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I. STRONA TYTUŁOWA 

 

z 

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   
   Projektant : 
branża architektoniczna 

   

mgr inż. Barbara Michniewicz 
uprawnienia do projektowania  

w specjalności architektonicznej 

nr ewid.7342-76/91, MP-1005   
   Projektował : 
branża elektryczna 

  

mgr inż. Zygmunt Pawlak 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 

nr ewid. GPA-7342-54/96, MAP/IE/1556/01   
   Sprawdził  : 
branża elektryczna 

  

inż. Mikołaj Gondek 
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 

nr ewid. UAN.I-8340/A-120/89, MAP/IE/1557/01 

    Data 
opracowania:   

GRUDZIEŃ  2013r.   

 
 

 

EGZEMPLARZ NR 4 

PROJEKT  BUDOWLANY 

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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II. OŚWIADCZENIE 
 

Ja  niżej  podpisany 

      Stosownie  do ustaleń  art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r-Prawo budowlane  

(Dz.U.Nr. 207/03, poz. 2016,z późniejszymi  zmianami) jako  autor  projektu  budowlanego dla zadania: 

 
 „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” 
 
zlokalizowanego:  
 

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 

 
o ś w i a d c z a m 
że  w/w  projekt  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

Projektant: 
Branża drogowo-mostowa 

mgr inż.Krzysztof  Faron 
nr ewid. 141/2002 
MAP/BO/0064/03 

 
 
 

Sprawdzający: 
Branża drogowo-mostowa 

mgr inż.  Janusz Gancarczyk 
nr ewid. 12/2001, 
MAP/BO/0366/01 

 
 
 

Projektant: 
Branża architektoniczna 

mgr inż. Barbara Michniewicz 
nr ewid.7342-76/91,  
MP-1005 

 
 
 

Projektant: 
Branża elektryczna 
 

mgr inż. Zygmunt Pawlak 
nr ewid. GPA-7342-54/96, 
MAP/IE/1556/01 

 

Projektant: 
Branża elektryczna 

inż. Mikołaj Gondek 
nr ewid. UAN.I-8340/A-120/89, 
MAP/IE/1557/01 

 

 
 

GRUDZIEŃ 2013r. 
 
 
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie,  
o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym pod warunkiem uzgodnienia  
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru 
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1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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 

 
ROPICA GÓRNA 
470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 442/3, 442/11, 473, 439/1 
gmina  Sękowa, powiat gorlicki 

 
Inwestor:    ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 
 
   

  Projektował : 
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 
 

 Sprawdził  : 
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 
 

 Projektował : 
branża  architektoniczna 

  

mgr inż. Barbara Michniewicz 
uprawnienia do projektowania  

w specjalności architektonicznej 
nr ewid.7342-76/91, MP-1005 

 
 Projektował : 
branża elektryczna 

  

mgr inż. Zygmunt Pawlak 
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 
nr ewid. GPA-7342-54/96, MAP/IE/1556/01 

 
 Sprawdził  : 
branża elektryczna 

  

inż. Mikołaj Gondek 
uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych 

nr ewid. UAN.I-8340/A-120/89,MAP/IE/1557/01 
 

 

 

     

 

 

Data opracowania:   GRUDZIEŃ 2013r. 
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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 

− 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   
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− 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; 

Uzyskano pozytywną opinię Regionalnego Zarządu 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 niżej wymienionych działkach ewidencyjnych 

znajdujących się: 

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji  

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano nr działki, 

która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę;  

w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 

− jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb 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 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(470/2) 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; 

c) w granicach terenu objętego obowiązkiem dokonania przebudowy  istniejącej sieci uzbrojenia terenu 

– sieć elektroenergetyczna 

− jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb Ropica Górna, 

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

nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału; w nawiasie podano numer 

działki przed podziałem) 

na części działki nr 470/6(470/2), 439/1 
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1.1.3. Inwestor: 

ZARZĄD 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 

stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r.  

Nr 0, poz. 462) oraz ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

 

1.1.5. Podstawa opracowania 

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

38-300 Gorlice, 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: 

• Konstrukcje z betonu sprężonego;  A. Ajdukiewicz, J. Mames 

• Mosty betonowe. Wymiarowanie i konstruowanie; A. Madaj, W. Wołowicki  

• PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

                               Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia.  

• PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie. 

• PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.). 
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1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejący most znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1490K na działce nr 473 w obrębie Ropica Górna 

i na działce nr 207/1 w obrębie Bodaki.  

Obiekt jest przeprawą mostową drogi powiatowej nr 1490K Ropica Górna - Bartne nad potokiem Sękówka 

w km 12+605,00. Obiekt mostowy w planie zlokalizowany jest na odcinku prostym. Spadek podłużny mostu 

wynosi ok. 0,4%  w stronę Bartnego. 

W przekroju poprzecznym most składa się z jezdni o szerokości ok. 5,0m, obustronnych drewnianych 

bezpieczników o szerokości ok. 2x0,50m  oraz obustronnych balustrad drewnianych stanowiących 

zabezpieczenie ruchu pieszo jezdnego. Pomost nie posiada chodników. 

Istniejący most jest obiektem jednoprzęsłowym, wolnopodpartym o długości ok. 15,50m. Konstrukcję nośną 

obiektu stanowi drewniany pomost opary na 4 dźwigarach stalowych. Pomost składa się z dyliny dolnej w 

krawędziaków 32x32cm, dyliny górnej z desek gr. 8cm układanych wzdłuż osi mostu. Nawierzchnię jezdni na 

moście stanowią drewniane deski układane w poprzek mostu. 

Przyczółki pełnościenne, kamienne spoinowane.  

Droga powiatowa nr 1490K w rejonie mostu posiada niekorzystny układ geometryczny. Składa się z krótkich 

odcinków prostych i łuków poziomych  o małych promieniach. 

Na dojazdach szerokość jezdni waha się od 4,00m do 5,70m. Po obu stronach jezdni znajdują się gruntowe 

pobocza . Brak chodników dla pieszych.  

Na obszarze projektowanej inwestycji w ciągu drogi powiatowej 1490K znajdują się dwa zjazdy 

indywidualne: prawostronny w km 1+782,59 i lewostronny w km 1+783,13. Pod zjazdami indywidualnymi z 

drogi powiatowej 1490K znajdują się przepusty o średnicy 60,0cm. 

Po lewej stronie jezdni za mostem  w km 1+706,58 drogi powiatowej 1490K znajduje się skrzyżowanie z 

drogą gminną 270947K, a za nim zlokalizowano drewnianą wiatę przystankową w km 1+717,60 drogi 

powiatowej 1490K. 

 Odwodnienie jezdni na moście i dojazdach zrealizowane jest jako powierzchniowe. Wody opadowe 

odprowadzane są do rowów przydrożnych, a następnie do potoku Sękówka.  

 Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na obszarze wiejskim w terenach nadrzecznych, o zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 Ustrój nośny jest w złym stanie. Konstrukcja drewniana wykazuje lokalne ubytki spowodowane korozja 

biologiczną i uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy stalowe przęseł wykazują korozje powierzchniową  

o różnym stopniu zaawansowania. 

 Stan nawierzchni drewnianej na obiekcie  jest zły. Nawierzchnia na dojazdach jest mocno spękana z 

lokalnymi ubytkami. 

Z uwagi na zły stan techniczny  mostu ruch kołowy dla pojazdów powyżej 6,0 ton przeprowadzono drogą 

utwardzoną przez bród, powyżej istniejącego mostu. Istniejący obiekt wymaga szybkiej odbudowy. Rozbiórka 

mostu nastąpi po wybudowaniu nowego mostu na potoku Sękówka.  

  



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 

 

 Strona | 13 

1.2.2. Zakres robót rozbiórkowych  

− Demontaż  balustrad  drewnianych;  

− Demontaż bezpieczników drewnianych; 

− Zerwanie  nawierzchni drewnianej z obiektu mostowego;  

− Demontaż  drewnianego pomostu drewnianych;  

− Demontaż  dźwigarów stalowych;  

− Rozbiórka  podpór 

− Usunięcie materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenie terenu. 

 

1.2.3. Istniejąca zieleń 

W rejonie mostu skarpy porośnięte są roślinnością trawiastą. 

 

1.2.4. Opis przeszkody 

 Inwestycja znajduje się na potoku Sękówka, który jest bezpośrednim dopływem rzeki Ropa. Potok 

stanowi własność Skarbu Państwa we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i jest 

w administracji Zarządu Zlewni Wisłoki i Wisłoka z siedzibą w Rzeszowie.  

Skarpy brzegów i dno są nieumocnione. Wyjątek stanowi prawy brzeg potoku poniżej mostu, który 

umocniony został opaską z koszy siatkowo-kamiennych, a na dalszym odcinku narzutem kamiennym 

spoinowanym. 

 Koryto potoku w obrębie odbudowywanego mostu zlokalizowane jest w łuku. 

 Przepływ  miarodajny Q1,0% = 104,09 m3/s  przy napełnieniu 1,80m.  

 W operacie hydrologiczno – hydraulicznym, określono minimalną rzędną spodu konstrukcji mostowej  

na 385,59 m n.p.m. 

 

1.2.5. Obiekty i urządzenia stałe  

Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: 

− istniejący most na potoku Sękówka w km 12+605,00 

− droga powiatowa 1490K na odcinku od km 1+562,70 do km 1+797,70; 

− istniejące skrzyżowanie z drogą gminną 270947K  w km 1+706.58 drogi powiatowej 1490K; 

− istniejące zjazdy w km 1+782,59  i km 1+783,13 drogi powiatowej 1490K; 

− przepusty pod zjazdami; 

− przepusty pod jezdnią drogi gminnej 270947K; 

− istniejące rowy przydrożne; 

− drewniana wiata przystankowa w km 1+717,60 drogi powiatowej 1490K; 

 
1.2.6. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

− Sieć elektroenergetyczna napowietrzna – na terenie inwestycji znajdują się słupy sieci 

elektroenergetycznej. Z inwestycją koliduje słup w km 1+637,70 drogi powiatowej 1490K. Sieć 

podlega przebudowie. 
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− Sieć teletechniczna napowietrzna – na terenie inwestycji znajdują się słupy sieci teletechnicznej. Sieć 

nie koliduje z projektowana inwestycją, nie podlega przebudowie. 

 

1.2.7. Podłoże gruntowe  

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych zostały sporządzone Geotechniczne warunki posadowienia 

przez ‘ProGeo’- Piotr Prokopczuk, Nowy Sącz. 

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. 

Na podstawie wykonanych badań polowych i laboratoryjnych pobranych prób gruntu w oparciu o normy:  

PN-86/B-02480, PN-B-04452, PN-81/B-03020 oraz uwzględniając genezę i stratygrafię, zalegające w podłożu 

grunty zaliczono do czterech warstw geotechnicznych. 

Podłoże gruntowe na  terenie budowy mostu  budują grunty rodzime trzecio- i czwartorzędowe oraz 

antropogeniczne. 

 

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono glinę piaszczystą o barwie brązowej. Występowanie warstwy I 

stwierdzono w obydwu otworach badawczych na głębokości 0,3 — 0,6 m ppt. 

Dla warstwy I określono parametry fizyko — mechaniczne, których średnie wartości przedstawiają się 

następująco: 

− wilgotność względna Wn = 12,3 – 12,5% 

− gęstość objętościowa ρ = 2,20 t/m3 

− stopień zagęszczenia IL =0,20 – 0,22 (stan twardoplastyczny) 

− kąt tarcia wewnętrznego φu  = 14° 

− spójność Cu = 18 - 19 kPa 

−  moduł odkształcenia pierwotnego Eo =20 000 – 21 000 kPa 

Warstwa ta stanowi grunt średnio nośny, średnio przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy drugiej (II) zaliczono otoczaki z domieszką żwiru gliniastego o barwie brązowej. Otoczaki 

piaskowca posiadają wielkość do 10 cm i występują w ilości ok. 70 — 80%. Żwir gliniasty zawiera do 20 % 

gliny piaszczystej. Występowanie warstwy II stwierdzono w obydwu otworach badawczych odpowiednio na 

głębokości: 0,6 — 1,2 m ppt w otworze Nr 1 i 0,6 — 1,1 m ppt w otworze Nr 2. 

Dla warstwy II określono parametry fizyko - mechaniczne, których średnie wartości przedstawiają się 

następująco: 

− wilgotność naturalna Wn = 9,2 – 9,7 % 

− ciężar objętościowy ρ  = 2,20 t/m3 

− stopień zagęszczenia  ID = 0,45 (stan średniozagęszczony) 

− kąt tarcia wewnętrznego φu  = 37° 
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− moduł odkształcenia pierwotnego Eo = 125 000 kPa 

Warstwa ta stanowi grunt nośny, przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy trzeciej (III) zaliczono zwietrzelinę gliniastą piaskowcowo - łupkową o barwie brązowej. 

