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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego odbudowy mostu w km 5+971 drogi powiatowej 

Nr 1701L Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 w miejscowości 
Dołhobrody, Gmina Hanna. 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
§ Umowa nr 6/US/2013 z dnia 29.08.2013 r. 
§ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. nr 80 z 10-05-2003 r) 
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku  

Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
§ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80 poz. 717). 
§ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
§ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229). 
§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133). 
§ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

§ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735). 

§ Materiały wyjściowe; 
− Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez GEPRO s.c. – Krzysztof  
 Sakowicz dn 18.09.2013r. 
− Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Hanna, 
− Dokumentacja geologiczno-inżynierska na potrzeby odbudowy mostu opracowana prze  
 Przedsiębiorstwo Usługowe GEOTECH w listopadzie 2013 r. 
− Dokumentacja archiwalna PT remontu mostu istniejącego opracowana przez mgr inż.  
 Jerzego Kacperka w maju 2000 r. 

§ Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje. 
 
2. DANE OGLNE. 

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
 Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w km 5+971 drogi powiatowej Nr 
1701L Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 w miejscowości 
Dołhobrody, Gmina Hanna, Powiat Włodawski, Województwo Lubelskie na następujących 
działkach: dz. 628 – obr. Dołhobrody – Nr 0002 

 Odbudowa w zakresie robót mostowych obejmuje: 
- wykonanie rozbiórki istniejącego mostu w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L, 
- wykonanie odbudowy mostu w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L, 
- wykonanie umocnień dna i skarp koryta cieku w bezpośrednim sąsiedztwie odbudowanego 

obiektu, 
- wykonanie korekty dojazdów do mostu, 

Inne roboty uzupełniające i porządkowe. 

Projektuje się most na klasę obciążeń ..D" wg PN-85/S-10030. Zgodnie z Rozporządzeniem 
MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. (DZ.U. Nr 63, poz. 735) 
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2.2. CEL I ZAKŁADANY EFEKT INWESTYCJI. 
Odbudowa mostu ma na celu: 

• poprawę stanu technicznego przeprawy przez ciek wodny poprzez rozebranie starego, 
zniszczonego mostu i budowę nowego dostosowanego do aktualnie obowiązujących 
przepisów. Przywrócenie jego funkcji komunikacyjnych. 

• poprawę warunków przepływu wody cieku wodnego w rejonie mostu. 
 
2.3. ADRES INWESTYCJI. 
 Odbudowywany most zlokalizowany jest w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L 
Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 w miejscowości Dołhobrody, 
gmina Hanna, powiat włodawski, województwo lubelskie. 
 Pas drogowy przebudowywanego odcinka drogi składa się z działek nr 628 obr. 
Dołhobrody. 
 
2.4. UZASADNIENIE INWESTYCJI. 
 Istniejący most, został uszkodzony podczas wiosennych roztopów 2013. Przyczółek od 
strony miejscowości Dołhobrody został podmyty nurtem cieku, stracił nośność, w skutek, czego 
doszło do niekontrolowanego przemieszczenia konstrukcji ustroju niosącego.  
 Most utracił zdolność bezpiecznego przenoszenia obciążeń od występującego po nim 
ruchu i stanowi zagrożenie dla użytkowników. 
 Obiekt został wybudowany w 1987 roku. W roku 2000 został wyremontowany – remont 
obejmował ustrój noiosący i wyposażenie obiektu nie obejmował posadowienia obiektu. W 
chwili obecnej nie spełnia wymagań „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie”. 
 Decyzja o odbudowie w/w. mostu i przywrócenia pełnej komunikacji drogi powiatowej 
została podjęta ze względu konieczności zapewnienia dojazdu do gospodarstw rolnych oraz pól 
uprawnych a tak, że ze względu na fakt konieczności przejazdu Służb Ochrony Granic. 
Ostatecznie zdecydowano o modernizacji całości obiektu mostowego i jego dojazdów. 
 
 
2.5. INWESTOR. 

 Inwestorem przedsięwzięcia jest: Powiat Włodawski 
  Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie 
  22-200 Włodawa, 
  ul. Lubelska 60. 
 
2.6. JEDNOSTKA PROJEKTOWA. 

 Projekt został opracowany przez: Biuro Obsługi Inwestycji „RK PROJEKT” 
  24-100 Puławy, 
  Góra Puławska ul. Dębowa 13. 
 
