
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI
1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu na potoku S	kówka w km 12+620.00 w miejscowo�ci Bodaki, w ci�gu drogi powiatowej nr 1490K
Ropica Górna - Bartne w km 1+674,00 wraz z dojazdami 
w km 1+562,70 do km 1+797,70.
Zakres robót:
  Rozbiórka istniej�cego mostu na  potoku S	kówka w km 12+605,00, w ci�gu drogi powiatowej 1490K 
w km 1+683,66;
  Budowa mostu na potoku S	kówka w km 12+620,00, w ci�gu drogi powiatowej 1490K w km 1+674,00;
  Rozbudowa dojazdów do mostu od km 1+562,70 do km 1+797,70 drogi powiatowej 1490K 
wraz ze skrzy�owaniem z droga gminn� 270947K w km 1+706,58 drogi powiatowej 1490K 
oraz z dostosowaniem sytuacyjno-wysoko�ciowym istniej�cych zjazdów indywidualnych; 
  Budowa zatok autobusowych w ci�gu drogi powiatowej nr 1490K: lewostronna w km 1+605,74 
i prawostronna w km 1+732,03; 
  Budowa odcinków chodnika na dojazdach o szeroko�ci 1,50m z kostki betonowej: 
" lewostronny od km 1+695,92 w ci�gu drogi powiatowej 1490K do km 0+009,34 drogi gminnej 270947K; 
" prawostronny od km 1+647,36 do km 1+651,54 w ci�gu drogi powiatowej 1490K;
  Budowa odcinków chodnika na dojazdach o szeroko�ci 2,00m z kostki betonowej: 
" lewostronny od km 1+577,56 do km 1+655,04 w ci�gu drogi powiatowej 1490K; 
" prawostronny od km 1+693,17 do km 1+762,70 w ci�gu drogi powiatowej 1490K;
  Odbudowa prawostronnych rowów przydro�nych w ci�gu drogi powiatowej 1490K: 
" w km 1+562,70 - 1+652,97 z wylotem do potoku S	kówka w km 12+639,23;
" w km 1+687,74 - 1+797,70 z wylotem do potoku S	kówka w km 12+624,03;
  Odbudowa lewostronnego rowu przydro�nego w ci�gu drogi powiatowej 1490K w km 1+692,41 - 1+797,70 z wylotem do potoku S	kówka w km
12+609,09;
  Odbudowa prawostronnego rowu przydro�nego w ci�gu drogi gminnej 270947K od km 0+023,60 
do  km 0+034,80; 
  Odbudowa przepustu pod zjazdem prawostronnym w km 1+782,59 drogi powiatowej 1490K:
" rozbiórka istniej�cego przepustu  w km 1+777,50 - km 1+787,38 drogi powiatowej 1490K;
" budowa przepustu  w km 1+779,25 - km 1+785,94 drogi powiatowej 1490K;
  Odbudowa przepustu pod jezdni� drogi gminnej 270947K  skrzy�owanej z drog� powiatow� 1490K 
w km 1+706,58:
" rozbiórka istniej�cego przepustu w km 1+707,02 - km 1+716,90 drogi powiatowej 1490K  
" budowa przepustu w km 1+701,05 - km 1+712,45 drogi powiatowej 1490K
  Odbudowa przepustu pod zjazdem lewostronnym w km 1+783,13 drogi powiatowej 1490K:
" rozbiórka istniej�cego przepustu w km 1+780,00 - km 1+786,27 drogi powiatowej 1490K  
" budowa przepustu w km 1+780,00 - km 1+786,27 drogi powiatowej 1490K  

  Budow	 odwodnienia mostu w postaci kanalizacji deszczowej zło�onej z układu  studzienek �ciekowych z wylotem do lewostronnego rowu przy-
dro�nego w km 1+698,66 drogi powiatowej 1490K;
  Budow	 umocnie
 potoku S	kówka - narzut kamienny na �cieli faszynowej:
" brzeg lewy km 12+557,90 - km 12+684,75;
" brzeg prawy 12+603,92 - km 12+636,60; 
  Rozbiórka istniej�cej wiaty przystankowej w km 1+717,60 drogi powiatowej 1490K strona lewa;
  Przebudowa istniej�cej sieci elektroenergetycznej napowietrznej koliduj�cej z rozbudow� drogi powiatowej nr 1490K;
Uzyskano pozytywn� opini	 Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: ZU-460-5-38/13 z dnia 03/09/2013r. 
Na w/w prace uzyskano pozwolenia wodnoprawne - decyzja znak: SR-IV.7322.1.141.2013.JR z dnia 07/11/2013r