Występowanie warstwy III stwierdzono w obydwu otworach badawczych na głębokości: 1,2 — 2,0 m ppt w 

otworze Nr 1 i 1,1 — 1,9 m ppt w otworze Nr 2. 

Dla warstwy gliny piaszczystej jako materiału wypełniającego określono parametry fizyko - mechaniczne, 

których średnie wartości przedstawiają się następująco: 

− wilgotność względna Wn = 12,0 – 12,8% 

− gęstość objętościowa ρ = 2,20 t/m3 

− stopień zagęszczenia IL =0,07 – 0,10 (stan twardoplastyczny) 

− kąt tarcia wewnętrznego φu  = 16° 

− spójność Cu = 22 – 24 kPa 

−  moduł odkształcenia pierwotnego Eo =26 000 – 28 000 kPa 

Warstwa ta stanowi grunt średnio nośny, średnio przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono trzeciorzędowe podłoże skalne piaskowcowo - łupkowe o barwie 

brązowo - szarej. Występowanie podłoża skalnego stwierdzono w obydwu otworach badawczych na 

głębokości: 2,0 — 5,0 m ppt w otworze Nr I i 1,9 — 5,0 m ppt w otworze Nr 2. 

Geoteclmicznym parametrem wiodącym dla skał podłoża jest wytrzymałość na ściskanie, którą w tym 

przypadku można przyjąć w wysokości około R = 2,5 — 6,0 MN/m2. 

Warstwa ta stanowi grunt nośny, przydatny do celów budowlanych. 

Zaleca się zagłębienie przyczółków co najmniej 1 m w podłożu skalnym, w celu uniknięcia „podmywania” 

przyczółków mostu. 

W otworze badawczym Nr 1 stwierdzono występowanie wody gruntowej horyzontu czwartorzędowego na 

głębokości 0,6 m ppt. 

Zaleca się odbiór gruntu w wykopach fundamentowych przez geologa. 

 

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.3.1. Powierzchnia terenu 

Dotychczasowe zagospodarowanie terenu zostanie dostosowane do nowo projektowanego obiektu 

mostowego, funkcja użytkowa drogi i mostu pozostanie bez zmian. 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.  Zmiany zagospodarowania terenu wystąpią na niewielkich powierzchniach. 

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

drogi powiatowej nr 1490K.  

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. 

Dla bezpieczeństwa konstrukcji projektowanego mostu przewiduje się wykonanie umocnień koryta  

potoku Sękówka - narzut kamienny gr. min. 80,0 cm na ścieli 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 zostaną odprowadzone do lewostronnego rowu przydrożnego  

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

 

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

drogi powiatowej 1490K. 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 jednostronne odcinki chodnika o szerokości 2,00m:  

• 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; 

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 gr. 6,0cm. 

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. 
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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. Nawierzchnię zatok stanowi kostka betonowa.  

Istniejąca drewniana wiata przystankowa w km 1+717,60 drogi powiatowej 1490K zostanie rozebrana. 

Nasypy na dojazdach zostaną doprowadzone do spadku 1:1,5 i obsiane trawą. 

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   

Projektuje się przebudowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej, która polega na przełożeniu  

i wymianie słupa zlokalizowanego w km 1+637,70 w ciągu drogi powiatowej 1490K oraz budowie nowego 

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

linii do sąsiadujących słupów. Szczegółowe opracowanie dotyczące przebudowy sieci elektroenergetycznej 

znajduje się w punkcie 4 niniejszego opracowania.  
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1.3.2. Nawiązanie geodezyjne 

Projektowany most i dojazdy zostały dowiązane wysokościowo do sieci niwelacji państwowej wg układu 

Kronstadt, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w układzie „1965”.  

Na planie sytuacyjnym podano współrzędne głównych punktów trasy. Szczegółowe współrzędne 

potrzebne do wytyczenia  obiektu znajdą  się w Projekcie wykonawczym. 

 

1.3.3. Układ komunikacyjny 

Układ komunikacyjny w obrębie opracowania pozostaje bez zmian. W wyniku realizacji inwestycji  zostaną 

pozostawione parametry użytkowe 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 poręcze – sztywne       2 x 0,60 m  = 1,20 m 

Razem całkowita szerokość……………………………………….…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 szerokość………………………………………...10,00 m 

 

Przekrój poprzeczny drogi gminnej  270947K na odcinku rozbudowywanego skrzyżowania: 

− jezdnia             2 x 2,50 m = 5,00 m 

− pobocze gruntowe        2 x 0,75 m = 1,50 m 

Razem całkowita szerokość…………………………………………6,50 m 

 
1.3.5. Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych 

W celu umożliwienia 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 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; 
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• 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 za 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 drogą powiatową 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   

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 

z rur HDPE ø250mm,  podwieszone do płyty pomostu i połączone ze studzienkami ściekowymi 

zlokalizowanymi poza mostem.  

 
1.3.6. Oświetlenie 

    W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się oświetlenia obiektu ani dojazdów. 

 

1.3.7. Kolizje i ich rozwiązanie 

Wszelkie kolizje z istniejącymi sieciami zostały usunięte zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci i urządzeń: 

− sieć elektroenergetyczna napowietrzna – 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  

z warunkami wydanymi przez  TAURON Dystrybucja S.A., Rejon Dystrybucji Nowy Sącz   

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

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

dnia 16.10.2013r. 
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1.3.8. Projektowana zieleń 

Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych należy obsiać mieszanką traw. Nie ma konieczności wycinki 

drzew. 

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 

Rodzaj powierzchni Ilość Jm. 

Nawierzchnia asfaltowa – projektowana jezdnia na moście 218,0 m2 

Nawierzchnia asfaltowa – projektowana jezdnia na dojazdach 1623,0 m2 

Nawierzchnia chodników na moście na bazie emulsji modyfikowanych polimerami  173,0 m2 

Nawierzchnia chodników z kostki betonowej  321,0 m2 

Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki betonowej 220,0 m2 

Umocnienie skarp stożków obrukowaniem  34,0 m2 

Pobocza gruntowe  320,0 m2 

Umocnienia brzegów narzutem kamiennym 710,0 m2 

 

1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA. 

Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu  

nie wnosi zastrzeżeń do inwestycji. 

Uzyskano opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu  

znak OZNS.5183.353.2013kk1z dnia 04/09/2013r. 

 

1.6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Zgodnie z pismem Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie znak KRA.5140.175.2013.AH  

z dnia 12/08/2013r. przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów  

i terenów górniczych. 

 

1.7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY ŚRODODWISKA 

Wójt Gminy Sękowa  wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  

znak: BK.6220.12.2013 z dnia 06/08/2013r., w której stwierdza  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60, w związku z §3 ust.2  pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) powyższe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania  

na środowisko może być wymagane. Ponadto przedsięwzięcie to wymaga uzyskania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej.  
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Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek stwierdzenia 

zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, co ma miejsce w powyższym 

przypadku.  

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy 

do wydania tej decyzji, w oparciu o art. 63 ust. 1 lub 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustała 

w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub nie stwierdza 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienie to zgodnie z art. 64 ust. 1  

ww. ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów. W związku z tym wystąpiono o opinie 

odnośnie przedsięwzięcia do: 

— Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, który w piśmie z dnia 27.06.2013 r. 

znak N.Z.630-41/31/13 wyraził opinię, że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko; 

— Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, który w piśmie z dnia 09.07.2013 r.  

znak ST.lI.4240.108.2013.KA stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  

ww. przedsięwzięcia na środowisko.  

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, przyjęte zabezpieczenia i sposób prowadzenia prac mający  

na uwadze ochronę komponentów środowiska w tym również ochronę wód płynących, flory i fauny  

– nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji na obszary podlegające ochronie, a także wartości 

krajobrazowe terenu. Realizacja przedsięwzięcia nie narusza zakazów zawartych w Uchwale w sprawie 

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Karta informacyjna wymienia szereg rozwiązań 

chroniących środowisko, a ich zastosowanie na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

pozwoli zminimalizować negatywne oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją zamierzenia. 

Uwzględniając szczegółowe uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że przy zachowaniu rozwiązań technicznych  

i organizacyjnych przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz właściwej organizacji  

i terminów wykonywania robót, realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy istniejącego stanu środowiska  

na przedmiotowym terenie. W związku z tym postanowieniem znak BK.6220.12.2013  

z dnia 17.07.2013 r. Wójt Gminy Sękowa nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  

na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 
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1.7.1. Rozwiązania chroniące środowisko: 

1.7.1.1. Na etapie realizacji: 

a) Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne: 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości związane  

z emisją substancji zanieczyszczających, pochodzących ze spalania w silnikach spalinowych samochodów, 

pojazdów i maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych  

może wystąpić również pylenie.  

Wspomniane wyżej uciążliwości będą miały charakter tymczasowy. Ich możliwe ograniczenie  

do minimum zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie robót, lokalizację zaplecza budowy  

oraz odpowiedni harmonogram prac. 

b) Oddziaływanie akustyczne: 

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziaływania mogą wynikać z pogorszenia 

warunków akustycznych związanych z pracą środków transportu, maszyn drogowych i sprzętu ciężkiego 

(koparki, spycharki, walce drogowe i rozściełacze asfaltu).  

Ograniczenie emisji hałasu do środowiska jest możliwe przy zastosowaniu nowoczesnych  

i sprawnych maszyn. Wyklucza się prowadzenie prac budowlanych związanych z emisja hałasu w porze 

nocnej.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczalny poziom hałasu dla rozpatrywanej inwestycji  

nie powinien przekraczać 61 dB w ciągu dnia i 56 dB w nocy. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnego 

poziomu będzie miało charakter tymczasowy i będzie związane jedynie z prowadzonymi pracami 

budowlanymi. 

c) Oddziaływanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz środowisko wodno-gruntowe. 

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania prac budowlanych może nastąpić w wyniku: 

− wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i niezabezpieczonych zbiorników oraz wadliwych 

maszyn, urządzeń i samochodów 

− przenikania szkodliwych substancji do gleb , wód powierzchniowych i podziemnych na skutek 

niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót,  

a także na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów, opakowań lub odpadów  

z rozbiórki istniejącego mostu  

Wymienione wyżej sytuacje nie będą miały miejsca przy odpowiednim nadzorze i porządku na placu 

budowy. Prace wykonywane będą urządzeniami i maszynami posiadającymi szczelne układy napędowe  

i hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do skażenia terenów oraz wód substancjami ropopochodnymi.  

Pod dźwig na brzegu rzeki należy podłożyć folię budowlaną zabezpieczając w ten sposób możliwość 

przedostania się substancji ropopochodnych do gruntu w przypadku awarii urządzenia.  

Należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie przed skażeniem i zanieczyszczeniem gleby oraz wód 

potoku Sękówka przy organizacji placu budowy, miejsc magazynowania materiałów  

(m.in. podręcznych zapasów paliwa, olejów i innych płynów eksploatacyjnych), dróg technologicznych  

dla przemieszczania się pojazdów budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników budowy. 

Niedopuszczalne jest również, aby materiał z rozbiórki mógł dostawać się do otwartych wód 

przepływowych, dlatego zostanie wykonana platforma uniemożliwiająca wpadanie gruzu do wód płynących. 
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Wykonawca powinien dysponować sprzętem i środkami chemicznymi potrzebnymi do neutralizacji 

ewentualnych zanieczyszczeń środowiska. 

Realizacja fundamentów i podpór obiektu mostowego prowadzonych w sąsiedztwie koryta potoku 

Sękówka odbywać się będzie w osłonach szczelnych z brzegu rzeki, nie naruszając koryta rzeki maszynami  

i sprzętem budowlanym. 

Roboty przy budowie umocnień będą wykonywane z brzegu potoku, w  ten sposób aby nie przerwać 

ciągłości migracji istot żyjących w wodzie 

d) Oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz na glebę 

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska, 

powierzchni terenu i gleby. Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni się do: 

− wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego; 

− naruszenia struktury gleby i zmiany jej cech na skutek wykonania wykopów i nasypów; 

− zwiększenia podatności gleby na erozję na skutek zdjęcia wierzchniej warstwy humusu  

przed wykonaniem nasypów; 

− czasowego zajęcia terenu pod zaplecza budowy; 

Zaburzenia środowiskowe w aspekcie przekształceń powierzchni ziemi będą miały charakter 

przejściowy, do czasu zakończenia prac budowlanych. Są one nie do uniknięcia przy realizacji  

tego typu inwestycji. 

e) Odpady 

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy odpady winny być składowane w specjalnie 

wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a następnie ponownie wykorzystane  

lub utylizowane, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) 

Podczas wykonywania prac związanych z odbudową drogi i mostu w miejscu istniejącego wystąpią 

odpady budowlane w postaci (kody wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.  

w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206): 

Kod Rodzaje odpadów 

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg  

17 02 01 Drewno –do ponownego wbudowania 

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01  

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 05 Żelazo i stal  

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

 

Wytworzone w trakcie realizacji odpady, nie nadające się do ponownego wykorzystania, zostaną  

w całości przekazane uprawnionym jednostkom do odzysku lub unieszkodliwiania. 
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f) Wpływ na florę i faunę 

Nie przewiduje się wycinki drzew, a jedynie usunięcie roślinności trawiastej kolidujących z inwestycją. 

