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1.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1506K Jankowa – StróŜna - Szalowa od 

km 4+809,70 do km 4+948,55 wraz rozbiórką istniejącego mostu  i  budową  mostu na potoku StróŜnianka  

w  km 5+837,00 w ciągu drogi powiatowej nr 1506K Jankowa – StróŜna - Szalowa w km 4+888,00  

w miejscowości StróŜna. 

 

Zakres robót objętych inwestycją: 

− wycinka drzew kolidujących z inwestycją; 

− rozbiórka przepustu w km 4+895,55 drogi powiatowej nr 1506K, str. prawa; 

− rozbiórka istniejącego mostu w km 5+837,00 potoku StróŜnianka, w ciągu drogi powiatowej nr 1506K  

w km 4+888,00; 

− budowa obiektu mostowego w km 5+837,00 potoku StróŜnianka, w ciągu drogi powiatowej nr 1506K  

w km 4+888,00; 

− budowa zabezpieczenia przyczółków w postaci opasek z narzutu kamiennego na brzegach potoku 

StróŜnianka: 

o brzeg prawy od km 5+836,20 do km 5+853,40 potoku; 

o brzeg lewy od km 5+846,80 do km 5+857,30 potoku; 

− rozbudowa drogi powiatowej nr 1506K od km 4+809,70 do km 4+948,55 wraz z istniejącym 

skrzyŜowaniem z drogą gminną nr 270202K w km 4+898,95 drogi powiatowej 1506K, str. prawa; 

− budowa przydroŜnego rowu chłonnego od km 4+809,70 do km 4+880,10 drogi powiatowej 1506K,  

str. lewa; 

− budowa przepustu 3,0 x 1,5m w km 4+897,35 drogi powiatowej nr 1506K, str. prawa; 

 

Na w/wym. prace uzyskano pozwolenie wodnoprawne - decyzja Starosty Jasielskiego  

znak: OS.6341.1.35.2017 z dnia 22.11.2017r. 

 
1.1.2. Lokalizacja 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 1506K Jankowa – StróŜna - 

Szalowa od km 1+789,90 do km 1+834,10 w miejscowości: StróŜna w gminie Bobowa, powiat gorlicki. 

 

 

1.1.3. Inwestor: 

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice 

 
1.1.4. Cel opracowania 

  Celem opracowania jest Projekt Architektoniczno-budowlany, który wchodzi w skład Projektu 

Budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  w trybie 
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ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych 

 Zakres i forma Projektu architektoniczno-budowlanego są zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 

ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 

 
1.1.5. Podstawa opracowania 

− Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Drogowym w Gorlicach, ul. Słoneczna 7,  

38-300 Gorlice, a Firmą FKprojekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870; 

− Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;  

− Dokumentacja geologiczno-inŜynierska;  

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

− Uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia;  

− Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna; 

 
 
1.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU 

Inwestycja polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 1506K z rozbiórką istniejącego i budową 

nowego obiektu mostowego ma na celu poprawienie warunków bezpieczeństwa i  parametrów uŜytkowych 

przekroczenia potoku StróŜnianka drogą powiatową 1506K. Projektowany most w km 4+888,00 drogi 

powiatowej 1506K ma na celu przeprowadzenie ruchu kołowego i pieszego nad potokiem StróŜnianka.  

W związku z projektowaną budową mostu rozbudowie podlegają przyległe dojazdy. Funkcja uŜytkowa 

przedmiotowego odcinka drogi powiatowej pozostanie bez zmian. 

Istniejący obiekt mostowy jest w złym stanie technicznym i zostanie rozebrany. Obiekt nie spełnia 

obowiązujących warunków technicznych drogi klasy Z, w ciągu której jest usytuowany. 

 
1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

Obiekt został zlokalizowany w km 5+837,00 potoku StróŜnianka w miejscu mostu istniejącego 

przeznaczonego do rozbiórki. Konstrukcja mostu to ustrój jednoprzęsłowy ramowy, Ŝelbetowy. Klasa 

obciąŜenia mostu A wg PN 85/S – 10030.  

