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OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu  zagospodarowania terenu dla przebudowy przepustu drogowego, w km 47+670 
drogi wojewódzkiej nr 515 odcinek Malbork - Susz, koło miejscowości  Różnowo 

 
 
1.      PRZEDMIOT  INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych  
pod drogą wojewódzką nr 515 w km 47+670, koło miejscowości Różnowo, gmina Susz, powiat 
iławski, województwo warmińsko-mazurskie. Przepust usytuowany jest na działce nr 192, na wy-
sokości działek nr 212 i 213 w obrębie geodezyjnym nr 32 Różnowo, gmina Susz.  
        Przebudowa będzie polegała na wymianie istniejącej konstrukcji na rurę stalową karbowaną  
o średnicy 80 cm. 
 
2.     STAN  ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Przepust znajduje się na prostym odcinku drogi w pobliżu miejscowości Różnowo, na obszarze 
niezabudowanym. 
Na rozpatrywanym odcinku droga biegnie na nasypie wysokości ok. 1 m, w miejscu przepustu wy-
sokość do dna rowu wynosi 1,50 m. Droga o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6,20 m i pobo-
czach gruntowych szerokości 0,65-1 m. Nie ma barier ochronnych. Na rozpatrywanym odcinku 
nawierzchnia drogi jest spękana i zdeformowana. Z lewej strony drogi na krawędzi korony rosną 
drzewa –lipy.  
Konstrukcja istniejąca - przepust o przekroju prostokątnym BxH=58x63 cm, murowany z kamienia. 
Ścianki czołowe wymurowane z kostki kamiennej - przepust był przedłużany z obu stron. Przepust 
krzyżuje się z drogą pod kątem prostym. 
Z prawej strony drogi u podstawy skarpy nasypu ułożony jest kabel telekomunikacyjny, a spod dna 
rowu przydrożnego wypuszczony jest rurociąg drenarski PVC Ø 24 cm. Z lewej strony drogi kabel 
telekomunikacyjny biegnie równolegle do drogi, w odległości ok. 3 m od podstawy skarpy. W dniu 
inwentaryzacji - 21 lipca 2015 r. przepust był suchy.  
 
Adaptacje i rozbiórki: 
- usunięcie humusu i darniny ze skarp drogi i rowów przydrożnych na odcinku robót, 
- obniżenie kabli telekomunikacyjnych na odcinkach pod rowem melioracyjnym, 
- rozbiórka nawierzchni, podbudowy i nasypu w obrębie przepustu, 
- rozbiórka przepustu i ścianek czołowych. 
Elementy rozebrane zostaną odtworzone (nasyp drogowy, nawierzchnia, darnina) lub zastąpione 
nowymi elementami: przepust. 
 
3.      STAN  PROJEKTOWANY  

 
Zaprojektowano część przelotową przepustu ze stalowej konstrukcji z blachy karbowanej. Średnica 
rury 800 mm, grubość blachy 2,0 mm. Całkowita długość konstrukcji stalowej przepustu wynosi 
11,60 m. Przekrój poprzeczny rury wynosi  0,50 m2, spadek podłużny 0,6%. Przepust będzie wyko-
nany w miejscu istniejącego, pod kątem prostym do drogi. 
Na wylocie przepust będzie zakończony ścianką żelbetową, wlot będzie oparty na podwalinie beto-
nowej. 
             Skarpy drogi wokół wylotu oraz przy ściance czołowej a także odcinki rowu przed i za 
przepustem będą umocnione brukiem, teren przyległy po zakończeniu robót zostaną umocnione 
darniną. Pozostałe powierzchnie skarp drogi i rowu będą umocnione darniną.  Na odcinku uprzed-
nio rozebranym zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni. Po obu stronach drogi zostaną 
ustawione stalowe bariery ochronne.  
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4. POWIERZCHNIA  ZABUDOWY 
 
• Obecna powierzchnia zabudowy wynosi 36 m2   
• Powierzchnia zabudowy po wykonaniu projektowanych robót wyniesie: 53,8 m2 (przepust: 41 

m2 + umocnienie rowów: 12,8 m2) 
• Planowane roboty nie spowodują trwałego zajęcia działek nienależących do zarządu drogi.  
 