2.6.1. Dane personalne projektanta branży mostowej. 
 mgr inż. Robert Śpiewak uprawnienia budowlane nr LUB/0033/PWOM/04 
  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
  bez ograniczeń w specjalności mosty 
  (podstawa: ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane 
  Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zm.) 
  nr ewidencyjny LOIIB – LUB/BM/0507/04 
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2.6.2. Dane personalne sprawdzającego branży mostowej. 
 mgr inż. Andrzej Krasnowski uprawnienia budowlane nr LUB/0066/POOM/03 
  do projektowania bez ograniczeń w specjalności mosty 
  (podstawa: ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane 
  Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zm.) 
  nr ewidencyjny LOIIB – LUB/BM/3442/02 
 
 
3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU. 
 Droga powiatowa nr 1701L jest drogą o znaczeniu lokalnym i przebiega od 
miejscowości Zaświatycze przez Dołhobrody i Kuzawkę do drogi wojewódzkiej nr 816. Droga 
jest klasy L. Na rozpatrywanym odcinku droga powiatowa Nr 1701L przebiega przez pola i łąki, 
pomiędzy Granicą Państwa a miejscowością Dołhobrody. Nawierzchnia drogi gruntowa. 
Stanowi dojazd do gospodarstw rolnych oraz zlokalizowanych na tym terenie upraw rolnych. 
Droga jest również wykorzystywana dla Służb Ochrony Granic.  
 
 Droga posiada jezdnię jednoprzestrzenną dwupasmową częściowo o nawierzchni 
bitumicznej szerokości ~5.00 m i częściowo gruntową o szerokości 4,0 m. Korona drogi 
zmienna, na omawianym odcinku o szerokości 5,5 – 6,0 m. Pas drogowy o szerokości 11.0 m. 
Na omawianym odcinku droga przebiega po terenie równinnym (łąki i pola uprawne) w nasypie 
o wysokości 1,5 – 2,0 m. 
 W planie droga przebiega na odcinku prostym posiada przekrój poprzeczny szlakowy 
ze spadkiem poprzecznym daszkowym ok 4%. Na obiekcie jezdnia również bezkrawężnikowa. 
 Na odcinku objętym opracowaniem w istniejącym pasie drogowym nie występują 
żadne urządzenia obce. 
 
Istniejący most to konstrukcja jednoprzęsłowa wolnopodparta o ustroju niosącym z składającym 
się z pięciu belek stalowych stężonych poprzecznicami. Na ustroju niosącym, z elementów 
prefabrykowanych i częściowo „na mokro” została ułożona współpracująca płyta pomostu.  
Posadowienie mostu stanowią rury żelbetowe Ø 100, jako słupopale wykonane w osłonie 
kręgów żelbetowych wypełnione betonem zbrojonym, zwieńczone oczepem żelbetowym, na 
którym poprzez łożyska został oparty ustrój niosący z płytą pomostu. 
 
 
Parametry geometryczne mostu istniejącego: 

• klasa obciążenia „D” wg normy PN-85/S-10030; pojazd dopuszczony do ruchu po 
obiekcie 20 [t]; 

• całkowita długość mostu   16,34 [m]; 

• rozpiętość teoretyczna przęsła 15,00 [m]; 

• całkowita szerokość mostu   6,40 [m]; 

• szerokość między poręczami   6,00 [m]; 

• przekrój poprzeczny daszkowy   1,5 [%]; 

• spadek podłużny      0,5 [%]; 
 
