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I. STRONA TYTUŁOWA 

Nazwa obiektu: 

  

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1503K FLORYNKA-IZBY 
OD KM 5+655,00 DO KM 5+715,00 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU  
NA POTOKU DOPŁYW SPOD JAŚKOWEJ W KM 0+487,00,  
W MIEJSCOWOŚCI BRUNARY, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  
NR 1503K FLORYNKA-IZBY W KM 5+680,00 

   Kategoria obiektu :   IV – elementy dróg publicznych, XXV – drogi;  XXVIII – drogowe obiekty mostowe,  

   
Adres obiektu : 

  

- jednostka ewidencyjna [120510_2] UŚCIE GORLICKIE,  
  obręb [0003] BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie. 
  dz. ewid. nr*: 536, 406/2(406), 453/2(453), 405/6(405/3), 452/2(452), 520, 521  

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

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

podano numer działki przed podziałem 

    
Inwestor : 

  

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

    
                         ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
   Projektant : 
branża drogowo-mostowa 

  

mgr inż.  Krzysztof  Faron 
uprawnienia budowlane do projektowania 

 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03   
   Sprawdzający  : 
branża drogowo-mostowa 

  

mgr inż.  Janusz Gancarczyk 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. 12/2001, MAP/BO/0366/01   
     Data opracowania:                   21.12.2017  
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II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1. Projekt zagospodarowania terenu 

2. Projekt architektoniczno-budowlany  

3. Inwentaryzacja zieleni do wycinki 

4. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5. Załączniki - dokumenty formalno-prawne, opinie i uzgodnienia 

− Uprawnienia budowlane i zaświadczenia wydane przez izby  

samorządu zawodowego 

− Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 

− Geotechniczne warunki posadowienia 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

znak: BPŚ.6220.10.2014r. z dnia 13/02/2015r.  

− Protokół z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach 

w  sprawie nr GE.6630.48.2015 z dnia 11.02.2015r. – uzgodnienie projektowanej kanalizacji 

deszczowej; 

− Zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-II.670.1.2015.KA 

z dnia 29/04/2015r.    

− Pozwolenie wodnoprawne znak WOŚ6341.5.2015.GP z dnia 01.06.2015r. 

− Pismo Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach  znak: PZD.5542.28.2017 z dnia 

19/12/2017r..– uzgodnienie projektowanego pasa drogowego 

− Pismo Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach  znak: PZD.5442.M.07.2017 z dnia 

20/12/2017r..– uzgodnienie dokumentacji projektowej 
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III. OŚWIADCZENIE 

 

Ja  niżej  podpisany 

      Stosownie  do ustaleń  art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane jako  autor  projektu  

budowlanego pn: 

 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1503K FLORYNKA-IZBY  OD KM 5+655,00  
DO KM 5+715,00 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU NA POTOKU DOPŁYW SPOD JAŚKOWEJ  

W KM 0+487,00,  W MIEJSCOWOŚCI BRUNARY, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1503K 
FLORYNKA-IZBY W KM 5+680,00 

 
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 
uprawnienia budowlane do projektowania 

 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

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

   Sprawdzający  : 
branża drogowo-mostowa 

  

mgr inż.  Janusz Gancarczyk 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. 12/2001, MAP/BO/0366/01   
     Data:                                   21.12.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 pod warunkiem uzgodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru 
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1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Nazwa obiektu: 

  

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1503K FLORYNKA-IZBY 
OD KM 5+655,00 DO KM 5+715,00 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU  
NA POTOKU DOPŁYW SPOD JAŚKOWEJ W KM 0+487,00,  
W MIEJSCOWOŚCI BRUNARY, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  
NR 1503K FLORYNKA-IZBY W KM 5+680,00 

   Kategoria obiektu :   IV – elementy dróg publicznych, XXV – drogi;  XXVIII – drogowe obiekty mostowe,  

   
Adres obiektu : 

  

- jednostka ewidencyjna [120510_2] UŚCIE GORLICKIE,  
  obręb [0003] BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie. 
  dz. ewid. nr*: 536, 406/2(406), 453/2(453), 405/6(405/3), 452/2(452), 520, 521  

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

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

podano numer działki przed podziałem 

    
Inwestor : 

  

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

    
                         ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
   Projektant : 
branża drogowo-mostowa 

  

mgr inż.  Krzysztof  Faron 
uprawnienia budowlane do projektowania 

 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03   
   Sprawdzający  : 
branża drogowo-mostowa 

  

mgr inż.  Janusz Gancarczyk 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. 12/2001, MAP/BO/0366/01   
     Data opracowania:                                   21.12.2017  
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Projekt zagospodarowania terenu 

CZĘŚĆ OPISOWA 
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1.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby od km 5+655,00 

do km 5+715,00 wraz z budową mostu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487,00, 

w miejscowości Brunary, w ciągu drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby w km 5+680,00 

Zakres robót: 

− wycinka drzew kolidujących z inwestycją; 

− rozbiórka istniejącego przepustu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km  0+487,00, w km 5+680,00 

drogi powiatowej 1503K; 

− budowę mostu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487,00, w km 5+680,00 drogi powiatowej 

1503K; 

− rozbudowę drogi powiatowej nr 1503K od km 5+655,00 do km 5+715,00 wraz z istniejącym 

lewostronnym zjazdem indywidulanym w km 5+665.12;  

− budowa obustronnych odcinków przejściowych chodnika przed i za mostem o długości po 4,00mb; 

− przebudowę istniejących rowów przydrożnych : 

• rów prawostronny od km 5+655,00 do km 5+675,08 

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 (brzeg prawy) 

• rów prawostronny od km 5+684,93 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 (brzeg lewy) 

• rów lewostronny od km 5+684,74 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+497,16 (brzeg lewy) 

− budowę kanalizacji deszczowej – studzienka wodościekowa z wpustem deszczowym zlokalizowana 

w km 5+668,85 wraz z wylotem do prawostronnego rowu przydrożnego; 

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

Dopływ  spod Jaśkowej: 

• brzeg prawy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+491,98 do km 0+496,50; 

• brzeg lewy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+492,70 do km 0+498,73; 

 

Uzyskano pozytywną opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  

znak: ZU-460-3-1-1/15 z dnia 23/02/2015r.  

Na w/w prace uzyskano wymagana pozwolenie wodnoprawne znak WOŚ6341.5.2015.GP z dnia 01.06.2015r. 
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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 Uście Gorlickie, obręb BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie 

dz. nr: 406/2(406), 453/2(453), 405/6(405/3), 452/2(452) oraz  na części działek drogowych   

nr  520 i 521  niepodlegających podziałowi; 

 

b) w granicach terenu wód płynących: 

− jednostka ewidencyjna Uście Gorlickie, obręb BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie 

na części działki wodnej nr 536, 

 
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

 
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 oraz ustawą 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

 

1.1.5. Podstawa opracowania 

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

38-300 Gorlice, a Firmą FK PROJEKT Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870; 

− Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;  

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

− Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna; 
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1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejący przepust znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1503K w km 5+680,00 DP na działce 536  

w obrębie Brunary, gmina Uście Gorlickie, w km 0+487,00 potoku Dopływ spod Jaśkowej.  

Obiekt jest przeprawą  drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby nad potokiem Dopływ  

spod Jaśkowej.  

Droga powiatowa nr 1503K w miejscu przepustu  zlokalizowana jest na odcinku łuku. Spadek podłużny 

drogi w obrębie przepustu wynosi ok. 1,5 %  w stronę  Florynki. 

Istniejący obiekt w ciągu drogi powiatowej 1503K stanowi przepust betonowy jajowy o świetle poziomym  

ok. 2,0m. Długość przepustu wynosi ok. 9,0 [m].  W miejscu przepustu jezdnia ograniczona obustronnymi jest 

stalowymi barierami ochronnymi o długości ok 12,0m 

Droga powiatowa nr 1503 K w  zakresie inwestycji zlokalizowana jest na łuku. 

Przekrój poprzeczny drogi  składa się z jezdni o szerokości ok. 5,10m, obustronnych poboczy gruntowych  

o zmiennej szerokości 0,5-1,0m.  Brak chodników dla pieszych. Nawierzchnię jezdni stanowią warstwy 

bitumiczne. 

Na obszarze projektowanej inwestycji w ciągu drogi powiatowej 1503K znajduje się zjazd indywidualny  

w km 5+665,12. 

 Odwodnienie jezdni  zrealizowane jest jako powierzchniowe. Wody opadowe odprowadzane są do rowów 

przydrożnych. 

 Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na obszarze wiejskim o zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 Istniejący przepust jest w złym stanie technicznym i nie odpowiada wymogom klasy drogi, w ciągu której 

jest usytułowany.  Rozbiórka przepustu nastąpi przed wybudowaniem nowego mostu.  

