 X0 

Stal 

Stal zbrojeniowa AIII-N (B500 lub B500SP) 

 
 

8.3.3. Kolorystyka obiektu 

Proponowana kolorystyka elementów wyposażenia podlega uzgodnieniu z Inwestorem 

na etapie wykonawstwa. 

 

PROPONOWANA KOLORYSTYKA 

Nazwa elementu Kolor Nr koloru [wg RAL] 

Gzyms pomarańczowy RAL 2004 

Balustrady popielaty RAL 7040 

 

8.4. Konstrukcja nośna mostu – płyta nadbetonu 

Projektuje się rozbiórkę istniejącej  warstwy nadbetonu a następnie wykonanie nowej 

płyty połączonej poprzez kotwy stalowe z belkami prefabrykowanymi. Po dokonaniu rozbiórki i 
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oczyszczeniu górnych powierzchni belek prefabrykowanych należy osadzić na zaprawie 

niskoskurczowej  bądź żywicy kotwy z prętów stalowych fi 12 mm w rozstawie podłużnym co 

300 mm i poprzecznym 450 mm. Z uwagi na kształt belek prefabrykowanych typu Gromnik 

należy unikać osadzania kotew w osi belki tj. w miejscu wewnętrznego otworu co może 

utrudnić właściwe osadzenie kotew. Po zamocowaniu kotew należy ułożyć zbrojenie z prętów fi 

12 mm w postaci siatki dolnej i górnej o oczkach 15x15cm. Górną siatkę należy ukształtować 

zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi uwzględniając dylatacje poprzeczne nad 

podporami. Zazbrojoną płytę należy zabetonować betonem klasy C30/37 (B35) W8, F150.   

Wymiary i szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych w 

projekcie wykonawczym.  

8.5. Przyczółki mostu  

Z uwagi na zaistniałe uszkodzenia istniejących przyczółków spowodowane 

zablokowaniem przesuwu i brakiem ścianek zaplecznych powodujących zacieki wody w 

niszach podłożyskowych projektuje się częściową przebudowę przyczółków. Projektuje się 

dokonanie rozbiórek skrzydeł a następnie poprzez wklejenie zbrojenia wykonanie nowych 

skrzydeł wiszących. Dla właściwego zamocowania dylatacji bitumicznej oraz zabezpieczenia 

przęsła przed napływem wody od strony nasypu projektuje się wykonanie ścianek zaplecznych 

posadowionych na własnym fundamencie. Zbrojenie skrzydeł należy dodatkowo powiązać ze 

zbrojeniem ścianki zaplecznej. Wymiary oraz rozmieszczenie zbrojenia przedstawiono 

szczegółowo na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym. Posadowienie ścianki 

zaplecznej wykonać na warstwie chudego betonu gr. 10 cm. Poziom posadowienia winien 

znajdować się poniżej rzędnej niszy podłożyskowej.  

8.6. Filary nurtowe 

Z uwagi na stwierdzone ubytki betonu w głowicach filarów oraz rysu pionowe ścian filarów 

zaprojektowano ich wzmocnienie poprzez wykonanie warstwy zbrojonego betonu 

natryskowego. Projektuje się dokonanie rozbiórek luźnego betonu i oczyszczenie techniczną 

strumieniowo ścierną powierzchni ścian filarów a następnie przygotowanie zbrojenia. W 

ścianach filarów należy osadzić kotwy stalowe w rozstawie 30 x 30 cm do których dowiązane 

zostanie zbrojenie z prętów stalowych fi 12 mm w siatce 15 x 15 cm. Na zazbrojoną 

powierzchnię filarów należy nałożyć warstwę gr. 10 cm betonu natryskowego.  

8.7. Prace naprawcze i wykończeniowe powierzchni betonowych 

Projektuje się wykonanie napraw powierzchniowych ścian czołowych przyczółków oraz 

spodu i bocznych krawędzi płyty pomostowej. Przed przystąpieniem do napraw 

powierzchniowych elementy należy oczyścić techniką strumieniowo ścierną a następnie rozkuć 

miejsca występowania skorodowanego betonu. Odsłonięte pręty zbrojeniowe należy rozkuć na 
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całym odwodzie a następnie zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. Tak przygotowane 

powierzchnie należy naprawiać materiałami PCC. Po dokonaniu napraw całość powierzchni 

betonowych należy pokryć szlamem PCC i zabezpieczyć powłoką antykorozyjną do 

powierzchni betonowych.  

8.8. Izolacje 

Izolacja części podpór stykających się z gruntem. 