Omawiany most leży w obrębie dorzecza Wisły i jednego z jej prawobrzeżnych dopływów – 
rzeki Bug. Sieć wód powierzchniowych w obrębie omawianego obszaru tworzy sieć związana z 
lewobrzeżnymi dopływami tej rzeki. Bug jest największym prawobrzeżnym dopływem Wisły. Na 
odcinku ujściowym ww. ciek jest to rzeka graniczna z Ukrainą.  
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Na odcinku granicznym Bug jest rzeką nieregulowaną, płynie szeroką doliną, silnie meandrując. 
W dolinie są liczne starorzecza stale lub okresowo wypełnione wodą. Rzeka charakteryzuje się 
zasileniem śnieżno-deszczowym z maksymalnymi stanami wody wczesną wiosną. Niskie stany 
wody występują w okresie jesieni z minimum we wrześniu i październiku, a wysokie związane 
są z opadami letnimi (czerwiec – lipiec). W poszczególnych latach mogą występować znaczne 
wahania wielkości przepływów wody w Bugu. 
Cały omawiany obszar odwadniany jest przez znaczną ilość bezimiennych cieków o 
charakterze uregulowanych kanałów. Występują one w rozległych obniżeniach i drobnych 
zagłębieniach krasowych łącząc je ze sobą poprzez liczne przekopy. Działy wodne są 
niewyraźne. Potok bez nazwy, nad którym jest zlokalizowany omawiany most jest również 
jednym z lewobrzeżnych dopływów Bugu płynącym i uchodzącym pomiędzy innymi większymi 
dopływami. Ujście do Bugu znajduje w km 350 rzeki.  
 
 
4. ZAKRES OPRACOWANIA 
 Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w km 5+971 drogi powiatowej Nr 
1701L Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 w miejscowości 
Dołhobrody, Gmina Hanna, Powiat Włodawski, Województwo Lubelskie na następujących 
działkach: dz. 628 – obr. Dołhobrody – Nr 0002 

 Zakres odbudowy obejmuje: 
- wykonanie rozbiórki istniejącego mostu w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L, 
- wykonanie odbudowy mostu w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L, 
- wykonanie umocnień dna i skarp koryta cieku w bezpośrednim sąsiedztwie odbudowanego 

obiektu, 
- wykonanie korekty dojazdów do mostu, 

Inne roboty uzupełniające i porządkowe. 

Projektuje się most na klasę obciążeń ..D" wg PN-85/S-10030. Zgodnie z Rozporządzeniem 
MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. (DZ.U. Nr 63, poz. 735) 
 
5. WARUNKI GEOLOGICZNE, HYDROGEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE 
Wg pkt. 8. PZT. 

 
6. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU MOSTU STAŁEGO  

6.1. DANE OGÓLNE. 
 Projektuje się most jednoprzęsłowy o ustroju niosącym z prefabrykowanych belek 
strunobetonowych typu „Kujan" NG o długości 18 m zespolonych z płytą żelbetową grubości 
12 cm (nad belką). Układ statyczny mostu belkowy, swobodnie podparty. Przyczółki 
żelbetowe masywne posadowione, poprzez ławy fundamentowe, bezpośrednio na gruncie. 
Skrzydła przyczółków w postaci tarcz trójkątnych podwieszonych do korpusu przyczółka 
równoległe do osi drogi. 

 
6.2. KLASA I PARAMETRY MOSTU STAŁEGO. 
 Po odbudowie obiekt mostowy będzie posiadał następujące parametry techniczno - 
użytkowe: 
− klasa obciążenia D wg PN-85/S-10030 
− masa pojedynczego pojazdu dopuszczonego do ruchu  20 ton. 
− długość całkowita obiektu ze skrzydełkami  24,30 m, 
− długość obiektu z płytami przejściowymi  26,92 m, 
− długość ustroju niosącego (płyty pomostu)  18,20 m, 
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− rozpiętość teoretyczna przęsła  17,50 m, 
− szerokość całkowita ustroju niosącego  6,60 m, 
− szerokość użytkowa między barierami  5,60 m, 
− szerokość jezdni między krawężnikami  5,00 m, 
− elementy drogi na moście: 
§ jezdnia w krawężnikach 2 × 2,50 = 6,00 m, 
§ opaska lewostronna 0,70 m, 
§ chodnik prawostronny 0,70 m, 
§ na krawędzi obiektu po obu stronach  

– barieroporęcze sztywne H2 W3 B (np: BSL) wysokości  1,10 m, 
§ odwodnienie powierzchniowe ściekami przykrawężnikowymi do ścieków skarpowych poza 

obiekt mostowy do trawiastych rowów przydrożnych. 
 
6.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 Przed przystąpieniem do odbudowy należy rozebrać istniejący obiekt łącznie 
z wyposażeniem, elementami przyobiektowymi ( ścieki skarpowe, umocnienie stożków) oraz 
nasypem drogowym w zakresie niezbędnym do wykonania robót przy budowie nowego 
mostu. W projekcie założono całkowite rozebranie podpór istniejącego mostu. 

