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Nazwa obiektu: 

  

ODBUDOWA MOSTU NA POTOKU SĘKÓWKA w km 12+620.00  
w MIEJSCOWOŚCI BODAKI, w ciągu DROGI POWIATOWEJ  

nr 1490K ROPICA GÓRNA – BARTNE w km 1+674,00 
 wraz z DOJAZDAMI od km 1+562,70 do km 1+797,70 

    Adres obiektu : 

  

BODAKI  
dz. nr: 132/4, 132/5, 132/11, 134/4, 138/2, 207/1, 207/9, 207/10 
gmina  Sękowa, powiat gorlicki, województwo małopolskie 
 
ROPICA GÓRNA 
dz. nr: 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 442/3, 442/11, 473, 439/1 
gmina  Sękowa, powiat gorlicki, województwo małopolskie 

    Inwestor : 

  

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 

    Projektant : 
branża drogowo-mostowa 

  

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 

  

mgr inż.  Janusz Gancarczyk 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno budowlanej 

nr ewid. 12/2001, MAP/BO/0366/01   
    Data 
opracowania:   
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu na potoku Sękówka w km 12+620.00 w miejscowości 

Bodaki, w ciągu 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 istniejącego mostu na  potoku Sękówka w km 12+605,00, w ciągu drogi powiatowej 1490K  

w km 1+683,66; 

− Budowa mostu na potoku Sękówka w km 12+620,00, w ciągu 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 skrzyżowaniem z droga gminną 270947K w km 1+706,58 drogi powiatowej 1490K  

oraz z dostosowaniem sytuacyjno-wysokościowym istniejących zjazdów indywidualnych;  

− Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1490K: lewostronna w km 1+605,74  

i prawostronna w km 1+732,03;  

− Budowa odcinków chodnika na dojazdach o szerokości 1,50m z kostki betonowej:  

• lewostronny od km 1+695,92 w ciągu drogi powiatowej 1490K do km 0+009,34 drogi gminnej 

270947K;  

• prawostronny od km 1+647,36 do km 1+651,54 w ciągu drogi powiatowej 1490K; 

− Budowa odcinków chodnika na dojazdach o szerokości 2,00m z kostki betonowej:  

• lewostronny od km 1+577,56 do km 1+655,04 w ciągu drogi powiatowej 1490K;  

• prawostronny od km 1+693,17 do km 1+762,70 w ciągu drogi powiatowej 1490K; 

− Odbudowa prawostronnych rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej 1490K:  

• w km 1+562,70 – 1+652,97 z wylotem do potoku Sękówka w km 12+639,23; 

• w km 1+687,74 – 1+797,70 z wylotem do potoku Sękówka w km 12+624,03; 

− Odbudowa lewostronnego rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej 1490K w km 1+692,41 – 

1+797,70 z wylotem do potoku Sękówka w km 12+609,09; 

− Odbudowa prawostronnego rowu przydrożnego w ciągu 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 istniejącego 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 jezdnią drogi gminnej 270947K  skrzyżowanej z drogą powiatową 1490K  

w km 1+706,58: 

• rozbiórka istniejącego 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 
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− Odbudowa przepustu pod zjazdem lewostronnym w km 1+783,13 drogi powiatowej 1490K: 

• rozbiórka istniejącego 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   

− Budowę odwodnienia mostu w postaci kanalizacji deszczowej złożonej z układu  studzienek 

ściekowych z wylotem do lewostronnego rowu przydrożnego w km 1+698,66 drogi powiatowej 1490K; 

− Budowę umocnień potoku Sękówka - narzut kamienny na ścieli faszynowej: 

• brzeg lewy km 12+557,90 – km 12+684,75; 

• brzeg prawy 12+603,92 – km 12+636,60;  

− Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej w km 1+717,60 drogi powiatowej 1490K strona lewa; 

− Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej kolidującej z rozbudową drogi 

powiatowej nr 1490K; 

 

1.1.2. Lokalizacja 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych 

znajdujących się: 

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji  

− jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb Bodaki,  

na działkach nr 132/12, 134/7, 138/6 

oraz  na działkach drogowych nr 132/5, 207/9 i na części działek drogowych  nr 132/4, 207/1, 207/10 

niepodlegających podziałowi; 

− jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb Ropica Górna, 

na działkach nr 470/3, 470/4, 470/7 i  na części działek drogowych nr 442/3, 442/11, 470/5  

niepodlegających podziałowi; 

b) w granicach terenu wód płynących: 

− jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb Ropica Górna: 

na części działki wodnej nr 473 niepodlegającej podziałowi; 

 

1.1.3. Inwestor: 

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 

 

1.1.4. Podstawa opracowania 

− Umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Gorlickiego, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3,  

a Firmą FK PROJEKT Biuro Usług inżynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870 

− Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie  

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

− Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna 
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1.1.5. Cel opracowania 

Celem opracowania jest Projekt wykonawczy, który stanowi uszczegółowienie Projektu Budowlanego. 

1.2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE DOJAZDU  

1.2.1. Charakterystyka dojazdów  

Długość rozbudowywanego odcinka drogi wynosi 235,0m od km 1+562,70 do km 1+797,70 drogi 

powiatowej nr 1490K.  W obrębie mostu  przeprowadzono korektę trasy drogi powiatowej nr 1490K w planie  

w celu wyeliminowania niekorzystnego układu geometrycznego istniejącej trasy, złożonej z krótkich odcinków 

prostych i łuków poziomych o małych promieniach.  

Zaprojektowano trasę złożoną z prostych i łuków poziomych spełniających obowiązujące przepisy  

i warunki techniczne. Przed mostem od strony Ropicy Górnej rozbudowywany odcinek rozpoczyna prosta 

przechodząca w łuk o promieniu 85,0m. Obiekt mostowy zlokalizowany jest na prostej, która za mostem  

od strony Bartnego przechodzi w łuk o promieniu 150,0m, a następnie celem dowiązania projektowanej trasy 

do drogi istniejącej przechodzi w łuk o przeciwnym zwrocie i promieniu 150,0m. Parametry projektowanych 

łuków poziomych: 

− łuk w km 1+627,50 drogi powiatowej 1490K: 

• R=85,0m 

• Ł=61,63m 

• T=32,24m 

• z=5,91m 

− łuk w km 1+727,29 drogi powiatowej 1490K: 

• R=150,0m 

• Ł=73,17m 

• T=37,33m 

• z=4,57m 

− łuk w km 1+776,95 drogi powiatowej 1490K: 

• R=150,0m 

• Ł=22,78m 

• T=11,41m 

• z=0,43m 

Projektowana niweleta drogi składa się z odcinków prostych o nachyleniu 0,30% do 2,00% oraz łuków 

pionowych o parametrach: 

− łuk w km 1+636.90 drogi powiatowej 1490K (wypukły): 

• R=2000,0m 

• L=30,0m 

• T=15,0m 

• e=0,06m 
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− łuk w km 1+703,65 drogi powiatowej 1490K (wklęsły): 

• R=1000,0m 

• L=30,0m 

• T=15,0m 

• e=0,11m 

− łuk w km 1+747,69 drogi powiatowej 1490K (wypukły): 

• R=2000,0m 

• L=34,0m 

• T=17,0m 

• e=0,07m 

 Na dojazdach zaprojektowano jezdnię szerokości 2x3,50m na całej długości rozbudowywanego odcinka 

drogi powiatowej 1490K z dowiązaniem do istniejącej szerokości jezdni na końcach odcinka .  

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%, a na łuku od strony Ropicy Górnej  spadek jednostronny 3%. 

Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu asfaltowego.  

Na dojazdach do mostu  przewidziano odcinki chodnika o szerokości 2,00m:  

• lewostronny od km 1+577,56 do km 1+655,05 w ciągu drogi powiatowej 1490K;  

• prawostronny od km 1+693,17 do km 1+762,70 w ciągu drogi powiatowej 1490K; 

oraz odcinki chodnika o szerokości 1,50m: 

• lewostronny od km 1+695,92 w ciągu drogi powiatowej 1490K do km 0+009,34  

drogi gminnej 270947K;  

• prawostronny od km 1+647,36 do km 1+651,54 w ciągu drogi powiatowej 1490K; 

Spadek poprzeczny chodników na dojazdach wynosi 2%. Chodniki poza mostem wykonane zostaną z kostki 

betonowej. 