Wykonywanie prac powodujących zmętnienie wody, prac fundamentowych oraz prac związanych  

z umocnieniem brzegów, a także prac prowadzonych przy niskich stanach wód odbywać się będzie  

poza okresem rozrodu i inkubacji ikry ryb, co przekłada się na następujące terminy wykonywania prac: 

od początku lutego do początku kwietnia oraz od początku lipca do połowy września. 

 

1.7.1.2. Na etapie eksploatacji: 

a) Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne: 

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej inwestycji jest determinowany istniejącym 

ruchem samochodowym, który w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie ilościowej zmianie.  

Zatem aktualny stan zanieczyszczenia powietrza nie ulegnie pogorszeniu. 

b) Oddziaływanie akustyczne: 

Poziom hałasu od ruchu komunikacyjnego zostanie zredukowany z racji tego, że odbudowa mostu  

wpłynie pozytywnie na płynność ruchu pojazdów. 

c) Oddziaływanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz środowisko wodno-gruntowe. 

W celu umożliwienia grawitacyjnego spływu wód na odbudowywanym odcinku drogi zaprojektowano 

spadek poprzeczny jezdni 2% (na łuku 3%), spadek chodników 2% - 3% oraz spadek poboczy 6%.  

Do odprowadzenia wód opadowych z obiektu mostowego, tj. z jezdni i chodnika dla pieszych, zaprojektowano 

wpusty mostowe połączone z kolektorami zbiorczymi, podwieszonymi do płyty pomostu. W konstrukcji płyty 

pomostu osadzono również sączki pionowe zbierające wodę z powierzchni izolacji do kolektora. 

Woda z obiektu mostowego zostanie odprowadzona do  rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot 

ze studzienki ściekowej, natomiast odwodnienie dojazdów realizowane będzie powierzchniowo  

do odbudowywanych rowów przydrożnych. 

d) Odpady 

Na etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu będą powstawać następujące grupy odpadów: 

Kod Rodzaje odpadów 

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów 

 

Wymienione wyżej odpady będą usuwane przez służby świadczące usługi w zakresie utrzymania 

czystości na drogach. 

Szczególna grupę odpadów, których powstania nie można wykluczyć są odpady należące 

 do grupy 16 – odpady powstałe w wyniku wypadków losowych.  W wyniku awarii, których źródłem mogą być 

katastrofy drogowe, może dojść do rozszczelnienia zbiorników i instalacji samochodowych,  

z których mogą zostać uwolnione i trafić do środowiska substancje niebezpieczne. Minimalizacja  

w tym przypadku sprowadza się głównie do zachowania odpowiedniej organizacji w zakresie usuwania 

odpadów oraz spełnienia wymagań prawnych 
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e) Wpływ na florę i faunę 

Nowy obiekt mostowy został zaprojektowany tak, aby nie utrudniać migracji zwierząt wzdłuż koryta 

rzeki. Projektowana inwestycja nie zmieni już istniejących warunków ekologicznych oraz nie wpłynie  

na pogorszenie stanu koryta potoku z punktu widzenia warunków bytowania ryb, a także na przerwanie 

naturalnie istniejących szlaków wędrówek zwierząt (korytarzy ekologicznych) 

f) Wpływ na powierzchnię ziemi i glebę 

Ze względu na odbudowę istniejącego mostu, stan powierzchni ziemi i gleby nie ulegnie pogorszeniu.  

Ochronę komponentów ziemi można realizować poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum 

stosowanych środków do eliminacji śliskości nawierzchni oraz okresowe usuwanie zanieczyszczonych 

odkładów (piasku, mułu, liści) z obszaru odbudowy mostu. 

 

1.7.2. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii  

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko: 

Przewidywana ilość i sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

Wody opadowe i roztopowe z obiektu mostowego i dojazdów zostaną odprowadzone grawitacyjnie  

do rowów przydrożnych 

Przewidywana emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowo-pyłowych 

Podstawowe substancje wydalane do atmosfery to: tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodany, tlenki 

siarki, aldehydy, pył zawieszony, związki ołowiu, ozon. Stopień i zasięg oddziaływania substancji toksycznych  

w rejonie odbudowywanego mostu zależy nie tylko od wielkości emisji, ale również od warunków dyspersji 

substancji w środowisku. Rozproszenie substancji w atmosferze warunkują: prędkość i kierunek wiatru, 

poziom wyniesienia nawierzchni drogi ponad otaczający teren.  

Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska możliwe będzie poprzez poprawę stanu 

technicznego pojazdów, rodzaju stosowanego paliwa, budowę silników. Parametry te nie należą do rozwiązań 

projektowych przewidzianych do zastosowania przy odbudowie mostu. Ze względu na specyfikę planowanego 

przedsięwzięcia nie jest możliwe podejmowanie działań technicznych zmniejszających emisję substancji 

szkodliwych do środowiska, a powstających w wyniku eksploatacji drogi. Jednakże można stwierdzić iż: 

− w trakcie realizacji projektu mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm emisji spalin.  

Wpływ ten po zakończeniu prac budowlanych nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm 

− na etapie eksploatacji zanieczyszczenie powietrza powodowane ruchem samochodowym zostanie 

zredukowane z racji tego, iż odbudowa mostu wpłynie pozytywnie na płynność ruchu pojazdów, 

 a co za tym idzie zmniejszy ilość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery 

Przewidywany poziom emisji hałasu 

W trakcie trwania prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm hałasu związane 

pracą maszyn i urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego, jednakże wpływ ten będzie miał charakter 

krótkotrwały i będzie charakteryzował się niskim poziomem uciążliwości 
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1.7.3. Możliwe trans-graniczne oddziaływanie na środowisko: 

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie wystąpi trans graniczne oddziaływanie na środowisko  

ze względu na odległość, skalę oraz charakter inwestycji. Zasięg przedsięwzięcia nie przekroczy granic gminy 

Sękowa.  

1.7.4. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 

ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia  

Planowany do odbudowy most na potoku Sękówka w miejscowości Bodaki zlokalizowany jest w granicy 

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także w granicy obszaru Natura 2000  

tj.: Beskid Niski (kod obszaru PLB180002) – obszaru specjalnej ochrony ptaków. Ponadto planowana 

inwestycja realizowana będzie w odległości około 1,5 km od obszaru specjalnej ochrony siedlisk: Wisłoka 

z dopływami –  (kod obszaru PLH180052), około 4,5 km od obszaru specjalnej ochrony siedlisk: Ostoja 

Magurska   

(kod obszaru PLH180001) – z rezerwatem przyrody - Kornuty, w odległości około 9 km od specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk – Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (kod obszaru PLH120094),  

a także w odległości około 5 km od granicy Magurskiego Parku Narodowego i ponad 6 km od granicy obszaru 

specjalnej ochrony siedlisk: Bednarka (PLH120033). 

 

1.7.4.1. Charakterystyka obszaru, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.  

Bodaki to malownicza wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa 

na zakręcie doliny potoku Bartnianki poniżej miejscowości Bartne, na wysokości około 470 m n.p.m. otoczona 

stokami Kornut, Męcińską Górą (679 m), Dziamerą (756 m), Ostrą Górą (759 m) i Holą (660m). Bodaki 

wzmiankowane były po raz pierwszy w 1581 r. jako wieś królewska starostwa bieckiego, nosząca staropolską 

nazwę Przegonina - wywodzącą się od polskiego herbu. Miała wtedy Przegonina sołectwo i dwa 

półdworzyszcza wołoskie. Geologią tych terenów interesował się ks. Stanisław Staszic. Bodaki, podobnie jak 

sąsiednie Bartne, były ośrodkiem kamieniarstwa. Piaskowiec był wydobywany na stoku Kornut  

i wykorzystywany głównie jako materiał budowlany.  

Bodak to po łemkowsku oset polny, w tym przypadku nazwa pochodzi jednak od nazwiska mieszkańców. 

Rodzina Bodaków mieszka tu do dziś. Historycznie Bodaki były przysiółkiem Przegoniny, obecnie jest 

odwrotnie (nazwa wsi obowiązywała do 1947 r.). Historia dzisiejszej wsi jest historia wsi Przegonina.  

Nazwa PRZEGONINA, wywodzi się od staropolskiej nazwy herbu "PRZEGONINA".  

W rejonie planowanego przedsięwzięcia, w granicy w granicy Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, a także w granicy obszaru Natura 2000 tj.”: Beskid Niski przeprowadzono  

w dniu 2 października 2012 r. inwentaryzację przyrodniczą. Podczas przeprowadzonej wizji w rejonie 

planowanego do realizacji przedsięwzięcia, nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych ścisłą 

ochroną gatunkową, wyznaczonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie 

gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną prawną (Dz. U. z Nr 168, poz. 1764). Nie stwierdzono 

również stanowisk roślin zagrożonych wyginięciem w naszym kraju oraz gatunków roślin wpisanych  

do czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych. 
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Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza roślinności niskiej (runa), jak już wspomniano powyżej  

nie wskazała na występowanie gatunków chronionych, charakterystycznych dla omawianego terenu. Termin 

w którym przeprowadzono inwentaryzację przypadł u schyłku okresu wegetacyjnego. Wiele roślin w tym 

okresie było jest już po okresie kwitnienia, inne wolno zatracały swój roczny rozwój. Ze względu jednak  

na pojawiające się w ostatnich latach anomaliach pogodowych – głównie długotrwałe opady atmosferyczne, 

wiele gatunków roślin nie zachowuje wprost swoich biologicznych terminów kwitnienia i zawiązywania nasion. 

Dlatego też utrudniona jest obserwacja i dokładana analiza występowania gatunków, których kwitnienie 

przypada w okresie „książkowym”. Z zinwentaryzowanych gatunków, wiele roślin to osobniki typowe  

dla terenów przydrożnych, miejsc ruderalnych, nasypów żwirowych, rowów, muraw, tworzące wielokrotnie 

typową roślinność pospolitą i pionierską. Pojawiają się jednak i takie, które wraz z gatunkami chronionymi 

tworzą charakterystyczne zbiorowiska roślinne, do których z pewnością zaliczyć należy buczynę karpacką – 

zbiorowisko dominujące na tym obszarze. W związku z tym, że  większość gatunków roślin objętych ochrona 

prawną występuje w ścisłym związku z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi (tereny leśne,  

trudnodostępne, wielokrotnie naturalnie podmokłe, wyeksponowane, naświetlone), należy przypuszczać  

i domniemywać, że na terenie projektowanej inwestycji nie występowały gatunki chronione. Poza tym teren 

wnioskowany pod inwestycję posiada charakter antropogeniczny, bardzo odmienny od typowego dla cennych 

zbiorowisk roślinnych. Dlatego też warunki egzystencji typowej roślinności chronionej (mającej specyficzne 

wymagania troficzne, czy też wilgotnościowe – w przeciwieństwie do wymagań pospolitych i częstych roślin 

zielnych) w znaczymy stopniu odbiegają od warunków bytowania roślin pospolitych, co także eliminuje 

potwierdzenie ich stanowisk na przedmiotowym terenie przyszłej inwestycji. 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego mostu stwierdzono obecność kilkunastu gatunków roślin 

zielnych, takich jak: Babka lancetowata – Plantoago lanceolata, Babka zwyczajna – Plantago major, Jaskier 

ostry – Ranunculus acer, Kielisznik pospolity – Calystegia sepium, Koniczyna biała – Trifolium repens, 

Koniczyna łąkowa – Trifolium pratense, Komosa biała – Chenopodium album, Krwawnik pospolity – Achillea 

millefolium, Kuklik pospolity – Geum urbanum, Lepiężnik – Petasites, Mięta polna – Mentha arvensis, 

Bluszczyk kurdybanek – Glechoma hederacea, Przytulia czepna – Galium aparine, Wrotycz pospolity – 

Chrysanthemum vulgare, Podbiał pospolity - Tussilago farfara, Dziurawiec zwyczajny – Hypericum 

perforatum, Lebiodka pospolita – Origanum vulgare, Dzwonek rozpierzchny – Campanula patula, Sadziec 

konopnisty – Eupatorium cannabinum, Tojeść rozesłana – Lysimachia nummularia, Wierzbówka kiprzyca – 

