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OPIS TECHNICZNY
I.SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERYJNA DROGOWA
ZAKRES OPRACOWANIA: UKŁAD KOMUNIKACYJNY – DOJAZDY DO MOSTU
1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres przedmiotowego opracowania – części drogowej obejmuje sprawdzenie zgodności
wykonanych dojazdów do mostu z przepisami i warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. W przypadku
niezgodności, opracowanie wytycznych projektowych i zaleceń mających na celu doprowadzenie
dojazdów do mostu do stanu zgodnego z przepisami i warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. W/w wytyczne
uwzględniają zalecenia zawarte w sporządzonej przez biegłych sądowych w 2005r., na polecenie
Prokuratury Rejonowej, opinii technicznej. Opinia do wglądu w PINB Nowy Targ.

PODSTAWY OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna (ST).
Opinia techniczna z 2005r. wykonana na polecenie Prokuratury Rejonowej.
Mapa zasadnicza z domiarami wysokościowymi wykonanymi przez uprawnionego geodetę.
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego.
Książka obiektu mostowego.
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124) [1].
Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181
z późniejszymi zmianami).
Odwodnienie dróg Roman Edel Wydanie czwarte uaktualnione Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności Warszawa [2].
Wytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych – opracowane przez ZDW
w Katowicach i GDDKiA.
Wizje w terenie.
Dokumentacja fotograficzna.
Zlecenie Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ul. Szpitalna 14, 34-400
Nowy Targ.

2. STAN ISTNIEJĄCY
Zakres objęty ekspertyzą obejmuje dojazdy do obiektu mostowego na rzece Dunajec
w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637k Harklowa –
Tylmanowa.
Przedmiot opracowania znajduje się w Gminie Nowy Targ, Powiat nowotarski. Obiekt mostowy
oraz dojazdy do mostu na rzece Dunajec w miejscowości Knurów zlokalizowane są na działkach
ewid. 2336, 2337, 1270/60, 1240/61, 2346/1, 2346/3, 2346/4, 1277/33, 1277/35,1277/37,1277/18
położonych w miejscowości Knurów.
PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
Rodzaj : Żelbetowy, sprężony o przekroju skrzynkowym, swobodnie podparty uciąglony
Długość/Szerokość : 123,55m / 9,40m
Ilość przęseł : 3
Klasa obciążenia obiektu : B.
PARAMETRY DROGI
Klasa techniczna drogi: Z
Dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 80 KN/oś
Kategoria Natężenia Ruchu: KR 3.
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Początek kilometrażu DP 1637K znajduje się na skrzyżowaniu z DW 969 (Nowy Sącz – Nowy
Targ). Droga powiatowa krzyżuję się z drogą wojewódzką przez skrzyżowanie zwykłe. Droga
powiatowa jest podporządkowana względem drogi wojewódzkiej poprzez znak B-20 „Stop”. Cały
odcinek objęty opracowaniem znajduje się poza terenem zabudowy. Istniejący obiekt mostowy
zlokalizowany jest w km ok. 0+127 drogi powiatowej.
Droga powiatowa po południowej stronie rzeki Dunajec - od strony drogi wojewódzkiej
wyposażona jest w jezdnię bitumiczną szerokości ok. 6,0m. Wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni
pobocza gruntowe mają szerokość od 0,7 m - wzdłuż rowu do 1,75 m - przy obiekcie mostowym.
Po wschodniej stronie drogi - przy wjeździe na szlak rowerowy („rowerem po Spiszu”) droga
posiada utwardzony kruszywem plac postojowy szer. ok. 7,0 m. Pobocza natomiast posiadają
szerokość od 1,5 m do 1,7 m - przy obiekcie. Otoczenie drogi powiatowej od strony drogi
wojewódzkiej stanowi pole uprawne - po zachodniej stronie drogi, natomiast po wschodniej
stronie - plac postojowy i zjazd na szlak rowerowy. Początkowo droga biegnie na niskim nasypie,
a za zjazdem na szlak rowerowy wznosi się nasypem do poziomu obiektu mostowego.
Za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką droga powiatowa biegnie odcinkiem prostym w planie.
Przed obiektem mostowym ukształtowany jest łuk kołowy o zwrocie w prawo. Przed początkiem
zachodniej bariery energochłonnej zlokalizowany jest gruntowy zjazd na grunty polne, leśne
(dojazd do starego obiektu mostowego). Jedynie wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni
po południowej stronie rzeki na długości ok. 30m od skrzyżowania z droga wojewódzką droga
powiatowa wyposażona jest w rów drogowy, który nie posiada kontynuacji i nie jest połączony
z żadnym odbiornikiem.
Po północnej stronie Dunajca - od strony m. Knurów droga powiatowa wyposażona jest
w jezdnię bitumiczną o zmiennej szerokości - od 6,0m na styku z obiektem mostowym do 4,25 m
- przed przepustem w rejonie znaku D-42+E-17a „Knurów”. Pobocza gruntowe wzdłuż zachodniej
krawędzi drogi mają szerokość od 1,75 m przy obiekcie mostowym do ok. 0,5 - 0,6 m na dalszym
odcinku natomiast wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni od 1,85 m przy obiekcie mostowym
do 0,45 - 0,7 m na dalszym odcinku. Otoczenie drogi powiatowej od strony m. Knurów stanowią
po obu stronach drogi pola uprawne, łąki. Droga przebiega w nasypie wznosząc się do poziomu
obiektu mostowego. Za końcem bariery energochłonnej zabudowanej wzdłuż zachodniej
krawędzi jezdni zlokalizowany jest zjazd na grunty polne, leśne (dojazd do starego obiektu
mostowego) natomiast po przeciwnej stronie drogi zlokalizowano zjazd na pole namiotowe.
Za obiektem ukształtowany jest łuk kołowy o zwrocie w lewo, dalej droga biegnie odcinkiem
prostym w planie.
Stan istniejący przedstawiono na poniższych fotografiach.
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Widok na skrzyżowanie przedmiotowej drogi powiatowej DP 1637K z drogą wojewódzką DW 969 od strony
m. Knurów