Zaprojektowano jednostronne pobocza gruntowe szerokości 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 prawostronną balustradę z płaskowników za mostem  

Rozbudowa dojazdów obejmuje istniejące skrzyżowanie z droga gminną 270947K w km 1+706,58,  

które zostanie dostosowane sytuacyjnie i wysokościowo do docelowej geometrii drogi powiatowej nr 1490K  

z doprowadzeniem jego parametrów do obowiązujących warunków technicznych. 

Istniejące zjazdy objęte zakresem inwestycji,  zostaną dostosowane do docelowej geometrii  

drogi powiatowej nr 1490K na etapie rozbudowy dojazdów do mostu i odbudowy rowów przydrożnych. 

W ramach rozbudowy dojazdów zaprojektowano zatoki autobusowe zlokalizowane w ciągu  

drogi powiatowej 1490K: 

lewostronna w km 1+605,74 i prawostronna w km 1+732,03. Długość krawędzi zatrzymania wynosi 20,0m, 

szerokość zatoki 3,0m, pochylenie poprzeczne 2% w kierunku osi jezdni.  Skos zjazdowy z drogi wynosi 1:8, 

a skos wjazdowy na drogę 1:4. Istniejąca drewniana wiata przystankowa zostanie rozebrana. 

Nasypy na dojazdach zostaną doprowadzone do spadku 1:1,5 i obsiane trawą. 
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Projektowana  inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie powierzchniowe do odbudowywanych 

rowów przydrożnych: 

− rowy prawostronne - odbudowa poprzez wykształcenie dna rowu o szerokości 0,50m, nachyleniu skarp 

min. 1:1,5 oraz  umocnienie wylotu na długości 5,0m (w dnie korytka ściekowe na warstwie betonu  

gr. 0,1m, na skarpach płyty ażurowe 0,9x0,6x0,1m):  

• w km 1+562,70 – 1+652,97 drogi powiatowej 1490K z wylotem do potoku Sękówka  

w km 12+639,23; 

• w km  1+687,74 – 1+797,70 drogi powiatowej 1490K  z wylotem do potoku Sękówka  

w km 12+624,03; 

− rów lewostronny - odbudowa poprzez wykształcenie dna rowu o szerokości 0,50m, nachyleniu skarp 

1:1,5 oraz umocnienie wylotu na długości 9,34m (w dnie korytka ściekowe na warstwie betonu gr. 0,1m, 

na skarpach płyty ażurowe 0,9x0,6x0,1m):  

• w km 1+692,41 – 1+797,70 drogi powiatowej 1490K z wylotem do potoku Sękówka  

w km 12+609,09; 

W ramach odbudowy rowów przydrożnych zaprojektowano odbudowę istniejących przepustów: 

− rozbiórkę istniejącego prawostronnego przepustu  w km 1+777,50 – km 1+787,38  

drogi powiatowej 1490K i odbudowę przepustu  w km 1+779,25 – km 1+785,94 drogi powiatowej 1490K 

− rozbiórkę  istniejącego lewostronnego przepustu w km 1+707,02 – km 1+716,90  

drogi powiatowej 1490K  i odbudowę przepustu w km 1+701,05 – km 1+712,45 drogi powiatowej 1490K 

− rozbiórkę istniejącego lewostronnego przepustu w km 1+780,00 – km 1+786,27  

drogi powiatowej 1490K  i odbudowę przepustu w km 1+780,00 – km 1+786,27 drogi powiatowej 1490K   

 

1.2.2. Parametry techniczne dojazdów 

    Parametry techniczne drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

 i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430). 

− klasa drogi         L 

− obciążenie         100 KN / oś 

− prędkość projektowa      50 km/h 

− nawierzchnia        bitumiczna 

− szerokość jezdni       7,0 m 

− szerokość chodników     2,00 m 

− szerokość poboczy       1,00 m  

 

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 szerokość……………………………….…………..10,00 m 
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Przekrój poprzeczny drogi gminnej 270947K  na odcinku rozbudowywanego skrzyżowania: 

− 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 szerokość……………………………….…………..10,00 m 

 

1.2.3. Konstrukcja nawierzchni  

Przyjęto odbudowę jezdni o konstrukcji dla obciążenia ruchem kategorii KR2. 

