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Dzia  robót: 
45000000-7 Roboty budowlane 

 
Grupy, klasy i kategorie robót: 
 
Grupa robót  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  

Klasa robót  

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

Kategoria robót  

45111000-8 Rozbiórka, przygotowanie pod budow  oraz prace dotycz ce oczyszczania 

 
Grupa robót  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci 
oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej 

Klasa robót  

45220000-5 Prace budowlane i in ynieryjne 

Kategoria robót  

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

45223000-6 Konstrukcje 

 
Grupa robót  

45400000-1 Roboty wyko czeniowe 

Klasa robót  

45410000-4 Prace tynkarskie 

Kategoria robót  

45442200-9 Prace dotycz ce nak adania ok adzin antykorozyjnych 

 
Grupa robót  

45500000-2 Wynajem maszyn i urz dze  dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i l dowych oraz 
operatora sprz tu 

Klasa robót  

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obs ug  operatorsk  

45510000-5 Wynajem d wigów oraz operatorów d wigów 
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WIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami), my ni ej o wiadczamy, e Projekt Budowlano-

wykonawczy: 

„Odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem oraz odbudow  cz ci drogi gminnej wraz 
z podbudow  na dzia kach nr 569 dr. i 460 ( wody p yn ce) w G uszycy na cznej powierzchni 

80 m2- (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r. ) 
 

jest wykonany zgodnie z umow  oraz zosta  sprawdzony i uznany za sporz dzony prawid owo, 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, e jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma s . 

 

Bran a mostowa 
ówny projektant: 

mgr in . Maciej Kopel  
72/DO /05 

 Sprawdzaj cy 
mgr in . Maciej Boberski 
OPL/0753/PWOM/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
Zastosowane w projekcie materia y, urz dzenia wyposa enia i sprz t mog  by  zast pione 
innymi pod warunkiem: 
- zachowania wymaga , co do jako ci, w asno ci i parametrów technicznych, 
- uzyskania akceptacji Projektanta i In yniera. 

 
 

Smolec, marzec 2015 r.  
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu muru 

oporowego na rowie R-W, dzia ka nr 460 w G uszycy. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu obiektu w miejscowo ci G uszyca na 

rowie R-W, dzia ka nr 460. 

Obiekt znajduje si  w ci gu komunikacyjnym drogi lokalnej.  

Niniejsze opracowanie ma na celu przywrócenie parametrów u ytkowych obiektu i 

obejmuje swym zakresem mur oporowy w nawi zaniu do istniej cej drogi.   

Projekt remontu obiektu zak ada prowadzenie prac przy ca kowitym zamkni ciu ruchu. 

Zakres opracowania w szczególno ci obejmuje: 

 opis techniczny obiektu, 

 rysunki konstrukcyjne, 

 szczegó owe rysunki rozwi za  konstrukcyjnych, 

 szczegó owe specyfikacje techniczne, 

 przedmiar robót wraz z obmiarem/wyliczeniami, 

 kosztorys ofertowy, 

 kosztorys inwestorski. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Urz du Gminy G uszyca z siedzib  w G uszycy 

ul. Grunwaldzka 55 58-340 G uszyca. 

Podstaw  do sporz dzenia opracowania stanowi : 

 Ogl dziny obiektu, inwentaryzacja i materia y zdj ciowe, 
 Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego. 

Materia y wykorzystane w dokumentacji  
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 Obowi zuj ce warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu 

projektowania ulic, a w szczególno ci: 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430). 

 Katalog „WT2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” – Warszawa 2008r. 

 „Wytyczne projektowania ulic” – wydane przez GDDP w 1992 r. (w skrócie WPU-92). 

 „Katalog wzmocnie  i remontów nawierzchni podatnych i pó sztywnych” – wydany przez 

GDDP w 2001 r. (w skrócie KWRNPP-2001). 

 Obowi zuj ce normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu 

obejmuj cego temat projektu. 
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1. Istniej ce zagospodarowanie terenu 

Remontowany odcinek muru wzd  cieku R-W na dzia ce nr 460 to konstrukcja oporowa 

drogi lokalnej. Na odcinku obj tym opracowaniem na d ugo ci 5m powsta o osuwisko w wyniku 

naruszenia konstrukcji istniej cego muru. Mury oporowe wyst puj ce w obr bie 

przedmiotowego odcinka cieku s  wykonane z bloków kamiennych czonych zapraw  

Mur na ca ej d ugo ci nie jest wyposa ony w bariery ochronne.  