 
1.2.2. Zakres robót rozbiórkowych  

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje sfrezowanie nawierzchni jezdni na rozbudowywanym odcinku drogi 

powiatowej nr 1503K oraz całkowite rozebranie istniejącego przepustu. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

- zerwanie nawierzchni asfaltowej; 

- demontaż barier stalowych; 

- usunięcie nasypu drogowego; 

- usunięcie rur przepustu w całości; 

- usunięcie materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenie terenu 

 

1.2.3. Istniejąca zieleń 

W rejonie przepustu  skarpy porośnięte są roślinnością trawiastą i samosiejkami. Drzewa kolidujące  

z inwestycją przeznaczone są do wycinki (inwentaryzacja drzew do wycinki zamieszona jest w pkt. 3 

niniejszego Projektu Budowlanego) 
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1.2.4. Opis przeszkody 

 Inwestycja znajduje się na potoku Dopływ spod Jaśkowej, który jest bezpośrednim dopływem rzeki 

Biała. Rzeka stanowi własność Skarbu Państwa we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Krakowie.  

Skarpy brzegów i dno są nieumocnione. 

 Koryto potoku w obrębie mostu zlokalizowane jest na łuku. 

 Przepływ  miarodajny Q0,5% = 9,71 m3/s . 

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

na 422,67 m n.p.m 

 

1.2.5. Obiekty i urządzenia stałe  

Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: 

− istniejący przepust na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km  0+487,00, w km 5+680,00 drogi powiatowej 

nr 1503K; 

− droga powiatowa nr 1503K na odcinku od km 5+655,00 do km 5+715,00; 

− istniejący zjazd indywidulany w km 5+665,12; 

− istniejące rowy przydrożne; 

 
1.2.6. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

− sieć gazowa  - sieć nie koliduje z inwestycją pozostaje w stanie pierwotnym; 

− sieć elektroenergetyczna napowietrzna  - sieć nie koliduje z inwestycją pozostaje w stanie 

pierwotnym; 

 

1.2.7. Podłoże gruntowe  

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

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, występujące 

na działce warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a wielkość projektowanych obiektów 

powoduje, że należy zaliczyć je do drugiej kategorii geotechnicznej. 

W celu rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych na omawianym terenie 

wykonano dwa otwory badawcze.  

Na podstawie badań polowych i laboratoryjnych 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 pięciu warstw geotechnicznych: 

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono nasyp niebudowlany o barwie brunatnej. Zbudowany jest on z 

otoczaków, żwiru i żwiru gliniastego. Występowanie warstwy I stwierdzono w obu otworach badawczych, 

odpowiednio na głębokości: 

• 0,0 - 1,7 m ppt w otworze nr 1; 

• 0,0 - 1,0 m ppt w otworze nr 2; 
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Do warstwy drugiej (II) zaliczono plastyczną glinępylastą. bądź glinę pylastą z otoczakami o barwie 

brązowej. Występowanie warstwy IIstwierdzono w obu otworachbadawczych, odpowiednio na głębokości: 

• 1,7 - 2,8 m ppt w otworze nr 1; 

• 1,0 - 3,8 m ppt w otworze nr 2; 

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

następująco: 

− wilgotność naturalna      Wn = 25,2 – 25,4 % 
− gęstość objętościowa      ρ = 2,00 t.m-3 
− stopień plastyczności      IL = 0,30 - 0,40 (stan plastyczny) 
− kąt tarcia wewnętrznego     φu =11 - 13° 
− kohezja          Cu = 11 - 14 kPa 
− moduł odkształcenia pierwotnego  Eo = 13 000 - 17 000 kPa 

 

Do warstwy trzeciej (III) zaliczono twardoplastyczny żwirów gliniasty o barwie szarej. Występowanie 

warstwy III stwierdzono w obu otworach badawczych, odpowiednio na głębokości: 

• 2,8 - 5,0 m ppt w otworze nr 1; 

• 3,2 - 4,5 m ppt w otworze nr 2; 

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

następująco: 

− wilgotność naturalna      Wn = 9,1 - 9,3 % 
− gęstość objętościowa      ρ = 2,20 t.m-3 
− stopień plastyczności     IL = 0,10 - 0,20 (stan twardoplastyczny) 
− kohezja          Cu = 19 - 22 kPa 
− kąt tarcia wewnętrznego     φu =14 – 16° 
− moduł odkształcenia pierwotnego  Eo = 21 000 - 26 000 

 

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono półzwarte zwietrzeliny gliniaste piaskowca i łupka o barwie szarej, 

bądź brązowo - szarej. Okruchy piaskowca o wielkości do 5 cm, w ilości ok. 95%. Okruchy łupka o wielkości 

do 10 cm w ilości ok. 80%. Materiał wypełniający stanowi glina. Występowanie warstwy IV stwierdzono w obu 

otworach badawczych, odpowiednio na głębokości: 

• 5,0 - 7,4 m ppt w otworze nr 1; 

• 4,5 - 6,2 m ppt w otworze nr 2; 

Dla gliny jako materiału wypełniającego określono parametry fizyko - mechaniczne, 

których średnie wartości przedstawiają się następująco: 

− wilgotność naturalna      Wn =13,1-13,2 % 
− gęstość objętościowa      ρ = 2,20 t.m-3 
− stopień plastyczności      IL < 0 (stan półzwarty) 
− kąt tarcia wewnętrznego     φu =18° 
− kohezja          Cu = 30 kPa 
− moduł odkształcenia pierwotnego  Eo = 34 000 kPa 
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Do warstwy piątej (V) zaliczono trzeciorzędowe podłoże skalne, łupkowo -piaskowcowe. 

Występowanie warstwy V stwierdzono w obu otworach badawczych, od głębokości: 

• 7,4 m ppt w otworze nr 1; 
• 6,2 m ppt w otworze nr 2; 

Dla warstwy podłoża skalnego określono jedynie wartość wytrzymałości na ściskanie Rc = l,0-5,0MN/m2. 

Warstwa ta stanowi grunt nośny, przydatny do celów budowlanych. 

Zaleca się posadowienie mostu w obrębie warstwy V tj. łupkowo -piaskowcowe podłoże skalne  - grunt 

nośny.  

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono występowanie swobodnego 

zwierciadła wody gruntowej które wystąpiło: w otworze nr 1 na głębokości 3,6 m ppt, 

w otworze nr 2 na głębokości 3,8 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  projektowanego obiektu mostowego, 

funkcja użytkowa drogi i mostu pozostanie bez zmian. Nie zmienia się przebiegu trasy drogi powiatowej  

1503K w planie. 

Projektowany most jednoprzęsłowy, o konstrukcji ramowej, żelbetowej. Obiekt został zlokalizowany  

w km 0+487,00 potoku Dopływ spod Jaśkowej w miejscu istniejącego przepustu, przeznaczonego do 

rozbiórki. Projektowany most skrzyżowany jest z osią potoku pod katem 90°. Pochylenie podłużne mostu 

wynosi 1,6% w stronę Florynki. Nowy most projektowany jest w km 5+680,00 w/c drogi powiatowej 1503K.  

Zaprojektowano jezdnię na moście o szerokości 7,00m  (w tym opaski 2 x 0,5m) i spadku poprzecznym 

jednostronnym 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%. 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 H1W8. 

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

umocnione brukiem kamiennym grubości 20,0cm na betonie C16/20 grubości 20,0cm. 

Dla bezpieczeństwa konstrukcji projektowanego mostu zaprojektowano ubezpieczenia przyczółków w 
postaci opasek z narzutu kamiennego  gr.  min. 0,80m: 

• brzeg prawy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+491,98 do km 0+496,50 potoku Dopływ 
spod Jaśkowej 

• brzeg lewy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+492,70 do km 0+498,73 potoku Dopływ spod 
Jaśkowej 

Budowa umocnień zapewni  zabezpieczenie podpór obiektu mostowego przed rozmywaniem 
Zabezpieczenie narzutem kamiennym nie stanowi robót regulacyjnych, jest to jedynie zabezpieczenie 

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

Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone powierzchniowo do projektowanej kanalizacji 
deszczowej, tj. studzienki wodościekowej z wpustem deszczowym zlokalizowanej 
w ciągu drogi powiatowej nr 1503K w km 5+668,85, str. prawa z wylotem do prawostronnego rowu 
przydrożnego w km 5+668,85 drogi powiatowej nr 1503K. 
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Rozbudowie podlega  odcinek  drogi powiatowej nr 1503K od km 5+655,00 do km 5+715,00, tj. na długości 

60,0mb. 

Na dojazdach zaprojektowano jezdnię o zmiennej szerokości, celem płynnego przejścia między 

projektowaną szerokością jezdni na moście a  istniejącą szerokością jezdni na końcach rozbudowywanego 

odcinka. Zmiany szerokości jezdni zostały zaprojektowane w sposób płynny, bez widocznych załamań 

krawędzi jezdni. 

Spadek poprzeczny jezdni zmienny jednostronny  2 - 4%, dostosowany do spadków na końcach 

rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1503K. 

 Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu asfaltowego.  