Powierzchnie betonowe ścian zaplecznych i skrzydeł które będą się stykały z gruntem 

zostaną zabezpieczone 3 warstwami materiałów bitumicznych nakładanych na zimno 

(1xR+2xB). 

Izolacja ustroju nośnego: 

Jako izolację płyty pomostowej należy wykonać warstwę papy termozgrzewalnej gr. 0,5 cm. 

8.9. Umocnienie skarp. 

Stożki nasypów przy przyczółkach o pochyleniu 1:1,5 umocnione zostaną kostką kamienną 

20x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Podstawy stożków wzmocniono 

opornikami betonowymi 0,30×0,80m z C12/15 wtopionymi w grunt. 

8.10. Zabudowa chodników w obrębie mostu. 

Na obiekcie należy wykonać monolityczne zabudowy chodnikowe z betonu klasy B35 

(C30/37) zakończone belką gzymsową. Kapy chodnikowe w obrębie skrzydeł przyczółków 

ułożyć na warstwie chudego betonu B15 gr. 10 cm. Zabudowy będą betonowane na styk do 

krawężnika kamiennego 20x20xm kotwionego wyniesionego 15 cm nad poziom nawierzchni. 

Krawężnik należy ustawić na zaprawie nieskoskurczowej.  

8.11. Nawierzchnia jezdni i chodników. 

Nawierzchnię jezdni na obiekcie zaprojektowano z następujących warstw:  

• 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

• 5 cm warstwa wiążąca AC 16 

Nawierzchnię na dojazdach do obiektu  projektuje się  z następujących warstw:  

• 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

• 7 cm warstwa wiążąca AC 16 

• 8 cm podbudowa bitumiczna AC 16 

• 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 

 Nawierzchnie chodników w obrębie kap chodnikowych wykonuje się z emulsji 

bitumicznej modyfikowanej polimerami o grubości min. 6 mm, odpornych na ścieranie i 

stanowiących jednocześnie izolację górnych powierzchni betonu chodników. 
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Chodniki na dojściach do mostu w obrębie skrzydeł należy wykonać z kostki betonowej lub 

granitowej układanej na warstwie podbudowy cementowo piaskowej.  

8.12. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

Na obiekcie projektuje się obustronną balustradę stalową o wysokości 1,10 m. Na 

dojazdach do obiektu w miejscach barier typu zakopiańskiego (przewidzianych do rozbiórki) 

projektuje się wykonać drogowe bariery energochłonne.    

8.13. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni obiektu zapewniają odpowiednio 

ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe z obiektu zostaną odprowadzone 

na pobocza a dalej po skarpach trawiastych na teren przyległy. Nie przewiduje się budowy 

systemu kanalizacji deszczowej.  

Za odprowadzenie wody gromadzącej się na izolacji wykonanej ponad konstrukcją 

prefabrykowaną żelbetową odpowiedzialny będzie dren z tworzywa sztucznego owinięty 

goowłókniną.  

8.14. Urządzenia obce 

Z uwagi na uszkodzenia zamocowania rur osłonowych kabla teletechnicznego po 

wykonaniu prac naprawczych przy filarach i przyczółkach mostu należy wykonać nowe 

elementy wsporcze dla zamocowania stalowej rury osłonowej. Sposób zamocowania należy 

zaprojektować indywidualnie i przedstawić do akceptacji dla Inwestora. Przewiduje się 

dodatkowo wykonanie odtworzenia powłoki antkorozyjnej rury osłonowej poprzez zastosowanie 

sytemu malarskiego na bazie farb epoksydowych. Przed układaniem powłoki malarskiej 

powierzchnie stalowe podlegają oczyszczeniu. 

8.15. Znaki pomiarowe 

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znaków pomiarowych w postaci reperów 

żeliwnych osadzonych w konstrukcji przy użyciu materiałów na bazie żywic epoksydowych.  

Repery należy osadzić w liczbie:  

4 szt. na każdej z podpór, 

2 szt. na każdym przęśle, 

W rejonie obiektu zostanie zlokalizowany jeden stały znak wysokościowy, wykonany z 

trwałego materiału i posadowiony na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania. Stały 

znak wysokościowy należy umieścić poza korpusem nasypu w gruncie rodzimym w niewielkiej 

odległości od obiektu. Znaki pomiarowe zostaną dowiązane do stałego znaku wysokościowego, 

z kolei stały znak wysokościowy zostanie dowiązany do niwelacji państwowej. Dane  

o usytuowaniu wysokościowym znaków pomiarowych zostaną odnotowane w książce obiektu 

mostowego.  
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8.16. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 

Z uwagi na konieczność wykonania płyty żelbetowej nadbetonu na całej szerokości 

obiektu oraz wykonanie wzmocnienia przyczółków przewiduje się wyłączenie z ruchu odcinka 

drogi powiatowej nr 1250 O w m. Skrzypiec. Ruch samochodowy odbywał się będzie zgodnie  

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu alternatywnymi drogami. 