Chamaenerion angustifolium, Glistnik jaskółcze ziele – Chelidonium majus, Poziomka pospolita - Fragaria 

vesca, Czyściec leśny – Stachys silvatica, Łoczyga pospolita – Lapsana communis, Oset zwisły – Carduus 

nutans, Ostrożeń warzywny – Cirsium oleraceum, Wierzbownica bladoróżowa – Epilobium roseum,  Mlecz 

zwyczajny – Sonchus oleraceus, Jasnota różowa - Lamium amplexicaule, Mniszek pospolity – Taraxacum 

officinale, Pokrzywa zwyczajna – Urtica dioica, Przytulia pospolita – Galium mollugo, Przywrotnik pospolity - 

Alchemilla vulgaris, Wiązówka błotna - Filipendula almaria, Śledziennica skrętolistna - Chrysosplenium 

alternifolium, Sit rozpierzchły - Juncus effusus, Skrzyp polny – Equisetum arvense, Szczaw tępolistny – 

Rumex obtusifolius, Wyka ptasia – Vicia cracca. Wśród roślin naczyniowych dominują trawy – Gramineae,  

a wśród nich: Kostrzewa – Festuca, Tymotka – Phleum, Życica trwała – Lolium perenne, Wiechlina – Poa 

oraz gatunki roślin z rodziny Baldaszkowatych – Apiaceae, tj: Barszcz zwyczajny – Heracleum sphondylium, 

Marchew zwyczajna – Daucus carota, Dzięgiel leśny - Angelica sylvestris, Podagrycznik pospolity – 
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Aegopodium podagraria. W podszycie zinwentaryzowano takie gatunki jak: Bez czarny – Sambucus nigra, 

Jeżyna  – Rubus, Malina właściwa – Rubus idaeus, Róża dzika – Rosa canina. Roślinność drzewiastą tworzą: 

Olsza czarna – Alnus glutinosa, Grusza pospolita - Pyrus communis, Wierzba iwa – Salix caprea, Wierzba 

krucha – Salix fragilis, Grab pospolity – Carpinus betulus, Jesion wyniosły – Fraxinus Excelsior. W rejonie 

przedsięwzięcia nie stwierdzono obecności ptaków ani śladów obecności zwierzyny grubej – co oczywiście 

nie wyklucza ich bytowania. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, utworzonego Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego  

z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie  

z zapisami ustawy o ochronie przyrody, obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze 

względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 

możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy 

ekologicznych. Na obszarze tym niniejszym rozporządzeniem wprowadzono ustalenia dotyczące czynnej 

ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej,  

a także wprowadzono szereg zakazów. Odbudowa istniejącego mostu ze względu na jego niewielką skalę, 

sposób prowadzenia prac nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony omawianego obszaru 

chronionego krajobrazu.     

 Głównym źródłem zagrożeń dla tego terenu są przede wszystkim antropogeniczne działania związane z 

planami przekształceń koryta dla celów przeciwpowodziowych oraz wycinanie rosnących nad rzeką drzew 

i krzewów, co skutkuje zwiększeniem nasłonecznienia i podniesieniem temperatury wody. Poważne 

zagrożenie niesie również wprowadzanie wszelakich zanieczyszczeń do rzeki. 

Odbudowa mostu na potoku Sękówka będzie związana z ingerencją w środowisko naturalne. W przypadku 

planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane prace polegające na rozbiórce istniejącego obiektu 

mostowego i budowie nowego mostu oraz zabezpieczeniu skarp koryta potoku Sękówka. W związku ze 

specyfiką prac regulacyjnych i zabezpieczających prowadzonych w ramach realizacji przedsięwzięcia, 

ingerencja w koryto potoku będzie widoczna. Zabiegi przeciwerozyjne muszą być wykonane przy użyciu 

ciężkiego sprzętu mechanicznego, którego praca w uzasadnionych przypadkach odbywa się niejednokrotnie 

bezpośrednio w korycie, czy też nurcie cieku wodnego. W przypadku przedmiotowego mostu większość prac 

będzie prowadzona z brzegu, przy zachowaniu wysokiego stopnia staranności, bez oznak jakiejkolwiek 

dalszej degradacji przyrody. Ewentualna ingerencja w koryto rzeki będzie miała krótkotrwały charakter, bez 

znamion działań stałych. Prace porządkowe i wykończeniowe wokół obiektu (tzw. „kosmetyka budowlana”) 

zostanie tak przeprowadzona, aby w bardzo szybkim czasie pojawiła się roślinność pionierska wokół 

odbudowanego mostu (właściwa obsypka, granulacja, odpowiednie warunki troficzne). Zabiegi te pozwolą w 

niedalekiej przyszłości zaobserwować ślady postępującej sukcesji ekologicznej. 

W związku z tym, że doliny rzek są ważnymi korytarzami ekologicznymi umożliwiającymi przemieszczania się 

zwierząt i roślin, odbudowywany most zaprojektowano o świetle umożliwiającym swobodną migrację zwierząt. 

Jedyne zagrożenie dla ryb bytujących w potoku Sękówka (górnym biegu potoku Bartnianka), dopływie rzeki 

Ropy oraz dla gatunków ryb objętych ochroną na obszarze naturowym, mogłoby stanowić zanieczyszczenie 

wody płynącej w związku z prowadzeniem robót ziemnych i budowlanych bezpośrednio w korycie i na brzegu 

rzeki, a także wycinka roślinności nadrzecznej.  
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W związku z powyższym, w celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z planowanej odbudowy 

mostu zostaną zastosowane następujące rozwiązania techniczne  

i organizacyjne chroniące środowisko w trakcie realizacji przedsięwzięcia: 

o zaplecze budowy będzie usytuowane poza terenem zalewowym, 

o miejsca parkingowe i trasy przejazdu sprzętu budowlanego zostaną wyznaczone w miejscach  

o możliwie najniższych walorach przyrodniczych, 

o zabezpieczenie i systematyczna kontrola sprzętu budowlanego i pojazdów przed możliwością 

wycieków paliwa i smarów (zakaz używania niesprawnego technicznie sprzętu budowlanego), 

o uzupełnianie materiałów pędnych do maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy odbudowie obiektu 

oraz innych płynów technologicznych będzie odbywało się poza placem budowy, w miejscach do tego 

przystosowanych i odpowiednio zabezpieczonych (asekuracyjnie miejsce takie powinno  

być wyposażone w odpowiedni sorbent, czy inny neutralizator), 

o ewentualne prace w linii brzegowej i nurcie rzeki będą prowadzone punktowo i na krótkich odcinkach, 

a organizacja prac zapewni zminimalizowanie czasu ich prowadzenia, tak by nie miały negatywnego 

wpływu na faunę i florę tego obszaru,  

o przy prowadzeniu prac regulacyjnych roślinność porastająca brzeg, a w szczególności drzewa  

i krzewy będą bezwzględnie chronione (zarośla wierzbowe i inne cenne domieszki biocenotyczne – 

będące miejscem bytowania zwierząt – zwłaszcza ptaków),  

o ewentualna wycinka ograniczy się tylko do krzewów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie mostu, 

tuż przy jego przyczółkach po obu stronach drogi, od strony zabudowań mieszkalnych; usunięte 

zostaną tylko pojedyncze samosiejki wierzby siwej, 

o roboty ziemne i ruchy pojazdów wewnątrz łożyska cieku zostaną ograniczone tylko do niezbędnych, 

celem zminimalizowania mącenia wody i niszczenia mikrostruktur żwirowych;  

o prace polegające na umocnieniu i odtworzeniu linii brzegowej (narzut kamienny) będą wykonywane  

w miarę możliwości na każdym z brzegów osobno (głazy kamienne będą układane w taki sposób,  

aby nie dochodziło do niekontrolowanego ich zatapiania w nurcie rzeki), 

o do wypełniania i klinowania wolnych przestrzeni opaski kamiennej będzie stosowany naturalny 

materiał miejscowy, 

o w celu zapobiegania przedostawania się materiału z rozbiórki istniejącego mostu, bezpośrednio  

do wód potoku, zostanie wykonana platforma uniemożliwiająca wpadanie elementów z rozbiórki  

do wód płynących, 

o  odsłonięte powierzchnie gruntu zostaną obsiane roślinnością w możliwie jak najszybszym czasie, 

poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla rejonu prowadzonych 

prac – po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie 

przywrócona do stanu poprzedniego, 

o prowadzona będzie racjonalna i oszczędna gospodarka materiałami budowlanymi w celu 

zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów; odpady z prac rozbiórkowych i budowlanych  

oraz odpady opakowaniowe będą selektywnie zbierane i magazynowane, a następnie przekazywane  

do odzysku bądź unieszkodliwienia.  
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Należy zaznaczyć, że odbudowa mostu nie przyczyni się do zmiany w sposobie zagospodarowania 

i użytkowania terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie, nie wpłynie na zmianę walorów 

krajobrazowych i przyrodniczych omawianego terenu, a wycinka krzewów będzie ograniczona  

do niezbędnego minimum. Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan siedlisk przyrodniczych 

obszarów naturowych zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, zarówno na etapie realizacji,  

jak i eksploatacji mostu. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na warunki bytowania zwierząt, ani też na 

roślinność. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z rodzajami działalności 

człowieka, które z największą intensywnością mogą negatywnie oddziaływać na poszczególne siedliska, 

objęte na omawianym obszarze ochroną. 

Obszar Beskid Niski znajduje się w górach położonych w miejscu zwężenia i największego obniżenia łuku 

karpackiego. Ich wysokość nie przekracza 1000 m n.p.m. Zachodnia część gór zbudowana jest z warstw 

jednostki magurskiej, gdzie w wielu miejscach na wierzchowinach wzniesień piaskowce tworzą skaliste formy. 

Wąskie pasma o stromych stokach i grzbietach twardzielcowych ciągną się względem siebie równolegle  

w kierunku NW-SE. Wschodnią część budują stromo ustawione fałdy i łuski dukielskie i tu głównym rysem 

rzeźby są wyniesione grzbiety (m.in. Cergowa Góra). Na stromych zboczach i w głębokich lejach źródłowych 

występują liczne rozległe osuwiska (najbardziej znane w Lipowicy koło Dukli). W Beskidzie Niskim znajdują 

się obszary źródliskowe Białej, Ropy, Wisłoki, Wisłoka, Jasiołki, które prowadząc swe wody ku północy płyną 

niekiedy obniżeniami równolegle do grzbietów lub przecinają je w poprzek głębokimi przełomami. Obficie 

występują wody mineralne. Roślinność układa się w dwa piętra: piętro pogórza – zajęte głównie przez pola 

uprawne i łąki, a tylko na niewielkich powierzchniach przez lasy grądowe oraz piętro regla dolnego – 

porośnięte buczyną karpacką i nasadzeniami świerkowymi.  

Na omawianym terenie występują następujące formy ochrony: Magurski Park Narodowy (19012,7 ha), 

Rezerwaty Przyrody: Cisy w Nowej Wsi (2,2 ha), Igiełki (27,9 ha), Kornuty (11,9 ha) Modrzyna (17,7 ha) 

Przełom Jasiołki (123,4 ha) Rezerwat Tysiąclecia na Cerowej Górze (63,5 ha), Wadernik (10,7 ha), Źródliska 

Jasiołki (1585,0 ha), Parki Krajobrazowe: Jaśliski (18682,7 ha) i Południowomałopolski Obszar Chronionego 

Krajobrazu.  

Na terenie Obszaru Ostoja Beskid Niski występuje, co najmniej 40 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej oraz 18 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi, wśród których należy wymienić m.in. orła przedniego, 

orlika krzykliwego oraz bociana czarnego, które występują na terenach zwartych, starych i rozległych lasów,  

a gniazda zakładają na koronach wysokich drzew. Orzeł przedni często gniazda zakłada na półkach skalnych. 

Beskid Niski charakteryzuje się największą w Polsce i  prawdopodobnie w całej Unii Europejskiej liczebnością 

orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi orła przedniego, 

bociana czarnego, dzięciołów: zielonosiwego, białogrzbietego, białoszyjego, trójpalczastego oraz muchołówki 

małej. Stwierdzono tu również znaczną liczebność derkacza. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 

1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bocian czarny, dzięcioł białoszyi, orlik krzykliwy,  

orzeł przedni, puszczyk uralski, sóweczka, włochatka. 

Pasmo Beskidu Niskiego jest ważną ostoją ptaków rzędu sowowatych tj. puchacza, puszczyka uralskiego, 

puszczyka zwyczajnego, włochatki, sóweczki, pójdźki i płomykówki. Są to ptaki lęgowe tajgi, starodrzewów 

iglastych, rzadziej mieszanych, w pobliżu bagien i jezior. Gniazda zakładają na zboczach skalnych, 
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w rozpadlinach skalnych lub w starych gniazdach ptaków drapieżnych.  Ponadto gatunkami ptaków które 

można spotkać na omawianym terenie są: myszołów, krogulec, pustułka,  zimorodek, sieweczka, pliszka 

górska i żółta, kuropatwa, przepiórka, czajka, świergotek łąkowy oraz kruk. Większość z tych gatunków 

posiada na omawianym obszarze największe zagęszczenie w Polsce. Okres lęgowy większości ptaków 

objętych ochroną na tym terenie, przypada na okres od marca do końca czerwca. Na terenie tym ponadto 

regularnie występują ptaki migrujące, wśród których należy wymienić: pliszkę górską, pluszcza zwyczajnego, 

drozda obroźnego oraz brodźca piskliwego.  