1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na ni�ej wymienionych działkach ewidencyjnych znajduj�cych si	:
a) pomi	dzy liniami rozgraniczaj�cymi teren inwestycji 
(w odniesieniu do nieruchomo�ci, które podlegaj� podziałowi - przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu
podziału i b	dzie przeznaczona pod drog	; 
w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
  jednostka ewidencyjna S	kowa, obr	b Bodaki, 
na działkach nr 132/12(132/11), 134/7(134/4), 138/6(138/2)
oraz  na działkach drogowych nr 132/5, 207/9 i na cz	�ci działek drogowych  nr 132/4, 207/1, 207/10 niepodlegaj�cych podziałowi;
  jednostka ewidencyjna S	kowa, obr	b Ropica Górna,
na działkach nr 470/3, 470/4, 470/7(470/2) i  na cz	�ci działek drogowych nr 442/3, 442/11, 470/5  niepodlegaj�cych podziałowi;
b) w granicach terenu wód płyn�cych:
  jednostka ewidencyjna S	kowa, obr	b Ropica Górna:
na cz	�ci działki wodnej nr 473 niepodlegaj�cej podziałowi;
c) w granicach terenu obj	tego obowi�zkiem dokonania przebudowy  istniej�cej sieci uzbrojenia terenu - sie� elektroenergetyczna
  jednostka ewidencyjna S	kowa, obr	b Ropica Górna,
 (w odniesieniu do nieruchomo�ci, które podlegaj� podziałowi - przed nawiasem podano
nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału; w nawiasie podano numer działki przed podziałem)
na cz	�ci działki nr 470/6(470/2), 439/1

1.1.3. Inwestor:
ZARZ�D POWIATU GORLICKIEGO
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3

1.1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, który wchodzi w skład Projektu Budowlanego stanowi�cego zał�cznik do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj	 inwestycji drogowej.
 Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu s� zgodne z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. 
Nr 0, poz. 462) oraz ustaw� Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami).
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1.1.5. Podstawa opracowania
  Umowa zawarta pomi	dzy Powiatowym Zarz�dem Drogowym w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, 
38-300 Gorlice, a Firm� FK PROJEKT Biuro Usług In�ynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Ł�cko 870;
  
1.2. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2.1. Istniej�ce zagospodarowanie terenu
Istniej�cy most znajduje si	 w ci�gu drogi powiatowej nr 1490K na działce nr 473 w obr	bie Ropica Górna i na działce nr 207/1 w obr	bie Bodaki. 
Obiekt jest przepraw� mostow� drogi powiatowej nr 1490K Ropica Górna - Bartne nad potokiem S	kówka w km 12+605,00. Obiekt mostowy w
planie zlokalizowany jest na odcinku prostym. Spadek podłu�ny mostu wynosi ok. 0,4%  w stron	 Bartnego.
W przekroju poprzecznym most składa si	 z jezdni o szeroko�ci ok. 5,0m, obustronnych drewnianych bezpieczników o szeroko�ci ok. 2x0,50m
oraz obustronnych balustrad drewnianych stanowi�cych zabezpieczenie ruchu pieszo jezdnego. Pomost nie posiada chodników.
Istniej�cy most jest obiektem jednoprz	słowym, wolnopodpartym o długo�ci ok. 15,50m. Konstrukcj	 no�n� obiektu stanowi drewniany pomost
opary na 4 d�wigarach stalowych. Pomost składa si	 z dyliny dolnej w kraw	dziaków 32x32cm, dyliny górnej z desek gr. 8cm układanych wzdłu�
osi mostu. Nawierzchni	 jezdni na mo�cie stanowi� drewniane deski układane w poprzek mostu.
Przyczółki pełno�cienne, kamienne spoinowane. 
Droga powiatowa nr 1490K w rejonie mostu posiada niekorzystny układ geometryczny. Składa si	 z krótkich odcinków prostych i łuków poziomych
o małych promieniach.
Na dojazdach szeroko�� jezdni waha si	 od 4,00m do 5,70m. Po obu stronach jezdni znajduj� si	 gruntowe pobocza . Brak chodników dla pie-
szych. 
Na obszarze projektowanej inwestycji w ci�gu drogi powiatowej 1490K znajduj� si	 dwa zjazdy indywidualne: prawostronny w km 1+782,59 i lewos-
tronny w km 1+783,13. Pod zjazdami in ywidualnymi z drogi powiatowej 1490K znajduj� si	 przepusty o �rednicy 60,0cm.
Po lewej stronie jezdni za mostem  w km 1+706,58 drogi powiatowej 1490K znajduje si	 skrzy�owanie z drog� gminn� 270947K, a za nim zlokali-
zowano drewnian� wiat	 przystankow� w km 1+717,60 drogi powiatowej 1490K.
 Odwodnienie jezdni na mo�cie i dojazdach zrealizowane jest jako powierzchniowe. Wody opadowe odprowadzane s� do rowów przydro�nych, a
nast	pnie do potoku S	kówka. 
 Planowane przedsi	wzi	cie usytuowane jest na obszarze wiejskim w terenach nadrzecznych, o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
 Ustrój no�ny jest w złym stanie. Konstrukcja drewniana wykazuje lokalne ubytki spowodowane korozja biologiczn� i uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Elementy stalowe prz	seł wykazuj� korozje powierzchniow�
o ró�nym stopniu zaawansowania.
 Stan nawierzchni drewnianej na obiekcie  jest zły. Nawierzchnia na dojazdach jest mocno sp	kana z lokalnymi ubytkami.
Z uwagi na zły stan techniczny  mostu ruch kołowy dla pojazdów powy�ej 6,0 ton przeprowadzono drog� utwardzon� przez bród, powy�ej istniej�-
cego mostu. Istniej�cy obiekt wymaga szybkiej odbudowy. Rozbiórka mostu nast�pi po wybudowaniu nowego mostu na potoku S	kówka. 