Na dojazdach do mostu przewidziano obustronne odcinki przejściowe chodnika  o szerokości 1,50m  

i długości po 4,0mb. Chodniki poza mostem wykonane zostaną z kostki betonowej gr. 6,0cm. 

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe szerokości 1,00m. Spadek poprzeczny poboczy  

6% na prostej , natomiast na łuku został lokalnie dostosowany do pochylenia poprzecznego jezdni. 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na dojazdach  zaprojektowano odcinki bariery ochronnej  

H1W5  pracujące w systemie z barieroporęczą mostową. 

Rozbudowa dojazdów obejmuje istniejący zjazd lewostronny w km 5+665,12 w ciągu drogi powiatowej  

nr 1503K,  który zostanie dostosowany sytuacyjnie i wysokościowo do docelowej geometrii drogi powiatowej. 

Projektowana  inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie powierzchniowe do projektowanych 

rowów przydrożnych: 

• rów prawostronny od km 5+655,00 do km 5+675,08 

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów prawostronny od km 5+684,93 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów lewostronny od km 5+684,74 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+497,16 

 Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości w dnie 0,50m i nachyleniu skarp 1:1  umocnione w dnie i na 

skarpach brukiem kamiennym grubości 20,0cm na betonie C16/20 grubości 20,0cm. 

 

1.3.2. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego drogi i obiektu mostowego 

Przekrój poprzeczny typowy drogi powiatowej nr 1503 K jest następujący: 

- jezdnia (szerokość zmienna)          5,10 – 7,0 m 

- pobocze                2x 1,00 m  = 2,00 m 

Razem całkowita szerokość…………………………………7,10 – 9,0 m 

 

Przekrój poprzeczny drogi powiatowej nr 1503K na projektowanym moście jest następujący: 

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

− opaska  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…………………………………….…11,20m 
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1.3.3. 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”.  

 

1.1.1. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi 

Projektowana inwestycja znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby, kategorii KR3, 

klasy Z. Droga powiatowa w zakresie inwestycji nie łączy się z żadną droga publiczną. 

 Dotychczasowy układ komunikacyjny pozostanie bez zmian. 

Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu użytkowania i  układu komunikacyjnego  na odcinku 

rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1503K. 

Droga powiatowa nr 1503K Florynka-Izby nie należy do transeuropejskiej sieci drogowej. 

 

1.3.4. Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych 

W celu umożliwienia grawitacyjnego spływu wód zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny  

jezdni 2-4% , spadek chodników 3% oraz spadek poboczy . 

Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone powierzchniowo do projektowanej kanalizacji 

deszczowej, tj. studzienki wodościekowej z wpustem deszczowym zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 

1503K w km 5+668,85, str. prawa z wylotem do prawostronnego rowu przydrożnego w km 5+668,85 drogi 

powiatowej nr 1503K. 

Studzienka wodościekowa z osadnikiem wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych  

o średnicy 500mm z żeliwnym wpustem deszczowym klasy D400, wylot w postaci przykanalika wykonanego  

są w rur PVC o średnicy 200mm, SN8.  

Projektowana  inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie powierzchniowe do projektowanych 

rowów przydrożnych: 

• rów prawostronny od km 5+655,00 do km 5+675,08  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów prawostronny od km 5+684,93 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów lewostronny od km 5+684,74 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+497,16 

 Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości w dnie 0,50m i nachyleniu skarp 1:1  umocnione w dnie i na 

skarpach brukiem kamiennym grubości 20,0cm na betonie C16/20 grubości 20,0cm 

Projekt kanalizacji deszczowej został uzgodniony na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Gorlicach  w sprawie nr GE.6630.48.2015 z dnia 11.02.2015r. 

 

1.3.5. Oświetlenie 

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się oświetlenia obiektu ani dojazdów. 
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1.3.6. Rozwiązanie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu 

W ramach przedmiotowego opracowania nie występuje kolizja z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.  

Dokumentacja  została uzgodniona na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gorlicach  w sprawie nr GE.6630.48.2015 z dnia 11.02.2015r. 

 

1.3.7. Projektowana zieleń 

Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych należy obsiać mieszanką traw. 

W trakcie prac budowlanych przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Przeprowadzono  

 w tym celu niezbędną inwentaryzację ( pkt. 3 niniejszego Projektu budowlanego).  

Drzewa zlokalizowane na placu budowy oraz te znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac 

budowlanych, a nie przeznaczone do wycinki będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Odsłonięte powierzchnie gruntu zostaną obsiane roślinnością w możliwie jak najszybszym czasie, poprzez 

zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac. 

 

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Rodzaj powierzchni Ilość Jm. 

Nawierzchnia asfaltowa – projektowana jezdnia na moście 45,0 m2 

Nawierzchnia asfaltowa – projektowana jezdnia na dojazdach 341,0 m2 

Nawierzchnia chodników na moście   59,0 m2 

Nawierzchnia chodników z kostki brukowej  25,0 m2 

Umocnienie skarp stożków i rowów obrukowaniem  285,0 m2 

Narzut kamienny 97,0 m2 

Pobocza gruntowe  126,0 m2 

 

1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA. 

Projektowana inwestycja nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej 

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

znak OZNS.5183.23.2015.KK.1 z dnia 26/01/2015r. 

 

1.6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Zgodnie z pismem Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie znak KRA.5140.15.2015.AH  

z dnia 27/01/2015r. przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów  

i terenów górniczych. 
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1.7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY ŚRODODWISKA 

Wójt Gminy Uście Gorlickie wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia znak: BPŚ.6220.10.2014 z dnia 13/02/2015r., w której stwierdza  brak potrzeby  

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

  

Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowe 

przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny na środowisko może być wymagane.  

W związku z tym, w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Organem kompetentnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku 

przedmiotowego przedsięwzięcia - w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko - jest Wójt Gminy.  

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania tej 

decyzji, w oparciu o art. 63 ust. 1 lub 2 w/w ustawy 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 w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii odpowiednich 

organów. W związku z tym wystąpiono o opinię w tej sprawie do:  

− Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, który pismem z dnia 26.11.2014 r. 

znak: N.Z.630-41/37/14 wyraził opinię, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko  

− Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, który opinią z dnia 16.12.2014 r., znak: ST-

II.4240.138.2014.PL uznał brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Po przeanalizowaniu sprawy, uwzględniając łącznie uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 ust. 1 

ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uwzględniając opinie Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Krakowie uznano, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
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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 przepustu  

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 potoku 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  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. 
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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 

odbywać się będzie w osłonach szczelnych z brzegu potoku, nie naruszając koryta potokui maszynami i 

sprzętem budowlanym. 

Rozbiórka istniejącego przepustu na  potoku Dopływ spod Jaśkowej polega na sfrezowaniu 

bitumicznych warstw nawierzchni, rozbiórce nasypu drogowego oraz demontażu prefabrykowanych rur 

żelbetowych. Rozbiórka prowadzona będzie z brzegów potoku z zachowaniem najwyższego stopnia 

staranności celem wykluczenia osuwania się mas ziemnych z rozbieranego nasypu drogowego. 

Prefabrykowane rury betonowe zostaną usunięte w całości, bez rozkuwania betonu. Niedopuszczalne jest, 

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

mas asfaltowych, dlatego należy dokładnie oczyścić powierzchnię drogi z resztek asfaltu po zdjęciu 

nawierzchni 

Roboty przy budowie umocnień będą wykonywane z brzegu potoku  i w miarę możliwości na każdym  

z brzegów osobno (głazy kamienne będą układane w taki sposób, aby nie dochodziło do niekontrolowanego 

ich zatapiania w nurcie potoku) oraz 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 

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

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (DzU. 2014r., poz. 1923) 

Nie przewiduje się możliwości gromadzenia i magazynowania jakichkolwiek odpadów pochodzących  

z  rozbiórki i budowy mostu. Wytworzone w trakcie realizacji odpady  będą na bieżąco i w całości 

przekazywane uprawnionym jednostkom wg obowiązującej Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

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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f) Wpływ na florę i faunę 

Przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. tj, z budową nowego mostu i rozbudowy dojazdów.  

Przeprowadzono w tym celu niezbędną inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki  

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 budowa mostu  

wpłynie pozytywnie na płynność ruchu pojazdów. 

 

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

W celu umożliwienia grawitacyjnego spływu wód na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano 

spadki poprzeczne jezdni, chodników i poboczy, oraz spadek podłuży drogi zgodne z obowiązującymi 

przepisami. 

Wody opadowe z dojazdów i obiektu mostowego  zostaną ujęte do rowów przydrożnych  i do kanalizacji 

deszczowej.  

Wody opadowe zostaną wprowadzone do środowiska zgodnie z art. 21 ust 2 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 

d) Odpady 

Na etapie eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi będą powstawać odpady zaliczane do grupy 20 zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r., 

poz. 1923). 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 

potoku. 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 inwestycji. 