5.    URZĄDZENIA OBCE – STAN ISTNIEJ ĄCY I PROJEKTOWANY 
 

W pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 515 koło miejscowości Różnowo gmina Susz oraz 
na działkach sąsiednich przebiegają kable telekomunikacyjne będące w zarządzaniu Orange Polska 
S.A. Z prawej strony drogi kabel telekomunikacyjny ułożony jest u podstawy skarpy nasypu,  
z lewej strony drogi są 2 kable równoległe do drogi - w odległości ok. 3 m i 7 m od podstawy skar-
py. Kable telekomunikacyjne położone najbliżej drogi należy zlokalizować metodą przekopów kon-
trolnych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy. Na obniżenie kabli z wykonaniem wstaw-
ki opracowano projekt branżowy. Przy prowadzeniu robót należy postępować zgodnie z uzgodnie-
niem branżowym z Orange Polska załączonym do Projektu Budowlanego.  

    Z prawej strony drogi spod dna rowu przydrożnego wypuszczony jest rurociąg drenarski 
PVC Ø 24 cm. 

 
6. ZAGROŻENIA DLA  ŚRODOWISKA NATURALNEGO I U ŻYTKOWNIKÓW  
 
Projektowana przebudowa przepustu nie stwarza zagrożeń dla środowiska naturalnego ani dla 
zdrowia i higieny użytkowników. Przepust po przebudowie będzie korzystnie wpływał na środowi-
sko naturalne, ułatwiając przepływ wody i umożliwiając odmulanie przepustu; poprawią się także 
warunki ruchu i bezpieczeństwa pojazdów przez wykonanie odcinka nowej nawierzchni nad prze-
pustem oraz wyeliminowanie zagrożenia awarią przepustu. 
 
7. INNE INFORMACJE 
 
• Istniejący obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się na obszarze objętym 

ochroną konserwatorską, 
• Nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej,  
• Projektowane roboty nie wymagają trwałego zajęcia  działek poza pasem drogowym. 
• Rzędne podano w układzie państwowym. 

 
 
Opracowała:  
 

                                   mgr inż. Krystyna Sterczewska 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy przepustu drogowego, w km  
47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 odcinek Malbork - Susz, koło miejscowości  Różnowo 

 
 
1.       PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
 
1.1.    Przedmiot opracowania   
 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przepustu kamiennego na rowie melioracji 
szczegółowych  pod drogą wojewódzką nr 515 w km 47+670, koło miejscowości Różnowo, gmina 
Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie. Przepust usytuowany jest na działce  
nr 192, na wysokości działek nr 212 i 213 w obrębie geodezyjnym nr 32 Różnowo, gmina Susz.  
        Przebudowa przepustu będzie polegała na wymianie istniejącej konstrukcji na rurę stalową 
karbowaną o średnicy 80 cm.  
W wyniku przebudowy zostanie  podniesiona jego nośność do klasy A - wg PN-85/S-10030 (500 
kN). Elementy drogi i otoczenia w obrębie obiektu zostaną odtworzone.      
 
1.2.   Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 
 
a)  Umowa nr ZDW/162/NZP-1/PN/3220/449/14/15/4 z dnia 16 czerwca 2015 r. zawarta pomiędzy 

Województwem Warmińsko-Mazurskim (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. 
Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn) i  Pracownią  Projektowo – Konsultingową  Dróg i Mostów 
„Dromos” sp. z o.o., ul. Polna 1B/10, 10-059  Olsztyn. 

b)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  
      warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  inżynierskie i ich usytu- 
      owanie  (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r., poz. 735, z późn. zmianami) 
c)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
      warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
      nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, z późn. zmianami) 
d)   polskie normy: 

• PN-85/S-10030  „Obiekty mostowe. Obciążenia” 
• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.” 
f)   Uzgodnienie rozwiązania technicznego, projektowanej konstrukcji i przekroju z Rejonowym 

Oddziałem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostródzie, 
g)  Pomiary  inwentaryzacyjne wykonane w lipcu 2015 r.   
h)  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu do celów projektowych, w skali 1:500 
i)  Badania geotechniczne gruntu wykonane  w lipcu 2015 r. przez pana Michała d’Obyrna Usługi 
     Geotechniczne, Olsztyn.  
 
1.3.    Założenia projektowe 
 
1.3.1.  Klasa obciążeń –  A wg PN-85/S-10030, 
1.3.2.  Szerokość korony drogi  9,0 m, 
1.3.3.  Przebudowa przepustu nastąpi ze względu na zły stan techniczny i konieczność podniesienia 
           jego nośności do klasy A (50 t), 
1.3.4.  Konstrukcja projektowanego obiektu – przepust o konstrukcji stalowej, karbowanej, o śred- 
           nicy 800 mm, długości całkowitej 11,60 m,  
1.3.5.  Usytuowanie nowego obiektu – w miejscu istniejącego  
1.3.6.  Niweleta na przepuście – bez zmian, 
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1.3.7. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu – II wg Rozporządzenia Ministra Trans- 
           portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
          geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
 
1.4.    Projektowane materiały 
 
• konstrukcja przepustu z blachy konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, 
• beton B 30 (C25/30),  

Zastosowane materiały muszą posiadać deklarację zgodności właściwości użytkowych ze sto-
sowną  normą. 
 
