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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
 
 
 
 
 

Oświadczam, iŜ Projekt Budowlany przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 0739 Z w km 6+542 w miejscowości Białuń (nad rzeką Giełdnicą), został 

sporządzony w sposób zgodny z  umową i jest kompletny. 

 

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma słuŜyć. 

 

Skutki wynikające z ewentualnych błędów lub braku kompletności zostaną uzupełnione 

zgodnie z ustaleniami umowy. 

 
 
 
 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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Kopia mapy do celów projektowych 
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Wypisy z rejestru gruntów 
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Kopie uprawnie ń budowlanych projektanta i sprawdzaj ącego 
  



Projekt Budowlany przebudowy mostu drogowego w km 6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnicą 

 

BI CONCEPT  12

 
 



Projekt Budowlany przebudowy mostu drogowego w km 6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnicą 

 

BI CONCEPT  13

 
  



Projekt Budowlany przebudowy mostu drogowego w km 6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnicą 

 

BI CONCEPT  14

 
 
 
 

 

 

 
Kopie za świadcze ń o przynale Ŝności do OIIB projektanta  

i sprawdzaj ącego 
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Uzgodnienie ZUD 
 
 
Z uwagi na brak sieci projektowanych w obrębie terenu inwestycji Projekt Budowlany nie 
podlega uzgodnieniu ZUD (zgodnie z rozporządzeniem MRRiB z dnia 2 kwietna 2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej). 
  



Projekt Budowlany przebudowy mostu drogowego w km 6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnicą 

 

BI CONCEPT  18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część opisowa 
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PODSTAWY OPRACOWANIA  

 

PODSTAWY FORMALNE 
 

Podstawą opracowania jest umowa nr 04/UD/P/09 z dnia 16.02.2009r. zawarta 

z Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na wykonanie projektu 

przebudowy mostu drogowego w km 6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości 

Białuń nad rzeką Giełdnicą. 

 

PODSTAWY TECHNICZNE 
 

W pracy wykorzystano: 

• Akty prawne: 

[1] Ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (urzędowy tekst jednolity Dz.U. nr 106, poz. 1126 z 

2000r. z późniejszymi zmianami) 

[2] Rozporządzenie MTiGM nr 735 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735) 

[3] Rozporządzenie MTiGM nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 430 z 1999r. poz. 430) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach 

[5] Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. 58 z 2003r. poz. 515 z późniejszymi zmianami 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

 

• Normy i instrukcje: 

[7] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 

[8] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

 

• Inne 

[9] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego zadania. 

[10] Przegląd szczegółowy, Opracowanie INWEST-PROJEKT mgr inŜ. Dariusz Bury, Wołczkowo 2005 

[11] Opinia geotechniczna z warunków posadowienia, Opracowanie Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki 

Szczecińskiej - Laboratorium Drogowe, Szczecin 2009. 

[12] Mapa do celów projektowych z pomiarami inwentaryzacyjnymi sytuacyjno-wysokościowymi, GEOSERVICE, 

Stargard Szczeciński 2009r. 

[13] Inwentaryzacja i wizje w terenie, luty – maj 2009 
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PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu drogowego usytuowanego nad rzeką 

Giełdnicą w km 6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości Białuń, polegająca na: 

- remoncie konstrukcji nawierzchni odcinka drogi powiatowej stanowiącej bezpośredni 

dojazd do obiektu – odcinek ok. 60m 

- wykonaniu przepustu drogowego w świetle istniejącego mostu, bez rozbiórki jego konstrukcji 

- wykonaniu elementów wyposaŜenia drogi (tj. bariery energochłonne, korytka ściekowe) 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla 

przebudowy powyŜszego zadania. 

 

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA  

 

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest pomiędzy miejscowością Białuń 

a Stara Dąbrowa na północ od drogi wojewódzkiej nr 142 i obejmuje odcinek drogi 

powiatowej od km 6+512,00 do km 6+572,00. 

W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia brak jest zabudowy mieszkaniowej 

i przemysłowej.  

WzdłuŜ drogi po jej stronie zachodniej przebiega nieczynna linia kolejowa. 

Przedmiotowy obiekt i droga powiatowa zlokalizowane są na działkach: 

– nr ew. 1 w obr. Stara Dąbrowa, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie ZDP 

Stargard Szczeciński 

– nr ew. 130 w obr. 5 Stara Dąbrowa, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie 

ZDP Stargard Szczeciński 

– nr ew. 42 w obr. Stara Dąbrowa, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie 

Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego mostu (powierzchnia objęta robotami 

budowlanymi) brak jest drzew, które winno się zlikwidować przed rozpoczęciem robót 

budowlanych.  