1.2.2. Zakres robót rozbiórkowych 
  Demonta�  balustrad  drewnianych; 
  Demonta� bezpieczników drewnianych;
  Zerwanie  nawierzchni drewnianej z obiektu mostowego; 
  Demonta�  drewnianego pomostu drewnianych; 
  Demonta�  d�wigarów stalowych; 
  Rozbiórka  podpór
  Usuni	cie materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenie terenu.

1.2.3. Istniej�ca ziele

W rejonie mostu skarpy poro�ni	te s� ro�linno�ci� trawiast�.

1.2.4. Opis przeszkody
 Inwestycja znajduje si	 na potoku S	kówka, który jest bezpo�rednim dopływem rzeki Ropa. Potok stanowi własno�� Skarbu Pa
stwa we władaniu
Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej w Krakowie i jest w administracji Zarz�du Zlewni Wisłoki i Wisłoka z siedzib� w Rzeszowie. 
Skarpy brzegów i dno s� nieumocnione. Wyj�tek stanowi prawy brzeg potoku poni�ej mostu, który umocniony został opask� z koszy siatkowo-ka-
miennych, a na dalszym odcinku narzutem kamiennym spoinowanym.
 Koryto potoku w obr	bie odbudowywanego mostu zlokalizowane jest w łuku.
 Przepływ  miarodajny Q1,0% = 104,09 m3/s  przy napełnieniu 1,80m. 
 W operacie hydrologiczno - hydraulicznym, okre�lono minimaln� rz	dn� spodu konstrukcji mostowej 
na 385,59 m n.p.m.

1.2.5. Obiekty i urz�dzenia stałe 
Na terenie inwestycji znajduj� si	 nast	puj�ce obiekty i urz�dzenia stałe:
  istniej�cy most na potoku S	kówka w km 12+605,00
  droga powiatowa 1490K na odcinku od km 1+562,70 do km 1+797,70;
  istniej�ce skrzy�owanie z drog� gminn� 270947K  w km 1+706.58 drogi powiatowej 1490K;
  istniej�ce zjazdy w km 1+782,59  i km 1+783,13 drogi powiatowej 1490K;
  przepusty pod zjazdami;
  przepusty pod jezdni� drogi gminnej 270947K;
  istniej�ce rowy przydro�ne;
  drewniana wiata przystankowa w km 1+717,60 drogi powiatowej 1490K;

1.2.6. Istniej�ce uzbrojenie terenu
Na obszarze obj	tym opracowaniem wyst	puj� nast	puj�ce sieci uzbrojenia:
  Sie� elektroenergetyczna napowietrzna - na terenie inwestycji znajduj� si	 słupy sieci elektroenergetycznej. Z inwestycj� koliduje słup w km 1+
637,70 drogi powiatowej 1490K. Sie� podlega przebudowie.
  Sie� teletechniczna napowietrzna - na terenie inwestycji znajduj� si	 słupy sieci teletechnicznej. Sie� nie koliduje z projektowana inwestycj�, nie
podlega przebudowie.