2.       STAN  ISTNIEJĄCY 
 
              Informacje na temat istniejącego przepustu i urządzeń obcych podano w projekcie zago-
spodarowania terenu. Ze względu na zły stan techniczny, niedostateczną nośność przepustu i nie-
normatywny przekrój konieczna jest jego przebudowa. W związku z przebudową przepustu ko-
nieczne jest również wykonanie obniżenie kabli telekomunikacyjnych w pobliżu wlotu i wylotu 
przepustu – wg projektu branżowego.  
 
3.   WARUNKI GRUNTOWO – WODNE I DANE O PRZYDATNO ŚCI GRUNTÓW  
          DO CELÓW BUDOWLANYCH 
 
Przy wykonywaniu robót należy posługiwać się dokumentacją geotechniczną, ponieważ poniższy 
opis jest jej skrótem i nie odzwierciedla przebiegu warstw gruntu i ich układu przestrzennego. 
 
W trakcie prac polowych 4 lipca 2015 r. wykonano 2 otwory – nr 3 na wlocie, głębokości 2,80 m  
i nr 4 na wylocie o głębokości 3 m.  
 Na wlocie przepustu (otwór nr 3) na poziomie terenu zalega cienka warstwa (20 cm) namu-
łów, pod którą nawiercono warstwę gliny piaszczystej w stanie plastycznym (IL=0,30) o miąższości 
0,5 m (do rzędnej 93,73 m n.p.m.). Poniżej znajduje się warstwa IId – glina piaszczysta w stanie  
twardoplastycznym IL=0,20. Od strony wylotu pod warstwą humusu grubości 0,5 m znajduje się 
warstwa IId twardoplastycznej gliny. W żadnym z otworów nie było wody gruntowej. 

Spód fundamentu projektowanego przepustu – z mieszanki kruszywa naturalnego – będzie 
się znajdował w warstwie IId – twardoplastycznej gliny.  
 
4.         STAN  PROJEKTOWANY 

 
 Przebudowa przepustu będzie się odbywała metodą montażu „połówkami” w obrębie istniejącego 
obiektu. Konstrukcja przepustu zostanie również rozebrana  w dwóch etapach („połówkami”). Ro-
boty będą wykonywane  przy  ruchu  wahadłowym.  
 
4.1.     Określenie światła projektowanego przepustu 
 
Światło projektowanego przepustu  przyjęto na podstawie operatu wodnoprawnego oraz uzgodnie-
nia z Rejonowym Oddziałem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostródzie. Rzędna wlotu: 
94,22 m n.p.m.; rzędna wylotu: 94,15 m n.p.m. Powierzchnia przekroju poprzecznego – 0,50 m2, 
spadek podłużny – 0,6%. 

 
4.2.    Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
W ramach robót przygotowawczych należy zdjąć darninę i humus ze skarp drogi i rowów.  
W ramach robót rozbiórkowych przewidziano rozbiórkę nawierzchni, podbudowy i nasypu w obrę-
bie przepustu oraz rozbiórkę przepustu wraz ze ściankami czołowymi.  
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4.3.    Przepust 
 

Zaprojektowano część przelotową przepustu ze stalowej konstrukcji z blachy karbowanej. Średnica 
rury 800 mm, grubość blachy 2,0 mm. Całkowita długość konstrukcji stalowej przepustu wynosi 
11,60 m. Przekrój poprzeczny rury wynosi  0,50 m2, spadek podłużny 0,6%. Przepust będzie wyko-
nany w miejscu istniejącego, kąt skrzyżowania z osią drogi 900.  
Karbowane konstrukcje stalowe stosowane są do wykonywania przepustów w nasypach drogowych 
i kolejowych. Zadaniem karbu jest zwiększenie sztywności konstrukcji i wymuszenie współpracy 
konstrukcji z otaczającym ją gruntem. 
Konstrukcje te dostarczane są ma budowę w odcinkach o długości całkowitej zgodnej z projekto-
waną długością przepustu. Końce przepustu są docinane do odpowiedniej długości i zgodnie z po-
chyleniem skarp.  W celu wykonania obiektu o projektowanej długości odcinki rur łączy się za po-
mocą złączek opaskowych 

Wszystkie elementy tworzące przepust są zabezpieczane antykorozyjnie u producenta. Pod-
stawowym sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego jest cynkowanie przez gorącą kąpiel galwa-
niczną. Grubość powłoki cynkowej min. 42 µm z każdej strony blachy (600 g/cm2). W projekcie 
przewidziano dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki polimerowej grubości 
250 µm. 
Producent dostarcza na budowę  całe segmenty odpowiednio przycięte i zabezpieczone antykoro-
zyjnie – na placu budowy ma miejsce jedynie łączenie i składanie konstrukcji. 