4.1.1. Ukszta towanie wysoko ciowe terenu 

W obr bie istniej cego obiektu teren jest podgórski. 

4.1.2. Obiekty i urz dzenia sta e 

Odbudowywany obiekt znajduje si  w ci gu cieku R-W. Teren wokó  obiektu to teren 

niezabudowany. 

4.1.3. Sieci uzbrojenia podziemnego wyst puj ce w rejonie obiektów 

W pobli u przedmiotowego obiektu nie wyst puj adne sieci. 

4.1.4. Pod e gruntowe 

W ramach projektu nie wykonano rozpoznania geologicznego w zwi zku z ograniczonym 

zakresem prac . 
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4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.2.1. Powierzchnia terenu 
Nie zmienia si  zagospodarowania terenu wokó  obiektu.  

4.2.2. Uk ad komunikacyjny 

Realizacja remontu nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania istniej cego terenu. 

4.2.3. Kolizje i ich rozwi zanie 

Nie przewiduje si  kolizji z elementami uzbrojenia terenu. 

4.3. Ochrona konserwatorska 
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w rejonie wyst powania stanowisk 

archeologicznych.  

W trakcie ewentualnych ratowniczych bada  archeologicznych wszelkie odkryte 

przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaj  ochronie 

prawnej  w  my l  przepisów  ustawy  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  

zabytkami. 

4.4. Wp yw eksploatacji górniczej 
Teren nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej. 

4.5. Szata ro linna. 
Na terenie projektowanej inwestycji nie znajduj  si  drzewa i krzewy. Nie ingeruje si  w 

szat  ro linn .  

4.6.  Lokalizacja inwestycji 
Planowana inwestycja zlokalizowana b dzie w województwie dolno skim, powiecie 

wa brzyskim, na terenie Gminy G uszuca. 
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5. ZAGRO ENIA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO 
Omawiany rodzaj przedsi wzi cia charakteryzuje si  wyst powaniem oddzia ywania na 

rodowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwi za  technicznych 
opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsi wzi cia stwierdza si  brak 
jego ci ego, wtórnego, skumulowanego oddzia ywania we wszystkich komponentach 

rodowiska.  
W fazie realizacji przedsi wzi cia nale y si  spodziewa  nast puj cych uci liwo ci dla rodowiska: 

 emisja odpadów - np. kawa ki tarcicy i drewna (deskowanie), pr ty stalowe, resztki 
betonu i mleczka cementowego, czy te  nadmiar ziemi powsta y z wykopów. Ilo  
powstaj cych odpadów jest trudna do ustalenia zale y od wielu czynników, a przede 
wszystkim od staranno ci realizacji przedsi wzi cia. Wszystkie powsta e w wyniku 

realizacji inwestycji odpady przewiduje si  odwie  na wysypisko mieci, 
 emisja ha asu powodowana prac  maszyn budowlanych, 
 emisja substancji zanieczyszczaj cych do powietrza, 

Wymienione wy ej oddzia ywanie przedsi wzi cia jest ci le zwi zane z czasem jego 
realizacji, czyli uci liwo ci maj  okre lony czas wyst powania. W czasie budowy jedynie niektóre 
prace budowlane powoduj  emisj  ha asu i gazów do powietrza, dlatego te  mog ce pojawi  si  

uci liwo ci w fazie budowy maj  charakter chwilowy i nieci y, ograniczony do okresu kilku dni 
dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasi g uci liwo ci powodowanych przez prace 
budowlane przy przedsi wzi ciu maj  niewielki zasi g (do 300 m). Brak oddzia ywania sta ego, 
wtórnego, skumulowanego i transgranicznego.  

Faza eksploatacji charakteryzuje si  minimalnym oddzia ywaniem, g ównie przejawiaj cym 
si  emisj  ha asu i spalin. Przyj te w projekcie budowlanym rozwi zania techniczne maj  na celu 

wyeliminowanie negatywnego oddzia ywania na rodowisko. 