 
DROGA 

Na istniejącą DP nr 0739 Z składa się jedna jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego 

o szerokości ok. 6,00m. Po obu stronach drogi zlokalizowane są pobocza trawiaste 

o szerokości ok. 1,5m. Analizowany odcinek drogi przy moście nie ma urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu tj. krawęŜniki  i bariery ochronne 
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Istniejąca jezdnia ma spadek poprzeczny daszkowy. Spadki podłuŜne istniejącej 

nawierzchni drogowej kształtują się w granicach ~1 %  w kierunku od mostu.  

Przedmiotowy odcinek drogi podlegający opracowaniu zlokalizowany jest sąsiedztwie 

mostu i stanowi bezpośrednie dojazdy do obiektu. 

Stan nawierzchni jest przeciętny. 

 
MOST 

Konstrukcję nośną stanowi Ŝelbetowy ustrój płytowo-belkowy  

W przekroju poprzecznym 6 belek głównych o szerokości 0,30m, wysokości (bez płyty 

pomostu) 0,21m i rozstawie osiowym 1,52m. 

Przyczółki ze skrzydłami betonowe, masywne, posadowione bezpośrednio  

Nawierzchnia na moście z betonu asfaltowego. Chodniki betonowe bez nawierzchni. 

W obiekcie nie stwierdzono dylatacji ani łoŜysk – ustrój nośny wtopiony w przyczółki. Brak 

jest barier energochłonnych oraz schodów skarpowych. 

Na skraju wsporników pochodnikowych zlokalizowane są betonowe balustrady 

o szerokości 0,15m i wysokości 1,1m. 

Zgodnie z wykonanym przeglądem szczegółowym mostu [10] obiekt jest w stanie 

przedawaryjnym.   

 

RZEKA 

Most znajduje się w km 7+300 rzeki Giełdnica.  

Giełdnica na tym fragmencie przepływa przez szerokie obniŜenie terenu, w rejonie drogi 

płynie w kierunku wschodnim a za mostem zmienia kierunek na południowy gdzie wpływa 

do rzeki Krąpiel koło Nowej Dąbrowy. Rzędne dna obniŜenia na dokumentowanym 

obszarze wynoszą ok. 55 m n.p.m. natomiast rzędne nasypu drogi ok. 56,5 m n.p.m. 

Koryto jest w naturalne, dno i skarpy koryta nieumocnione. 

 
UZBROJENIE TERENU 

W obszarze inwestycji objętym opracowaniem brak jest sieci uzbrojenia terenu. 

 

ODWODNIENIE 

Odwodnienie  DP nr 3029 N odbywa się powierzchniowo przez skarpy, rowy i tereny 

zieleni do rzeki Giełdnicy. 
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu, 

a projektowane rzędne terenu -podane na rysunkach- nawiązują do istniejących rzędnych 

terenu.  

 

DROGA 

Niniejsza dokumentacja zakłada remont nawierzchni drogi na odcinku ~60m. 

Zakres prac obejmuje rozbiórkę starej istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej 

konstrukcji dostosowanej do kategorii ruchu KR3.  

Projektowana niweleta w nieznacznym stopniu została skorygowana pod względem 

wysokościowym z uwagi na występujący na istniejącym obiekcie mostowym garb. 

Nowoprojektowana niweleta polepsza warunki i komfort jazdy. 

Remont nawierzchni realizowany jest na odcinku prostym i zastosowano parametry trasy 

w profilu podłuŜnym: dwie proste o spadku 0,42%. 

Remont nawierzchni nie narusza zasad i warunków odwodnienia. 

Typowy przekrój poprzeczny przez drogę jest następujący: 

Jezdnia główna   2x3,0m 

Pobocza umocnione  2x1,5m 

 

PRZEPUST 

Projekt zakłada przebudowę przedmiotowego mostu polegającą na wbudowaniu w jego 

światło (wzmocnieniu) nowego przepustu z balch falistych karbowanych. 