Na terenie ostoi występują bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG,  

a w szczególności zagrożony wyginięciem kilkumetrowy ślimak Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior), 

a także związane ściśle ze starodrzewami chrząszcze tj.: objęta ścisłą ochroną gatunkową Pachnica dębowa 

(Osmoderma eremita), a także dwa gatunki chrząszcza również objętego ochroną gatunkową Zagłębek 

bruzdkowany (Rhysodes sulcatus) i  Nadobnica alpejska (Rosalia alpina). Ssaki występujące na tym obszarze 

(wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG) to: bóbr europejski (Castor fiber), wilk szary (Canis 

lapus), niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) oraz ryś (Lynx lynx). 

Najistotniejszymi zagrożeniami dla tego terenu są zanieczyszczenia powietrza ze strony Słowacji powodujące 

zamieranie drzewostanów, wyrąb niektórych drzewostanów, kłusownictwo oraz zalesienia terenów otwartych. 

Dla wielu gatunków ptaków charakterystycznych dla tego obszaru największe zagrożenie niesie wyrąb 

starych drzewostanów, usuwanie dziuplastych drzew lub całych fragmentów lasów, przekształcanie łąk  

i pastwisk na gruntu orne oraz osuszanie terenów podmokłych.  

Przedsięwzięcie mające na celu odbudowę mostu, tak ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia nie 

będzie stanowiło zagrożenia dla ptaków objętych ochroną na tym terenie. Istniejący most znajduje się  

w znacznej odległości od lasów. W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują tereny podmokłe, ani tereny łąk. 

Ponadto teren przedsięwzięcia jest już przekształcony antropogenicznie tak, więc odbudowa mostu  

nie wpłynie na zmiany walorów krajobrazowych terenu ani na sposób jego użytkowania. Odbudowa mostu 

realizowana będzie poza okresem lęgowym ptaków objętych na tym terenie ochroną. Realizacja 

przedsięwzięcia będzie związana ze zmianami w klimacie akustycznym w bezpośrednim sąsiedztwie 

przedsięwzięcia, jednak oddziaływania te będą miały charakter nieznaczny i krótkotrwały. Reasumując 

eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na stan ekosystemów, tworów i składników przyrody, 

w tym w szczególności na ostoje ptaków objętych na tym obszarze ochroną. 

 

Obszar Wisłoka z dopływami - specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH180052) 

Obszar Wisłoka z dopływami jest ostoją wielu gatunków ryb, cennych z ochroniarskiego i gospodarczego 

punktu widzenia. Obszar ten obejmuje rzekę Wisłokę na odcinku od północnej granicy Ostoi Magurskiej  

do mostu drogowego na trasie Pilzno-Kamienica wraz z dopływami: - Iwelką od mostu w m. Draganowa  

do ujścia, - Kamienicą od mostu na trasie Brzostem - Smarzowa w m. Siedliska - Bogusz do ujścia, - Ropą  

od zapory zbiornika Klimkówka do ujścia z dopływami: Sękówką od mostu na drodze Ropnica - Małastów  

do ujścia, Olszynką od mostu na trasie Nagórze - Wlk. Strona (przy ujściu Czermianki) do ujścia, Libuszanką 

od mostu na trasie Rozdziele - Bednarka do ujścia, - Jasiołką od mostu na trasie Barwinek - Dukla  

w Trzcianie do ujścia do Wisłoki. Wisłoka bierze początek na wysokości około 600 m n.p.m. na południowym 

stoku Dębnego Wierchu oraz między Popowymi Wierchami, a Kamiennym Wierchem w Beskidzie Niskim. 
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Poniżej Magurskiego Parku Narodowego najbardziej znaczącymi dopływami rzeki Wisłoki na tym odcinku jest 

rzeka Ropa oraz Jasiołka. Obszar Wisłoka z dopływami charakteryzuje się zróżnicowaniem siedlisk, co daje 

dobre warunki do wzrostu i rozwoju fauny. Zacienienie rzeki dzięki obecności drzew oraz krzewów wzdłuż jej 

biegu stwarza dobre warunki do rozwoju fauny bezkręgowej. Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi 

wyróżnionymi w dolinach obszaru Wisłoka z dopływami są lasy i zarośla łęgowe. Bardzo istotnymi siedliskowo 

obiektami w dolinach Wisłoki są starorzecza w otoczeniu, których znajdują się stanowiska rzadkich  

i chronionych gatunków roślin naczyniowych. Zastępczymi, półnaturalnymi zbiorowiskami, o wysokiej wartości 

przyrodniczej są łąki rajgrasowe oraz podmokłe ze związku Calthion oraz Molinion. Na szczególną uwagę 

zasługują łąki trzęślicowe w rejonie Zawadki Osieckiej, występujące tam w kompleksie z łęgami wierzbowymi, 

olszynką górską i łęgiem jesionowym. W rzece Wisłoka stwierdzono występowanie 30 gatunków ryb  

oraz jeden gatunek minoga, przy czym najliczniej występują tutaj ryby karpiowate, a gatunkiem dominującym 

jest kleń. W Wisłoce stwierdzono występowanie 3 gatunków ryb z rodziny łososiowatych, 20 gatunków ryb 

karpiowatych, 1 gatunek głowaczowatych, 2 gatunki kozowatych, 1 gatunek szczupakowatych, 2 gatunki 

okoniowate i 1 gatunek ryb z sumowatych. Gatunki wiodące w Wisłoce to pstrąg potokowy, strzebla 

potokowa, głowacz pręgopłetwy, brzanka, brzana, kiełb krótkowąsy i kleń. 

W rzece Ropa natomiast stwierdzono występowanie 12 gatunków ryb. Ilościowo dominują klenie, lipienie 

i strzeble potokowe. W dolnym odcinku rzeki natomiast liczba gatunków zwiększa się do 21, a w połowach 

wędkarskich dominuje także kleń. Na odcinku rzeki Ropa, który pośrednio związany będzie z realizacją 

przedsięwzięcia występują dwa gatunki ryb, które podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Należą do nich 

głowacz pręgopłetwy i śliz. Obszar całościowo stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków 

zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym - występują tu cztery gatunki 

ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, a jeden jest przedmiotem prowadzonego obecnie programu 

restytucji. Na obszarze Wisłoka z dopływami występują również bezkręgowce objęte ochroną prawną 

i gatunkową, wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, do których należą: małż słodkowodny - skójka 

gruboskorupowa (unio crassus) oraz trzy gatunki motyli: motyl modraszek teleius (maculinea teleius), motyl 

modraszek nausitous (maculinea nausitous) oraz motyl czerwończyk nieparek (lyceaena dispar).  

Jest to obszar występowania ptaków wymienionych  w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, do których 

należy objęty ścisłą ochroną gatunkową bocian czarny (Ciocionia nigra), bocian biały (Ciocionia Ciconia), 

zimorodek zwyczajny (Accedo atthis), derkacz zwyczajny (Crex crex). Na obszarze naturowym Wisłoka  

z dopływami stwierdzono występowanie ssaków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 

w tym objętego ścisłą ochroną gatunkową bobra oraz wymienionej w Czerwonej Księdze Gatunków 

Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów – wydry. 

W czasie przeprowadzonej w dniu 2 października 2012 r. inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono 

obecności ważnych gatunków roślin i zwierząt, charakterystycznych dla tego obszaru.  

Głównym źródłem zagrożeń dla tego terenu jest przede wszystkim intensywna eksploatacja kruszywa, a także 

antropogeniczne działania związane z planami przekształceń koryta dla celów przeciwpowodziowych 

(ochrony przeciwowodziowej). Poważne zagrożenie niesie również wprowadzanie wszelakich zanieczyszczeń 

do rzeki. Na stan siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony został wyznaczony Obszar Natura 2000 -

 Wisłoka z dopływami wpływają również inne rodzaje działalności człowieka, do których należą między innymi: 

melioracje i osuszanie, budowa tam, wałów i sztucznych plaż, zanieczyszczenia wód, realizacja programów 
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energetycznego wykorzystania wód, zabudowa, zagospodarowanie rolnicze i przemysłowe, zaśmiecanie  

oraz zmiana sposobu uprawy.  

 

Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (kod obszaru PLH120094) - planowane do realizacji 

przedsięwzięcie będzie usytuowane w odległości około 9 km od tego obszaru naturowego. Obszar utworzony 

został dla ochrony kolonii rozrodczych podkowca małego i nocka dużego. Obszar Ostoje Nietoperzy Powiatu 

Gorlickiego tworzy sześć enklaw. Każda z nich obejmuje obiekt, w którym mieści się kolonia rozrodcza  

i jej obszar żerowania. Tymi obszarami są: (1) Zamek w Szymbarku, (2) Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny w Łosiu koło Ropy PLH120021 i Cerkiew pw. Św. Apostoła Łukasza w Kunkowej, (3) Cerkiew pw. 

śś. Kosmy i Damiana w Blechnarce, (4) Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej, (5) Cerkiew pw. Św. 

Dymitra w Śnietnicy, (6) Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie. Zagrożenia dla 

podkowców i nocka dużego na tym obszarze związane są przede wszystkim z działalnością człowieka. 

Dotyczą one przede wszystkim miejsc wykorzystywanych przez nie na schronienia jak i środowiska, w których 

żyją. Ochrona kolonii rozrodczych obu gatunków nietoperzy związana jest przede wszystkim  

z wykorzystywaniem samych budynków tj.: wykonywaniem prac remontowych w nieodpowiednich terminach  

i z wykorzystaniem niebezpiecznych dla ssaków środków konserwacji drewna, uszczelnianie budynków  

i zamykanie otworów wlotowych niezbędnych dla nietoperzy. Ponadto zagrożenia związane są również  

z wycinaniem drzew i krzewów w otoczeniu schronień nietoperzy, pozwalających na bezpieczny przelot  

od budynku do ich żerowiska. W związku ze znaczną odległością planowanego do odbudowy mostu od 

enklaw nietoperzy, planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na ich bytowanie. Jednak rejon 

przedsięwzięcia może stanowić potencjalny obszar ich żerowania. W związku z faktem, że planowany obiekt 

inżynierski położony w ciągu drogi publicznej był od dawna użytkowany przez uczestników ruchu i tym samym 

jego odbudowa nie będzie związana ze zmianą sposobu użytkowania omawianego terenu, realizacja 

inwestycji nie powinna wpływać na gatunki nietoperzy objęte na tym terenie ochroną. Zagrożeniem  

dla utrzymania bazy żerowiskowej nietoperzy jest przede wszystkim stosowanie środków owadobójczych  

dla ochrony upraw rolnych i leśnych oraz wycinka zadrzewień. Nie przewiduje się żadnej zależności między 

realizowaną inwestycją, a możliwością przemieszczania się nietoperzy. Ponadto realizacja inwestycji 

przypadnie w większości w okresie kiedy to wspomniane ssaki hibernują w swoich zimowiskach (listopad – 

kwiecień), zatem nie będzie to miało żadnego wpływu na ich ochronę. Miejsca zimowania to głównie jaskinie 

oraz podziemia budynków.  

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan siedlisk przyrodniczych i gatunków  

dla ochrony, których obszar został utworzony, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji – również  

ze względu na znaczną odległość tego obszaru od niniejszej inwestycji.  

 

Obszar Ostoja Magurska  (kod obszaru PLH180001) jest oddalony od miejsca planowej inwestycji o około 

4,5 km. Obszar ten leży w środkowej części Beskidu Niskiego, w górnej części doliny Wisłoki.  

Obejmuje on na północy pasmo Magury Wątkowskiej. Na południu obszar ciągnie się wzdłuż granicy  

ze Słowacją, obejmując Pasmo Graniczne. Wschodnią część terenu tworzy ciąg pojedynczych garbów 

(Świerzowa 803 m n.p.m., Kolanin 707 m n.p.m., Kamień 714 m n.p.m.). Obszar obejmuje Magurski Park 
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Narodowy wraz z sąsiadującym terenem, ważnym dla ochrony nietoperzy: rezerwatem Kornuty oraz pasem 

łąk wilgotnych przy północnej granicy Parku. Ostoja tworzy jeden kompleks (głównie leśny), rozdzielony  

w części zachodniej doliną rzeki Wisłoki, natomiast w części wschodniej doliną potoku Wilsznia. Niewielkie 

powierzchnie zajmują enklawy zbiorowisk nieleśnych. Ostoja Magurska jest obszarem, na którym występuje 

taka zwierzyna gruba jak: niedźwiedź, wilk i ryś. Rezerwat Kornuty i Kościół w Bednarce to najważniejsze  

w tym rejonie miejsca występowania kolonii nietoperzy (w tym gatunków z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej: podkowca małego oraz nocków: Bechsteina, orzęsionego i dużego). Jest to także obszar ważny 

dla ochrony płazów (traszka karpacka, grzebieniasta i kumak górski) oraz bezkręgowców, zwłaszcza 

chrząszczy leśnych, takich jak: nadobnica alpejska, pachnica dębowa, zagłębek bruzdkowany. Jest to obszar 

o bogatej florze, stwierdzono tu obecność 759 gatunków roślin naczyniowych, 161 gatunków mchów,  

51 wątrobowców, 51 śluzowców i 463 grzybów wielkoowocnikowych. 