1.2.7. Podło�e gruntowe 
Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych zostały sporz�dzone Geotechniczne warunki posadowienia
przez 'ProGeo'- Piotr Prokopczuk, Nowy S�cz.
Analiza warunków geologiczno -in�ynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia obiektu 
oraz jego wielko�� pozwalaj� na zaliczenie projektowanego obiektu  mostowego do  drugiej kategorii geotechnicznej (wg Rozporz�dzenia z dnia
25.04.2012r., Dz. U. Nr 0, poz.463).
 Na podstawie wykonanych wyrobisk badawczych oraz kartowania geologicznego w terenie, wyst	puj�ce na terenie opracowania warunki gruntowe
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nale�y zakwalifikowa� jako proste. 
Zaprojektowano posadowienie obiektu mostowego w warstwie IV - podło�e skalne piaskowcowo-łupkowe.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3.1. Powierzchnia terenu
Dotychczasowe zagospodarowanie terenu zostanie dostosowane do nowo projektowanego obiektu mostowego, funkcja u�ytkowa drogi i mostu po-
zostanie bez zmian. W obr	bie mostu  przeprowadzono korekt	 trasy drogi powiatowej nr 1490K w planie w celu wyeliminowania niekorzystnego
układu 
geometrycznego istniej�cej trasy, zło�onej z krótkich odcinków prostych i łuków poziomych o małych promieniach.  Zmiany zagospodarowania te-
renu wyst�pi� na niewielkich powierzchniach.
Projektowany jest most wolnopodparty, jednoprz	słowy, o konstrukcji no�nej płytowo-belkowej, �elbetowej, spr	�onej. Obiekt został zlokalizowany
w km 12+620.00 potoku S	kówka od strony wody górnej mostu istniej�cego, przeznaczonego do rozbiórki. Projektowany most skrzy�owany jest z
osi� potoku pod katem 74°. Pochylenie podłu �ne mostu wynosi 1% w stron	 Bartnego. Nowy most projektowany jest w km 1+674.00 w/c drogi po-
wiatowej nr 1490K. 
Zaprojektowano jezdni	 na mo�cie o szeroko�ci 2x 3,50m i spadku poprzecznym daszkowym 2%. Nawierzchni	 jezdni na mo�cie stanowi� b	d�
warstwy asfaltowe.
Na obiekcie mostowym zostan� wykonane obustronne chodniki �elbetowe dla pieszych o szeroko�ci 1,50m ka�dy i spadku poprzecznym 3%: le-
wostronny od km 1+655,05 do km 1+695,92 w ci�gu drogi powiatowej 1490K i prawostronny od km 1+651,54 do km 1+693,17 w ci�gu drogi powia-
towej 1490K. Nawierzchni	 �elbetowych chodników na mo�cie stanowi� b	dzie warstwa wykonana z materiałów na bazie emulsji modyfikowanych
polimerami.
W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na mo�cie zaprojektowano barieropor	cze mostowe kotwione.
Projektowane nachylenie sto�ków nasypów przy przyczółkach wynosi 1:1. Skarpy sto�ków zostan� umocnione obrukowaniem.
Dla bezpiecze
stwa konstrukcji projektowanego mostu przewiduje si	 wykonanie umocnie
 koryta 
potoku S	kówka - narzut kamienny gr. min. 80,0 cm na �cieli faszynowej gr. 0,30m:
" brzeg lewy km 12+557,90 - km 12+684,75;
" brzeg prawy 12+603,92 - km 12+636,60; 
Wody opadowe z obiektu mostowego zostan� odprowadzone do lewostronnego rowu przydro�nego 
w km 1+698,66 drogi powiatowej 1490K poprzez projektowana kanalizacja deszczow�. 