 
6.4. PRZYCZÓŁKI 
 Zaprojektowano przyczółki żelbetowe, masywne posadowione poprzez ławy 
fundamentowe bezpośrednio na gruncie. Lawy fundamentowe z betonu B 30 należy 
wykonać w ściankach szczelnych na korku z betonu B10. Korpusy przyczółków z betonu B 
30. Zbrojenie przyczółków stalą klasy A IIFN. Skrzydła równoległe do osi drogi, żelbetowe, 
w postaci tarcz trójkątnych podwieszone do korpusów; Skrzydła wykonane z betonu B30. 
Zbrojenie stalą klasy AIIIN. 

 Za przyczółkami, w miejscu połączenia mostu z drogą, projektuje się monolityczne 
płyty amortyzacyjne o długości L = 4,0 m. 

 Nasypy za przyczółkami, w zakresie ujętym w projekcie mostowym, należy wykonać 
z piasku średnioziarnistego, zagęszczonego zgodnie ze standardami podanymi w SST 
branży mostowej. 

 Części przyczółków i filarów przylegające bezpośrednio do gruntu należy 
zabezpieczyć bitumiczną izolacją powłokową na zimno (grunt + 2x izolacja właściwa). 

 
6.5. ŁOŻYSKA 
 Zaprojektowano łożyska elastomerowe wielokierunkowo przesuwne w ilości 2x2 szt. 
o nośności charakterystycznej 1800kN (łożyska środkowe) oraz 1250 kN (łożyska skrajne). 
Łożyska należy ustawić w poziomie na ciosach podłożyskowych usytuowanych na obu 
przyczółkach. 

 
6.6. USTRÓJ NIOSĄCY 
Projektuje się wykonanie ustroju niosącego mostu z belek strunobetonowych typu „Kujan 
NG" o długości 18 m wg projektu opracowanego przez BP-BDiM Transprojekt - Warszawa 
Sp. z o.o. Przekrój poprzeczny belki „Kujan NG" ma kształt odwróconej litery „T". 
Prefabrykaty ,.Kujan NG'' przeznaczone są do stosowania w drogowych obiektach 
mostowych. W projekcie zastosowano belki o długości 18 m, w ilości 6 szt. Czoła belek typu 
B - podcięte półki - przystosowane do oparcia belek na podwalinie. Sprężenie prefabrykatów 
wykonuje się za pomocą cięgien prostych, lin o średnicy 15,5 mm, odmiana I. Wymagana 
siła w jednej linie przed betonowaniem wynosi 140,5 kN. Beton belek klasy B 50. 
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Zbrojenie miękkie prefabrykatów ze stali 18G2. Dopuszcza się stosowanie innych gatunków 
stali klas A-II, A-III i A-IIIN przeznaczonych do zbrojenia betonowych konstrukcji mostowych. 

Prefabrykowane belki strunobetonowe typu ..Kujan NG" są wyrobem budowlanym 
dopuszczonym do jednostkowego zastosowania w budownictwie mostowym i mogą być 
wykonane jedynie w oparciu o pełną dokumentacją techniczną zespolonych mostów 
płytowych z belek strunobetonowych wraz z prawem ich wytwarzania. Producent belek 
powinien wydać oświadczenie o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z przepisami. 

Belki połączone monolitycznie z nadbetonem o wysokości 12 cm oraz wypełnieniem 
pomiędzy belkami. Czoła belek Kujan NG utwierdzone w poprzecznicy podporowej o 
szerokości 65 cm. Przewiduje się dwuetapowe wykonanie poprzecznicy. W pierwszym 
etapie należy wykonać dolną część poprzecznicy o wysokości 35 cm stanowiącą podwalinę 
dla oparcia belek w trakcie montażu. Etap drugi obejmuje betonowanie górnej części 
poprzecznicy łącznie z betonowaniem płyty. Beton w płycie i poprzecznicach klasy B 35. 

 
6.7. ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBIEKTU 
6.7.1. Nawierzchnia na obiekcie 

Na obiekcie projektuje się następujące rodzaje nawierzchni: 
- w części jezdnej pomostu - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6 cm,   

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, 
- na kapach opasek bezpieczeństwa - projektuje się ułożenie nawierzchni typu cienkiego o 

grubości 6 mm na bazie żywicy epoksydowo-poliuretanowej, która jednocześnie spełnia 
rolę izolacji. 
 