 Grunt rodzimy doprowadzić do grupy nośności G1 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1490K na dojazdach do mostu: 

5 cm  -  warstwa ścieralna AC11S 

8 cm  -  warstwa wiążąca AC16W 

20 cm - podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie 

30 cm – podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

 

Konstrukcja drogi gminnej 270947K  na odcinku rozbudowywanego skrzyżowaniu: 
5cm  - warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 
8cm - warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 
20cm - podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie 
30cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników na dojazdach: 

6 cm  -  betonowa kostka brukowa  

3 cm  -  podsypka piaskowa 

15 cm  -  podbudowa z kruszywa łamanego  

 

Konstrukcja nawierzchni na zatokach autobusowych:   

8 cm   -  betonowa kostka brukowa  

3 cm   -  podsypka cementowo-piaskowa  

20cm - warstwa podbudowy z betonu C16/20 

30cm - warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

  - geowłóknina separacyjna 

 

1.3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE MOSTU 

1.3.1. Charakterystyka ogólna  

Projektowany jest most wolnopodparty, jednoprzęsłowy, o konstrukcji nośnej płytowo-belkowej, żelbetowej, 

sprężonej. Obiekt został zlokalizowany w km 12+620.00 potoku Sękówka od strony wody górnej mostu 

istniejącego, przeznaczonego do rozbiórki. Projektowany most skrzyżowany jest z osią potoku pod katem 74°. 

Pochylenie podłużne mostu wynosi 1% w stronę Bartnego. Nowy most projektowany jest w km 1+674.00 w/c 

drogi powiatowej nr 1490K.  
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Zaprojektowano jezdnię na moście o szerokości 2x 3,50m i spadku poprzecznym daszkowym 2%. 

Nawierzchnię jezdni na moście stanowić będą warstwy asfaltowe. 

Na obiekcie mostowym zostaną wykonane obustronne chodniki żelbetowe dla pieszych o szerokości 

1,50m każdy i spadku poprzecznym 3%: lewostronny od km 1+655,05 do km 1+695,92 w ciągu drogi 

powiatowej 1490K i prawostronny od km 1+651,54 do km 1+693,17 w ciągu drogi powiatowej 1490K. 

Nawierzchnię żelbetowych chodników na moście stanowić będzie warstwa wykonana z materiałów na bazie 

emulsji modyfikowanych polimerami. 

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

kotwione. 

Projektowane nachylenie stożków nasypów przy przyczółkach wynosi 1:1. Skarpy stożków zostaną 

umocnione obrukowaniem. 

Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone do lewostronnego rowu przydrożnego  

w km 1+698,66 drogi powiatowej 1490K poprzez projektowana kanalizacja deszczową.  

 

1.3.2. Podstawowe parametry mostu 

Projektuje się obiekt żelbetowy, sprężony, jednoprzęsłowy, o konstrukcji płytowej. 

 Obiekt zaprojektowano na klasę obciążenia  B  wg PN-85/S-10030. 

Parametry mostu: 

− klasa obciążenia       B, wg PN 85/S – 10030. 

− szerokość obiektu      11,20m 

− długość całkowita obiektu    31,08m,  

− szerokość chodników     1,50 m,  

− rozpiętość teoretyczna przęsła   29,00m 

− światło poziome mostu     26,88m 

− szerokość jezdni       7,00m  

− kąt skosu konstrukcji     74º 

− kąt skrzyżowania obiektu z osią potoku  74º 

 

Przekrój poprzeczny na obiekcie dostosowany  do szerokości drogi jest następujący: 

− jezdnia                2 x 3,00 m =  6,00 m 

− opaska na jezdni             2 x 0,50 m  = 1,00 m 

− chodnik                2 x 1,50 m = 3,00 m 

− barieroporęcz              2 x 0,60 m = 1,20 m 

Razem całkowita szerokość…………………………………………….…….11,20 m 
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1.3.3. Rozwiązanie konstrukcyjne mostu, rozwiązania szczegółów, elementy wyposażenia 

1.3.3.1. Sposób posadowienia obiektu 

Analiza warunków geologiczno –inżynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia obiektu  

oraz jego wielkość pozwalają na zaliczenie projektowanego obiektu  mostowego do drugiej kategorii 

geotechnicznej (wg Rozporządzenia z dnia 25.04.2012r., Dz. U. Nr 0, poz.463). 