 Na dojazdach zaprojektowano jezdni	 szeroko�ci 2x3,50m na całej długo�ci rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej 1490K. Spadek poprze-
czny jezdni daszkowy 2%, a na łuku od strony Ropicy Górnej  spadek jednostronny 3%. Nawierzchnia jezdni wykonana b	dzie z betonu asfaltowe-
go. 
Na dojazdach do mostu  przewidziano jednostronne odcinki chodnika o szeroko�ci 2,00m: 
" lewostronny od km 1+577,56 do km 1+655,04 w ci�gu drogi powiatowej 1490K; 
" prawostronny od km 1+693,17 do km 1+762,70 w ci�gu drogi powiatowej 1490K;
oraz odcinki chodnika o szeroko�ci 1,50m:
" lewostronny od km 1+695,92 w ci�gu drogi powiatowej 1490K do km 0+009,34 
drogi gminnej 270947K; 
" prawostronny od km 1+647,36 do km 1+651,54 w ci�gu drogi powiatowej 1490K;
Spadek poprzeczny chodników na dojazdach wynosi 2%. Chodniki poza mostem wykonane zostan�
z kostki betonowej gr. 6,0cm.
Zaprojektowano jednostronne pobocza gruntowe szeroko�ci 1,00m. Spadek poprzeczny poboczy 
wynosi 6%. 
W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na dojazdach  zaprojektowano prawostronny odcinek bariery ochronnej  SP-06 przed mostem i pra-
wostronn� balustrad	 z płaskowników za mostem 
Rozbudowa dojazdów obejmuje istniej�ce skrzy�owanie z droga gminn� 270947K w km 1+706,58, 
które zostanie dostosowane sytuacyjnie i wysoko�ciowo do docelowej geometrii drogi powiatowej nr 1490K 
z doprowadzeniem jego parametrów do obowi�zuj�cych warunków technicznych.
Istniej�ce zjazdy obj	te zakresem inwestycji,  zostan� dostosowane do docelowej geometrii drogi powiatowej nr 1490K na etapie rozbudowy dojaz-
dów do mostu i odbudowy rowów przydro�nych.
W ramach rozbudowy dojazdów zaprojektowano zatoki autobusowe zlokalizowane w ci�gu drogi powiatowej 1490K.
lewostronna w km 1+605,74 i prawostronna w km 1+732,03. Długo�� kraw	dzi zatrzymania wynosi 20,0m, szeroko�� zatoki 3,0m, pochylenie po-
przeczne 2% w kierunku osi jezdni.  Skos zjazdowy z drogi wynosi 1:8, a skos wjazdowy na drog	 1:4. Nawierzchni	 zatok stanowi kostka betono-
wa. 
Istniej�ca drewniana wiata przystankowa w km 1+717,60 drogi powiatowej 1490K zostanie rozebrana.
Nasypy na dojazdach zostan� doprowadzone do spadku 1:1,5 i obsiane traw�.
Projektowana  inwestycja b	dzie miała zapewnione odwodnienie powierzchniowe do odbudowywanych rowów przydro�nych:
  rowy prawostronne - odbudowa poprzez wykształcenie dna rowu o szeroko�ci 0,50m, nachyleniu skarp min. 1:1,5 oraz  umocnienie wylotu na dłu-
go�ci 5,0m (w dnie korytka �ciekowe na warstwie betonu gr. 0,1m, na skarpach płyty a�urowe 0,9x0,6x0,1m): 
" w km 1+562,70 - 1+652,97 drogi powiatowej 1490K z wylotem do potoku S	kówka 
w km 12+639,23;
" w km  1+687,74 - 1+797,70 drogi powiatowej 1490K  z wylotem do potoku S	kówka 
w km 12+624,03;
  rów lewostronny - odbudowa poprzez wykształcenie dna rowu o szeroko�ci 0,50m, nachyleniu skarp 1:1,5 oraz umocnienie wylotu na długo�ci
9,34m (w dnie korytka �ciekowe na warstwie betonu gr. 0,1m, na skarpach płyty a�urowe 0,9x0,6x0,1m): 
" w km 1+692,41 - 1+797,70 drogi powiatowej 1490K z wylotem do potoku S	kówka w km 12+609,09;