6.7.2. Izolacja płyty pomostu 
Na oczyszczonej górnej powierzchni pomostu należy wykonać izolację z papy 

zgrzewalnej. Wykorzystywana izolacja powinna posiadać odpowiednią aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w budownictwie mostowym wydaną przez Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów. Minimalna grubość izolacji 5 mm. Pod krawężnikami izolację płyty pomostu 
należy podwoić. 
 
6.7.3. Kapy chodnika, opasek bezpieczeństwa, krawężniki 

Na izolacji w częściach skrajnych pomostu projektuje się wykonanie kap opasek 
bezpieczeństwa. Od strony jezdni kapy ograniczone są krawężnikami kamiennymi 18x20 cm. 
Po zewnętrznej stronie mostu w kapach należy zakotwić elementy gzymsowe. Wykonanie kap z 
betonu B 30, zbrojonego prętami ze stali klasy A-I i A-III. 

 
6.7.4. Dylatacje 

W miejscach zakończeń przęsła, nad przyczółkami, projektuje się wykonanie 
bitumicznego przykrycia dylatacyjnego przenoszącego przesuwy +10 mm. Szerokość 
przykrycia dylatacyjnego jest zależna od właściwości zastosowanego typu przykrycia, nie może 
być mniejsza niż 45 cm i większa niż 80 cm. Grubość dylatacji 10 cm. Przykrycie należy ułożyć 
na całej szerokości płyty pomostu ( jezdnia i opaskach). 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
Odbudowa mostu w km 5+971 drogi powiatowej Nr 1701L Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – 
droga wojewódzka nr 816, w miejscowości Dołhobrody. Gmina Hanna. Powiat Włodawski. 
 

RK PROJEKT Biuro Obsługi Inwestycji  10 

 
6.7.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Na obiekcie projektuje się ustawienie barier ochronnych mostowych typu H2, W3 
o poziomie intensywności zderzenia B, przedłużonych barierami ochronnymi drogowymi typu 
H2, W3, B na dojazdach do obiektu - po obu stronach drogi. 

Długość odcinka początkowego i końcowego bariery ochronnej - zgodna z certyfikatem. 
Długość zastosowanej bariery łącznie z odcinkami początkowymi i końcowymi nie może 

być mniejsza od minimalnej długości bariery podawanej przez producenta w sprawozdaniu 
z badań zderzeniowych wykonanych zgodnie z normą PN EN 1317-2. 

Zastosowana bariera ochronna na obiekcie ma uniemożliwić zjechanie koła pojazdu 
przewidzianego do badań zgodnie z normą PN EN 1317 poza krawędź obiektu dla poziomu 
powstrzymywania przyjętego na obiekcie. 

Bariera ochronna zastosowana na kapie chodnikowej powinna posiadać elementy 
zabezpieczające pieszych spełniające wymagania Dz. U. Nr 63. Należy zwrócić uwagę na 
bezkolizyjne rozmieszczenie słupków bariery z dylatacją. 

 
6.7.6. Zabezpieczenie antykorozyjne, kolorystyka obiektu 

Powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na wpływ czynników atmosferycznych 
należy zabezpieczyć poprzez pokrycie preparatem ochronnym, spełniającym wymagania 
podane w SST M.30.20.05. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych". 
Projektowana grubość powłoki 0,05<d<0,3 mm. 

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają: płyta pomostu od spodu, kolor jasnoszary 
wg RAL 7035 płyty gzymsowe kolor zielony wg RAL 6017. Części przyczółków i skrzydeł, kolor 
jasnoszary wg RAL 7035, górna powierzchnia kap- zabezpieczenie stanowi materiał 
nawierzchni kapy. Kolor szary wg RAL 7036. 

 

6.7.7. Schody na skarpie 
W celu umożliwienia obsługi terenu pod obiektem przez służby utrzymaniowe projektuje 

się wykonanie na skarpach schodów z betonowych elementów prefabrykowanych szer. 0,80 m., 
zabezpieczonych poręczami z rur stalowych. Poręcz należy ustawić po prawej stronie 
schodzącego. 