Obiekt zaprojektowano na łuku poziomym R=120m. Pochylenie podłuŜne mostu wynosi 0,5%. Całkowita 

długość ustroju nośnego mierzona po osi jezdni wynosi 15,92 (11,60m w kierunku prostopadłym do podpór)  a 

całkowita szerokość obiektu 10,70m. 

Na moście zaprojektowano jezdnię o szerokości 2x3,50m (w tym opaski) i spadku poprzecznym 

jednostronnym 3% z dostosowaniem do geometrii przyległych projektowanych dojazdów. Nawierzchnię jezdni 

na moście stanowić będą warstwy asfaltowe. Jezdnia ograniczona obustronnie krawęŜnikiem granitowym 

20x18x100cm wyniesionym 14,0cm ponad krawędź jezdni. 

Na długości ustroju nośnego i skrzydeł przyczółków zostaną wykonane obustronne Ŝelbetowe kapy:  

z bezpiecznikiem i z chodnikiem dla pieszych. Chodnik o szerokości uŜytkowej 2,0m i spadku poprzecznym 

3% w stronę jezdni zlokalizowano prawostronnie, z lewej strony zlokalizowano bezpiecznik o szerokości 0,5m. 
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Nawierzchnię Ŝelbetowych kap na moście stanowić będzie warstwa wykonana z materiałów na bazie emulsji 

bitumicznych modyfikowanych polimerami.  

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na moście zaprojektowano barieroporęcze mostowe H1W8. 

Odwodnienie mostu zostanie zaprojektowano jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych  

grawitacyjnie do potoku. 

Projektowane nachylenie stoŜków nasypów przy przyczółkach wynosi 1:1,5 – 1:1. Skarpy stoŜków zostaną 

umocnione spoinowanym brukiem kamiennym na betonie. Na obu brzegach potoku w rejonie przyczółków 

zaprojektowano schody skarpowe dla obsługi. Nachylenie biegu schodów wynosi 1:1,5. 

Dla zabezpieczenia konstrukcji projektowanego mostu na brzegach potoku Stróznianka  od strony wody 

górnej zostaną wykonane opaski z narzutu kamiennego o grubości min. 0,80m na skarpach o nachyleniu 

1:1,5 i wysokości w pionie 1,0m: 

− brzeg prawy od km 5+836,20 do km 5+853,40 potoku; 

− brzeg lewy od km 5+846,80 do km 5+857,30 potoku; 

Zabezpieczenie narzutem kamiennym nie stanowi robót regulacyjnych, jest to jedynie zabezpieczenie 

podpór mostu. W związku z tym nie zachodzi konieczność wykonania zgłoszenia robót regulacyjnych  

do Wojewody Małopolskiego. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne mostu: 

− klasa obciąŜenia      A, wg PN 85/S – 10030. 

− szerokość obiektu     10,70m, 

− długość ustroju nośnego   15,92m, (11,60m w kierunku prostopadłym do podpór) 

− szerokość chodników    2,00 m  

− szerokość jezdni z opaskami  7,00m  

− kąt skrzyŜowania z osia potoku 45º 

 

Przekrój poprzeczny drogi powiatowej 1506K na projektowanym moście: 

− jezdnia z opaską          2 x 3,50 m = 7,00 m 
− chodnik             1 x 2,00 m = 2,00 m 
− bezpiecznik           1 x 0,50 m = 0,50 m 
− barieroporęcz           2 x 0,60 m  = 1,20 m 

Razem całkowita szerokość………………………………………10,70m 
 

1.4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE MOSTU 

1.4.1. Układ konstrukcyjny 

− schemat statyczny obiektu – jednoprzęsłowy, ramowy; 

− klasa obciąŜenia      A, wg PN 85/S – 10030. 