 

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

ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia  

Planowana inwestycja w miejscowości Brunary zlokalizowana jest granicy Południowomałopolskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz częściowo w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków – Beskid 

Niski (kod obszaru PLB180002).  

Ponadto projektowany most realizowany będzie w odległości około 250 [m] od obszaru specjalnej 

ochrony siedlisk – Biała Tarnowska  (kod obszaru PLH120090). 

1.7.2.1. Charakterystyka obszaru, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.  

Brunary to wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście 

Gorlickie.  

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 ochrony gatunkowej roślin (Dz,U, 2012, poz, 81). Nie stwierdzono 

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

do czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych. 

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. Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu ze względu na jego 
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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 ciekami drzew 

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

zagrożenie niesie również wprowadzanie wszelakich zanieczyszczeń do potoków. 

Budowa mostu na  potoku Dopływ spod Jaśkowej będzie związana z ingerencją w środowisko 

naturalne. W przypadku planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane prace polegające na rozbiórce 

istniejącego przepustu i budowie nowego mostu oraz zabezpieczeniu skarp    potoku Dopływ spod Jaśkowej. 

W związku ze specyfiką prac prowadzonych w ramach realizacji przedsięwzięcia, ingerencja w koryto potoku  

będzie widoczna. Roboty będą prowadzone 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 potoku 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 nowego mostu (właściwa obsypka, 

granulacja, odpowiednie warunki troficzne). Zabiegi te pozwolą w niedalekiej przyszłości zaobserwować ślady 

postępującej sukcesji ekologicznej. 

W związku z tym, że doliny potoków są ważnymi korytarzami ekologicznymi umożliwiającymi 

przemieszczania się zwierząt i roślin, nowy most zaprojektowano o świetle umożliwiającym swobodną 

migrację zwierząt.  

W związku z powyższym, w celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z planowanej inwestycji 

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 budowie 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 potoku 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  związanych z inwestycją roślinność porastająca brzeg, a w szczególności 

drzewa i krzewy będą bezwzględnie chronione. Wycinka ograniczy się tylko do kolidujących 

z inwestycja drzew i krzewów; 
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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 wykonaniu narzutu kamiennego 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 potoku), 

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

materiał miejscowy, 

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.  

 Należy zaznaczyć, że inwestycja 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 środowiska przyrodniczego obszarów 

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

Chronionego Krajobrazu.  

Na terenie Obszaru  Beskid Niski występuje, co najmniej 40 gatunków ptaków wymienionych w załączniku 

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, 

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 kilkumilimetrowy 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 rozbiórkę przepustu  i budowę 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 budowa mostu nie wpłynie na zmiany walorów krajobrazowych terenu ani na sposób jego użytkowania. 

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

Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcie na tereny podlegające ochronie 

prawnej, 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).  

 

1.7.3. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego. 

Zgodnie z art. 38d. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne: 

− Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako 

sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie 

pogorszeniu ich stanu.  

− Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód 

powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz 

stanu chemicznego.  

Cele te realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym 

kraju, w szczególności działań polegających na:  

o stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe 

oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 

o zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych 

substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego; 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza charakterystyka jednolitych część wód na terenie inwestycji: 

− nazwa JCWP - Biała do Mostyszy, bez Mostyszy  

− kod JCWP – PLRW2000122148199 

− scalona część wód - GW0422 - Biała od źródeł do ujścia 

− region wodny - Górna Wisła 

− typ JCWP – potok fliszowy (12) 

− status – naturalna część wód 

− cel środowiskowy – bardzo dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny 

− aktualny stan lub potencjał JCW - dobry 

− ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych do 2015r – niezagrożona 
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Zgodnie z Art. 38e ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych 

części wód podziemnych jest:  

− zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

− zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

− ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.  

 Realizując te cele podejmuje się w szczególności działania określone w programie wodno-środowiskowym 

kraju, polegające na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie 

znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności 

człowieka. Znacząca i utrzymująca się tendencja wzrostowa oznacza znaczący statystycznie i pod względem 

środowiskowym istotny wzrost stężenia substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji 

wyrażonej jako wskaźnik w jednolitej części wód podziemnych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza charakterystyka jednolitych część wód podziemnych na 

terenie inwestycji: 

− Europejski kod JCWP – PLGW2000150 

− region wodny Górnej Wisły 

− obszar dorzecza Wisły (2000) 

− ocena stanu ilościowego – dobry 

− ocena stanu chemicznego – dobry 

− cel środowiskowy -  dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy 

− ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  – niezagrożona 

 

Woda deszczowa odprowadzana do  potoku Dopływ spod Jaśkowej nie wpłynie na stan ilościowy, 

jakościowy zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie wpłynie na stan ekosystemu wodnego. 

Woda deszczowa nie będzie miała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe ani podziemne. Nie 

wpłynie na wysokość zwierciadła wód podziemnych, ponieważ odprowadzane wody wchodzą w skład zlewni  

potoku Dopływ spod Jaśkowej. 

Inwestycja nie będzie miała wpływu na zmianę warunków wodnych na terenie objętym robotami oraz nie 

będzie naruszać warunków określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. 

 

1.8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OBRONNOŚCI PAŃSTWA 

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

ponieważ droga powiatowa nr 1503K Florynka-Izby, która przebiega przez miejscowości Brunary, 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.6511.3.2015 z dnia 27/01/2015r. 
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1.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu określono zgodnie z art. 13a rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zmianami). 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

Przepisy zastosowane przy określeniu obszaru oddziaływania obiektu dla przedmiotowej inwestycji: 
 

Lp. Przepisy Przepis/ograniczenia 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  Obszar oddziaływania obiektu zapewnia 

spełnienie wymagań zawartych w art.5 ust.1 
ustawy Prawo budowlane 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 
października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie 

Nie dotyczy 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dn.10 września 1998 w sprawie warunków technicznych jaki 

powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie  

Nie dotyczy 

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 sierpnia 
1996r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 

obronności państwa i ich usytuowanie  

Nie dotyczy 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 kwietnia 2007r  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budowle hydrotechnicznych i ich usytuowanie  

Nie dotyczy 

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z dnia. 7 października 1997r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie  

Nie dotyczy 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  

Nie dotyczy 

8. Ustawa z dn. 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze  Nie dotyczy 
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisów technicznych  

dla lotnisk cywilnych  

Nie dotyczy 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia warunki 
techniczne zawarte w przywołanym 
rozporządzeniu 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie  

Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia warunki 
techniczne zawarte w przywołanym 
rozporządzeniu 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopad 2005r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne 

służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie 

Nie dotyczy 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. 
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  

Nie dotyczy 

14. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 
października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich 

usytuowanie 

Nie dotyczy 
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15. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

autostrad płatnych  

Nie dotyczy 

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych  
Nie dotyczy 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 
sierpnia 1959r. w sprawie określenia jakie tereny pod względem 

sanitarnym są odpowiednie na cmentarze  

Nie dotyczy 

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia 
konieczność spełnienia zapisów ustawy o drogach 
publicznych 

19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady  
Nie dotyczy 

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe  Nie dotyczy 
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu 

przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków 

wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający 

wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań 

dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego  

Nie dotyczy 

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  Inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania. 
Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
Dla inwestycji uzyskano decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia (pismo znak:  
BPŚ.6220.10.2014r. z dnia 13/02/2015r. 

23. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
Inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Dla 
inwestycji uzyskano decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia (pismo znak:  
BPŚ.6220.10.2014r. z dnia 13/02/2015r. 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

W rejonie inwestycji nie znajdują się tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla 
której dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 
wynoszą odpowiednio 61 dB w porze dnia i 56 dB 
porze nocy. Poziom hałasu na etapie eksploatacji 
nie będzie przekraczał norm wyznaczonych  
w Rozporządzeniu 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym 

oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów 

pirotechnicznych  

Nie dotyczy 

26. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   Odpady zaliczane do grupy 20 zgodnie  
z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2014r., poz. 1923). będą usuwane przez 
służby świadczące usługi w zakresie utrzymania 
czystości na drogach. 

27. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

 

Substancje zanieczyszczające nie przekroczą 
ilości podanych w art. 21 ust 1 Rozporządzenia  
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28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie składowisk odpadów  
 
 
 

Nie dotyczy 

29. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia warunki 
korzystania z wód – uzyskano pozwolenie 
wodnoprawne znak: WOŚ6341.5.2015.GP  
z dnia 01.06.2015r. 

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

Nie dotyczy 

31. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 

Nie dotyczy 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 

dopuszczających usytuowanie drzew i krzaków, elementów 

ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w 

sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i 

utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów 

przeciwpożarowych  

Nie dotyczy 

33. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami  
Nie dotyczy 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2013 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych  

Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia zapisy 
Rozporządzenia w szczególności dotyczące 
miejsc na  zaplecze socjalne oraz stref 
niebezpiecznych  
 

35. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia tereny 
niezbędne dla obiektów budowlanych oraz tereny, 
na których ustalono obowiązki wyszczególnione  
w art. 11f, ust.1, pkt. 8  Ustawy 

 

1.10. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ 
ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI 

Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane tj. zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu do drogi publicznej, zapewnienia 

możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, 

zapewnienie dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed 

uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, ochronę 

przez zanieczyszczeniami  powietrza, wody i gleby.  