5.1. Emisja ha asu 
Po wykonaniu robót nie zmieni si  poziom ha asu w stosunku do obecnego poziomu.  
W trakcie realizacji przedsi wzi cia g ównym ród em emisji ha asu jest prac  maszyn 

nap dzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe, kafary, d wigi, 
adowarki,  spr arki  itp.  Drugie  ród o  emisji  ha asu  to  d wi ki  od  pracy  drobnego  sprz tu  

budowlanego, np. uderzenia m otków podczas robót ciesielskich, praca m ota wyburzeniowego 

podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsi wzi cie budowlane ma charakter 
miejscowego ród a ha asu i mo e powodowa  lokalne uci liwo ci.  
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5.2. Zanieczyszczenie powietrza 
Same prace zwi zane z przebudow  nie wp yn  znacz co ujemnie na zanieczyszczenie 

powietrza. Emisja substancji zanieczyszczaj cych do powietrza b dzie nast powa a w wyniku 
korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprz tu budowlanego. Do atmosfery 

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

gla, w glowodory. 

5.3. Wody powierzchniowe i podziemne 
Inwestycja nie ma wp ywu na wody podziemne, a realizacja obiektu jedynie usprawni 

przep yw wody pod konstrukcj .  

5.4. Powierzchnia terenu 

Nie przewiduje si adnej ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego projektowana 
inwestycja nie b dzie mia a negatywnego wp ywu na otaczaj ce rodowisko przyrodnicze i 

powierzchni  terenu. 

5.5. wiat ro linny 

Realizacja robót budowlanych nie ingeruje w istniej cy wiat ro linny, ani nie narusza gleby 
w jego okolicach. 

5.6. Infrastruktura techniczna 

W czasie przebudowy przedmiotowego obiektu, ruch pieszych b dzie odbywa  si  
alternatywn  tras  wyznaczon  przez administratora obiektu. 

5.7. Zabytki kultury materialnej 

W bezpo redniej blisko ci przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektów 

zabytkowych. Nie wykonano równie  rozpoznania archeologicznego. Planowana inwestycja 
dzie realizowana poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków, na jej prowadzenie nie jest 

wymagane uzyskanie decyzji - pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 

5.8. ycie i zdrowie ludzi 

Aby unikn  zagro ycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nale y odpowiednio 
oznakowa  i zabezpieczy  wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nale y wykonywa  
zachowuj c warunki BHP. 

6. INFORMACJA DOTYCZ CA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania wyst puj  roboty stwarzaj ce 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 
„Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz cej planu bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, pó . i 1126). W zwi zku z powy szym 
przed przyst pieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowi zany jest 
sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ". 

Zakres robót 
Zakres robót obejmuje remont odcinka muru oporowego. 
Kolejno  wykonywania robót 

 Organizacja placu budowy 
 Oznakowanie robót 
 Zabezpieczenie istniej cych sieci 
 Roboty ziemne 
 Roboty rozbiórkowe 
 Roboty budowlano-monta owe 
 Roboty wyko czeniowe 
 Roboty umocnieniowe 
 Roboty porz dkowe 

Wykaz robót budowlanych wyst puj cych przy realizacji inwestycji, których charakter, 
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi: 

 roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko przysypania ziemi  lub upadku 
z wysoko ci, 

 roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci ponad 5,0 
m – rozbiórka elementów konstrukcyjnych obiektów, 

 roboty wykonywane przy u yciu d wigów, których ci ar poszczególnych 
elementów przekracza 1 ton , 

 Osuni cie lub zawalenie si  rozbieranych elementów obiektu in ynierskiego, 
 Zagro enie wynikaj ce z prowadzenia prac w pobli u linii energetycznych, 
 Zagro enie zwi zane z ruchem pojazdów na terenie rozbiórki oraz wyjazdem z 

terenu prowadzenia prac;  
 Zagro enie podczas ci cia materia ów budowlanych z rozbiórki;  
 Zagro enie podczas za adunku gruzu i innych materia ów.  
 Zagro enie pora eniem pr dem elektrycznym podczas prowadzenia prac. 