Podstawowe parametru geometryczne: 

– światło poziome na rzędnej wody miarodajnej  2,92 m 

– światło pionowe      3,30 m 

– długość całkowita przewodu    8,40m 

– długość całkowita ze skrzydłami (istniejącego mostu) 13,00m 

– szerokość uŜytkowa (opaski + jezdnia)   1,00+6,00+1,00m 

– szerokość całkowita     9,10m 

– klasa obciąŜeń – B wg PN-85/S-10030 

 

UZBROJENIE TERENU 

W obszarze inwestycji objętym opracowaniem brak jest sieci uzbrojenia terenu. Nie 

planuje się wykonywania w ramach niniejszej inwestycji nowych sieci uzbrojenia terenu. 
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ODWODNIENIE 

Odwodnienie drogi powierzchniowe bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

W rejonie przepustu woda odprowadzana korytkami drogowymi i skarpowymi poprzez 

rowy i tereny zieleni do rzeki Giełdnicy. 

 

OCHRONA KONSERWATORSKA  

 

Most oraz przyległy teren nie są objęte ochroną konserwatorską. 

 

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  

 

Teren lokalizacji obiektu nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

ZAGROśENIE DLA ŚRODOWISKA 

 

W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty o zwiększonych 

wymaganiach w zakresie ochrony środowiska, m.in. szpitale, szkoły, przedszkola. 

Teren projektowanego mostu nie jest połoŜony w obszarze prawnie chronionym (t.j. parki, 

rezerwaty, obszary Natura 2000) ustanowionym w trybie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).  

W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest innych, ustanowionych form przyrody, takich jak 

pomniki przyrody lub rezerwaty. 

NajbliŜszy obszar chroniony Natura 2000 znajduje się w odległości około 5 km na wschód, 

jest to Ostoja Ińska, obszar specjalnej ochrony ptaków - kod obszaru PLB320008.  

 

Planowana inwestycja polegać będzie na remoncie nawierzchni istniejącej i funkcjonującej 

drogi oraz wbudowaniu nowego przepustu w światło istniejącego mostu. 

Inwestycja (w szczególności wbudowanie nowego przepustu i wykonanie nowej 

konstrukcji nawierzchni jezdni z jednoczesną korektą niwelety trasy oraz wykonanie 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu) spowoduje zasadniczy wpływ na polepszenie funkcji 

technicznych i uŜytkowych obiektu. 

Ponadto poprawiona zostanie płynność ruchu i w konsekwencji zmniejszona zostanie 

emisja spalin i hałasu. 

Projektowane prace nie mają wpływu na środowisko. 
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Część graficzna 
 
 
 
 

i. M-00 Orientacja 

ii. PZT  Projekt zagospodarowania terenu 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
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Opis techniczny 
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PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu drogowego nad rzeką Giełdnicą w km 

6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości Białuń polegająca na: 

- remoncie konstrukcji nawierzchni odcinka drogi powiatowej stanowiącej bezpośredni 

dojazd do obiektu – odcinek ok. 60m 

- wykonaniu przepustu drogowego w świetle istniejącego mostu, bez rozbiórki jego konstrukcji 

- wykonaniu elementów wyposaŜenia drogi (tj. bariery energochłonne, korytka ściekowe) 

 

Most – stan istniej ący  

Konstrukcję nośną stanowi ustrój płytowo-belkowy  

W przekroju poprzecznym 6 belek głównych o szerokości 0,30m, wysokości (bez płyty 

pomostu) 0,21m i rozstawie osiowym 1,52m. 

Przyczółki ze skrzydłami betonowe, masywne, posadowione bezpośrednio  

Nawierzchnia na moście z betonu asfaltowego. Chodniki betonowe bez nawierzchni. 

W obiekcie nie stwierdzono dylatacji ani łoŜysk – ustrój nośny wtopiony w przyczółki. Brak 

jest barier energochłonnych na moście i dojazdach oraz schodów skarpowych. 

Na skraju wsporników pochodnikowych zlokalizowane są betonowe balustrady 

o szerokości 0,15m i wysokości 1,1m. 

Przeszkoda – rzeka Giełdnica (km 7+300 rzeki). Koryto jest w naturalne, dno i skarpy 

koryta nieumocnione. 

Zgodnie z wykonanym przeglądem szczegółowym mostu [10] obiekt jest w stanie 

przedawaryjnym.   

 

Podstawowe parametry obiektu: 

− rozpiętość mostu w świetle podpór  3,95m 

− wysokość światła mostu    ~3,50m 

− rozpiętość teoretyczna    1,05x4,00=4,10m 

− długość całkowita ze skrzydłami podpór  13,0m 

− szerokość uŜytkowa    0,80+7,20+0,80m 

− szerokość całkowita    9,10m 

− kąt skosu podpór obiektu z osią drogi   90° 

− kąt skrzyŜowania drogi z rzeką    85° 

− rok budowy      1945 
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Przepust – stan projektowany 

Lokalizacja i dane ogólne 

Projektowana konstrukcja przepustu usytuowana jest w świetle mostu istniejącego. 