 
6.7.8. Zabezpieczenie skarp stożków 

Stożki nasypów przy przyczółkach należy umocnić prefabrykowanymi elementami 
betonowymi - dybie DCI5 lub trylinka. Umocnienia skarp należy podeprzeć murkiem oporowym 
o wymiarach 30 x 60 cm z betonu B20. 

 
6.7.9. Znaki pomiarowe 

Na wybudowanym moście należy umieścić wysokościowe znaki pomiarowe u ilości: na 
przyczółkach 8 szt. - po 1 szt. na każdej podporze i skrzydełku; na przęśle 6 szt.- po obu 
stronach mostu na początku, w środku i na końcu przęsła. 

Znaki te należy powiązać ze stałym znakiem wysokościowym zlokalizowanym poza 
korpusem drogi w niewielkiej odległości od obiektu. Stały znak wysokościowy powinien być 
posadowiony na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania oraz dowiązany do niwelacji 
państwowej. 

 
6.8. ODWODNIENIE OBIEKTU 

Woda opadowa z nawierzchni mostu dzięki spadkowi poprzecznemu jezdni 
(dwustronnemu 3 %) oraz spadkom kapy opaski bezpieczeństwa (4% w kierunku jezdni) 
odprowadzana będzie powierzchniowo do ścieków skarpowych, którymi spłynie do 
przydrożnych rowów trawiastych. 
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6.9. URZĄDZENIA OBCE NA OBIEKCIE 

Na projektowany m moście nie przewiduje się prowadzenia urządzeń obcych. 
 

6.10. PRÓBNE OBCIĄŻENIE 
Z uwagi na rozpiętość przęsła L= 17,50 m nie przewiduje się próbnego obciążenie 

mostu. Zgodnie z PN-S-10040: 1999. Obiekty mostowe. Żelbetowe i betonowe konstrukcje 
mostowe. Wymagania i badania." Obciążenia próbne dla typowych mostów drogowych 
wymagane jest dla mostów o rozpiętości powyżej 20 m. 

 
 

6.11. DOJAZDY DO OBIEKTU 
Przebudowa drogi związana z odbudową mostu zostanie wykona na odcinku od km 

5+880,21 do km 6+091,00 na łącznej długości 210,79 m. Projektuje się korektę niwelety drogi 
na dojazdach do mostu (podniesienie) w celu wyeliminowania łuku wklęsłego w obrębie obiektu. 

 
6.11.1. Podstawowe parametry projektowe : 

Droga powiatowa nr 1516L na omawianym odcinku posiada następujące parametry : 
− droga klasy  L 
− prędkość projektowa  40 km/h 
− szerokość korony drogi 5,50 m 
− szerokość jezdni  4,0 m 
− spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 3,0 % 

 
Na przedmiotowym odcinku przyjęto kategorię ruchu KR1. 
 
 

6.11.2. Profil podłużny drogi nr 1701L 
Na odcinku od km 5+880,21 do km 5+959,50, o na łącznej długości 79,29 m, 

zaprojektowano niweletę o pochyleniu 0.9 % w stronę Dołhobrod; od km 5+982,50 do km 
6+091,00 zaprojektowano niweletę o pochyleniu 0.65 % w stronę Kuzawki. Na pozostałym 
odcinku przebudowy ukształtowano łuk pionowy wypukły łączący projektowaną niweletę drogi o 
parametrach R=1500 [m], T=11,50; B=0,04. 

 
 

6.11.3. Przekrój normalny drogi nr 1701L 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 
dla ruchu kategorii KR1 i grupie nośności podłoża G1 zaprojektowano następujące 
konstrukcje nawierzchni: 
 
Na dojazdach o nawierzchni tłuczniowej od km 5+880,21 do 5+953,85 oraz od 5+988,15 do 

6+091,00: 
10 cm– warstwa nawierzchniowa żwirowo-tłuczniowa (kliniec 2-3cm+żwir lub 

tłuczeń5-10cm) 
20 cm– podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kl. 1 gat. 1 stabilizowanego 

mechanicznie wykonanego zgodnie z PN-S-06102 Drogi samochodowe 
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie oraz PN-B-11112/1996. 

podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim 
wg PN-S-02205:1998. 
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Na dojazdach o nawierzchni bitumicznej od 5+953,85 do 5+957,85 oraz od 5+984,15 do 

5+988,15: 
4 cm  – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/16 mm zamkniętego 

wykonanego zgodnie z PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe 
Nawierzchnie asfaltowe Wymagania oraz PN-74/S-96022; 

6 cm  – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego 0/25 mm 
wykonana zgodnie z j.w. oraz BN-71/8933-11; 

20 cm– podbudowa z kruszywa łamanego  4/31,5 mm kl. 1 gat. 1 stabilizowanego 
mechanicznie wykonanego zgodnie z PN-S-06102 Drogi samochodowe 
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie oraz PN-B-11112/1996. 

podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim 
wg PN-S-02205:1998. 
 