Rodzaje wykonywanych robót 
 Zagospodarowanie placu budowy 
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 Roboty ziemne 
 Roboty budowlano-monta owe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i elbetowe, 

spawalnicze) 
 Roboty wyko czeniowe 
 Roboty rozbiórkowe 
 Prowadzenie prac w pobli u linii energetycznych i w bezpo rednim zetkni ciu z tymi 

liniami, 
 Maszyny i urz dzenia techniczne u ytkowane na placu budowy 

Instrukta  pracowników przed przyst pieniem do realizacji ka dego rodzaju robót 
szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowi zany do: 

 Szkolenie pracowników w zakresie BHP dla danego rodzaju robót oraz zasady 
post powania w przypadku wyst pienia zagro enia, 

 Zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia 
 Zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
 Zasady stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y 

i obuwia roboczego 
rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z 

wykonywania robót budowlanych. 
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowi zków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo rednich 
zagro  dla ycia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niew ciwa ogólna organizacja pracy 

 nieprawid owy podzia  pracy lub rozplanowanie zada , 
 niew ciwe polecenia prze onych, 
 brak nadzoru, 
 brak instrukcji pos ugiwania si  czynnikiem materialnym, 
 tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy, 
 brak lub niew ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i ergonomii, 
 dopuszczenie do pracy cz owieka z przeciwwskazaniami lub bez bada  lekarskich; 

b) niew ciwa organizacja stanowiska pracy: 
 niew ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy, 
 nieodpowiednie przej cia i doj cia, 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
„Odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem oraz odbudow  cz ci drogi gminnej wraz z 
podbudow  na dzia kach nr 569 dr. i 460 ( wody p yn ce) w G uszycy na cznej powierzchni 80 m2- 
(intensywne opady deszczu lipiec 2014 r. )        14 

 

 brak rodków ochrony indywidualnej lub niew ciwy ich dobór 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

c) niew ciwy stan czynnika materialnego: 
 wady konstrukcyjne czynnika materialnego b ce ród em zagro enia, 
 niew ciwa stateczno  czynnika materialnego, 
 brak lub niew ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce, 
 brak rodków ochrony zbiorowej lub niew ciwy ich dobór, 
 brak lub niew ciwa sygnalizacja zagro , 
 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

d) niew ciwe wykonanie czynnika materialnego: 
 zastosowanie materia ów zast pczych, 
 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

e) wady materia owe czynnika materialnego: 
 ukryte wady materia owe czynnika materialnego; 

f) niew ciwa eksploatacja czynnika materialnego: 
 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
 niew ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana: 
 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 rodowiska 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 wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej, 
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Kierownik budowy powinien podj  stosowne rodki profilaktyczne 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  dla zdrowia i ycia pracowników g ównie przez 
stosowanie technologii, materia ów i substancji nie powoduj cych takich zagro . 

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  
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 opracowan  przez pracodawc . 

rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników 
tych rodków powinny zapewnia  wystarczaj  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami (np. 
upadek z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku, s uchu). 

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

Podstawa prawna opracowania: 

 ustawa  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy  (t.  jedn.  Dz.U.  z  1998  r.  Nr  21  poz.94  z  
pó n.zm.) 

 art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 
z pó n.zm.) 

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pó .zm.) 
 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 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 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 
285) 

 rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 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 1996 r. 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 1996 r. 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 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pó .zm.) 
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 rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. 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 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze  
technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
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7. PROJEKT WYKONAWCZY 

7.1. Stan istniej cy  

Remontowany odcinek muru wzd  cieku R-W na dzia ce nr 460 to konstrukcja oporowa 

drogi lokalnej. Na odcinku obj tym opracowaniem na d ugo ci 20m powsta o osuwisko w wyniku 

naruszenia konstrukcji istniej cego muru. Mury oporowe wyst puj ce w obr bie 

przedmiotowego odcinka cieku s  wykonane z bloków kamiennych czonych zapraw  

Mur na ca ej d ugo ci nie jest wyposa ony w bariery ochronne.  