Wykonawca robót w trakcie wykonywanych prac winien zapewnić bezpieczne przejście dla 

lokalnego ruchu pieszego.   

8.17. Docelowa organizacja ruchu. 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w istniejącej organizacji ruchu na drodze 

powiatowej. Dotychczasowe oznakowanie pozostaje bez zmian. 

9. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU 

Przewiduje się wykonanie obiektu w sposób tradycyjny, na mokro na budowie 

w zakresie wykonywania wzmocnienia podpór i płyty żelbetowej nadbetonu. Informuje się, iż w 

przypadku gdy Wykonawca prac podejmie działania zmierzające do realizacji prac w odmiennej 

technologii niż zakładana i uzgodniona, winien przed przystąpieniem do robót budowlanych 

opracować stosowne opracowania projektowe i uzgodnić je z odpowiednimi jednostkami.  

10. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE. 

Przebudowa mostu oraz drogi na dojazdach do obiektu wykonana zostanie w granicach 

działek Inwestora. Nie przewiduje się trwałych zajęć gruntu 

11. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA. 

Wszystkie prace budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem  

Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47 

poz.401) w sprawie BHP podczas prac i wykonywania robót budowlanych, pod nadzorem 

osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót.  

Roboty przy budowie obiektów inżynierskich będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, 

przy zatrudnieniu przekraczającym 20 pracowników. 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane Wykonawca robót zobowiązany jest do 

opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robót 

budowlanych. 

Wszystkie niezbędne dane wyjściowe, zwane dalej wytycznymi BIOZ, zostały zawarte w 

odrębnym opracowaniu – Projekt Zagospodarowania Terenu - Informacja dotycząca 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje 

niebezpieczne. Pracownicy wykonujący prace budowlane powinni być odpowiednio 
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przeszkoleni, a roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót 

powinno być odpowiednio oznakowane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

12. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE. 

• Trasy uzbrojenia traktować jako orientacyjne. Roboty w ich pobliżu prowadzić 

ręcznie wyłącznie pod nadzorem służb technicznych właściciela urządzenia. 

• Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania muszą spełniać wymagania ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92. poz. 881). 

• Przestrzegać wszystkich branżowych przepisów BHP. 

• Obsługa geodezyjna leży w całości po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie 

w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy zlecić uprawnionym jednostkom służby 

geodezyjnej. Po zakończeniu prac całość wykonanych elementów należy nanieść na 

mapy państwowego zasobu geodezyjnego. 

• Dokumentację projektową należy odczytywać w całości. Treść rysunku technicznego 

wchodzącego w skład Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryką. Inne 

obiekty pokazane na tym rysunku mogą być traktowane jedynie informacyjnie. 

• Rysunek należy interpretować w powiązaniu z innymi odpowiadającymi rysunkami 

Dokumentacji projektowej.  

• Dokumentację projektową sporządzono na aktualnej mapie do celów projektowych.  

• Naniesiona lokalizacja obiektów i urządzeń podziemnych jest orientacyjna. 

Nie wyklucza się istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury 

terenu. 

• Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji należy uzgadniać 

z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego (nadzór autorski). Projekt podlega ochronie z tytułu praw 

autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z późniejszymi zmianami). 

Opracował:  

Tomasz Śmiały 
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Projekt budowlany i wykonawczy 

Część rysunkowa 
 

SPIS DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ 

Lp. Tytuł Nr rysunku 

1. Orientacja   01 

2. Plan Zagospodarowania Terenu 02 

3. Rysunek zestawczy 03 

4. Zbrojenie kap chodnikowych  04 

5. Zbrojenie płyty nadbetonu 05 

6. Zbrojenie płaszcza filarów  06 

7. Zbrojenie skrzydeł i ścianki zaplecznej  07 
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Rysunek nr .1 – Orientacja 
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Rysunek nr .2 – Zagospodarowanie terenu 
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Rysunek nr .3 – Rysunek zestawczy 
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Rysunek nr .4 – Zbrojeni kap chodnikowych 
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Rysunek nr .5 – Zbrojenie płaszczy filarów 
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Rysunek nr .6 – Zbrojenie płyty nadbetponu 
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Rysunek nr .7 – Zbrojenie skrzydeł i ścianek zaplecznych 
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Załączniki  
dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia 
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