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

sąsiednie. 

Projektowany podział nieruchomości uwzględnia konieczność zapewnienia dostępu  

do drogi publicznej działek nieprzeznaczonych po podziale pod projektowany pas drogowy. 

Ochrona w/wym. interesów osób trzecich zostanie zapewniona zarówno na etapie realizacji inwestycji jak i 

po jej wybudowaniu.  
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1.11. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

Na czas realizacji inwestycji objazd stanowić będzie istniejący układ dróg publicznych. Budowa mostu 

tymczasowego na czas prowadzenia robót budowlanych jest ekonomicznie nieuzasadniona. 

Rozwiązanie komunikacyjne w obrębie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie  

 zatwierdzonym przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach  „Projektem tymczasowej organizacji ruchu”. 
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Projekt zagospodarowania terenu 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
Nazwa obiektu: 

  

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1503K FLORYNKA-IZBY 
OD KM 5+655,00 DO KM 5+715,00 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU  
NA POTOKU DOPŁYW SPOD JAŚKOWEJ W KM 0+487,00,  
W MIEJSCOWOŚCI BRUNARY, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  
NR 1503K FLORYNKA-IZBY W KM 5+680,00 

   Kategoria obiektu :   IV – elementy dróg publicznych, XXV – drogi;  XXVIII – drogowe obiekty mostowe,  

   
Adres obiektu : 

  

- jednostka ewidencyjna [120510_2] UŚCIE GORLICKIE,  
  obręb [0003] BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie. 
  dz. ewid. nr*: 536, 406/2(406), 453/2(453), 405/6(405/3), 452/2(452), 520, 521  

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

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

podano numer działki przed podziałem 

    
Inwestor : 

  

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

    
                         ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
   Projektant : 
branża drogowo-mostowa 

  

mgr inż.  Krzysztof  Faron 
uprawnienia budowlane do projektowania 

 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03   
   Sprawdzający  : 
branża drogowo-mostowa 

  

mgr inż.  Janusz Gancarczyk 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. 12/2001, MAP/BO/0366/01   
     Data opracowania:                                   21.12.2017  
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Projekt architektoniczno-budowlany 

CZĘŚĆ OPISOWA 
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2.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

2.1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby od km 5+655,00 

do km 5+715,00 wraz z budową mostu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487,00, 

w miejscowości Brunary, w ciągu drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby w km 5+680,00 

Zakres robót: 

− wycinka drzew kolidujących z inwestycją; 

− rozbiórka istniejącego przepustu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km  0+487,00, w km 5+680,00 

drogi powiatowej 1503K; 

− budowę mostu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487,00, w km 5+680,00 drogi powiatowej 

1503K; 

− rozbudowę drogi powiatowej nr 1503K od km 5+655,00 do km 5+715,00 wraz z istniejącym 

lewostronnym zjazdem indywidulanym w km 5+665.12;  

− budowa obustronnych odcinków przejściowych chodnika przed i za mostem o długości po 4,00mb; 

− przebudowę istniejących rowów przydrożnych : 

• rów prawostronny od km 5+655,00 do km 5+675,08 

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 (brzeg prawy) 

• rów prawostronny od km 5+684,93 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 (brzeg lewy) 

• rów lewostronny od km 5+684,74 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+497,16 (brzeg lewy) 

− budowę kanalizacji deszczowej – studzienka wodościekowa z wpustem deszczowym zlokalizowana 

w km 5+668,85 wraz z wylotem do prawostronnego rowu przydrożnego; 

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

Dopływ  spod Jaśkowej: 

• brzeg prawy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+491,98 do km 0+496,50; 

• brzeg lewy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+492,70 do km 0+498,73; 

 

Uzyskano pozytywną opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  

znak: ZU-460-3-1-1/15 z dnia 23/02/2015r.  

Na w/w prace uzyskano wymagana pozwolenie wodnoprawne znak WOŚ.6341.5.2015.GP  

z dnia 01.06.2015r. 
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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 Uście Gorlickie, obręb BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie 

dz. nr: 406/2(406), 453/2(453), 405/6(405/3), 452/2(452) oraz  na części działek drogowych   

nr  520 i 521 niepodlegających podziałowi; 

 

b) w granicach terenu wód płynących: 

− jednostka ewidencyjna Uście Gorlickie, obręb BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie 

na części działki wodnej nr 536 

 

2.1.3. Inwestor: 

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 

 

2.1.4. 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; 

 

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  

oraz ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

 

2.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Inwestycja polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 1503K z rozbiórką istniejącego przepustu  

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

użytkowych przekroczenia potoku drogą powiatową 1503K. Projektowany most ma na celu przeprowadzenie 

ruchu kołowego i pieszego nad potokiem Dopływ spod Jaśkowej.  

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

przedmiotowego odcinka drogi powiatowej pozostanie bez zmian. 
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Istniejący przepust jest w złym stanie technicznym i zostanie rozebrany. Obiekt nie spełnia obowiązujących 

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

 

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

Projektowany most jednoprzęsłowy, o konstrukcji ramowej, żelbetowej. Obiekt został zlokalizowany  

w km 0+487,00 potoku Dopływ spod Jaśkowej w miejscu istniejącego przepustu, przeznaczonego do 

rozbiórki. Projektowany most skrzyżowany jest z osią potoku pod katem 90°. Pochylenie podłużne mostu 

wynosi 1,6% w stronę Florynki. Nowy most projektowany jest w km 5+680,00 w/c drogi powiatowej 1503K.  

Zaprojektowano jezdnię na moście o szerokości 6,00m z opaskami 2 x 0,5m i spadku poprzecznym 

jednostronnym 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%. 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 brukiem kamiennym grubości 20,0cm na betonie C16/20 grubości 20,0cm. 

Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone powierzchniowo do projektowanej 

kanalizacji deszczowej, tj. studzienki wodościekowej z wpustem deszczowym zlokalizowanej 

w ciągu drogi powiatowej nr 1503K w km 5+668,85, str. prawa z wylotem do prawostronnego rowu 

przydrożnego w km 5+668,85 drogi powiatowej nr 1503K. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne mostu: 

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

− szerokość obiektu     11,20m 

− szerokość chodników    1,50 m,  

− światło poziome mostu    5,00m 

− szerokość jezdni z opaskami  7,00m  

− kąt skrzyżowania obiektu z osią potoku  90º 

 

Przekrój poprzeczny drogi powiatowej nr 1503K na projektowanym moście jest następujący: 

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

− opaska  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…………………………………….…11,20m 
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2.3.1. Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Geometria mostu i rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1503K została dostosowana do istniejących 

warunków sytuacyjno-wysokościowych.  

Projektowana kolorystyka mostu  jak i jego forma architektoniczna jest neutralna dla terenów zieleni. 

Geometria projektowanego obiektu mostowego została dostosowana do istniejących warunków 

sytuacyjno-wysokościowych oraz hydrologiczno-hydraulicznych przy jednoczesnym zachowaniu warunków 

wynikających z obowiązujących przepisów.  

Zachowanie odpowiedniej długości i wysokości obiektu  minimalizuje wpływ na istniejące szlaki migracyjne 

wzdłuż koryta potoku.  

Projektuje się użycie tradycyjnych materiałów stosowanych w budownictwie. 

 

2.4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE MOSTU 

2.4.1. Układ konstrukcyjny 

− schemat statyczny obiektu – jednoprzęsłowy, ramowy 

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

− szerokość obiektu     11,20m 

− szerokość chodników    1,50 m,  

− światło poziome mostu    5,00m 

− szerokość jezdni z opaskami  7,00m  

− kąt skrzyżowania obiektu z osią potoku  90º 

− posadowienie – stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio 

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

 

2.4.2. Sposób posadowienia obiektu 

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

2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

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

projektowanych obiektów powoduje, że należy zaliczyć je do drugiej kategorii geotechnicznej. 

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

2.4.3. Rozwiązanie elementów konstrukcyjnych obiektu 

2.4.3.1. Ustrój nośny 

Ustrój nośny ramowy, żelbetowy, monolityczny z betonu C30/37, zbrojony stalą BSt500S.  W planie obiekt 

jest ukształtowany na łuku o promieniu 250m  oraz pod kątem 90
o 

do potoku Dopływ spod Jaśkowej. a w 

przekroju podłużnym stanowi odcinek prosty w spadku 1,60% w stronę Florynka.  

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

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

do osi jezdni, zwieńczone monolityczną, żelbetową kapą chodnikową z ukształtowanymi gzymsami. 
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Pomost stanowi  płyta żelbetowa o grubości min 0,50m i szerokości 10,70m, na której wyprofilowano 

spadki poprzeczne jednostronny 2% na jezdni i 3% na chodnikach.  