− szerokość obiektu     10,70m, 

− długość ustroju nośnego   15,92m, (11,60m w kierunku prostopadłym do podpór) 

− szerokość chodników    2,00 m  

− szerokość jezdni z opaskami  7,00m  

− kąt skrzyŜowania z osia potoku 45º 
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− posadowienie – stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio 

Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych załączono do niniejszego Projektu budowlanego w pkt. 5 

1.4.2. Sposób posadowienia obiektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, występujące na działce warunki gruntowe naleŜy zakwalifikować jako proste, a wielkość 

projektowanych obiektów powoduje, Ŝe naleŜy zaliczyć je do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie przyczółków w warstwie VI tj. - piaskowcowe podłoŜe skalne  
 

1.4.3. Rozwiązanie elementów konstrukcyjnych obiektu 

2.1.1.1. Ustrój no śny 

Ustrój nośny ramowy, Ŝelbetowy, monolityczny z betonu C30/37, zbrojony stalą BSt500S. Obiekt 

zaprojektowano na łuku poziomym R=120m. Pochylenie podłuŜne mostu wynosi 0,5%. Całkowita długość 

ustroju nośnego mierzona po osi jezdni wynosi 15,92m (11,60m w kierunku prostopadłym do podpór), 

a całkowita szerokość obiektu 10,70m. 

 Ściany przyczółków Ŝelbetowe masywne, monolityczne zatopione w nasypie. Stopy fundamentowe 

posadowione bezpośrednio na gruncie poprzez warstwę wyrównawczą z betonu C12/15. Skrzydła równoległe 

do osi jezdni, zwieńczone monolityczną, Ŝelbetową kapą chodnikową z ukształtowanymi gzymsami. 

Pomost stanowi  płyta Ŝelbetowa o grubości min 0,65m i szerokości 10,20m, na której wyprofilowano 

spadki poprzeczne jednostronny 3% na jezdni i 3% na chodnikach.  

 

1.4.4. Wyposa Ŝenie obiektu 

1.4.4.1. Kapy chodnikowe 

Na płycie ustroju oraz na długości skrzydeł projektuje się wykonanie monolitycznych, Ŝelbetowych kap 

chodnikowych z betonu C30/37. Kapy chodnikowe zakotwione zostaną w konstrukcji nośnej pomostu za 

pomocą kotew talerzowych ocynkowanych. 

 

1.4.4.2. Dylatacje 

Na końcach obiektu zaprojektowano dylatacje bitumiczne. Dylatacje naleŜy wykonać na całej szerokości 

mostu.  

 

1.4.4.3. Płyty przej ściowe 

 Za przyczółkami znajdują się płyty przejściowe długości 4,50m, grubości 0,30m i w spadku podłuŜnym 

10%.  Płyty naleŜy wykonać z betonu C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. Pod płytami wykonać warstwę 

wyrównawczą z betonu C12/15 gr. 0,15m.  

 

1.4.4.4. Hydroizolacja i odwodnienie 

Na płycie Ŝelbetowej oraz na płytach przejściowych projektuje się hydroizolację z papy termozgrzewalnej 

mostowej o grubości min. 0,5 cm.  

Na izolacji termozgrzewalnej płyt przejściowych naleŜy wykonać warstwę ochronną gr. 10cm z betonu 

klasy C12/15. 
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W celu umoŜliwienia grawitacyjnego spływu wód zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni jednostronny 

3% i  spadek chodników 3% . 

Elementy betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem zostaną zabezpieczone powłokową warstwą 

izolacyjną na bazie roztworów bitumicznych. 

Na izolacji płyty pomostu zastosowano drenaŜ z geowłókniny. Dreny podłuŜne zlokalizowano pod 

krawęŜnikami. 

Odwodnienie płyt przejściowych stanowi rurka drenarska o średnicy 150mm ułoŜona na korytku 

betonowym i  odprowadzona do nasypu poza zasypkę przyczółków. 

 

1.4.4.5. Nawierzchnia na obiekcie 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni na obiekcie: 

     5,0cm  -  warstwa ścieralna AC11S 

4,5cm  -  warstwa wiąŜąca MA11W 

0,5cm  -  izolacja ustroju nośnego 

Na chodnikach stosuje się antykorozyjne zabezpieczenie odporne na ścieranie z materiałów  

na bazie emulsji modyfikowanych polimerami grubości ok. 0,5 cm.  