 Na podstawie wykonanych wyrobisk badawczych oraz kartowania geologicznego w terenie, występujące 

na terenie opracowania warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste.  

Zaprojektowano posadowienie obiektu mostowego w warstwie IV – podłoże skalne piaskowcowo- 

łupkowe. 

 

1.3.3.2. Podpory 

 Przyczółki żelbetowe masywne zatopione w nasypie. Są one posadowione bezpośrednio na gruncie  

poprzez warstwę wyrównawczą z betonu C12/15. Podpory zaprojektowano jako pełnościenne żelbetowe  

z betonu C30/37, zbrojone stalą BSt500S. Pojedynczy przyczółek składa się ze ściany pionowej, stopy 

fundamentowej oraz dwóch skrzydeł. 

Skrzydełka zwieńczone monolityczną, żelbetową kapą chodnikową o grubości 23,0cm z wykształconymi 

gzymsami z betonu C40/50.  

Za przyczółkami znajdują się płyty przejściowe o długości 4,0m w spadku podłużnym 10%. 

 

1.3.3.3. Ustrój nośny 

W planie ustrój nośny obiektu jest ukształtowany pod kątem 74o do potoku Sękówka, a w przekroju 

podłużnym stanowi odcinek prosty w spadku 1% w stronę Bartnego. Ustrój nośny mostu zaprojektowano jako 

układ jednoprzęsłowy, monolityczny, kablobetonowy, płytowo - belkowy. 

W przekroju poprzecznym zastosowano dwie belki w rozstawie 5,30 m o przekroju trapezowym.  

Nad każdą podporą oraz w środku rozpiętości przęsła zaprojektowano żelbetowe poprzecznice o przekroju 

prostokątnym.  

Belki będą sprężone kablami odmiany I. Sprężenie każdej z belek zrealizowane będzie za pomocą  kabli 

naciąganych z obu stron jednocześnie. Kable kotwione są w poprzecznicach podporowych. Na belkach 

wykonana będzie płyta pomostowa żelbetowa o grubości 25,00 – 28,00 cm.  

Na zewnątrz belek pomost stanowią wsporniki o zmiennej grubości 25,0 cm do 37,0 cm i długości 140 cm. 

Materiał ustroju nośnego stanowić będzie beton C40/50 i stal zbrojeniowa BSt500S. 

Całkowita długość ustroju niosącego wynosi 31.08 m, a szerokość całkowita 10,70 m.  

Na płycie projektuje się wykonanie monolitycznych, żelbetowych kap chodnikowych o grubości 23,0cm z 

wykształconymi gzymsami z betonu C40/50. 

 

1.3.3.4. Łożyska 

 Do oparcia konstrukcji niosącej na przyczółkach przewidziano łożyska garnkowe, kotwione. 

Zaprojektowano 4 łożyska o nośności 5,5 MN każde. Poziom ustawienia łożysk należy skorygować  

za pomocą ciosów podłożyskowych.  
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1.3.3.5. Hydroizolacja i odwodnienie 

 Na płycie żelbetowej projektuje się hydroizolację z papy termozgrzewalnej mostowej o minimalnej grubości 

1,0 cm.  

W celu umożliwienia grawitacyjnego spływu wód zaprojektowano daszkowy spadek poprzeczny  

jezdni 2% i  spadek chodników 3% . 

Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone do lewostronnego rowu przydrożnego  

w km 1+698,66 drogi powiatowej 1490K poprzez projektowana kanalizacja deszczową. Do odprowadzenia 

wód opadowych z obiektu mostowego, tj. z jezdni i chodnika dla pieszych, zaprojektowano kolektory zbiorcze, 

podwieszone do płyty pomostu i połączone ze studzienkami ściekowymi poza mostem. W konstrukcji płyty 

pomostu osadzono 6 wpustów mostowych  oraz sączki pionowe zbierające wodę z powierzchni izolacji. Na 

izolacji płyty pomostu zastosowano również drenaż z geowłókniny. 