Całkowita długość ustroju niosącego wynosi 6,4 m, a szerokość całkowita 11,20 m.  

Na płycie projektuje się wykonanie monolitycznych, żelbetowych kap chodnikowych z betonu C30/37  

 

2.4.4. Wyposażenie obiektu 

2.4.4.1. Kapy chodnikowe 

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

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

pomocą kotew talerzowych ocynkowanych. 

 

2.4.4.2. Płyty przejściowe 

 Za przyczółkami znajdują się płyty przejściowe długości 4,50m, grubości 0,30m  

i w spadku podłużnym 10%. Płyty należy wykonać z betonu C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. Pod płytami 

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

 

2.4.4.3. Hydroizolacja i odwodnienie 

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

mostowej o grubości min. 0,5 cm.  

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

klasy C12/15. 

Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone powierzchniowo. 

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. 

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

betonowym i  odprowadzona do nasypu poza zasypkę przyczółków. 

 
2.4.4.4. Nawierzchnia na obiekcie 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni na obiekcie: 

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

− 4,5cm  -  warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego MA11W 

− 0,5cm  -  izolacja ustroju nośnego 

Na chodnikach stosuje się antykorozyjne zabezpieczenie odporne na ścieranie z materiałów  

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

Zaprojektowano krawężniki granitowe 20x18x100cm układane na podlewce z grysu otoczonego 

kompozycją z żywicy.  

 

2.4.4.5. Ochrona antykorozyjna 

Odsłonięte powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną za pomocą malarskich powłok 

antykorozyjnych. 
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2.4.4.6. Elementy bezpieczeństwa ruchu 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i jezdnego na moście, w kapach chodnikowych zamocowano 

barieroporęcze mostowe H1W8 o wysokości min. 110,0cm. Należy zastosować bariery zgodne z normą PN-

EN 1317. 

2.4.4.7. Dylatacje 

Na końcach obiektu zaprojektowano dylatacje bitumiczne . 

 

2.4.4.8. Oświetlenie 

Nie projektuje się żadnego wydzielonego oświetlenia mostu. 

 

2.4.4.9. Urządzenia obce na obiekcie 

 Urządzenia obce na obiekcie nie występują. 

 

2.4.4.10. Kolorystyka obiektu 

Zaproponowano następująca kolorystykę nowego obiektu mostowego: 

− gzyms         –  kolor czerwony 

− konstrukcja       –  kolor piaskowy 

− nawierzchnia na chodnikach   –   kolor czarny  

 

2.4.5. Skarpy nasypów i zasypki przyobiektowe 

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

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

 

2.5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE DROGI POWIATOWEJ 

2.5.1. Charakterystyka dojazdów  

Rozbudowie podlega  odcinek  drogi powiatowej nr 1503K od km 5+655,00 do km 5+715,00,  

tj. na długości 60,0mb. 

 Na dojazdach zaprojektowano jezdnię o zmiennej szerokości, celem płynnego przejścia między 

projektowaną szerokością jezdni na moście tj. 7,0m (z opaskami) a  istniejącą szerokości jezdni na końcach 

rozbudowywanego odcinka tj. ok 5,10/5,20m. Zmiany szerokości jezdni zostały zaprojektowane w sposób 

płynny, bez widocznych załamań krawędzi jezdni. 



Biuro Usług Inżynierskich

F     p r o j e k t

 

 Strona | 43 

Spadek poprzeczny jezdni zmienny jednostronny 2%-4%, dostosowany do spadków na końcach 

rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1503K. 

 Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu asfaltowego. 

Na dojazdach do mostu  przewidziano obustronne odcinki  przejściowe chodnika  o szerokości 1,50m i 

długości po 4,0m zarówno od strony Florynki jak i Izb . Chodniki poza mostem wykonane zostaną z kostki 

betonowej gr. 6,0cm. 

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe szerokości 1,00m. Spadek poprzeczny poboczy  

6% na prostej , natomiast na łuku został lokalnie dostosowany do pochylenia poprzecznego jezdni. 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na dojazdach  zaprojektowano odcinki bariery ochronnej  o 

parametrach min. H1, W4. jako przedłużenie barieroporęczy wzdłuż chodników. 

Rozbudowa dojazdów obejmuje istniejący zjazd lewostronny w km 5+665,12 w ciągu drogi powiatowej  

nr 1503K,  który zostanie dostosowany sytuacyjnie i wysokościowo do docelowej geometrii drogi powiatowej. 

Projektowana  inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie powierzchniowe do projektowanych 

rowów przydrożnych: 

• rów prawostronny od km 5+655,00 do km 5+675,86  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów prawostronny od km 5+684,19 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów lewostronny od km 5+684,19 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+497,16 

 Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości w dnie 0,50m i nachyleniu skarp 1:1  umocnione w dnie i na 

skarpach brukiem kamiennym grubości 20,0cm na betonie C16/20 grubości 20,0cm 

 

2.5.2. 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  

− klasa drogi        Z 

− obciążenie        100 KN / oś 

− kategoria ruchu      KR3, 

− prędkość projektowa     40 km/h 

− nawierzchnia       bitumiczna 

− szerokość jezdni      min. 5,10 – 7, m 

− szerokość poboczy      1,00 m  

 

Przekrój poprzeczny typowy drogi powiatowej nr 1503 K jest następujący: 

− jezdnia (szerokość zmienna)          5,10 – 7,0 m 

− pobocze                2x 1,00 m  = 2,00 m 

Razem całkowita szerokość……………………………7,10 – 9,0 m 
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2.5.3. Konstrukcja nawierzchni  

Przyjęto budowę jezdni o konstrukcji dla obciążenia ruchem kategorii KR3. 

Grunt rodzimy należy doprowadzić do grupy nośności G1 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej: 

− 5,00 cm  -  warstwa ścieralna  - beton asfaltowy AC11S  

− 8,00 cm  -  warstwa wiążąca  - beton asfaltowy AC16W  

− 8,00 cm  -  warstwa podbudowy  - beton asfaltowy AC22P  

− 20,00 cm - podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie  

− 30,00 cm - warstwa wzmacniająca z tłucznia stabilizowanego mechanicznie 

− geowłóknina 

  

Konstrukcja nawierzchni chodników na dojazdach: 

− 6,00 cm  -  betonowa kostka brukowa  

− 3,00 cm  -  podsypka piaskowa 

− 15,00 cm  -  podbudowa z kruszywa łamanego  

 

2.6. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA 

W celu umożliwienia grawitacyjnego spływu wód zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny  

jezdni 2-4% , spadek chodników 3% oraz spadek poboczy . 

Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone powierzchniowo do projektowanej kanalizacji 

deszczowej, tj. studzienki wodościekowej z wpustem deszczowym zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej  

nr 1503K w km 5+668,85, str. prawa z wylotem do prawostronnego rowu przydrożnego w km 5+668,85 drogi 

powiatowej nr 1503K. 

Studzienka wodościekowe z osadnikiem wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych  

o średnicy 500mm z żeliwnym wpustem deszczowym klasy D400, wylot w postaci przykanalika wykonanego  

są w rur PVC o średnicy 200mm, SN8.  

Projektowana kanalizacja deszczowa  została uzgodniona na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach  w sprawie nr GE.6630.48.2015 z dnia 11.02.2015r. 

 

2.7. PROJEKTOWANE ROWY PRZYDROŻNE 

Projektowana  inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie powierzchniowe do projektowanych 

rowów przydrożnych: 

• rów prawostronny od km 5+655,00 do km 5+675,08 

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów prawostronny od km 5+684,93 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów lewostronny od km 5+684,74 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+497,16 
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 Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości w dnie 0,50m i nachyleniu skarp 1:1  umocnione w dnie i na 

skarpach brukiem kamiennym grubości 20,0cm na betonie C16/20 grubości 20,0cm 

 

2.8. BUDOWA UBEZPIECZEŃ PRZYCZÓŁKÓW MOSTU 

Dla bezpieczeństwa konstrukcji projektowanego mostu zaprojektowano ubezpieczenia przyczółków w 

postaci opasek z narzutu kamiennego  gr.  min. 0,80m: 

• brzeg prawy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+491,98 do km 0+496,50 potoku Dopływ spod 

Jaśkowej 

• brzeg lewy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+492,70 do km 0+498,73 potoku Dopływ spod 

Jaśkowej 

Narzut kamienny zbudowany z głazów d>0,80m zostanie ułożony na skarpach o nachyleniu 1:1,5  

o wysokości pionowej 2,0m, w dnie potoku zaprojektowano opaskę (podwalinę) o szerokości 1,0m. 

Budowa umocnień zapewni  zabezpieczenie podpór obiektu mostowego przed rozmywaniem 

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

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

Wojewody Małopolskiego. 