Zaprojektowano krawęŜniki granitowe 20x18x100cm układane na podlewce z grysu otoczonego 

kompozycją z Ŝywicy.  

 

1.4.4.6. Ochrona antykorozyjna 

Odsłonięte powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną za pomocą antykorozyjnych powłok 

malarskich. 

 

1.4.4.7. Elementy bezpiecze ństwa ruchu 

 Na obiekcie znajdują się prawostronny chodnik dla pieszych szerokości 2,00m oraz lewostronny 

bezpiecznik o szerokości 0,5m. W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i jezdnego na moście, w kapach 

chodnikowych zamocowano barieroporęcze mostowe H1W8. NaleŜy zastosować bariery zgodne z normą PN-

EN 1317 

 

1.4.4.8. Oświetlenie obiektu 

 W ramach inwestycji nie projektuje się oświetlenia mostu 

 

1.4.4.9. Urządzenia obce na obiekcie 

Urządzenia obce na obiekcie nie występują. 

 

1.4.5. Skarpy nasypów  

 Projektowane nachylenie stoŜków nasypów przy przyczółkach wynosi 1:1 - 1:1,5. Skarpy stoŜków zostaną 

umocnione brukiem kamiennym gr. 0,25m na betonie C16/20 gr. 0,25m. 

Zasypkę mostu naleŜy wykonać z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania o parametrach nie gorszych niŜ: 
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− gęstość objętościowa     γ = 19.0 kN/m3 

− kąt tarcia wewnętrznego   φ = 32° 

− wskaźnik zagęszczenia     IS = 1.03 

 

1.4.6. Zabezpieczenie konstrukcji przed wpływami ek sploatacji górniczej  

Nie dotyczy. 

 

1.4.7. Kolorystyka  

Zaproponowano następująca kolorystykę nowego obiektu mostowego: 

− gzyms     –  kolor czerwony 
− przyczółki    –  kolor piaskowy 
− barieroporecze    ocynk 

 
1.5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE KONSTRUKCJYJNO-MATERIAŁOWE 

PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO 

Zaprojektowano rozbiórkę istniejącego przepustu na potoku Bez Nazwy w km 4+895,55 drogi powiatowej 

nr 1506K, str. prawa i budowę nowego przepustu w km 4+897,35 drogi powiatowej nr 1506K,  

str. prawa. Zaprojektowano przepust skrzynkowy o parametrach: 

− przepust z prefabrykowanych elementów skrzynkowych otwartych o wymiarach 3,00x1,50m 

posadowionych na płycie Ŝelbetowej grubości 0,30m 

− długość przepustu – 9,0m; 

− spadek 1,60% 

− wlot/wylot - ściana czołowa, monolityczna, Ŝelbetowa; 

Ściany czołowe zaprojektowano jako monolityczne, Ŝelbetowe. Stanowią one zabezpieczenie wlotu  

i wylotu projektowanego przepustu. Połączenie ścian czołowych z nasypem zostanie zrealizowane poprzez 

projektowane stoŜki umocnione obrukowaniem, natomiast od strony potoku StróŜnianka ściana czołowa 

stanowi kontynuację skrzydła przyczółka. 

 

1.5.1. Konstrukcja przepustu 

Konstrukcja przepustu złoŜona jest z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych otwartych o świetle 

poziomym 3,00m i pionowym 1,50m. Całkowita długość przepustu wzdłuŜ osi potoku wynosi 9,00m.  

Przepust posadowiony zostanie na Ŝelbetowej płycie fundamentowej o grubości 30,0cm z betonu C30/37 

zbrojonego stalą BSt500S, a ta na warstwie wyrównawczej z betonu C12/15 grubości 15,0cm. 

Przepust ograniczony będzie obustronnie ścianami czołowymi. Ściany czołowe ukształtowane prostopadle 

do osi przepustu.  