Podstawowe parametru geometryczne: 

- światło poziome na rzędnej wody miarodajnej  2,92 m 

- światło pionowe      3,30 m 

- długość całkowita przewodu    8,40m 

- długość całkowita ze skrzydłami podpór   13,00m 

- szerokość uŜytkowa (opaski + jezdnia)   1,00+6,00+1,00m 

- szerokość całkowita     9,10m 

- klasa obciąŜeń – B wg PN-85/S-10030 

Przeznaczenie 

Obiekt ma za zadanie przeprowadzenie rzeki Giełdnicy pod drogą powiatową nr 0739 

Z w miejscowości Białuń. 

Rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe 

Ustrój nośny: 

Konstrukcja nośna hybrydowa – istniejące konstrukcja Ŝelbetowa wzmocniona 

konstrukcją podatną z blachy falistej. 

Posadowienie:  

Posadowienie istniejących podpór bezpośrednie, posadowienie konstrukcji podatnej 

z balchy falistej – bezpośrednie. 

Płyty przejściowe: 

Płyty przejściowe Ŝelbetowe o długości 4,0m pod warstwami nawierzchni oparte na 

istniejących trzonach podpór. 

WyposaŜenie obiektu 

Izolacje 

Zaprojektowano izolację górnej powierzchni pomostu i płyt przejściowych z izolacji 

termozgrzewalnej. 

Dla stykających się z gruntem powierzchni betonu zaprojektowano powłokową izolację 

bitumiczną na zimno. 

Nawierzchnie na moście 

Nawierzchnia jezdni: 

40 mm warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 

80 mm warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 

Nawierzchnia opasek betonowych cienkowarstwowa na bazie Ŝywic epoksydowych. 



Projekt Budowlany przebudowy mostu drogowego w km 6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnicą 

 

BI CONCEPT  31

Elementy zabezpieczenia ruchu 

Na krawędziach obiektu zaprojektowano barieroporęcze typu sztywnego. 

Koryto potoku 

Zaprojektowano umocnienie podnóŜa skarp koryta palisadą z palików drewnianych 

melioracyjnych. 

 

Droga – stan istniej ący 

Lokalizacja. 

Droga podlegająca remontowi stanowi bezpośredni dojazd do przebudowywanego mostu 

i obejmuje km 6+512,00 do km 6+572 drogi powiatowej nr 0739 Z, odcinek Białuń – Stara 

Dąbrowa. 

Opis geometrii. 

Na istniejącą DP nr 0739 Z składa się jedna jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego 

o szerokości ok. 6,0m oraz pobocza gruntowe o szerokości 1,5m. 

Droga w planie przebiega po prostej, w profilu ma spadki podłuŜne ok. 1% w kierunkach 

od obiektu. 

Konstrukcja nawierzchni 

Na podstawie przeprowadzonych odwiertów stwierdzono ze nawierzchnia składa się 

z mieszanek mineralno-asfaltowych typu beton asfaltowy o grubości od 6 cm do 10,5cm 

oraz betonu smołowego od 6,5 cm do 18 cm) ułoŜonych na podbudowie z tłucznia. Stan 

mieszanek bitumicznych wskazuje na znacznie posunięty proces starzenia. 

Badania nośności belką Benkelmana wykazały ugięcie miarodajne 1,38mm i obliczeniowe 

1,39mm, co oznacza grubość wzmocnienia dla trwałości zmęczeniowej 800 000 osi 

obliczeniowych 100kN równą 32cm co przełoŜyło się na min 16cm nowych warstw MMA.  

Istniejąca jezdnia ma spadek poprzeczny daszkowy.  

Odwodnienie. 

Odwodnienie  DP nr 3029 N odbywa się powierzchniowo przez skarpy, rowy i tereny 

zieleni do rzeki Giełdnicy. 

Oświetlenie. 

DP nr 3029 N na docinku objętym opracowaniem brak jest oświetlenia. 

Organizacja ruchu. 

Ze względu na zły stan obiektu mostowego na obiekcie jest ograniczenie do 10t. 

Urządzenia obce. 

