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Informacja do Planu BIOZ 
 
na odbudowę mostu stałego mostu w km 5+971 drogi powiatowej Nr 1701L Zaświatycze – 

Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 w miejscowości Dołhobrody, Gmina Hanna. 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
§ Umowa nr 6/US/2013 z dnia 29.08.2013 r. 
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku  

Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 
 
2. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. 
 Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w km 5+971 drogi powiatowej Nr 
1701L Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 w miejscowości 
Dołhobrody, Gmina Hanna, Powiat Włodawski, Województwo Lubelskie na następujących 
działkach: dz. 628 – obr. Dołhobrody – Nr 0002 
 Odbudowa w zakresie robót mostowych obejmuje: 
- wykonanie rozbiórki istniejącego mostu w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L, 
- wykonanie odbudowy mostu w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L, 
- wykonanie umocnień dna i skarp koryta cieku w bezpośrednim sąsiedztwie odbudowanego 

obiektu, 
- wykonanie korekty dojazdów do mostu, 
Inne roboty uzupełniające i porządkowe. 
Projektuje się most na klasę obciążeń ..D" wg PN-85/S-10030. Zgodnie z Rozporządzeniem 
MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. (DZ.U. Nr 63, poz. 735) 
 
 
3. OPIS STANU ZAGOSPODAROWANIE I URZĄDZENIA OBCE. 
 Droga powiatowa nr 1701L jest drogą o znaczeniu lokalnym i przebiega od 
miejscowości Zaświatycze przez Dołhobrody i Kuzawkę do drogi wojewódzkiej nr 816. Droga 
jest klasy L. Na rozpatrywanym odcinku droga powiatowa Nr 1701L przebiega przez pola i łąki, 
pomiędzy Granicą Państwa a miejscowością Dołhobrody. Nawierzchnia drogi gruntowa. 
Stanowi dojazd do gospodarstw rolnych oraz zlokalizowanych na tym terenie upraw rolnych. 
Droga jest również wykorzystywana dla Służb Ochrony Granic.  
 
 Droga posiada jezdnię jednoprzestrzenną dwupasmową częściowo o nawierzchni 
bitumicznej szerokości ~5.00 m i częściowo gruntową o szerokości 4,0 m. Korona drogi 
zmienna, na omawianym odcinku o szerokości 5,5 – 6,0 m. Pas drogowy o szerokości 11.0 m. 
Na omawianym odcinku droga przebiega po terenie równinnym (łąki i pola uprawne) w nasypie 
o wysokości 1,5 – 2,0 m. 
 W planie droga przebiega na odcinku prostym posiada przekrój poprzeczny szlakowy 
ze spadkiem poprzecznym daszkowym ok 4%. Na obiekcie jezdnia również bezkrawężnikowa. 
 Na odcinku objętym opracowaniem w istniejącym pasie drogowym nie występują 
żadne urządzenia obce. 
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Istniejący most to konstrukcja jednoprzęsłowa wolnopodparta o ustroju niosącym z składającym 
się z pięciu belek stalowych stężonych poprzecznicami. Na ustroju niosącym, z elementów 
prefabrykowanych i częściowo „na mokro” została ułożona współpracująca płyta pomostu.  
Posadowienie mostu stanowią rury żelbetowe Ø 100, jako słupopale wykonane w osłonie 
kręgów żelbetowych wypełnione betonem zbrojonym, zwieńczone oczepem żelbetowym, na 
którym poprzez łożyska został oparty ustrój niosący z płytą pomostu. 
 
 
Parametry geometryczne mostu istniejącego: 

− klasa obciążenia „D” wg normy PN-85/S-10030; pojazd dopuszczony do ruchu po obiekcie 
20 [t]; 

− całkowita długość mostu   16,34 [m]; 

− rozpiętość teoretyczna przęsła 15,00 [m]; 

− całkowita szerokość mostu  6,40 [m]; 

− szerokość między poręczami  6,00 [m]; 

− przekrój poprzeczny daszkowy   1,5 [%]; 

− spadek podłużny      0,5 [%]; 
 

 Na odcinku objętym opracowaniem w istniejącym pasie drogowym nie występują 
żadne urządzenia obce. 

 
 
 
4. CEL I UZASADNIENIE INWESTYCJI. 
Odbudowa mostu ma na celu: 

• poprawę stanu technicznego przeprawy przez ciek wodny poprzez rozebranie starego, 
zniszczonego mostu i budowę nowego dostosowanego do aktualnie obowiązujących 
przepisów. Przywrócenie jego funkcji komunikacyjnych. 

• poprawę warunków przepływu wody cieku wodnego w rejonie mostu. 
 