 

1.5.2. Konstrukcja ścian czołowych 

Ściany czołowe zaprojektowano jako monolityczne, Ŝelbetowe wykonane z betonu C30/27 zbrojonego 

stalą BSt500S. Grubość ściany 50,0cm. Na górnej krawędzi ściany zaprojektowano gzyms o wymiarach 

125,0x60,0cm. Ściany stanowią zabezpieczenie wlotu i wylotu projektowanego przepustu. 
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Połączenie ścian czołowych z nasypem zostanie zrealizowane poprzez projektowane stoŜki umocnione 

obrukowaniem oraz kontynuację projektowanego skrzydła mostu w formie muru oporowego. 

1.5.3. Połączenie przepustu z konstrukcja dojazdów 

Zasypkę przepustu naleŜy wykonać z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania o parametrach nie gorszych niŜ: 

− gęstość objętościowa     γ = 19.0 kN/m3 

− kąt tarcia wewnętrznego   φ = 32° 

− wskaźnik zagęszczenia     IS = 1.03 

 

1.5.4. Hydroizolacja i odwodnienie 

 Na górnej powierzchni przepustu projektuje się hydroizolację z papy termozgrzewalnej o  grubości 1,0 cm.  

Na izolacji termozgrzewalnej przepustu naleŜy wykonać warstwę ochronną z betonu klasy C12/15 

zbrojonego stalą BSt500S. 

Elementy betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem zostaną zabezpieczone powłokową warstwą 

izolacyjną na bazie roztworów bitumicznych. 

 

1.5.5. Ochrona antykorozyjna 

Odsłonięte powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną za pomocą antykorozyjnych powłok malarskich. 

 

1.5.6. Elementy bezpiecze ństwa ruchu 

Na gzymsach ścian czołowych przepustu zamocowano barieroporęcze mostowe H1W8 o wysokości min. 

110,0cm. NaleŜy zastosować bariery zgodne z normą PN-EN 1317. 

 
 
1.6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE KONSTRUKCJYJNO-MATERIAŁOWE DROGI  

Nie zmienia się przebiegu drogi powiatowej nr 1506K  w planie.  

Rozbudowywana droga powiatowa nr 1506K jest drogą klasy Z. Droga powiatowa nr 1506K zostanie 

rozbudowana na odcinku umoŜliwiającym wpisanie się do geometrii istniejącej drogi i projektowanego mostu, 

po istniejącej trasie.  

Na długości rozbudowywanej drogi powiatowej zaprojektowano  jezdnię  o szerokości min.6,00m. Na 

odcinkach prostych zastosowano  spadek daszkowy 2%. Na łukach przyjęto spadki poprzeczne jednostronne 

oraz poszerzenia jezdni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Wymagane warunkami technicznymi zmiany szerokości jezdni zostały zaprojektowane w sposób płynny, bez 

widocznych załamań krawędzi jezdni. Nawierzchnię jezdni na całym odcinku rozbudowywanej drogi stanowić 

będą warstwy asfaltowe. 

WzdłuŜ drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe szerokości 1,0m o pochyleniu 6%. 

W ramach rozbudowy drogi powiatowej 1506K zaprojektowano rozbudowę skrzyŜowania z drogą gminną  

nr 270202K w km 4+898,95 drogi powiatowej 1506K, str. prawa na odcinku umoŜliwiającym dostosowanie 

sytuacyjne i wysokościowe skrzyŜowania do projektowanej drogi powiatowej nr 1506K. Przyjęto szerokości 

jezdni drogi gminnej 2x2,75m. 
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Nasypy na dojazdach zostaną doprowadzone do spadku 1:1,5 i obsiane trawą. Po przeprowadzeniu prac 

ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. 

Projektowana  inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie. powierzchniowe poprzez ukształtowane 

spadki poprzeczne i podłuŜne jezdni, poboczy i chodników. Wody opadowe zostaną odprowadzone do potoku 

StróŜnianka oraz potoku Bez Nazwy. 