7.2. Stan projektowany 
 

Zakres prac obejmuje: 

o Wykonanie wykopów pod fundament poni ej g boko ci przemarzania 

o Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac 

o Odwodnienie wykopów 

o Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci min. 0,80 cm szer. 2,2 m 

o Budow  murów kamiennych granitowych na zaprawie cementowej podstawa 
szer.1,2m góra 0,54 m 

o Wykonanie drena u pod nego za murem fi 200 w warstwie filtruj cej 

o Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 60 cm fi 50 mm 

o Zasypanie strefy za murem pospó ka Id 0,97 

o Odtworzenie nawierzchni jezdni 

o Porz dkowanie terenu  humusowanie 

o Transport  i dostarczenie niezb dnych materia ów 

 

7.2.1. Rozbiórka istniej cych elementów obiektu 

7.2.1.1. Zabezpieczenie koryta cieku 

 Przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych konieczne jest zabezpieczenie koryta rzeki 

przed zanieczyszczeniem gruzem rozbiórkowym. W tym celu nale y wykona  pomost na przyk ad 
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z elementów drewnianych. Pomost powinien zabezpiecza  koryto rzeki 2,0 m powy ej i 2,0 m 

poni ej obrysu mostu. 

7.2.1.2. Zakres rozbiórki 

Elementy kamienne nadaj ce si  do ponownego wbudowania, takie jak na przyk ad kostka 

brukowa nale y przekaza  Inwestorowi, który wska e miejsce ich sk adowania. Pozosta e 

materia y pozyskane z rozbiórki stanowi  w asno  Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za ich utylizacj  lub zapewnienie miejsc sk adowania. 

Uszkodzone lub nie nadaj ce si  do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbiórki 

nale y odwie  na z om. 

7.2.1.3. Uwagi do technologii robót rozbiórkowych 

 roboty rozbiórkowe winny by  prowadzone pod nadzorem technicznym, a poprawno  

ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy; 

 roboty rozbiórkowe jako szczególnie niebezpieczne nale y prowadzi  z zachowaniem 

szczególnych zasad bezpiecze stwa, 

 nale y zabezpieczy  jezdni  o oraz ciek przed zanieczyszczeniem przy robotach 

rozbiórkowych 

7.2.2. Organizacja ruchu na czas rozbiórki 

Podczas prac rozbiórkowych obiekt zostanie wy czony z ruchu. 

7.2.3. Technologiczne przeprowadzenie wody 

Przed przyst pieniem do rozbiórki obiektu nale y wykona  technologiczne 

przeprowadzenie  wody  z  koryta  cieku,  w  którym  odbywaj  si  roboty.  Polega  ono  b dzie  na  

wykonaniu  grodzy  ziemnej  10m  przed  obiektem  od  strony  GW  w  celu  spi trzenia  wody  w  

korycie. Nast pnie nale y zainstalowa  na stojakach wzd  istniej cego koryta dwie rur   1000 

ugo ci 15 m, przez które przeprowadzona b dzie woda. Rur  nale y montowa  w sposób 

umo liwiaj cy przesuwanie jej w trakcie wykonywania robót. 

Nale y przewidzie  przepompowywanie wody z odcinka wykonywanych prac pompami 

wysokowydajnymi. 
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7.2.4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 

Teren budowy zostanie ogrodzony i niedost pny dla osób bezpo rednio niezatrudnionych 

przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracuj cych przy budowie nale y 

wykona  pomosty robocze z barier  zabezpieczaj . 

Harmonogram, kolejno  realizacji poszczególnych robót i szczegó owa technologia 

wykonywania wszystkich robót w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawc . 

Podczas wykonywania robót zwi zanych z budow  nale y mie  na uwadze ochron  

rodowiska i zapewni  w Projekcie Technologii i Organizacji Robót jak najmniejszy wp yw 

inwestycji na rodowisko. 

Wszystkie zastosowane materia y powinny posiada  Aprobat  Techniczn  wydan  przez 

IBDiM. 

 Roboty budowlane nale y prowadzi  zgodnie z ogólnymi przepisami BHP oraz z 

przepisami obowi zuj cymi przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych. Prace nale y 

prowadzi  zgodnie z: 

 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.2003r Nr 47, poz.401); 

 Rozporz dzeniem  Ministra  Gospodarki  z  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.2001r Nr 118, poz.1263); 

 Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
rodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30). 

7.3. Docelowa organizacja ruchu 

Organizacja ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome b dzie odtworzone. 
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8. RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 

 

Rys. 1 Orientacja 

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu  

Rys. 3 Rysunek zestawczy  
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9. ZA CZNIKI DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I UZGODNIENIA 

 

9.1. Uprawnienia budowlane, przynale no ci do Izby In ynierów Budownictwa, Maciej 

Kopel, Maciej Boberski 

 