W rejonie korpusu drogi nie przebiegają Ŝadne urządzenia obce. 
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Droga – stan projektowany 

Niweleta. 

Projektowana niweleta w nieznacznym stopniu została skorygowana pod względem 

wysokościowym z uwagi na występujący na obiekcie mostowym garb.  

Remont nawierzchni realizowany jest na odcinku prostym i zastosowano parametry trasy 

w profilu podłuŜnym: dwie proste o spadku 0,42%. 

Remont nawierzchni nie narusza zasad i warunków odwodnienia. 

Oś w planie 

Oś drogi w planie bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny. 

Typowy przekrój poprzeczny: 

Jezdnia główna    2x3,00m 

Pobocza     2x1,50m – zgodnie z dokumentacją rys. 

Konstrukcja drogi 

Zaprojektowano następujące konstrukcję: 

- 4cm warstwa ścieralna z SMA 0/12,8mm 

- 8cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/20mm  

- 11cm podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm 

- 20cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

- podłoŜe G1 

Odwodnienie. 

Odwodnienie grawitacyjne przez skarpy, rowy i tereny zieleni do rzeki Giełdnicy – bez 

zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

Organizacja ruchu. 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

W wyniku remontu drogi i przebudowy mostu na przepust zlikwidowane zostanie 

ograniczenie przed mostem do 10t. 
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Informacja dotycz ąca BIOZ 

ze wzgl ędu na specyfik ę projektowanego obiektu budowlanego 
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Zakres robót obj ętych obowi ązkiem sporz ądzenia planu BIOZ 

W ramach przebudowy mostu będą występować następujące roboty stwarzające zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a. rozbiórki drogi i elementów obiektów budowlanych  

b. roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów  

c. roboty prowadzone w pobliŜu czynnej linii komunikacyjnych – drogi powiatowej 

d. roboty prowadzone w rzekach 

e. montaŜ, demontaŜ rusztowań 

Dla ww. robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 

przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, uwzględniające 

między innymi następujące informacje: 

− plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpoŜarowych i sprzętu 

ratunkowego 

− zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 

− wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

− informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji; 

− informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagroŜenie; 

− informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

1.  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia,  

2. określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagroŜeń,  

3. określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 

− określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy; 

− wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 

− wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

  



Projekt Budowlany przebudowy mostu drogowego w km 6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnicą 

 

BI CONCEPT  35

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. 

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy 

powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdów ciągowych.  

Dla pojazdów mechanicznych i rowerów naleŜy w miarę moŜliwości wyznaczyć miejsca 

postoju (parkingi).  

Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne 

z przepisami o ruchu na drogach publicznych.  

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do uŜywanych 

środków transportowych i nasilenia ruchu. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zaopiniowania projekt organizacji ruchu w poszczególnych etapach realizacji, który będzie 

przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarządzający ruchem. W zaleŜności 

od realizowanego etapu robót i wynikającej stąd konieczności wprowadzenia nowej 

organizacji ruchu Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu 

w trybie jak wyŜej. 

Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp. objęte obszarem budowy 

a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi 

z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu 

i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, koszenie trawy, 

czyszczenie jezdni, odśnieŜanie,  wywóz śniegu itp.) 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Nadzór. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 

a wynikających ze skaŜenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2. Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

−−−−  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

−−−−  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

−−−−  moŜliwością powstania poŜaru. 

Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Nadzorem. 

 

Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji. 

 

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorów 

uŜytkownika. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowane władze  

i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową i innych budowli, 

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Nadzór będzie na 

bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

JednakŜe Nadzór nie będzie ingerował w takie. 
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Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 

BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06 2003 DZ. U Nr 120 i uzgodni go 

z InŜynierem.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna naleŜy w szczególności zwrócić uwagę aby: 

− operatorzy cięŜkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 

uprawnienia  

− naleŜy opracować projekt technologii i organizacji robót, 

− przy robotach wykonywanych na wysokościach powyŜej 2 m stanowiska pracy naleŜy 

zabezpieczyć barierami), 

− teren budowy, w miarę moŜliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem  

− Ŝurawie i inne wysokie konstrukcje winny być po zmroku oświetlone; w najwyŜszym 

punkcie oświetlone światłem koloru czerwonego, 

− zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 

elektrycznego, 

− skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem 

osób niepowołanych, 

− haki do przemieszczania cięŜarów oraz liny winny być atestowane, 

− wykopy o głębokości powyŜej 1 m winny być zabezpieczone, 

− otwory technologiczne w ścianach, stropach, biegi schodów naleŜy zabezpieczyć 

barierami, 

− uŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po jego odbiorze potwierdzonym 

w dzienniku budowy, 

− pracownicy na budowie winni być wyposaŜeni w kaski ochronne, 

− na terenie budowy winna być przenośna apteka. 
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Podstawa opracowania  

[1]  Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami)  

[3]  Dz U. nr 109 poz. 704 z dnia 2 września 1997 r. Rozporządzenie Ministrów w sprawie 

słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami. 