Na wylocie przepustu (prawa strona drogi) ze względu na blisko ułożony kabel telekomuni-
kacyjny zaprojektowano żelbetową ściankę czołową, rura stalowa zakończona jest pionowo. Pod 
wlotem będzie wykonana podwalina betonowa i tam odcinek pionowy na końcu rury ma długość  
32 cm a następnie rura jest docięta do pochylenia skarpy 1:1,5   
         Fundament przepustu będzie wykonany z mieszanki kruszywa naturalnego 0÷31,5 mm. Pro-
jektowany fundament ma grubość 35 cm, na nim będzie warstwa luźnego piasku o grubości 5 cm.  
Łączna grubość fundamentu: 40 cm. 
 Przy robotach ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie dopuścić do uplastycznienia 
gruntów spoistych.  
          Materiał na fundament nie może zawierać zanieczyszczeń. Podłoże pod przepustem należy 
odpowiednio kształtować w kierunku poprzecznym i podłużnym.  

Materiał fundamentu i zasypki powinien być materiałem różnoziarnistym (U>5). Fundament 
należy zagęścić do Is≥0,98 wg Proctora normalnego.  

Rura po ułożeniu musi zostać ustabilizowana. W tym celu należy wykonać zasypkę bezpo-
średnio wspierającą przepust (obszar ograniczony ćwiartką koła). Materiał na zasypkę w tym obsza-
rze musi mieć takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zasypkę należy wykonać war-
stwami i zagęszczać.   
Do zagęszczenia zasypki zapierającej w strefie podpachwinowej konstrukcji, tam gdzie dostęp jest 
trudny, stosuje się krawędziaki o przekroju 50x100 mm.  

Nasyp w obrębie przepustu należy zasypywać warstwami nie przekraczającymi 15-30 cm 
w sposób symetryczny, tak aby różnica wysokości między warstwami po bokach konstrukcji nie 
była większa niż wysokość jednej warstwy. Przed przystąpieniem do wykonania kolejnej warstwy 
należy upewnić się, czy poprzednia warstwa została zagęszczona do żądanej wartości. Doliny kar-
bów w obszarze bezpośrednio koło rury powinny być zagęszczone ręcznie. Sprzęt ciężki należy 
stosować w odległości nie mniejszej niż 2 m od rury. Aby uniknąć miejsc niezagęszczonych w po-
bliżu konstrukcji należy kierować się zasadą ruchu sprzętu równolegle do ścian konstrukcji. Do 
wykonania zasypki należy użyć mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm. 

Wskaźnik zagęszczenia kruszywa zasypki, określany wg standardowej próby Proctora, 
zgodnie z normą PN-99/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu” powinien wynosić: 
- min. 0,95 -  w odległości do 20 cm od ścianki konstrukcji, 
- min. 0,98 – w pozostałym obszarze do wysokości 1,80 m poniżej projektowanej rzędnej nawierz- 
                     chni, 
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- min.1,00 - górna warstwa nasypu o miąższości 1,20 m (pod konstrukcją nawierzchni, tj. poniżej  
                   warstwy mrozoochronnej).   
 
4.4.     Roboty drogowe 
 
Podbudowę i nawierzchnię nad przepustem, na odcinku 15 m, należy wykonać na ruch kategorii 
KR3: 
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35% grubości 22 cm, 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30 , grubości 22 cm, 
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P grubości 7 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 5 cm 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm. 
 Po obu stronach drogi należy ustawić stalowe bariery ochronne o następujących parametrach:  
- minimalny poziom powstrzymywania: N2, 
- maksymalna szerokość pracująca: W2, 
- poziom intensywności zderzenia: A, 
określane wg PN-EN 1317-2. Długość odcinków barier, bez odcinków początkowych i końcowych  
powinna wynosić nie mniej niż 48 m. Odcinek początkowy (nachylony do poziomu) o długości 12 
m, nachylony odcinek końcowy o długości 8 m.  
  
