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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest remont mostu w km 0+845,00 w ciągu drogi powiatowej nr 1498KROPA - 

WYSOWA ZDRÓJ - BLECHNARKA - GRANICA PAŃSTWAw miejscowości Ropa. 

 

1.1.2. Lokalizacja 

Droga Powiatowa 1498K w m. Ropa. 

1.1.3. Inwestor: 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach 

ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice 

1.1.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest Projekt remontu mostu. 

 

1.1.5. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta pomiędzyPZD 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 

 

1.2. INWENTARYZACJA OBIEKTU 

1.2.1. Ogólna charakterystyka 

Remontowany most znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1498KROPA - WYSOWA ZDRÓJ - 

BLECHNARKA - GRANICA PAŃSTWAw km 0+845,00w miejscowości Ropa.Obiekt jest przeprawą mostową 

drogi powiatowej nr 1498Knad potokiem bez nazwy. 

 

1.1. Inwentaryzacja geometryczna 

Inwentaryzacja geometrii obiektu została dokonana na podstawie pomiarów dostępnych części konstrukcji, 

następnie na ich podstawie wykonano rysunki projekturemontu mostuprzedstawione w części graficznej. 

Obiekt mostowy zlokalizowano w planie w linii prostej, a w przekroju podłużnym stanowi odcinki o 

pochyleniu podłużnym ok.~0,5%. 

Most jest obiektem jednoprzęsłowym, ramowym, żelbetowym, wolnopodpartym. Konstrukcję nośną 

stanowipłyta żelbetowa monolityczna. Grubość konstrukcji nośnej w przekroju poprzecznym wynosi ok. 65cm. 

Przyczółki obiektu betonowe ze skrzydłami równoległymi do jezdni. 

Nawierzchnia na moście - bitumiczna. Szerokość jezdni na obiekcie wynosi ok. 7,6 m. Spadek poprzeczny 

jezdni jednostronny ok. ~4,0%. 

Na moście znajdują się obustronne chodniki oszerokości~1,20m. 

Na krawędziach obiektu i na długości skrzydeł znajduje się bariera stalowo-betonowa. 
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Brzegi cieku nie są umocnione, pod obiektem dno potoku nie jest umocnione.  

Na obiekcie mostowym brak urządzeń odprowadzających wody opadowe. 

 

Parametry techniczne mostu: 

 Klasa obciążenia – B wg PN-85/S-10030 

 Światło poziome ~3,63m 

 Światło pionowe ~1,50m 

 Rozpiętość teoretyczna ~4,00m 

 Szerokość całkowita ~11,84m 

 Szerokość jezdni~7,60m 

 Długość całkowita mostu~5,00m 

 Kąt skrzyżowania z osią potoku ~65° 

 Schemat statyczny obiektu – konstrukcja ramowa. 

 

1.2. Opis uszkodzeń elementów mostu 

1.2.1. Ustrój nośny  

Korozja betonu, szczególnie  na zewnętrznych pionowych powierzchniach.Liczne ubytki betonu na 

gzymsach.  

1.2.2. Podpory 

Widoczne powierzchniowe wycieki wody w okolicach gzymsów. 

1.2.3. Elementy wyposażenia obiektu 

Balustrady stalowo-betonowe niespełniające aktualnych warunków technicznych.  

 

1.3. Wnioski 

Konieczne prace związane z remontem mostu mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników 

ruchu na istniejącym obiekcie,  a także w celu odtworzenia odpowiednich parametrów nośności, 

bezpieczeństwa i trwałości. 

Brak normatywnego zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu publicznego. 

 

1.2.2. Istniejąca zieleń 

W rejonie mostu skarpy porośnięte są roślinnością trawiastą. 

 

1.2.3. Opis przeszkody 

  Inwestycja znajduje się nad potokiembez nazwy, który stanowi dopływ rzeki Ropa. Brzegi potoku w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektu mostowego nie są umocnione. Nie jest wymagane przeprowadzenie prac 

remontowych w zakresie koryta potoku. 

 

1.2.4. Urządzenia obce na moście 

Brak. 
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1.2.5. Istniejące uzbrojenie terenu. 

Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

 sieć teletechniczna - nie koliduje z inwestycją, 

 sieć elektroenergetyczna– nie koliduje z inwestycją, 

 kanalizacja sanitarna – nie koliduje z inwestycją. 