[4]  Dz U. nr 62, poz 287 z dnia 28 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie rodzajów pracy wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

[5]  Dz.U. nr 13 poz. 93 z dnia 28 marca 1972 r. Rozporządzenie Ministra Budownictwa 

i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych.  

[6]  Dz.U. nr 7 poz. 30 z dnia 10 lutego 1977 r. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

 
  



Projekt Budowlany przebudowy mostu drogowego w km 6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnicą 

 

BI CONCEPT  40

 
 

 

 

 

 

Wyci ąg z dokumentacji bada ń geotechnicznych podło Ŝa 
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1. Budowa geologiczna i hydrogeologia 

Rzeźba analizowanego obszaru związana jest ściśle z ostatnim zlodowaceniem bałtyckim, 

a zwłaszcza z okresem regresji lądolodu - recesywną fazą pomorską i pasem wzgórz 

morenowych subfazy Rosenthal – Szczecin. Ukształtowanie terenu reprezentuje rzeźbę 

młodo glacjalną o niezwykle duŜej róŜnorodności form ukształtowania terenu. 

Na czoło wysuwa się wysoczyzna moreny falistej i płaskiej – powierzchnia powstała na dnie 

lodowca. Rzeźba powierzchni ukształtowana została w wyniku działalności potęŜnego lobu 

Odry. Na wschód od dokumentowanego obszaru znajduje się kem zbudowany 

z warstwowych piasków, mułków i Ŝwirów. Obecnie przecina go droga Szczecin-Chociwel 

znajduje się bobrownicka morena czołowa silnie zaburzona. Na dokumentowanym obszarze 

dominują utwory czwartorzędu, o miąŜszości przewaŜnie od 60 do nawet 100 m, a takŜe 

neogenu, który wstępuje na głębokości od 40 do 100 m p.p.t. Utwory te wykazują 

skomplikowaną budowę geologiczną pod względem strukturalnym i litologicznym. 

Dokumentowany obszar leŜy w obniŜeniu wytopiskowym, w którym deponowały się materiały 

z wytapiającego się lodowca głownie mułki a w okresie poźniejszym grunty organiczne. 

2. Warunki wodne 

Poziom zwierciadła wody w Giełdnicy wynosi ok. 53,2 m n.p.m. Z uwagi na charakterystyczna 

budowę geologiczną (generalnie namuły i torfy rozłoŜone naleŜą do gruntow słabo 

przepuszczalnych) w odwiertach wodę w odwiertach nawiercono jako silne sączenia w pyłach 

od 23 do 4,5m p.p.t. 

3. Charakterystyka geotechniczna podłoŜa 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdza się, Ŝe nasyp 

składający się głownie z piasku gliniastego drogi powiatowej został wykonany bezpośrednio 

na terenie bez usunięcia warstwy humusu miąŜszość nasypu wynosi 1,3. PoniŜej nawiercono 

warstwę humusu i gruntow organicznych reprezentowanych przez torfy i szare namuły (łączna 

grubość tych warstw wynosiła od 0,7 do 1,0m) PoniŜej występują pyły zastoiskowe brązowe 

głębiej szare. Pyły są w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Pod względem stopnia 

skonsolidowania naleŜy zaliczyć je do genezy C. 

Szczegołowy opis gruntow wraz z parametrami został przedstawiony na załączonych kartach 

otworow. Ze względu na charakter podłoŜa budowlanego oraz ze względu na charakter 

projektowanego obiektu problem zakwalifikowano do II Kategorii Geotechnicznej 

(Rozporządzenie MSWiA Dz. U. nr 126 z roku 1998, poz. 839). 
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Dokumentacja rysunkowa 
 
 
 

i. D-01  Plan sytuacyjny 

ii. D-02  Typowy przekrój konstrukcyjny 

iii. D-03  Niweleta 

iv. M-01  Rysunek zestawczy 

v. IG  Inwentaryzacja geometryczna (stan istniejący) 
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