Istniejący most, został uszkodzony podczas wiosennych roztopów 2013. Przyczółek od strony 
miejscowości Dołhobrody został podmyty nurtem cieku, stracił nośność, w skutek, czego doszło 
do niekontrolowanego przemieszczenia konstrukcji ustroju niosącego.  
 Most utracił zdolność bezpiecznego przenoszenia obciążeń od występującego po nim 
ruchu i stanowi zagrożenie dla użytkowników. 
 Obiekt został wybudowany w 1987 roku. W roku 2000 został wyremontowany – remont 
obejmował ustrój noiosący i wyposażenie obiektu nie obejmował posadowienia obiektu. W 
chwili obecnej nie spełnia wymagań „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie”. 
 Decyzja o odbudowie w/w. mostu i przywrócenia pełnej komunikacji drogi powiatowej 
została podjęta ze względu konieczności zapewnienia dojazdu do gospodarstw rolnych oraz pól 
uprawnych a tak, że ze względu na fakt konieczności przejazdu Służb Ochrony Granic. 
Ostatecznie zdecydowano o modernizacji całości obiektu mostowego i jego dojazdów. 
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY REALIZACJI ROBÓT. 
 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy 
Prawo budowlane, dotyczy w przypadku przebudowy w/w obiektu prowadzenia następujących 
robót z różnymi rodzajami zagrożeń: 

1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
a w szczególności: 
a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 2,0 m 

nad terenem i wodą - wszelkie prace związane z przebudową płyty pomostu 
i wyposażenia mostu, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko porażeniem prądem - obsługa 
elektrowni polowych i sprzętu o napędzie elektrycznym, prace spawalnicze itp. 

c) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań technologicznych, 
d) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i innego sprzętu mechanicznego - 

betonowa-nie elementów konstrukcyjnych mostu, 

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych 
lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi i przy 
wykonywaniu których występuje ryzyko zatrucia: 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
b) roboty z użyciem asfaltu, rozpuszczalników farb i żywic epoksydowych 

3) roboty budowlane prowadzone w pobliżu czynnych dróg komunikacyjnych przy 
wykonywaniu, których istnieje ryzyko potrącenia pracowników przez pojazdy. 

4) roboty budowlane stwarzających ryzyko utonięcia pracowników - wszelkie prace 
prowadzone nad wodą i w wodzie. 

 
 
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW. 
 Szkolenie pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.2003 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 z późniejszymi 
zmianami). 
 Należy przeprowadzić instruktaż ogólny - szkolenie wstępne i instruktaż stanowiskowy. 
 Na stanowiskach pracy, przed przystąpieniem do wykonywania robót, uprawniona 
osoba z kierownictwa budowy powinna przeszkolić pod względem BHP robotników i operatorów 
sprzętu ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące zagrożenia wymienione w pkt 3 
oraz na: 
− zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych 
− zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
− konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczeniu przed skutkami 

zagrożeń. 
 
7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ZAGROŻENIOM. 
 Przed przystąpieniem do realizacji robót mostowych Kierownik Budowy jest 
zobowiązany do opracowania lub zapewnienia opracowania następujących dokumentacji: 

A) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w trakcie prowadzenia prac budowlano-
montażowych, który należy sporządzić w oparciu o niniejszą informację z wykorzystaniem 
w części graficznej planu zagospodarowania terenu, obejmującego bezpośredni rejon 
wykonywanych robót mostowych. 
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B) Projektu organizacji placu budowy zawierającego dane umożliwiające łatwe odczyta-nie 
części opisowej, a w szczególności: 
● rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
● rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót 

budowlanych; rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych 
i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak 
strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego 
i pomocniczego; 

● rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, składowiska prefabrykatów; 

● przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu; lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

C) Szczegółowego harmonogramu i projektu organizacji robót, projektów technologicznych 
w oparciu o przyjęte założenia projektowe i warunki podane w opisie technicznym oraz 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych; 

 
 Powadzenie robót budowlanych wymaga: 

− podania przez Wykonawcę w środkach masowego przekazu informacji, o przystąpieniu 
do robót przed ich rozpoczęciem zgodnie z warunkami umowy i SST, 

− zabezpieczenia miejsca robót na drodze w okresie trwania budowy w oparciu o projekt 
organizacji ruchu na czas robót, który stanowi załącznik do projektu wykonawczego, 

− odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstępu na teren budowy 
osobom nieupoważnionym, głębokie wykopy itp., 

− wyznaczenia stref zagrożenia pracy sprzętem mechanicznym (dźwigi, koparki itp.), 
stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy 
dotyczących hałasu, wibracji i zanieczyszczeń środkami toksycznymi, składowania 
materiałów łatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenia ich przed dostępem osób 
trzecich, 

− nie stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (nieposiadających atestów), 
należytego utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających i socjalnych znajdujących 
się na placu budowy oraz sprzętu i odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie. 

 
 Opracował:  mgr inż. Robert Śpiewak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puławy, kwiecień 2014 r. 