Widok na most i szlak rowerowy z kierunku południowego, od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą
wojewódzką
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Wjazd na most od południa, od drogi wojewódzkiej

Widok na odcinek zjazdowy z mostu w kierunku m. Knurów
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Widok z mostu na zjazd z drogi na pole namiotowe

Droga powiatowa na dojeździe do obiektu mostowego wyposażona jest w obustronne stalowe
bariery energochłonne. Na obiekcie zabudowane zostały bariery stalowe typu B mocowane
do balustrady stalowej dla pieszych.
Na dojeździe do obiektu od strony drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest znak typu F-5
z informacją o zakazie ruchu dla autobusów i samochodów ciężarowych obowiązującym 1 km
od tegoż znaku. Przed wjazdem do m. Knurów oraz w samej miejscowości znajdują się obiekty
inżynierskie na których obowiązuje znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie
całkowitej ponad 15 t”. Na dojeździe od strony DW zlokalizowany jest znak A-32 „oszronienie
jezdni”.
Droga powiatowa posiada oznakowanie poziome w rejonie skrzyżowania z drogą
wojewódzką (linia stop, linie krawędziowe, linia podwójna ciągła), na pozostałym odcinku
występuje jedynie oznakowanie P-7d „linia krawędziowa - ciągła wąska”. W rejonie placu
postojowego przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką oraz na zjeździe na pole namiotowe linia
P -7d przechodzi w P-7c „linia krawędziowa – przerywana wąska. Na obiekcie mostowym brak
jest oznakowania poziomego.
Na drodze powiatowej nr 1637K panuje ruch kołowy o umiarkowanym natężeniu natomiast
ruch pieszy jest znikomy. Możliwości poruszania się samochodów ciężarowych i autobusów jest
ograniczona znakami pionowymi. Miejsca postojowe z kruszywa przy skrzyżowaniu
są w znacznym stopniu wykorzystywane przez pojazdy samochodowe. Otoczenie drogi
powiatowej wyposażone jest w bazę turystyczną (plac postojowy, szlak rowerowy, pole
namiotowe, bliskość drogi wojewódzkiej).
Stan infrastruktury drogowej jest dostateczny, lecz wymaga kapitalnego remontu.
W nawierzchni jezdni można zaobserwować spękania powierzchniowe, nieznaczne wykruszenia
i ubytki masy. Nawierzchnia nosi ślady napraw cząstkowych. Z uwagi na niewłaściwe
ukształtowanie poprzecznych spadków poboczy zauważyć można miejscami znaczne
uszkodzenia krawędzi jezdni i wymycie materiału pobocza przez spływającą wodę.
Droga powiatowa nie jest zasadniczo wyposażona w urządzenia odwodnieniowe.
Fragmentaryczny rów zlokalizowany wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni, przy skrzyżowaniu
z drogą wojewódzką nie posiada kontynuacji i połączenia z odbiornikiem. Wody opadowe
i roztopowe w stanie istniejącym spływają w sposób nieskoncentrowany poprzez pobocza
i skarpy i wsiąkają w okoliczny grunt. Po lewej stronie drogi zlokalizowane są latarnie oświetlenia
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ulicznego, po prawej stronie drogi kabel ziemny teletechniczny, ponadto w pasie drogowym nie
ujawniono innego uzbrojenia.
Południowy odcinek drogi powiatowej (od drogi wojewódzkiej do rzeki „Dunajec”) znajduje się
w obszarze objętym MPZP Gminy Nowy Targ na terenach przeznaczonych do zainwestowania –
obszar Harklowa 05 – Uchwała nr IX/76/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 października
2007 r. Zgodnie z § 31 ww. Uchwały przedmiotowy pas drogi oznaczono jako KZD – droga
zbiorcza (powiatowa). Dla dróg i ulic klasy KDZ Ustalona została szerokość w liniach
rozgraniczających wynosząca 20 m, jednakże zgodnie z pkt. 4 „w przypadkach uzasadnionych
istniejącym zagospodarowaniem terenu, bądź szczegółowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi –
dopuszcza się zmniejszenie szerokości dróg i ulic, w liniach określonych na rysunku planu, przy
zachowaniu pełnej zgodności parametrów technicznych i przekrojów poprzecznych
poszczególnych klas ulic z przepisami odrębnymi.
Droga zlokalizowana po północnej stronie Dunajca nie znajduje się w obszarze objętym
MPZP Gminy Nowy Targ na terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Knurów 07 –
Uchwała nr IX/78/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r.
Na podstawie domiarów wysokościowych sporządzonych na mapie zasadniczej oraz opinii
technicznej z 2005r. wykonanej na polecenie Prokuratury Rejonowej sprawdzono oraz
sporządzono wykaz niezgodności parametrów drogi z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [1].
Podstawa / Wyjaśnienia

Lp.