 W ramach odbudowy rowów przydro�nych zaprojektowano odbudow	 istniej�cych przepustów:
  rozbiórk	 istniej�cego prawostronnego przepustu  w km 1+777,50 - km 1+787,38 
drogi powiatowej 1490K i odbudow	 przepustu  w km 1+779,25 - km 1+785,94 drogi powiatowej 1490K
  rozbiórk	  istniej�cego lewostronnego przepustu w km 1+707,02 - km 1+716,90 
drogi powiatowej 1490K  i odbudow	 przepustu w km 1+701,05 - km 1+712,45 drogi powiatowej 1490K
  rozbiórk	 istniej�cego lewostronnego przepustu w km 1+780,00 - km 1+786,27 
drogi powiatowej 1490K  i odbudow	 przepustu w km 1+780,00 - km 1+786,27 drogi powiatowej 1490K  
Projektuje si	 przebudow	 sieci elektroenergetycznej napowietrznej, która polega na przeło�eniu 
i wymianie słupa zlokalizowanego w km 1+637,70 w ci�gu drogi powiatowej 1490K oraz budowie nowego stanowiska słupowego z prawej strony
jezdni w km 1+636.41 wraz z wymian� i dostosowaniem przewodów linii do s�siaduj�cych słupów. Szczegółowe opracowanie dotycz�ce przebudo-
wy sieci elektroenergetycznej znajduje si	 w punkcie 4 niniejszego opracowania. 
?
1.3.2. Nawi�zanie geodezyjne
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Projektowany most i dojazdy zostały dowi�zane wysoko�ciowo do sieci niwelacji pa
stwowej wg układu Kronstadt, natomiast sytuacyjnie do sieci
osnowy geodezyjnej w układzie "1965". 
Na planie sytuacyjnym podano współrz	dne głównych punktów trasy. Szczegółowe współrz	dne potrzebne do wytyczenia  obiektu znajd�  si	 w
Projekcie wykonawczym.

1.3.3. Układ komunikacyjny
Układ komunikacyjny w obr	bie opracowania pozostaje bez zmian. W wyniku realizacji inwestycji  zostan� pozostawione parametry u�ytkowe drogi
i obiektu mostowego. 

1.3.4. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na obiekcie i na dojazdach
Przekrój poprzeczny na obiekcie:
  jezdnia         2 x 3,0 m  = 6,00 m
  opaska na jezdni       2 x 0,50 m = 1,00 m
  chodnik        2 x 1,50 m = 3,00 m
  bariero por	cze - sztywne      2 x 0,60 m  = 1,20 m
Razem całkowita szeroko��……………………………………….…11,20m

Przekrój poprzeczny drogi powiatowej 1490K na dojazdach do mostu:
   jezdnia         2 x 3,50 m = 7,00 m
  chodnik        1 x 2,00 m = 2,00 m
  pobocze gruntowe        1 x 1,00 m = 1,00 m
Razem całkowita szeroko��………………………………………...10,00 m

Przekrój poprzeczny drogi gminnej  270947K na odcinku rozbudowywanego skrzy�owania:
  jezdnia         2 x 2,50 m = 5,00 m
  pobocze gruntowe       2 x 0,75 m = 1,50 m
Razem całkowita szeroko��…………………………………………6,50 m