4.5.    Urządzenia obce 
 
W rejonie projektowanych robót znajdują się kable telekomunikacyjne. Przy prowadzeniu robót 
należy postępować zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. 
Nie występuje bezpośrednia kolizja w/w urządzeń z projektowaną konstrukcją przepustu. 
Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kable metodą przekopów ręcznych. 
Na obniżenie kabli pod rowem melioracyjnym opracowano projekt branżowy. 
 
4.6.     Roboty wykończeniowe 
 
Skarpy drogi wokół wylotu oraz przy ściance czołowej wlotu, a także odcinki rowu przed i za prze-
pustem będą umocnione brukiem, pozostałe powierzchnie skarp drogi i rowu w sąsiedztwie wlotu  
i wylotu przewidziane do umocnienia należy umocnić przez darniowanie. 
 
5.      ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT 
 
Większość robót może być wykonana bez zamykania drogi dla ruchu kołowego. Dla wykonania 
rozbiórki istniejącego i  wykonania nowego przepustu oraz konstrukcji nawierzchni należy zamy-
kać kolejno połowy jezdni i wprowadzić ruch wahadłowy.  
Projekt przebudowy przepustu zawiera  projekt organizacji ruchu na czas robót. 
 
 
 

            Opracowała:   
             mgr inż. Krystyna Sterczewska 
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Pracownia Projektowo-Konsultingowa   DROMOS 

     Dróg i  Mostów                                 Spółka z o.o.  
  
10-059 Olsztyn  ul.Polna 1b/10     ________  tel./fax  89 534-94-20 

 
 
 

 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA  
 

 
 

 
 
Nazwa inwestycji:  Przebudowa przepustu w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 
                            odcinek Malbork – Susz,  koło miejscowości Nowa Wieś 
                            dz. nr  192 obręb nr 32 Różnowo, gmina Susz,  
                            powiat iławski, woj. warmi ńsko - mazurskie  
 
                                                         
                                                             
Inwestor:                 Województwo Warmi ńsko-Mazurskie  
                            (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
                             ul. Pstrowskiego 28B 
          10-602 Olsztyn) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant sporządzający informację:  mgr inż. Krystyna Sterczewska  
 
 
 
 
 

Olsztyn, listopad 2015 r. 
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INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
 
1.    Podstawa opracowania. 
 
Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 
sierpnia 1994 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 
Zgodnie z ww. ustawą do obowiązków projektanta należy (Art. 20.ust.1 pkt. l b) sporządzenie in-
formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu przed roz-
poczęciem budowy (Art.21a ust.l). 
 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realiza-

cji poszczególnych obiektów 
 

• Obniżenie kabli na odcinkach pod rowem przed i za przepustem (z wykonaniem wsta-
wek), 

• Rozbiórka istniejącego przepustu, połówkami, przy ruchu wahadłowym, 
• Wykonanie nowego przepustu, połówkami j.w.,  

 
3.     Istniejące obiekty budowlane. 

W miejscu planowanych robót znajduje się droga wojewódzka z kamiennym przepustem projekto-
wanym do przebudowy i podziemne linie telekomunikacyjne. Urządzenia obce nie kolidują z pro-
jektowaną przebudową przepustu, ale kable telekomunikacyjne położone najbliżej miejsca robót – 
po obu stronach drogi - wymagają zabezpieczenia przez ich obniżenie pod dnem rowu.  

4.   Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeń- 
     stwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch kołowy po drodze podczas wyko-
nywania robót oraz wykopy o głębokości ok. 2 m przy wykonywaniu fundamentu przepustu.   

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające ska-
lę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 
1. Nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń podczas realizacji zadań budowlanych, oprócz zagrożeń 

ze strony pojazdów poruszających się po drodze wojewódzkiej. 
 2. Pozostałe roboty, wynikające ze specyfiki wykonywania robót budowlanych, wymienione  

w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (z późniejszymi zmianami) – Prawo budowlane, bę-
dą ujęte w planie bioz 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Przy przebudowie przepustu nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.  
 
Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach BHP 
oraz przepisach prawnych m. in. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26  
września 1997 r  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, 
poz. 844 z 1997 r), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bez-
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pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr  47, poz. 401), 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budow-
lanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz.1263) oraz rozporządzeniu Ministra Komunikacji 
i Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977 r),  

7.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
 
Przy przebudowie przepustu nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. 
Ze względu na prowadzenie prac w pasie drogowym przy odbywającym się ruchu pojazdów pra-
cownicy powinni pracować w ubraniach o jaskrawym kolorze. Wykopy należy wykonywać jako 
obudowane. 
Przy pozostałych robotach – wg przepisów BHP wymienionych w p. 6. 
 
 
 
         Opracowała: 
         mgr inż. Krystyna Sterczewska 
