Zaprojektowano budowę przydroŜnego rowu chłonnego, trawiastego od km 4+809,70 do km 4+880,10 

drogi powiatowej 1506K, str. lewa. Rów zaprojektowano jako trapezowy o szerokości w dnie 0,50m, 

wysokości w pionie min. 0,50m i pochyleniu skarp 1;1,5. 

Konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew ograniczy się do  usunięcia  jedynie takich drzew, które  

rosną bezpośrednio w zasięgu robót budowlanych. 

Stan powierzchni terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowany i zagospodarowany.  

Nie przewiduje się Ŝadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.  

 
1.6.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi  

Parametry techniczne drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie 

 
Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1506K: 

− klasa drogi         Z 

− obciąŜenie         100 KN / oś 

− prędkość projektowa      50 km/h 

− nawierzchnia        bitumiczna 

− szerokość jezdni     6,00 – 7,00 m 

− szerokość poboczy      1,00 m 

 

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni drogi   

Zaprojektowano konstrukcję jezdni dla obciąŜenia ruchem kategorii KR3  

− 4,00 cm  -  warstwa ścieralna  - beton asfaltowy AC11S  

− 5,00 cm  -  warstwa wiąŜąca  - beton asfaltowy AC16W  

− 7,00 cm  -  warstwa podbudowy  - beton asfaltowy AC22P  

− 22,00 cm – warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

− 24,00 cm -  warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR≥60% 

− 40,00cm – warstwa ulepszonego z mieszanki niezwiązanej o  CBR≥20% i k10≥8 m/dobę 

− warstwa odcinająca z geowłókniny o szybkości przepływu 20mm/s, wytrzymałość 16,7 kN/m  

                  razem: 102 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników : 

− 6,00 cm  -  betonowa kostka brukowa  

− 3,00 cm  -  podsypka piaskowa 

− 15,00 cm  -  podbudowa z kruszywa łamanego  
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1.7. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

Projektowana  inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie do projektowanego rowu chłonnego od 

km 4+809,70 do km 4+880,10 drogi powiatowej 1506K, str. lewa; 

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowane spadki poprzeczne i podłuŜne 

jezdni, poboczy i chodników.  

Wody opadowe zostaną odprowadzone grawitacyjnie do potoku StróŜnianka i potoku Bez Nazwy. 

 

1.8. ROZBIÓRKA ISTNIEJ ĄCEGO MOSTU 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych ruch kołowy i pieszo - rowerowy zostanie zamknięty.  

Rozbiórkę obiektu naleŜy rozpocząć od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół obiektu i umieszczenia 

tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiórkowe!).  

Wszelkie sieci uzbrojenia terenu podwieszone lub prowadzone w konstrukcji rozbieranych obiektów 

mostowych zostaną zdemontowane przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych.  

Roboty rozbiórkowe naleŜy zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego 

bezpieczeństwa uŜytkowników przyległych nieruchomości.  

Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić zachowując najwyŜszy stopień staranności. Niedopuszczalne jest, 

aby materiał z rozbiórki mógł dostawać się do otwartych wód przepływowych. W szczególności dotyczy to 

mas asfaltowych, dlatego naleŜy dokładnie oczyścić powierzchnię płyty Ŝelbetowej z resztek asfaltu po 

zdjęciu nawierzchni. Wykonawca robót zobowiązany jest do zastosowania wszelkich środków organizacyjno-

materiałowych zabezpieczających koryto rzeki Białka w trakcie prowadzenia rozbiórki.    

Wszystkie urządzenia  mechaniczne muszą być zabezpieczone przed wyciekiem substancji 

ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wód przepływowych.  