1.3.5. Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych
W celu umo�liwienia grawitacyjnego spływu wód zaprojektowano dwustronny spadek poprzeczny 
jezdni 2% (jednostronny 3% na łuku od strony Ropicy Górnej), spadek chodników 2-3% oraz spadek poboczy 6%.
Projektowana  inwestycja b	dzie miała zapewnione odwodnienie powierzchniowe do odbudowywanych rowów przydro�nych:
  rowy prawostronne - odbudowa poprzez wykształcenie dna rowu o szeroko�ci 0,50m, nachyleniu skarp min. 1:1,5 oraz  umocnienie wylotu na dłu-
go�ci 5,0m (w dnie korytka �ciekowe na warstwie betonu 
gr. 0,1m, na skarpach płyty a�urowe 0,9x0,6x0,1m): 
" w km 1+562,70 - 1+652,97 drogi powiatowej 1490K z wylotem do potoku S	kówka 
w km 12+639,23;
" w km  1+687,74 - 1+797,70 drogi powiatowej 1490K  z wylotem do potoku S	kówka 
w km 12+624,03;
  rów lewostronny - odbudowa poprzez wykształcenie dna rowu o szeroko�ci 0,50m, nachyleniu skarp 1:1,5 oraz umocnienie wylotu na długo�ci
9,34m (w dnie korytka �ciekowe na warstwie betonu gr. 0,1m, na skarpach płyty a�urowe 0,9x0,6x0,1m): 
" w km 1+692,41 - 1+797,70 drogi powiatowej 1490K z wylotem do potoku S	kówka 
w km 12+609,09;
W ramach odbudowy rowów przydro�nych za odbudow	 istniej�cych przepustów:
  pod zjazdem prawostronnym w km 1+782,59 drogi powiatowej 1490K:
" rozbiórka istniej�cego przepustu ?600 mm  w km 1+777,50 - km 1+787,38 
drogi powiatowej 1490K;
" budowa przepustu L=10,0m z rur WIPRO ?600 mm w km 1+779,25 - km 1+785,94 
drogi powiatowej 1490K;
  pod jezdni� drogi gminnej 270947K skrzy�owanej z drog� powiatow� 1490K w km 1+706,58:
" rozbiórka istniej�cego przepustu ?600 mm  w km 1+707,02 - km 1+716,90 drogi powiatowej 1490K  
" budowa przepustu L=12,0m z rur WIPRO 800 mm w km 1+701,05 - km 1+712,45 
drogi powiatowej 1490K
  pod zjazdem lewostronnym w km 1+783,13 drogi powiatowej 1490K:
" rozbiórka istniej�cego przepustu ?600 mm  w km 1+780,00 - km 1+786,27 drogi powiatowej 1490K  
" budowa przepustu L=6,0m z rur WIPRO ?600 mm w km 1+780,00 - km 1+786,27 
drogi powiatowej 1490K  
Wody opadowe z obiektu mostowego zostan� odprowadzone do lewostronnego rowu przydro�nego 
w km 1+698,66 drogi powiatowej 1490K poprzez projektowana kanalizacja deszczow�. Do odprowadzenia wód opadowych z obiektu mostowego,
tj. z jezdni i chodnika dla pieszych, zaprojektowano kolektory zbiorcze z rur HDPE ?250mm,  podwieszone do płyty pomostu i poł�czone ze stu-
dzienkami �ciekowymi zlokalizowanymi poza mostem. 

1.3.6. O�wietlenie
    W ramach niniejszego opracowania nie projektuje si	 o�wietlenia obiektu ani dojazdów.

1.3.7. Kolizje i ich rozwi�zanie
Wszelkie kolizje z istniej�cymi sieciami zostały usuni	te zgodnie z zaleceniami wła�cicieli sieci i urz�dze
:
  sie� elektroenergetyczna napowietrzna - przebudowie podlega koliduj�cy z inwestycj� słup zlokalizowany z lewej strony jezdni w km 1+637,70.
Przebudowa polega za przeło�eniu i wymianie  koliduj�cego słupa oraz budowie nowego stanowiska słupowego z prawej strony jezdni w km 1+
636.41 wraz z wymian�
i dostosowaniem przewodów linii do s�siaduj�cych słupów. Przebudowa zostanie wykonana zgodnie 
z warunkami wydanymi przez  TAURON Dystrybucja S.A., Rejon Dystrybucji Nowy S�cz  
znak: R8_WN/888581/13 z dnia 24/09/2013r. 
Uzyskano opini	 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gorlicach znak GE.6630.1010.2013 z dnia 16.10.2013r.
1.3.8. Projektowana ziele

Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych nale�y obsia� mieszank� traw. Nie ma konieczno�ci wycinki drzew.

1.4. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ �YCIA           I ZDROWIA LUDZI
Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwi�zanych z budow� nale�y uwzgl	dni� interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególno�ci za-
pewnienia dost	pu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mo�liwo�ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz
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ze �rodków ł�czno�ci, dopływu �wiatła dziennego do pomieszcze
 przeznaczonych na pobyt ludzi, uci��liwo�ciami powodowanymi
przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowoduj� zmiany kierunku spływu wód powierzchniowych na działki s�siednie.
 W trakcie prowadzenia robót budowlanych nale�y zwróci� uwag	 na zachowanie bezpiecze
stwa ludzi
i mienia oraz zadba� o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejsz� uci��liwo�� dla �rodowiska.
Celem unikni	cia zagro�enia �ycia i zdrowia ludzi , w czasie budowy nale�y odpowiednio oznakowa�
i zabezpieczy� wykopy. Teren budowy nale�y o�wietli�. Wszystkie prace nale�y wykonywa� zachowuj�c warunki BHP. 

1.5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Na czas realizacji inwestycji objazd stanowi� b	dzie istniej�cy most, który zostanie utrzymany do czasu zako
czenia robót. Rozwi�zanie komuni-
kacyjne w obr	bie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie z zatwierdzonym przez Powiatowy Zarz�d Drogowy w Gorlicach  "Projek-
tem tymczasowej organizacji ruchu".
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