Elementy betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem zostaną zabezpieczone powłokową warstwą 

izolacyjną na bazie roztworów bitumicznych. 

 

1.3.3.6. Nawierzchnia na obiekcie 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni na obiekcie: 

− 5,0cm  -  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

− 4,0cm  -  warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego MA11W 

− 1,0cm  -  izolacja ustroju nośnego 

Na chodnikach stosuje się antykorozyjne zabezpieczenie odporne na ścieranie z materiałów  

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

 Zastosowano krawężniki granitowe 20x18x100cm. 

 

1.3.3.7. Ochrona antykorozyjna 

Odsłonięte powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną za pomocą malarskich powłok 

antykorozyjnych. 

 

1.3.3.8. Elementy wyposażenia obiektu 

 Na obiekcie znajdują się obustronne chodniki dla pieszych szerokości 1,50m . W celu zabezpieczenia 

ruchu pieszego i jezdnego na moście, w kapach chodnikowych zamocowano barieroporęcze  

o wysokości 1,10m. 

 Na moście zaprojektowano krawężniki granitowe układane na podlewce z grysu otoczonego kompozycją 

z żywicy. Pod krawężnikami zastosowano drenaż z geowłókniny. 

 Na końcach płyty pomostu zastosowano urządzenie dylatacyjne dostosowane do przesuwów  

max  ± 40 mm. 

 W celu odwodniania obiektu mostowego pod płytą mostu podwieszone zostaną kolektory odwodnienia. 

W konstrukcji płyty pomostu osadzono 6 wpustów mostowych oraz sączki pionowe zbierające wodę z 

powierzchni izolacji. 
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1.3.3.9. Skarpy nasypów i zasypki przyobiektowe 

 Projektowane nachylenie stożków nasypów przy przyczółkach wynosi 1:1. Skarpy stożków zostaną 

obrukowane. Pozostałe nasypy zostaną doprowadzone do spadku 1:1,5 i obsiane trawą. 

 W granicach klina odłamu  za przyczółkiem należy wykonać zasypkę z gruntu piaszczystego  

wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

o parametrach nie gorszych niż: 

− gęstość objętościowa     γ = 19.0 kN/m3 

− kąt tarcia wewnętrznego   φ = 32° 

− wskaźnik zagęszczenia     IS = 1.03 

 

1.3.3.10. Oświetlenia  

Nie projektuje się żadnego wydzielonego oświetlenia mostu. 

 

1.3.3.11. Urządzenia obce na obiekcie 

 Urządzenia obce na obiekcie nie występują. 

 

1.3.3.12. Projektowana zieleń 

Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych należy obsiać trawą.  

  

1.3.3.13. Zabezpieczenie konstrukcji przed wpływami eksploatacji górniczej  

Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie górniczym 

 

1.3.3.14. Kolorystyka obiektu 

Zaproponowano następująca kolorystykę nowego obiektu mostowego: 

− gzyms        –  kolor czerwony 

− pomost       –  kolor żółty 

− przyczółki       –  kolor piaskowy 

− nawierzchnia na chodnikach  –   kolor czarny  

 

1.4. WYKAZ SPRZĘTU  

Sprzęt użyty do budowy przedmiotowego mostu: 

− koparka, 

− ładowarka, 

− lekkie i ciężkie płyty wibracyjne, 

− ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

− walce kołowe gładkie i żebrowane, 

− równiarki, 

− żuraw samochodowy, 

− sprzęt do transportu pomocniczego 
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− giętarki, 

− prostowarki, 

− nożyce do cięcia prętów, 

− podajniki mechaniczne lub wciągarka do montażu splotów w kanale kablowym,  

− zestaw naciągowy składający się z prasy  naciągowej i manometru, 

− pompa hydrauliczna do sprężania kabli, 

− urządzenie do przeprowadzenia iniekcji, 

− betoniarka, 

− wiertarka do betonu, 

− spawarka, 

− piła do cięcia metalu, 

− szlifierka ręczna, 

− sprężarka powietrza z filtrem przeciwolejowym, 

− drobny sprzęt ręczny (np. łopaty, grabie, siekiery, młotki, taczki, drabiny, liny), 

− otaczarki,  

− specjalistyczne układarki i kotły do asfaltu lanego, 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, 

Programie Zapewnienia Jakości  lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu 

1.5. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA 

Zaprojektowano kanalizację deszczową złożoną z układu  studzienek ściekowych z wpustami 

deszczowymi zlokalizowanych przed mostem w km 1+650,91 (str. prawa) i w km 1+654,26 (str. lewa) oraz za 

mostem w km 1+698,66 (obustronnie).  