2.9. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje sfrezowanie nawierzchni jezdni na rozbudowywanym odcinku drogi 

powiatowej nr 1503K, całkowite rozebranie istniejącego przepustu. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

- zerwanie nawierzchni asfaltowej; 

- demontaż barier stalowych; 

- usunięcie nasypu drogowego; 

- skucie elementów betonowych przepustu;  

- usunięcie rur przepustu w całości; 

- usunięcie materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenie terenu 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone etapami, przy zamkniętym ruchu pieszym i kołowym. 

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 elementów betonowych można przeprowadzać 

przy pomocy sprzętu mechanicznego – młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. 

Rozbiórkę mostu należy rozpocząć od zdjęcia nawierzchni asfaltowej. Kolejnym etapem jest demontaż 

balustrad, a następnie usunięcie warstw nasypu nad rurami przepustu. 

Prefabrykowane rur betonowe należy zdemontować w całości bez rozkuwania. 

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

Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewieźć transportem samochodowym w miejsce uzgodnione  

z Zamawiającym. Nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny przydatności 

materiału dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt technologiczny rozbiórki, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  

w jakich będą wykonywane roboty. 
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2.10. 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 

− giętarki, 

− prostowarki, 

− nożyce do cięcia prętów, 

− 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. 

 

2.11. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie wpłynie na degradację krajobrazu,  

lub zmianę elementów przyrodniczych, a także nie wpłynie  na zmianę już istniejących stosunków 

przyrodniczych.  

 

1.1.2. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków 

Zapotrzebowanie na  wodę ogranicza się jedynie do etapu realizacji inwestycji. Woda będzie wykorzystana 

do pielęgnacji betonu wykonanych elementów. 

Na etapie budowy powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie projektowania nie jest 

możliwe wykonanie prognozy ilości tych zanieczyszczeń. Dla minimalizacji zagrożenia zanieczyszczeniem 

wód powierzchniowych i gruntowych należy zainstalować na zapleczach i placach budowy przenośne 
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sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych należy okresowo po napełnieniu 

opróżniać przez specjalistyczną firmę. Na etapie funkcjonowania obiektu ścieki bytowe nie będą powstawały.  

Eksploatacja obiektu nie wiąże się z powstawaniem ścieków technologicznych. 

 

1.1.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 

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.  

Przy robotach nawierzchniowych mogą występować okresowe uciążliwości dla użytkowników terenu  

w rejonie robót, które będą spowodowane wydzielaniem spalin przez maszyny i pojazdy oraz wydzielaniem 

się gazów z podgrzanych asfaltów drogowych.  

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. 

Na etapie funkcjonowania źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska jest ruch 

pojazdów. Na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma stan techniczny pojazdów, rodzaj 

stosowanego paliwa oraz stan techniczny silnika. Parametry te nie zależą od rozwiązań projektowych drogi. 

 

1.1.4. Rodzaj i ilość wytwarzany odpadów 

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

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów będą magazynowane w specjalnie 

wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a następnie ponownie wykorzystywane lub 

utylizowane wg obowiązującej Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.. 

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 

Na etapie eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi będą powstawać odpady zaliczane do grupy 20 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów 

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. 

Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie jej eksploatacji zostaną 

zagospodarowane w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, jak również  
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w sposób niepowodujący zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślinności i zwierząt, niepowodujący 

uciążliwości przez hałas lub zapach oraz niewywołujących niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub 

miejsc o szczególnym znaczeniu.  

 

1.1.5. Właściowści akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania, pole elektromagnetycznego i 

innych zakłóceń 

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).  

Niekorzystne oddziaływania, jakie mogą wystąpić głównie w okresie realizacji przedsięwzięcia to hałas 

przekraczający dopuszczalne normy, dlatego prace w pobliżu obszarów zamieszkanych tj. na początku oraz 

na końcu opracowania będą prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00 

Ograniczenie emisji hałasu do środowiska jest możliwe przy zastosowaniu nowoczesnych  

i sprawnych maszyn. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnego poziomu będzie miało charakter 

tymczasowy i będzie związane jedynie z prowadzonymi pracami budowlanymi. 

Na etapie funkcjonowania podstawowym źródłem hałasu szlaków komunikacyjnych jest ruch 

samochodowy. Poziom hałasu od ruchu komunikacyjnego zostanie zredukowany w stosunku do istniejącego 

z racji tego, że realizacja inwestycji  wpłynie pozytywnie na płynność ruchu pojazdów. 

Poziom hałasu na etapie eksploatacji nie będzie przekraczał norm wyznaczonych w  Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

 

1.1.6. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne 

W trakcie prac budowlanych przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. . Wszelkie prace 

związane z wycinką drzew prowadzone będą poza okresem lęgowym ptaków.  

Drzewa zlokalizowane na placu budowy oraz te znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac 

budowlanych, a nie przeznaczone do wycinki będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie 

przywrócona do stanu poprzedniego. Odsłonięte powierzchnie gruntu zostaną obsiane roślinnością w 

możliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych 

dla rejonu prowadzonych prac. 

Wody opadowe spływające z jezdni i chodników w całości zostaną odprowadzone do kanalizacji 

deszczowej i podczyszczone w układzie piaskownik-separator przed wprowadzeniem do środowiska. 

Substancje zanieczyszczające zawarte w wodach opadowych nie przekroczą ilości podanych  

w art. 21 ust 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego tj.: zawiesina ogólna Sdop ≤ 100 [mg/l] oraz węglowodorów 

ropopochodnych Sdop ≤ 15 [mg/l]. 
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2.12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpi zmiana funkcji obiektu, gdyż teren przeznaczony pod 

inwestycję jest już zagospodarowany analogicznie do projektowanego. Inwestycja ma za zadanie 

poprawienie parametrów użytkowych obecnego odcinka drogi poprzez budowę nowego mostu w miejscu 

istniejącego przepustu.   

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej inwestycji jest determinowany istniejącym ruchem 

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

z niewielkim natężeniem ruchu na przedmiotowym odcinku drogi inwestycja w fazie eksploatacji  nie będzie 

wpływać na obecny stan powietrza.  

Poziom hałasu od ruchu komunikacyjnego zostanie zredukowany w stosunku do istniejącego z racji tego, 

że realizacja inwestycji  wpłynie pozytywnie na płynność ruchu pojazdów. Nie przewiduje się koniczności 

zastosowania środków ochrony akustycznej.  

Wody opadowe z chodników i jezdni na moście oraz na dojazdach zostaną odprowadzone 

powierzchniowo do projektowanych rowów przydrożnych i do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody 

opadowe z rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej zostaną odprowadzone do potoku Dopływ spod 

Jaśkowej.  

Rozbudowywana droga powiatowa jest drogą klasy Z, zatem zgodnie z art. 21 ust 2 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego nie jest wymagane oczyszczanie wód opadowych z tej drogi. Nie projektuje się 

żadnych dodatkowych urządzeń podczyszczających. 

Na etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu będą powstawać odpady zaliczane do grupy 20 zgodnie 

z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów. 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 

Inwestycja została zaprojektowana tak, aby nie utrudniać migracji zwierząt. Projektowana inwestycja nie 

zmieni już istniejących warunków ekologicznych oraz nie wpłynie na pogorszenie stanu wód 

powierzchniowych, a także na przerwanie naturalnie istniejących lokalnych szlaków wędrówek zwierząt  

ze względu na zachowanie odpowiedniego światła pod obiektem. Inwestycja nie wpłynie na bytowanie 

zwierząt w obrębie przedsięwzięcia. 

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrócona 

do stanu poprzedniego. Odsłonięte powierzchnie gruntu zostaną obsiane roślinnością w możliwie jak 

najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla rejonu 

prowadzonych prac. 
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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 inwestycji. 

Przewidziane materiały do budowy są neutralne dla środowiska. Inwestycja zostanie wykonana  

w typowej technologii dla budownictwa drogowo-mostowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.  

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem 

najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.  

Obiekt w trakcie eksploatacji nie wymaga wykorzystywania wody, surowców, materiałów, paliw i energii.  

Należy uznać, że projektowany obiekt nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na środowisko. Teren 

budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakończeniu wznoszenia obiektu 

 

2.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

 

2.14. DANE KOŃCOWE  

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

1994r. Prawo budowlane. 