 

Na obiekcie mostowym od 5+957,85 do 5+984,15 
4 cm  – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/16 mm zamkniętego 

wykonanego zgodnie z PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe 
Nawierzchnie asfaltowe Wymagania oraz PN-74/S-96022; 

6 cm  – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego 0/25 mm 
wykonana zgodnie z j.w. oraz BN-71/8933-11; 

0,5 cm – izolacja płyty pomostu; 
12 cm – nadbeton ustroju niosącego z bet. C25/30; 
75 cm – prefab. belka strunobetonowa typ „KUJAN NG 18”. 
 

 

6.12. REGULACJA KORYTA RZEKI WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEGÓW 

6.13. ZAKRES ROBÓT MELIORACYJNYCH. 
 W projekcie przewidziano oczyszczenie i uporządkowanie koryta rzeki i terenu pod 
mostem. Koryto cieku na odcinku 2,5m przed, pod oraz 2,5m za mostem zostanie uregulowane. 
Dno umocnione kamieniem grubości 15cm, wysokość umocnienia 25cm. Skarpy w nachyleniu 
1:1,5 umocnione elementami prefabrykowanymi typu KRATA ułożonymi na geowłókninie 
i podpartymi palikami drewnianymi. 
 
7.  WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH 
 Obiekty zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obiektów 
mostowych. Wyniki obliczeń zawarte są w Projekcie Wykonawczym mostu stałego. 
 
8. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 

OBIEKTÓW 
 Obiekt po odbudowie spełniać będzie warunki bezpieczeństwa pożarowego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 
 
9. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO 
wg tomu 1.1 niniejszego PB (PZT pkt. 9.). 
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10. KOLIZJE 
Realizacja odbudowy obiektu w km 5+971,00 wymaga wycinki drzewa oraz zarośli 

kolidujących z rozwiązaniami projektowymi. Należ usunąć: 
- 0.01 ha zarośli (leszczyna). 
- 8 drzew o obwodzie pnia od 20 do 45 cm. 

Wycinkę drzewa należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli w 
terminie od 16 października do końca lutego. 
 

11. BILANS TERENU 
Wg niniejszego Projektu Budowlanego - tom 1 PZT. 
 

12. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawca robót mostowych powinien opracować szczegółowy harmonogram i 

projekt technologii i organizacji robót w oparciu o przyjęte założenia i warunki podane w 
niniejszym opisie oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, który powinien obejmować w 
szczególności wykonanie: 
- projektu organizacji placu budowy, 
- projektu technologii robót fundamentowych, 
- projektu deskowań i rusztowań, 
- technologii betonowania podpór i płyty ustroju niosącego, 
- projektu urządzeń dylatacyjnych, 
- projekt montażu belek ustroju niosącego, 

 
Kierownik Budowy jest zobowiązany ponadto do opracowania lub zapewnienia 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie prowadzenia prac 
budowlano-montażowych. Wszelkie zmiany projektowe i odstępstwa od wymagań 
określonych w opisie technicznym lub Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, wymagają 
zgody autora projektu i akceptacji Inżyniera. 
 
 
 Opracował: mgr inż. Robert Śpiewak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puławy, kwiecień 2014 r. 
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KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
I ZAŚWIADCZEŃ Z LOIIB 

 
 
 
 

Projektanta branży mostowej 15 - 17 

Sprawdzającego branży mostowej 18 - 20 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

§ Rys. Nr 3. Profil podłużny drogi  

§ Rys. Nr 4. Przekroje poprzeczne drogi  

§ Rys. Nr 5. Rysunek ogólny  

§ Rys. Nr 6. Inwentaryzacja  

 
 