Wody opadowe z mostu zostaną odprowadzone do lewostronnego rowu przydrożnego  

w km 1+698,66 drogi powiatowej 1490K za pomocą rury PVC ø315 mm typu ciężkiego (SN8). 

Uzyskano opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gorlicach znak GE.6630.1010.2013 z 

dnia 16.10.2013r. 

1.6. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano przebudowę sieci elektroenergetycznej 

napowietrznej.  Przebudowie podlega kolidujący z inwestycją słup zlokalizowany z lewej strony jezdni  

w km 1+637,70. Przebudowa polega za przełożeniu i wymianie  kolidującego słupa oraz budowie nowego 

stanowiska słupowego z prawej strony jezdni w km 1+636.41 wraz z wymianą  

i dostosowaniem przewodów linii do sąsiadujących słupów. Przebudowa zostanie wykonana zgodnie  
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z warunkami wydanymi przez  TAURON Dystrybucja S.A., Rejon Dystrybucji Nowy Sącz   

znak: R8_WN/888581/13 z dnia 24/09/2013r. 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przebudowy sieci elektroenergetycznej znajdują się w opracowaniu 

branżowym  

1.7. ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH  PRZEPUSTÓW 

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano odbudowę istniejących przepustów: 

− pod zjazdem prawostronnym w km 1+782,59 drogi powiatowej 1490K: 

• rozbiórka istniejącego przepustu Ф600 mm  w km 1+777,50 – km 1+787,38 drogi powiatowej 

1490K; 

• budowa przepustu L=10,0m z rur WIPRO Ф600 mm w km 1+779,25 – km 1+785,94 drogi 

powiatowej 1490K; 

− pod jezdnią drogi gminnej 270947K skrzyżowanej z drogi powiatowej 1490K w km 1+706,58: 

• rozbiórka istniejącego przepustu Ф600 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 istniejącego przepustu Ф600 mm  w km 1+780,00 – km 1+786,27 drogi powiatowej 1490K   

• budowa przepustu L=6,0m z rur WIPRO Ф600 mm w km 1+780,00 – km 1+786,27 drogi powiatowej 

1490K   

1.8. BUDOWA UMOCNIEŃ KORYTA  POTOKU 

Dla bezpieczeństwa konstrukcji projektowanego mostu przewiduje się wykonanie umocnień koryta  

potoku Sękówka w postaci opasek z narzutu kamiennego gr. min. 80,0 cm na ścieli faszynowej gr. 0,30m,  

o nachyleniu skarp 1:1: 

• brzeg lewy km 12+557,90 – km 12+684,75; 

• brzeg prawy 12+603,92 – km 12+636,60;  

1.9. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

Na czas realizacji inwestycji objazd stanowić będzie istniejący most, który zostanie utrzymany do czasu 

zakończenia robót. Rozwiązanie komunikacyjne w obrębie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione 

zgodnie z zatwierdzonym przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach  „Projektem tymczasowej organizacji 

ruchu”. 

  



Biuro Usług Inżynierskich

F     p r o j e k t

ODBUDOWA MOSTU NA POTOKU SĘKÓWKA w km 12+620.00 w MIEJSCOWOŚCI BODAKI, w ciągu DROGI POWIATOWEJ  
nr 1490K ROPICA GÓRNA – BARTNE w km 1+674,00  wraz z DOJAZDAMI od km 1+562,70 do km 1+797,70 
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1.10. DANE KOŃCOWE  

Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać stosowny 

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

stosowanie. Kopię stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy. 

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

oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych oraz nazw własnych 

materiałów, dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych. 

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu 

przed ich wprowadzeniem do realizacji. 
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