 

1.3. REMONT MOSTU 

 Projektowane roboty budowlane, polegające na remoncie istniejącego mostu mają na celu powstrzymanie 

degradacji obiektu oraz przywrócenie  jego walorów użytkowych i odpowiednich parametrów  bezpieczeństwa 

dla jego użytkowników. 

Przewidywane zabiegi nie powodują zmian w zagospodarowaniu, odtworzone zostaną charakterystyczne 

parametry obiektu, m.in. parametry dla drogi klasy Z. 

Nie przewiduje się żadnych zmian w świetle poziomym i pionowym pod obiektem. 

Remont  obiektu obejmuje: 

 Frezowanie istniejącej nawierzchni na obiekcie mostowym i na dojazdach;  

 Demontaż istniejących balustrad; 

 Skucie gzymsów na całej długości mostu wraz ze skrzydłami, oraz skucie bocznej powierzchni płyty w 

celu usunięcia skorodowanego betonu; 

 Oczyszczenie poprzez skucie skorodowanego betonu górnej powierzchni płyty betonowej,  

a następnie jej groszkowanie i piaskowanie; 

 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej; 

 Wykonanie drenażu podłużnego na izolacji w miejscu załamania przekroju poprzecznego pod 

krawężnikiem (najniższy punkt przekroju); 

 Montaż krawężników granitowych na obiekcie mostowym układanych  na kruszywie bazaltowym 

otoczonym kompozycją z żywicy polimerowej; 

 Wykonanie monolitycznych kap chodnikowych wraz z prefabrykowanymi gzymsami na moście  

i na skrzydłach; 

 Wykonanie nawierzchni na obiekcie mostowym: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5cm; 

 w-wa wiążąca z betonuasfaltowego AC11W o grubości 4cm; 

 Montaż barieroporęczy mostowych oraz barier ochronnych na dojazdach; 

 Wykonanie nawierzchni chodnika za pomocą  antykorozyjnego zabezpieczenia odpornego  

na ścieranie, z materiałów na bazie emulsji modyfikowanych polimerami; 

 Oczyszczenie dolnej powierzchni ustroju nośnego obiektu ze skorodowanego betonu, piaskowanie 

powierzchni lub hydromonitoring i wykonanie warstwy ochronnej w postaci zaprawy PCC; 

 Piaskowanie lub hydromonitoring powierzchni betonowych podpór obiektu i wykonanie warstwy 

ochronnej w postaci zaprawy PCC;  
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W trakcie rozbiórek wykonawca musi wykonać odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające wpadanie 

rozbieranego materiału do potoku. 

 
1.4. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

1.4. Parametry stali zbrojeniowej i betonu 

 Stal zbrojeniowa: BSt500S; 

 Beton (warstwa profilująca i kapy chodnikowe): C35/45 

 Zaprawa PCC 

 

2. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Remontowany obiekt znajduje się w miejscowości Ropa. 

Nie projektuje się wycinki drzewostanu dla potrzeb realizacji inwestycji. 

W czasie prowadzonych prac budowlanych przewidywane są odpady powstałe z rozbiórki elementów 

konstrukcji drogowych oraz elementów mostu.Na obszarze inwestycji w trakcie prac budowlanych odpady 

winny być składowane w specjalniewyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a następnie 

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

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

przekazane uprawnionym jednostkom do odzysku lub unieszkodliwiania. 

Projekt nie przewiduje konieczności wypuszczania ścieków i żadnych szkodliwych związków chemicznych 

mających negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Remontmostu nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. 

 

3. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA 

I ZDROWIA LUDZI 

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z remontem mostu należy uwzględnić 

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

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

łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami 

powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, 

wody i gleby.  

 

4. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

Na czas realizacji inwestycji na odcinku drogi objętymremontem zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. 

Rozwiązanie komunikacyjne w obrębie remontowanego mostu  zostanie zapewnione zgodnie zopracowanym 

przez Wykonawcę robót Projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

 

5. DANE KOŃCOWE 

Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z remontem mostu winny posiadać 

stosowny atest, certyfikat lub deklarację zgodności dopuszczające ich stosowanie. Kopię stosownego 

dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy. 
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Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej         

oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

W zakres obowiązków Wykonawcy wejdzie utrzymanie ruchu pieszego przez obiekt w czasie 

wykonywanej remontu. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ 2017r.  

 
mgr inż. Krzysztof  Faron 

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

Podpis: 
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