Na terenie Ostoi Magurskiej występuje ponadto szereg gatunków roślin naczyniowych chronionych, 

rzadkich oraz zagrożonych. W sumie, w obszarze stwierdzono 17 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Szczególnie cenne są typowo wykształcone i dobrze zachowane buczyny i jaworzyny. Łącznie 

zidentyfikowano tu 14 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Ze względu na około 4,5 km odległość odbudowywanego mostu od omawianego obszaru naturowego 

oraz przez wzgląd na charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji  

na siedliska i gatunki dla ochrony, których został on utworzony. Ponadto głównymi zagrożeniami tego obszaru 

są zanieczyszczenia powietrza, w tym dalekiego zasięgu, pochodzące zza południowej granicy państwa,  

a także degradacja siedlisk przyrodniczych, kłusownictwo, osuszanie i eutrofizacja terenów podmokłych  

oraz zmiany sposobu użytkowania gruntów.  

 

Bednarka (kod obszaru PLH12033) - obszar jest oddalony o ponad 6 km od planowanego przedsięwzięcia. 

Na strychu cerkwi w Bednarce, położonej na skraju Beskidu Niskiego, przy drodze z Gorlic do Dukli 

występuje kolonia rozrodcza podkowca małego. Cerkiew wybudowana w roku 1900 obecnie pełni rolę 

kościoła rzymskokatolickiego pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Obszar obejmuje zarówno kolonie 

rozrodczą oraz żerowisko dla tych nietoperzy. Wlot do schronienia umożliwiają duże otwory na wieży i wloty 

szczelinowe w dachu. Cerkiew otoczona jest licznymi zadrzewieniami, łąkami i zabudowaniami wiejskimi. 

Obecnie kolonia rozrodcza podkowców liczy około 35-45 osobników.  

Na terenie obszaru stwierdzono również występowanie 1 gatunku nietoperza z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej. 

Zagrożenia dla podkowców tworzących kolonię rozrodczą na tym obszarze związane są przede wszystkim 

z działalnością człowieka. Dotyczą one miejsc wykorzystywanych przez zwierzęta na schronienia  

jak i środowiska, w których żyją. Brak szczelin i zakamarków umożliwiających ukrycie się nietoperzom, remont 

dachu przeprowadzony w niewłaściwym terminie, uszczelnienie strychu stanowią największe zagrożenie dla 

kolonii nietoperzy. Zagrożeniem dla utrzymania bazy żerowiskowej nietoperzy jest przede wszystkim 

stosowanie środków owadobójczych dla ochrony upraw rolnych i leśnych oraz wycinka zadrzewień. Mając na 

uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan siedlisk przyrodniczych i gatunków dla ochrony, których 
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obszar został utworzony, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji – również ze względu na znaczną 

odległość tego obszaru od niniejszej inwestycji.  

 

Rezerwat przyrody Kornuty – jest to rezerwat nieożywionej położony w północno-zachodniej części 

pasma Magury Wątkowskiej (Beskid Niski), na zboczu góry o tej samej nazwie, założony w 1953 r.  

Jest to najstarszy rezerwat przyrody w Beskidzie Niskim i zajmuje powierzchnię około 12 ha. Rezerwat 

przyrody "Kornuty" utworzono w celu ochrony wychodni skalnych, ciekawie ukształtowanych w wyniku 

procesów erozji, leżących w obrębie płaszczowiny magurskiej. Na całej powierzchni rezerwatu zalega sporo 

oderwanych form skalnych, mających różnorakie wielkości i kształty. Na kilkunastometrowych ścianach 

pionowych znajduje się mnóstwo spękań i szczelin z zagnieżdżoną w nich bogatą roślinnością. Osiągają one 

wysokość ponad 20 m (dochodzą nawet do 26 metrów wysokości). Osobliwościami tego rezerwatu są jaskinie 

szczelinowe, największa Jaskinia Mroczna o długości 175 m i głębokości 17 m z wejściem usytuowanym na 

wysokości około 770 m n.m.p. Ponadto rezerwat chroni półnaturalne i w miarę dobrze zachowane zespoły 

roślinne: buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny górskiej, charakterystyczne dla pasm Beskidu Niskiego. 

Rezerwat porasta  las mieszany z przewagą starodrzewu buków, domieszkę stanowią: jawory, paklony, lipy 

drobnolistne, czereśnie. W runie występują interesujące rośliny: lilia złotogłów, kokorycz pusta, kopytnik 

pospolity, goryczka trojeściowa, przetacznik gorzki, kostrzewa górska i inne. Do lat 90. XX wieku 

występowało reliktowe stanowisko kosodrzewiny. Kornuty słyną nadto z prześlicznych łąk, i niezmiernie 

kwiecistego środowiska. Bogaty jest również świat owadów, wśród nich rzadki w Karpatach niepylak 

mnemozyna (Parnassius mnemosyne L.). 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcie na tereny podlegające ochronie 

prawnej, w tym na obszar chronionego krajobrazu, tak ze względu na charakter przedsięwzięcia, sposób 

realizacji prac oraz wdrożenie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko (w tym ze 

względu na dobór odpowiednich terminów realizacji inwestycji).  

 

1.8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OBRONNOŚCI PAŃSTWA 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga określenia warunków ze względu na potrzeby obronności państwa, 

ponieważ droga powiatowa nr 1490K Ropica Górna - Bartne, która przebiega przez miejscowości Ropica 

Górna i Bodaki, na której planowana jest inwestycja, nie jest drogą o znaczeniu obronnym, zgodnie z pismem  

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  

znak WB-V.6511.3.2013 z dnia 19/08/2013r. 

 

1.9. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ 

ŻYCIA           I ZDROWIA LUDZI 

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową należy uwzględnić interesy osób 

trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem 

możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu 
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światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami powodowanymi 

przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Przewidziane roboty ziemne nie spowodują zmiany kierunku spływu wód powierzchniowych na działki 

sąsiednie. 

 W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. 

Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia ludzi , w czasie budowy należy odpowiednio oznakować  

i zabezpieczyć wykopy. Teren budowy należy oświetlić. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując 

warunki BHP.  

 

1.10. 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”. 

 

Projektował : 
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 
 Sprawdził  : 
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 
 Projektował : 
branża  architektoniczna 

  

mgr inż. Barbara Michniewicz 
uprawnienia do projektowania  

w specjalności architektonicznej 
nr ewid.7342-76/91, MP-1005 

 Projektował : 
branża elektryczna 

  

mgr inż. Zygmunt Pawlak 
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 
nr ewid. GPA-7342-54/96, MAP/IE/1556/01 

 Sprawdził  : 
branża elektryczna 

  

inż. Mikołaj Gondek 
uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych 

nr ewid. UAN.I-8340/A-120/89,MAP/IE/1557/01 
 

GRUDZIEŃ 2013r. 

  



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 

 

 Strona | 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zagospodarowania terenu 
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

PROJEKTOWANY MOST STAŁY  

WRAZ Z DOJAZDAMI 
 

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 

 
ROPICA GÓRNA 
470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 442/3, 442/11, 473 
gmina  Sękowa, powiat gorlicki 

 
Inwestor:    ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 
 
Projektował : 
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 
 Sprawdził  : 
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:   GRUDZIEŃ 2013r. 
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Projekt architektoniczno-budowlany 

Projektowany most stały wraz z dojazdami 

CZĘŚĆ OPISOWA 
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2.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

2.1.1. 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 

− 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   
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− 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; 

Uzyskano pozytywną opinię Regionalnego Zarządu 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 

 

2.1.2. Lokalizacja 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych 

znajdujących się: 

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji  

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano nr działki, 

która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę;  

w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 

− jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb 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 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(470/2) 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; 

 

2.1.3. Inwestor: 

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 

 

2.1.4. 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 
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− Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

• Konstrukcje z betonu sprężonego;  A. Ajdukiewicz, J. Mames 

• Mosty betonowe. Wymiarowanie i konstruowanie; A. Madaj, W. Wołowicki  

• PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

                              Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia.  

• PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie. 

• PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.                 

Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 

W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych  

i budowlano-montażowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003 

r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.). 

 

2.1.5. Cel opracowania 

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

stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

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  

(Dz.U. Nr 0, poz. 462) oraz ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414  

z późniejszymi zmianami). 
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2.2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE DOJAZDU  

2.2.1. 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   

 

2.2.2. 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 

 

2.2.3. 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 

 

2.3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE MOSTU 

2.3.1. 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.  

 

2.3.2. 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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2.3.3. Rozwiązanie konstrukcyjne mostu, rozwiązania szczegółów, elementy wyposażenia 

2.3.3.1. 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. 

 

2.3.3.2. 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%. 

 

2.3.3.3. 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. 

 

2.3.3.4. 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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2.3.3.5. 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. 

 

2.3.3.6. 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. 

 

2.3.3.7. Ochrona antykorozyjna 

Odsłonięte powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną za pomocą malarskich powłok 

antykorozyjnych. 

 

2.3.3.8. 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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2.3.3.9. 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 

 

2.3.3.10. Oświetlenia  

Nie projektuje się żadnego wydzielonego oświetlenia mostu. 

 

2.3.3.11. Urządzenia obce na obiekcie 

 Urządzenia obce na obiekcie nie występują. 

 

2.3.3.12. Projektowana zieleń 

Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych należy obsiać trawą.  

  

2.3.3.13. Zabezpieczenie konstrukcji przed wpływami eksploatacji górniczej  

Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie górniczym 

 

2.3.3.14. Kolorystyka obiektu 

Zaproponowano następująca kolorystykę nowego obiektu mostowego: 

− gzyms        –  kolor czerwony 

− pomost       –  kolor piaskowy 

− przyczółki       –  kolor piaskowy 

− nawierzchnia na chodnikach  –   kolor czarny  

 

2.4. 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 

2.5. 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 kanalizacji deszczowej 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. 

2.6. 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. 

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

dnia 16.10.2013r. 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przebudowy sieci elektroenergetycznej znajdują się punkcie 4 

niniejszego opracowania.  

2.7. 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   

2.8. 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;  

2.9. 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”. 
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2.10. 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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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU 
 

Nazwa obiektu: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU NA POTOKU SĘKÓWKA  
w km 12+605.00 w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 1490K  
ROPICA GÓRNA -BARTNE w km 1+683,66  
 

Adres Obiektu:  BODAKI dz. nr: 207/1 
gmina  Sękowa, powiat gorlicki 

 
ROPICA GÓRNA dz. nr 473 
gmina  Sękowa, powiat gorlicki 

 
Inwestor:    ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 
 

Projektował : 
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 
   Sprawdził  : 
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:   GRUDZIEŃ 2013r. 
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Projekt architektoniczno-budowlany 

Rozbiórka istniejącego mostu 
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3.1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest Projekt architektoniczno-budowlany rozbiórki istniejącego obiektu mostu 

zlokalizowanego na potoku Sękówka w km 12+605,00, w ciągu drogi powiatowej 1490K w km 1+683,66. 

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

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

38-300 Gorlice, 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 

3.3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU I JEGO 

STAN TECHNICZNY 

Istniejący most znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1490K na działce nr 473 w obrębie Ropica Górna 

i na działce nr 207/1 w obrębie Bodaki.  

Obiekt jest przeprawą mostową drogi powiatowej nr 1490K Ropica Górna - Bartne nad potokiem Sękówka 

w km 12+605,00. Obiekt mostowy w planie zlokalizowany jest na odcinku prostym. Spadek podłużny mostu 

wynosi ok. 0,4%  w stronę Bartnego. 

W przekroju poprzecznym most składa się z jezdni o szerokości ok. 5,0m, obustronnych drewnianych 

bezpieczników o szerokości ok. 2x0,50m  oraz obustronnych balustrad drewnianych stanowiących 

zabezpieczenie ruchu pieszo jezdnego. Pomost nie posiada chodników. 

Istniejący most jest obiektem jednoprzęsłowym, wolnopodpartym o długości ok. 15,50m. Konstrukcję nośną 

obiektu stanowi drewniany pomost opary na 4 dźwigarach stalowych. Pomost składa się z dyliny dolnej  

w krawędziaków 32x32cm, dyliny górnej z desek gr. 8cm układanych wzdłuż osi mostu. Nawierzchnię jezdni 

na moście stanowią drewniane deski układane w poprzek mostu. 