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

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

ich stosowanie. Kopię stosownego dokumentu 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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Projekt architektoniczno-budowlany 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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3. INWENTARYZACJA DRZEW DO WYCINKI 

 

Nazwa obiektu: 

  

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1503K FLORYNKA-IZBY 
OD KM 5+655,00 DO KM 5+715,00 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU  
NA POTOKU DOPŁYW SPOD JAŚKOWEJ W KM 0+487,00,  
W MIEJSCOWOŚCI BRUNARY, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  
NR 1503K FLORYNKA-IZBY W KM 5+680,00 

   
Adres obiektu : 

  

- jednostka ewidencyjna [120510_2] UŚCIE GORLICKIE,  
  obręb [0003] BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie. 
  dz. ewid. nr*: 536, 406/2(406), 453/2(453), 405/6(405/3), 452/2(452), 520, 521  

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

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

podano numer działki przed podziałem 

    
Inwestor : 

  

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

    
                         ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
   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   
     Data opracowania:                                   21.12.2017  
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Inwentaryzacja drzew 

CZĘŚĆ OPISOWA 
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3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja drzew kolidujących z projektowaną inwestycją rozbudowy 

drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby od km 5+655,00 do km 5+715,00 wraz z budową mostu na potoku 

Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487,00, w miejscowości Brunary, w ciągu drogi powiatowej nr 1503K 

Florynka-Izby w km 5+680,00 

 

3.2. WYCINKA DRZEW 

Konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew wynika z ich kolizji z projektowanymi robotami budowlanymi 

związanymi z planowaną inwestycją. Do usunięcia przeznaczone są więc drzewa rosnące bezpośrednio  

w zasięgu tych robót. 

Szczegółowy wykaz tych drzew zawiera tabelaryczne zestawienie, które zamieszczono w niniejszym 

opracowaniu. Lokalizację zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do usunięcia z odpowiadającymi im 

numerami, przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej zgodnie z tabelarycznym zestawieniem. 

 

3.3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DRZEW 

 

1 2 3 4 

Lp 
Gatunek Ilość  

(szt,) 

Średnica pnia na wys, 1,3m od gruntu 

drzewa [cm] 

1 jesion 1 24 

2 jesion 1 22 

3 jesion 1 16 

4 wierzba 1 12 

5 bez czarny - krzewy < 2cm 

6 wierzba - krzewy < 2cm 
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Inwentaryzacja drzew 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 
 

Nazwa obiektu: 

  

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1503K FLORYNKA-IZBY 
OD KM 5+655,00 DO KM 5+715,00 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU  
NA POTOKU DOPŁYW SPOD JAŚKOWEJ W KM 0+487,00,  
W MIEJSCOWOŚCI BRUNARY, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  
NR 1503K FLORYNKA-IZBY W KM 5+680,00 

   Kategoria obiektu :   IV – elementy dróg publicznych, XXV – drogi;  XXVIII – drogowe obiekty mostowe,  

   
Adres obiektu : 

  

- jednostka ewidencyjna [120510_2] UŚCIE GORLICKIE,  
  obręb [0003] BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie. 
  dz. ewid. nr*: 536, 406/2(406), 453/2(453), 405/6(405/3), 452/2(452), 520, 521  

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

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

podano numer działki przed podziałem 

    
Inwestor : 

  

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

    
                         ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
   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 
zam. Zabrzeż 345, 33-390 Łącko   

     Data opracowania:                                   21.12.2017  
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4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 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  

 „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 art.21a, ust.1 

 

4.2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 
OBIEKTÓW 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby od km 5+655,00 

do km 5+715,00 wraz z budową mostu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487,00, 

w miejscowości Brunary, w ciągu drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby w km 5+680,00 

Zakres robót: 

− wycinka drzew kolidujących z inwestycją; 

− rozbiórka istniejącego przepustu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km  0+487,00, w km 5+680,00 

drogi powiatowej 1503K; 

− budowę mostu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487,00, w km 5+680,00 drogi powiatowej 

1503K; 

− rozbudowę drogi powiatowej nr 1503K od km 5+655,00 do km 5+715,00 wraz z istniejącym 

lewostronnym zjazdem indywidulanym w km 5+665.12;  

− budowa obustronnych odcinków przejściowych chodnika przed i za mostem o długości po 4,00mb; 

− przebudowę istniejących rowów przydrożnych : 

• rów prawostronny od km 5+655,00 do km 5+675,08 

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów prawostronny od km 5+684,93 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów lewostronny od km 5+684,74 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+497,16 

− budowę kanalizacji deszczowej – studzienka wodościekowa z wpustem deszczowym zlokalizowana 

w km 5+668,85 wraz z wylotem do prawostronnego rowu przydrożnego; 

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

Dopływ  spod Jaśkowej: 

• brzeg prawy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+491,98 do km 0+496,50; 

• brzeg lewy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+492,70 do km 0+498,73; 
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4.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: 

− istniejący przepust na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km  0+487,00, w km 5+680,00 drogi powiatowej 

nr 1503K; 

− droga powiatowa nr 1503K na odcinku od km 5+655,00 do km 5+715,00; 

− istniejące zjazd indywidulany w km 5+665,12; 

− istniejące rowy przydrożne; 

− istniejące uzbrojenie terenu 

• sieć gazowa   

• sieć elektroenergetyczna napowietrzna   

4.4. 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; 
 

4.5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Do robót wyszczególnionych w art. 6 ustawy 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) 

4.6. 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. 

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

realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie: 
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−  zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń 

−  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. 

 

4.7. 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; 

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  

 - 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  

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

bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali  

 - 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.  

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

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  

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

bezpieczeństwa i higieny pracy  

 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów bud. i terenów  

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. 
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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. 
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5. ZAŁĄCZNIKI (DOKUMENTY FORMALNO-

PRAWNE I UZGODNIENIA) 
Nazwa obiektu: 

  

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1503K FLORYNKA-IZBY 
OD KM 5+655,00 DO KM 5+715,00 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU  
NA POTOKU DOPŁYW SPOD JAŚKOWEJ W KM 0+487,00,  
W MIEJSCOWOŚCI BRUNARY, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  
NR 1503K FLORYNKA-IZBY W KM 5+680,00 

   Kategoria obiektu : 
  

IV – elementy dróg publicznych, XXV – drogi;  XXVIII – drogowe obiekty mostowe,  
XXVI – sieci   

   
Adres obiektu : 

  

- jednostka ewidencyjna [120510_2] UŚCIE GORLICKIE,  
  obręb [0003] BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie. 
  dz. ewid. nr*: 536, 406/2(406), 453/2(453), 405/6(405/3), 452/2(452), 520, 521 

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

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

podano numer działki przed podziałem 

    
Inwestor : 

  

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

     Data opracowania:                                   21.12.2017  
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku przez:

Pan Krzysztof Faron o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0064/03

adres zamieszkania  Zabrzeż 345, 33-390 Łącko

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-91B-P6C-BWT *

Podpis jest prawidłowy





Sprawozdanie z obliczeń 

1. Model obliczeniowy. 

Projektowany most to konstrukcja żelbetowa, monolityczna, ramowa. Obiekt wykonany 

będzie z betonu C30/37 i zbrojony stalą BSt500S. Modelem obliczeniowym mostu są panele 

elementów skończonych siatkowanych na elementy o maksymalnym rozmiarze 0,5m. 

Grubość paneli odzwierciedla rzeczywistą grubość elementów żelbetowych t.j. 0,70m dla 

stopy fundamentowej, 0,70m dla ścian pionowych, 0,50m dla płyty pomostowej. Światło 

poziome mostu wynosi 5,00m. 

 

Rys. 1. Widok modelu obliczeniowego MES. 

2. Obciążenia. 

Most obciążono zgodnie z PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia” 

uwzględniając następujące obciążenia: 

L.p. Nazwa 
Wartość 

γf Wartośc 
Jednostka 

charakt. obl. 

1 Ciężar własny 12.5 1.2 15.0 kPa 

2 Nawierzchnia gr. 10cm 2.3 1.5 3.5 kPa 

3 Kapa chodnikowa gr. 24cm 6 1.5 9.0 kPa 

4 Gzyms 0.6 * 0.25m 3.75 1.5 5.6 kN/m 

5 Barieroporęcz 0.5 1.5 0.8 kN/m 



6 Tabor samochodowy q kl. A 4 1.5 6.0 kPa 

7 Pojazd K kl. A (1 koło) 100 1.5 150.0 kN 

8 Pojazd K kl. A * φd 132.2 1.5 198.2 kN 

9 Parcie czynne z = 0.0m 1.3 1.25 1.7 kPa 

10 Parcie czynne z = 3.5m 27.0 1.25 33.7 kPa 

11 Parcie czynne z = 0.0m 1.3 0.85 1.1 kPa 

12 Parcie czynne z = 3.5m 27.0 0.85 22.9 kPa 

3. Wyniki. 

 

Rys. 2. Momenty zginające w kierunku podłużnym Mx [kNm]. 

 Konstrukcję obciążono zgodnie z zał. nr 1 i na podstawie uzyskanych wyników (zał. 

nr 2) zwymiarowano konstrukcję i przyjęto następujący schemat zbrojenia: 

- zbrojenie główne w płycie #16 co 15cm, zbrojenie rozdzielcze #12 co 15cm, 

- zbrojenie główne w ścianie #16 co 15cm, zbrojenie rozdzielcze #12 co 15cm, 

- zbrojenie główne w stopie #16 co 15cm, zbrojenie rozdzielcze #12 co 15cm, 
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