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić etapami: 

a) kolejność realizacji robót rozbiórkowych w zakresie mostu: 

− rozbiórka wyposaŜenia mostu (balustrady, krawęŜniki, itp.);  

− zerwanie nawierzchni bitumicznej na moście  

− rozbiórka przęsła mostu; 

− rozbiórka stoŜków nasypu oraz wykonanie wykopu roboczego za przyczółkami; 

− rozbiórka podpór wraz z posadowieniem;  

− uprzątnięcie terenu robót  

 

a) kolejność realizacji robót rozbiórkowych w zakresie przepustu: 

− usunięcie nasypu drogowego; 

− skucie betonowych ścian czołowych; 

− usunięcie rur przepustu w całości; 

− usunięcie materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenie terenu 

Rozbiórka elementów wyposaŜenia obiektu zostanie przeprowadzona ręcznie przy uŜyciu sprzętu 

mechanicznego i lekkiego sprzętu dźwigowego. 
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Rozbiórka ustroju nośnego przęsła mostu zostanie przeprowadzona w sposób następujący:  

− demontaŜ drewnianego pomostu ręcznie i przy uŜyciu dźwigu; 

− demontaŜ belek stalowych za pomocą dźwigu; 

− skucie betonowych podpór; 

− wywiezienie na miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki mostu; 

 
Rozebrane elementy naleŜy na bieŜąco składować w miejsce wydzielonego tymczasowego składowania, 

oddzielić części drewniane i metalowe od gruzu.  

Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości po rozbiórkach i oczyścić teren.  

Materiały pochodzące z rozbiórki naleŜy przewieźć transportem samochodowym w miejsce uzgodnione  

z Inwestorem. 

Odpady, które powstaną podczas realizacji inwestycji zaliczane do grupy 17 wg Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014r., poz. 1923) będą 

magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a następnie ponownie 

wykorzystywane lub utylizowane wg obowiązującej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2016, poz. 1987). Wszelkie materiały pozyskane z rozbiórek są własnością Inwestora. 

Powierzchnia terenu po rozbiórce obiektów zostanie wyrównana do poziomu przyległego terenu  

i uporządkowana. 

 

1.9. PROJEKTOWANA ZIELE Ń 

Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych naleŜy doprowadzić do spadku 1:1,5 i obsiać mieszanką 

traw.  

 

1.10. DANE KOŃCOWE  

Obiekt budowlany został zaprojektowany z uwzględnieniem zapisów art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane  

Wszystkie materiały uŜyte przy pracach budowlanych związanych z realizacja inwestycji winny posiadać 

stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających 

ich stosowanie. Kopię stosownego dokumentu naleŜy dołączyć do dokumentacji budowy. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej         

oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

W przypadku u Ŝycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych o raz nazw własnych 

materiałów, dopuszcza si ę moŜliwo ść zastosowania materiałów równowa Ŝnych. 

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaj ą zgody autora projektu 

przed ich wprowadzeniem do realizacji.  

  



















Inwestor:

Adres Obiektu:

Data:

Nr Rys:

Skala:

Przedmiot rysunku:

Biuro Usług Inżynierskich

Krzysztof Faron

33-390 Łącko 870

tel. 18 444 61 34

te kom.606-194-138

F     p r o j e k t

Projektant:

Branża drogowo-mostowa

mgr inż. Urszula Urbanik

Opracowanie:

mgr inż.  Janusz Gancarczyk

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 12/2001, MAP/BO/0366/01

mgr inż.  Krzysztof  Faron

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzający:

Branża drogowo-mostowa

obręb STRÓŻNA [0006], jedn. ewidencyjna BOBOWA [120503_5],

powiat gorlicki, województwo małopolskie,dz. ewid. nr *

650/15, 856, 851/5(851/1), 914/4(914/2), 915/2, 373/6(373/4),

454/1(454), 851/4(851/2), 453/15, 914/1, 915/1

*  w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano

numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasie

podano numer działki przed podziałem

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA-STRÓŻNA-SZALOWA

OD KM 4+809,70 DO KM 4+948,55 WRAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO

MOSTU  I  BUDOWĄ  MOSTU NA POTOKU STRÓŻNIANKA

W  KM 5+837,00 , W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1506K

JANKOWA-STRÓŻNA-SZALOWA W KM 4+888,00

W MIEJSCOWOŚCI STRÓŻNA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWO-MOSTOWA

1:25

1:50

ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO cz.1