Przyczółki pełnościenne, kamienne spoinowane.  

Droga powiatowa nr 1490K w rejonie mostu posiada niekorzystny układ geometryczny. Składa się z krótkich 

odcinków prostych i łuków poziomych  o małych promieniach. 

Na dojazdach szerokość jezdni waha się od 4,00m do 5,70m. Po obu stronach jezdni znajdują się gruntowe 

pobocza . Brak chodników dla pieszych.  

 Ustrój nośny jest w złym stanie. Konstrukcja drewniana wykazuje lokalne ubytki spowodowane korozja 

biologiczną i uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy stalowe przęseł wykazują korozje powierzchniową  

o różnym stopniu zaawansowania. 

 Stan nawierzchni drewnianej na obiekcie  jest zły. Nawierzchnia na dojazdach jest mocno spękana z 

lokalnymi ubytkami. 

Z uwagi na zły stan techniczny  mostu ruch kołowy dla pojazdów powyżej 6,0 ton przeprowadzono drogą 

utwardzoną przez bród, powyżej istniejącego mostu. Istniejący obiekt wymaga szybkiej odbudowy. Rozbiórka 

mostu nastąpi po wybudowaniu nowego mostu na potoku Sękówka.  
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3.4. ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  

Zakres robót rozbiórkowych: 

− Demontaż  balustrad  drewnianych;  

− Demontaż bezpieczników drewnianych; 

− Zerwanie  nawierzchni drewnianej z obiektu mostowego;  

− Demontaż  drewnianego pomostu drewnianych;  

− Demontaż  dźwigarów stalowych;  

− Rozbiórka  podpór 

− Usunięcie materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenie terenu. 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone etapami, po przełożeniu ruchu pieszo-kołowego na nowy obiekt 

mostowy. 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je wykonywać przy użyciu 

dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt użyty do rozbiórki musi być sprawny.  

Rozbiórkę mostu należy rozpocząć od demontażu balustrad, bezpieczników i drewnianej nawierzchni 

mostu. Demontaż drewnianego pomostu należy przeprowadzić przy pomocy dźwigu, który będzie ustawiony  

na brzegu potoku, materiał z demontażu będzie załadowany na samochód dostawczy, który dostarczy 

podkłady w miejsce ustalone z Inwestorem. Po zdemontowaniu podkładów należy zdemontować dźwigary 

stalowe z przęseł za pomocą dźwigu i dostarczyć w miejsce ustalone z Inwestorem. Podpory należy skuć  

w całości. Rozbiórkę elementów betonowych można przeprowadzać przy pomocy sprzętu mechanicznego – 

młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. 

Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych należy usunąć pozostałości i oczyścić teren. Materiały 

pochodzące z rozbiórki należy przewieźć transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Inwestorem. 

Nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny przydatności materiału dokona 

Inspektor Nadzoru. 

Przewidywany sprzęt zmechanizowany do robót rozbiórkowych: 

− samochody samowyładowcze – do transportu materiałów z rozbiórki 

− żuraw samochodowy -  do demontażu elementów drewnianych i stalowych 

− koparka  - do robót ziemnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologiczny Rozbiórki, Projekt 

Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

3.5. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZED SKAŻENIEM ŚRODOWISKA  

Wszystkie urządzenia  mechaniczne muszą być zabezpieczone przed wyciekiem substancji 

ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wód przepływowych. Pod dźwig na brzegu rzeki należy podłożyć 

folię budowlaną zabezpieczając w ten sposób możliwość przedostania się substancji ropopochodnych  

do gruntu w przypadku awarii urządzenia. 
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Niedopuszczalne jest, aby materiały z rozbiórki mogły dostawać się do otwartych wód przepływowych., 

dlatego zostanie wykonana platforma uniemożliwiająca wpadanie elementów z rozbiórki mostu  do wód 

płynących. 

3.6. SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy powiadomić właścicieli działek sąsiednich  

o planowanym terminie rozpoczęcia robót, a teren rozbiórki odgrodzić taśmą ostrzegawczą  

w odległości 10,0 m od rozbieranego  obiektu . 

Od stron dojazdowych do mostu należy zabezpieczyć teren rozbiórki przez zajęcie całego pasa 

drogowego oraz zabezpieczyć go przed dostępem osób trzecich przez oznakowanie drogi znakami 

pionowymi oraz barierami .  

Roboty należy prowadzić zachowując szczególną ostrożność, szczególnie przy robotach prowadzonych 

na wysokości i przy demontażu podkładów i dźwigarów.     

Należy wykazywać zwiększoną ostrożność przy posługiwaniu się elektronarzędziami. Rozbiórkę 

prowadzić w kolejności opisanej powyżej,  zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zachowując  

zasady BHP. 

Wszystkie roboty należy wykonywać pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane 
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Projekt architektoniczno-budowlany 

Projektowany most stały wraz z dojazdami 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

Most na potoku Sękówka w km 12+605.00 w ciągu drogi powiatowej  

nr 1490K Ropica Górna - Bartne w km 1+683,66 

 

 

 

Fot.1. Nawierzchnia mostu 
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Fot.2. Widok od strony Bodaków 

 

 

Fot.3. Spód ustroju nośnego 
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Fot.4. Widok od strony WG 

 

 

Fot.5. Widok od strony WD 
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Fot.6. Istniejące prawostronne umocnienie brzegu potoku Sękówka 
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Rozbiórka istniejącego mostu 
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

PRZEBUDOWA SIECI 

ELEKTROENERGETYCZNEJ 
 
 
Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA FRAGMENTU SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  

w ciągu DROGI POWIATOWEJ nr 1490K  ROPICA GÓRNA – BARTNE 
 
Adres Obiektu:  BODAKI  

dz. nr: 132/11 
gmina  Sękowa, powiat gorlicki 

 
ROPICA GÓRNA 
470/2, 470/4, 470/5, 442/3, 442/11, 473, 439/1 
gmina  Sękowa, powiat gorlicki 

 
Inwestor:    ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 
 

 Projektował : 
branża elektryczna 

  

mgr inż. Zygmunt Pawlak 
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 
nr ewid. GPA-7342-54/96, MAP/IE/1556/01 

 
 Sprawdził  : 
branża elektryczna 

  

inż. Mikołaj Gondek 
uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych 

nr ewid. UAN.I-8340/A-120/89,MAP/IE/1557/01 
 

 

 

   

Data opracowania:   GRUDZIEŃ 2013r. 

  



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 

 

 Strona | 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt architektoniczno-budowlany 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

CZĘŚĆ OPISOWA 
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4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

              Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentu 

linii napowietrznej  kolidującej w projektowaną inwestycją  pn „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” 

4.2. LOKALIZACJA 

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej nn planowana jest do realizacji na niżej 

wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się: 

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji  

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano nr działki, 

która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę;  

w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 

− jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb Bodaki,  

na działkach nr 132/12(132/11) 

− jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb Ropica Górna, 

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

b) w granicach terenu wód płynących: 

− jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb Ropica Górna: 

na części działki wodnej nr 473 niepodlegającej podziałowi; 

c) w granicach terenu objętego obowiązkiem dokonania przebudowy  istniejącej sieci uzbrojenia terenu 

– sieć elektroenergetyczna 

− jednostka ewidencyjna Sękowa, obręb Ropica Górna, 

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

nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału; w nawiasie podano numer 

działki przed podziałem) 

na części działki nr 470/6(470/2), 439/1 

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych. Wpisaną do ewidencji Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ; 

− Zalecenia Inwestora; 

−  Obowiązujące normy i przepisy: 

• N SEP-E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 

• PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

•  PN-E-90401;1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw. 

• PN-86/E-05155 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Wspólne wymagania i 

badania. 
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• PN-83/E-06040 Transformatory. Ogólne wymagania i badania. 

o PN-86/E-06041  Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25kVA i większej. 

Wyposażenie podstawowe. 

o  PN-90/E-06401  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli. 

• PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 

• PN-EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego  

powyżej 1 kV do 45 kV. 

•  PN-EN-50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV 

•  PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV 

•  N-SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia Ochrona przeciwporażeniowa 

− Dokumenty: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity).  Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 

1118 z  późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 94. 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z 

późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 62 z 2006r. Nr 129, poz. 902 

z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a 

także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2500) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 

r. z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 r. 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - Instytut Energetyki, Wydanie 4 - 1997r. 

• Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych - Instytut Energetyki, Warszawa 1997r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
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4.4.  ZAKRES PROJEKTU           

 Niniejszy projekt obejmuje przebudowę fragmentu linii napowietrznej od stanowiska słupowego nr 6 w 

ciągu drogi powiatowej nr 1490K Ropica Górna – Bartne. 

Zakres projektu: 

− dobór nowych słupów linii napowietrznej 

− dobór osprzętu przebudowywanej linii  

− dobór przewodów 

4.5. OPIS PLANOWANEJ PRZEBUDOWY 

4.5.1. Opis obiektu 

Obiekt planowany do przebudowy to linia napowietrzna nn zasilania ze stacji transformatorowej BODAKI 

04 [81421]. Linia w zakresie objętym przebudową przebiega od słupa NR 6 poprzez projektowaną do 

przebudowy drogę powiatową relacji Ropica Górna – Bartne o numerze 1490K.  

 

4.5.2.  Stan istniejący 

Obecnie linia nn zabudowana jest na słupach typu ŻN. Przeznaczony do przebudowy odcinek jest mocno 

wyeksploatowany. Słupy  wraz z przewodami w zakresie przebudowy wymagają całkowitej wymiany na nowe.  

 

4.5.3.  Zakres opracowania 

 Przedmiotowe opracowanie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych  

z przebudową odcinka linii napowietrznej elektroenergetycznej nn  w zakresie: 

− charakterystyki odcinka linii objętego opracowaniem 

− trasy przebiegu przebudowywanego odcinka linii 

− przebudowy części napowietrznej odcinka linii 

− doboru słupów 

− doboru przewodów 

 

4.5.4.  Szczegółowy opis planowanej przebudowy 

Trasa przebudowywanego odcinka linii napowietrznej prowadzona jest od istniejącego słupa nr 6 poprzez 

przebudowywaną drogę powiatową 1490K. Następnie dalej do kolejnego stanowiska linii nr 5 jak i przez potok 

Sękówka do stanowiska nr 9. Skrzyżowanie linii z projektowaną drogą powiatową nr 1490K przedstawiono na 

rysunku nr 2, a w przejściu nad potokiem na rysunku nr 3. 

Przewody linii napowietrznej w przebudowywanym zakresie projektuje się jako izolowane typu: AsXS 

4x50mm2. Na odcinku objętym zakresem poniższego opracowania tj. od słupa nr 6 do słupa nr 9 przewiduje 

się całkowitą wymianę istniejących przewodów na przewody nowe (całkowita długość wymienianego odcinka 

l=95m). W zakresie od istniejącego słupa nr 7 do przeprojektowywanego słupa nr 6 przewiduje się 

wykorzystanie istniejących przewodów. Ponadto projektuje się dobudowę jednego stanowiska linii zmieniając 

układ sieci. Z nowo projektowanego słupa typu E10,5/12 należy przejść linią poprzez potok do 

przeprojektowywanego słupa nr 9 jak i do słupa nr 5 również planowanego do przebudowy. Rozpiętości 

przęseł przebudowywanej linii są mniejsze od granicznych rozpiętości przęsła wiatrowego i rozpiętości 
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przęsła nominalnego. Dla poszczególnych przęseł określono maksymalne zwisy dla temperatur +40 i -5C 

wraz z sadzią katastrofalną.  

Aby przeciwdziałać skutkom pełzania przewodów należy w trakcie naciągania przewodów wykonać ich 

przeprężenie.  

Przebudowę projektowanej linii dobrano według poniższego zestawienia: 

 

− NR 7- istniejący słup  nie planowany do przebudowy 

 

− NR 6 – istniejący słup – projektowana wymiana na słup wirowany typu E10,5/10. 

Funkcja: N  

  

− NR 5 – istniejący słup – projektowana wymiana na słup wirowany typu: E10, 5/6 

Funkcja: N 

 

− NR 9 - istniejący słup – projektowana wymiana na słup na wirowany typu: E10,5/12 

Funkcja: N 

 

− Nowo proj. stanowisko – projektowana zabudowa słupa typu: E10,5/12 

Funkcja: RON 

 

 Przed przystąpieniem do posadowienia słupów należy wytyczyć lokalizację przebudowywanych słupów. 

Dokonać posadowienia, które dobrano dla gruntu średniego oraz dla funkcji słupa. Posadowienia słupów 

należy dokonać metodą wiercenia otworów wiertłem o odpowiednio dobranej średnicy w gruncie.  

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wykonywania robót innego rodzaju gruntu niż  

w projekcie należy skonsultować dobór fundamentów. Dla słupów mocnych projektuję się stabilizację za 

pomocą płyt ustrojowych. Podziemne części słupa, elementy ustrojowe należy ochronić przed szkodliwymi 

wpływami lakierem lub masą asfaltową. Prace wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999.  

Przed przystąpieniem do ustawiana słupa należy zamontować na nim cały osprzęt w pozycji leżącej. 

Stawiane słupów zaleca się z wykorzystaniem dźwigu. Montaż elementów na istniejących słupach nie 

podlegających wymianie zaleca się aby było wykonywane przy użycia zwyżki z koszem.  

 Projektuje się zabudowę przewodów AsXs 4 x 50 mm.  

 Przed przystąpieniem do rozciągania przewodów należy na słupach rozmieścić rolki.  

Przewód naciągać przy pomocy linki nylonowej z opończą do mocowania przewodów,  

na uchwytach przelotowych. Naciąg i zwis dobrać tak jak dla temperatury 5°C, niższej niż panująca w czasie 

montażu.  

 Montaż pozostałych elementów takich jak ograniczniki przepięć, przyłącza należy wykonywać po 

kompletnym naciągu linii. 

 Zwrócić szczególną uwagę by podczas zawieszania przewód nie ocierał o ziemie lub inne przeszkody 

terenowe. 
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4.6. UWAGI KOŃCOWE 

 Realizację niniejszego projektu należy wykonywać według wymienionych norm i przepisów. Przed 

przystąpieniem do budowy należy zrealizować warunki określone w załączonych uzgodnieniach 

poszczególnych jednostek, urzędów itp. 

 

4.7. WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW 

l.p Materiał Typ Ilość 

1 Słup Wirowany E10,5/10 1 szt  

2 Słup Wirowany E10,5/6 1 szt 

3 Słup Wirowany E10,5/12 2 szt 

4 Przewody AsXS 4x50mm 100m 

 

 

 Projektował : 
branża elektryczna 

  

mgr inż. Zygmunt Pawlak 
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 
nr ewid. GPA-7342-54/96, MAP/IE/1556/01 

 
 Sprawdził  : 
branża elektryczna 

  

inż. Mikołaj Gondek 
uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych 

nr ewid. UAN.I-8340/A-120/89,MAP/IE/1557/01 
 

 

GRUDZIEŃ 2013r. 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 
 

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 

 
ROPICA GÓRNA 
470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 442/3, 442/11, 473, 439/1 
gmina  Sękowa, powiat gorlicki 

 
Inwestor:    ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 
 

Projektował : 
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 
 

 Projektował : 
branża elektryczna 

  

mgr inż. Zygmunt Pawlak 
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
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5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

art.20, ust 1, p.1b)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan BIOZ) dla niniejszego opracowania, zostanie sporządzony 

przez Kierownika Budowy przed rozpoczęciem robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), art.21a, ust.1 

5.2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW 

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: 
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• 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 

− 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: 

• sprawdzenie atestów materiałów ( kable, osprzęt el.) 

• stawianie stanowisk słupowych 

• zawieszanie przewodów 

• sprawdzenie jakości wykonania  

• pomiary i próby 

5.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane: 

− istniejący most na potoku Sękówka w km 12+605,00 

− droga powiatowa 1490K na odcinku od km 1+562,70 do km 1+797,70; 

− istniejące skrzyżowanie z drogą gminną  270947K w km 1+706.58 drogi powiatowej 1490K; 

− istniejące zjazdy w km 1+782,59  i km 1+783,13 drogi powiatowej 1490K; 

− przepusty pod zjazdami; 

− przepusty pod jezdnią drogi gminnej 270947K; 

− istniejące rowy przydrożne; 

− istniejące uzbrojenie terenu 

• sieć elektroenergetyczna napowietrzna  

• sieć teletechniczna napowietrzna 



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 

 

 Strona | 90 

5.4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,  

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI 

Istniejące zagospodarowanie terenu związane z jego funkcją może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi w przypadku naruszenia zasad jego właściwego użytkowania. 

Dodatkowo zagrożenia mogą stwarzać: 

− prowadzenie robót przy czynnym ruchu drogowym; 

− prowadzenie robót nad poziomem terenu; 

− prowadzenie robót rozbiórkowych; 

− prowadzenie robót w pobliżu linii elektroenergetycznych; 

 

5.5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Do robót wyszczególnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1125 i 1126), jako roboty 

stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących             

w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza się: 

− wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 3,0m (ust.1,lit.a) 

− roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m (ust.1,lit.b) 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (ust.1,lit.f) 

− betonowanie przyczółków (ust.1,lit.i) 

− roboty wykonywane w pobliżu linii elektroenergetycznych  o napięciu znamionowym 

nieprzekraczającym 1kV (ust.1,lit.k) 

   

5.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy musza być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad BHP przy robotach drogowo-mostowych           

przez służby BHP. 

Instruktaż należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami BHP, po dokładnym 

zapoznaniu się osoby prowadzącej instruktaż dla pracowników, z rodzajem i miejscem występowania 

zagrożeń ujętych w poprzednim punkcie. 

Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym etapem budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku,   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania 

robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 – poz. 401) 

 Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść szkolenie stanowiskowe BHP, 

realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie: 

−  zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń 
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−  zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

Bezwzględnie należy wymagać, aby przed przystąpieniem do prac, pracownicy posiadali aktualne 

badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz wymagane uprawnienia. 

 

5.7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas i wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 

zagrożeniom (plan BIOZ) opracuje Kierownik Budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac 

budowlanych. 

Należy tam zwrócić uwagę przede wszystkim na: 

− ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi; 

− prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

− prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopów, oświetlenie terenu, wydzielenie         

i oznakowanie stref zagrożenia; 

− rozmieszczenie sprzętu ratunkowego; 

− wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej / maski, kaski, itp. 

−  prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy: 

o usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść dojść,  

o stosowanie urządzeń do transportu pionowego (drabiny). 

− bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego,  

− punkt przeciwpożarowy: podręczne środki przeciwpożarowe, woda, 

− wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach alarmowych. 

 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami BHP, i p. poż., a w szczególności: 

 - Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji  oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r.) 

 - Rozporządzeniem Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów 

(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.) 

 -  Rozporządzeniem Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.) 

 - Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych z dnia 

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93) 



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 

 

 Strona | 92 

 - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285) 

   - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650) 

 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów bud. i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)  

Wykonawca prowadzący roboty  w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie 

wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsca robót takich jak: bariery, światła ostrzegawcze, 

sygnalizację świetlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczeń w związku z wykonywanymi robotami. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny 

być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,  

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym          

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

 od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane               

przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

  



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 

 

 Strona | 93 

 

Projektował : 
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 
 

 Projektował : 
branża elektryczna 

  

mgr inż. Zygmunt Pawlak 
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 
nr ewid. GPA-7342-54/96, MAP/IE/1556/01 

 
    

 

GRUDZIEŃ 2013r. 

  



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 

 

 Strona | 94 

 

6. ZAŁĄCZNIKI (DOKUMENTY FORMALNO-

PRAWNE I UZGODNIENIA) 
 

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” 
 

 

Inwestor:    ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 
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OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE – WYCIĄG 

• MODEL OBLICZENIOWY 

− Geometria modelu 

Do wyznaczenia sił przekrojowych w projektowanym moście przyjęto model rusztu prętowego o rozpiętości 

teoretycznej przęsła: 29.00m (rys. 1.1). W przekroju poprzecznym ustrój nośny składa się z dwóch belek 

połączonych żelbetową płytą. Wymiary przekroju przyjęto jak na rys 1.2.  

 

Rys. 1.1. Model rusztu prętowego – widok z programu ROBOT. 

 
Rys. 1.2. Przekrój poprzeczny dźwigara. 

Charakterystyki geometryczne pręta: 

- pole powierzchni:                 A = 2.73 m2 

- moment bezwładności wzgl. osi centralnej, poziomej:      Iy = 0.2920 m4 

- odległość od środka ciężkości do dolnych włókien przekroju:   v’ = 0.66 m 

- odległość od środka ciężkości do górnych włókien przekroju:   v = 0.45 m 

- wysokość rozważanej belki:             h = 1.10 m 

- wskaźnik wytrzymałości dla włókien dolnych:        W’y = 0.446 m3 

- wskaźnik wytrzymałości dla włókien górnych:        Wy = 0.655 m3 
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− Obciążenie mostu 

Most obciążono zgodnie z PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”. Projektowany most obliczany 

jest na klasę „B” wg powyższej normy. Obciążenia zestawiono na pojedynczy dźwigar metodą poprzecznego 

rozdziału obciążeń. Przyjęte obciążenia (charakterystyczne): 

- ciężar własny = A*gb = 2.73m2 * 25kN/m3 = 93 kN/m 

- ciężar wyposażenia = 31.75kN/m 

- obciążenie tłumem = 2.5kN/m2 

- obciążenie ciągłe na jezdni = 3 kN/m2 

- obciążenie pojazdem K = 600kN * f = 600 * 1.19 = 714 kN 

 

Rys. 1.3a. Schemat obciążeń stałych mostu w przekroju poprzecznym. 

 

 
 

 Rys. 1.3b. Schemat obciążeń stałych mostu w przekroju poprzecznym. 
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• WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

− Obwiednie momentów zginających od obciążeń obliczeniowych 

 

 

− Obwiednie momentów zginających od obciążeń charakterystycznych 
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− Moment zginający wywołany trwałą siłą sprężającą. 

 

 

− Obwiednia sił tnących 

 

 

• STRATY SIŁY SPRĘŻAJĄCEJ 

W celu określenia wartości siły sprężającej w różnych fazach eksploatacji, wyznaczono straty sił zgodnie 

z normą PN-91/S-10042 wywołane: 

- sprężystym odkształceniem betonu w czasie naciągu kabli, 

- tarciem kabli w osłonie (kanałach), 

- poślizgiem cięgien w urządzeniach kotwiących, 

- skurczem i pełzaniem betonu, 

- relaksacją stali sprężającej w cięgnach. 
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Wartości strat: 

Straty doraźne nad podporą: 10.8% 

Straty doraźne w środku przęsła: 9.1% 

Straty reologiczne nad podporą: 8.4% 

Straty doraźne w środku przęsła: 6.8% 

 

• SPRAWDZENIE NAPRĘŻEŃ W PRZEKROJACH 

− Naprężenia minimalne 

 

�� = � ∙ ��
�	 + ��

� +
��,�,�
�  
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�	 +��

 +��,�,�
  

 

 

Minimalne naprężenia rozciągające wynoszą: 2MPa > -Rbtk0.05 

 

− Naprężenia maksymalne 
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Maksymalne naprężenia ściskające wynoszą: 20.8MPa < Rb1; Rb2 

 

 

• SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI SPRĘŻONEJ NA NOŚNOŚĆ GRANICZNĄ 

− Sprawdzenie naprężeń rozciągających w betonie 

 

�� = �&
�'

≥ 1.2 

gdzie: 

�&-  moment rysujący wywołany obciążeniami charakterystycznymi 

�'- moment wywołany najniekorzystniejszymi obciążeniami charakterystycznymi 

 

 

max(��; �) ≤ .	/'�.�0 

max(��; �) ≤ 1.	� − 	�456	1, 2
.	� − 	�456	0  
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− Sprawdzenie konstrukcji sprężonej na nośność graniczną wywołaną wyczerpaniem 

nośności strefy rozciąganej przy zginaniu 

 

�� = �7�
�'

≥ 2.0 

 

gdzie: 

�7� = 8 ∙ .9' ∙ :9 

�7�-  moment niszczący 

8	-  współczynnik współpracy cięgna z betonem 

.9'-  wytrzymałość charakterystyczna stali sprężającej 

:9-  moment statyczny pola przekroju stali sprężającej strefy rozciąganej betonu względem środka 

ciężkości pola strefy ściskanej betonu 

 

− Sprawdzenie na nośność graniczną wywołaną wyczerpaniem wytrzymałości betonu na 

ściskanie 

�; = �7	
�'

 

gdzie: 

�7	 = .	' ∙ :	 

.	' -     wytrzymałość charakterystyczna betonu 

:	-  moment statyczny pola przekroju stali sprężającej strefy rozciąganej betonu względem środka 

ciężkości pola strefy ściskanej betonu 

 

• SPRAWDZENIE MAKSYMALNYCH UGIĘĆ W KONSTRUKCJI 

 

- ugięcie elementu sprężonego: 

• fIk= 2.5cm – ugięcie wywołane obciążeniem krótkotrwałym, 

• fId= 9.1cm – ugięcie od obciążenia stałego (z uwzględnieniem pełzania betonu), 

• fIv= - 8.0cm – ugięcie od sprężenia (z uwzględnieniem pełzania betonu) , 

- całkowite ugięcie z uwzględnieniem pełzania betonu 

• fc= 4.46cm < fdop=4.83cm  

Warunek ugięć jest spełniony 

 

 

 

 

 

 
































































