Opis zagadnienia

1.
2.

Zbyt mała szerokość jezdni (pasów ruchu) na odcinku
dojazdu (droga klasy Z) po stronie północnej
Zbyt mała szerokość niektórych poboczy

3.

Brak poszerzenia pasów ruchu na łuku kołowym

§ 37. Ust. 1 pkt 3) [1].
Jednakże w przypadku stosowania
barier energochłonnych szerokość
pobocza
powinna
odpowiednio
zwiększona.
§ 16. Ust. 1 pkt 1) [1].

4.

Brak wykształconych krzywych przejściowych

§ 22. Ust. 1 [1].

5.

Niewłaściwe parametry zjazdów
(Zjazd do pola namiotowego płn. pochylenie od korony
drogi 8,1%, potem do 10,5%
Zjazd po stronie południowej 7-7,5% od korony drogi)
Niewłaściwe pochylenie poprzeczne jezdni w stosunku
do łuku kołowego
(Strona południowa:
Lewy pas ruchu do 6,6%
Prawy pas ruchu do 4,8%
Strona północna:
Lewy pas ruchu do 2,8%
Prawy pas ruchu do 4,9%)
Właściwe pochylenia skarp nasypu drogowego:
(Płd. lewo 1:1,6 – 1:2
Płd. prawo 1:2,2 – 1:4
Płn. lewo 1:1,6 – 1:2
Płn. prawo 1:1,5 – 1:2.)

§ 78, § 79 [1].

6.

7.

§ 15. Ust. 1 pkt 4) [1].

§ 21. Ust. 3 pkt 1) lit. c) [1].

§ 42. Ust. 3 [1]
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Lp.

Opis zagadnienia

8.

Niewłaściwe pochylenia poprzeczne jezdni na prostej
(Strona południowa od 0,6%
Strona północna od 0%)
Niewłaściwe pochylenie poprzeczne poboczy (w tym na
łuku kołowym)
(Strona południowa:
Lewy pas ruchu 2,5-5%
Prawy pas ruchu 3,4 (na łuku) – 8% (na prostej)
Strona północna:
Lewy pas ruchu 7,5-9,2% na łuku, na prostej za mała
szerokość pobocza, stąd astronomiczne wyniki
pochylenia rzędu 20-25%
Prawy pas ruchu 6,5-10,5% na łuku, na prostej jw.)

9.

Podstawa / Wyjaśnienia
§ 17. Ust. 1 pkt 1) [1].

§ 37. Ust. 2 [1].

W opinii technicznej z 2005r. wykonanej na polecenie Prokuratury Rejonowej w zakresie branży
drogowej stwierdzono:
-znaczne różnice niwelety wykonanej w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego,
-brak wykonania rowów wykazanych w projekcie,
-zawężenie szerokości jezdni w stosunku do stanu projektowanego,
-brak prawidłowego nachylenia skarp.
Opinią objęto pierwotny zakres projektu od km 0+000,00 na krawędzi drogi wojewódzkiej do km ~
0+334,00.
Na podstawie wykonanych przez uprawnionego geodetę domiarów geodezyjnych nie
potwierdzono niewłaściwego ukształtowania skarp nasypów (co wykazano w opinii technicznej
z roku 2005). Jednocześnie w zakresie urządzeń odwodnieniowych - z punktu widzenia
przepisów prawa i literatury z zakresu odwodnienia dróg, wykonywanie rowów odwadniających
nie jest niezbędne. Zgodnie z literaturą [2] „Powierzchnie dróg i ulic zostają odwadniane dzięki
ich spadkowi podłużnemu i poprzecznemu. W ogólnym przypadku wody opadowe powinny
odpływać w sposób nieskoncentrowany, szeroką powierzchnią poprzez pobocze i skarpę nasypu
(…) O ile warunki miejscowe na to pozwolą, należy dążyć do odwodnienia poprzez wsiąkanie
w teren przyległy do powierzchni komunikacyjnych.”
3. STAN PROJEKTOWANY
4.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Z uwagi na
niezgodności parametrów drogi z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie opracowano wytyczne projektowe
i zalecenia mające na celu doprowadzenie dojazdów do mostu do stanu zgodnego z przepisami
i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie.
Zakres przedmiotowego opracowania – części drogowej obejmuje wykonanie dojazdów
do obiektu mostowego nad Dunajcem w ciągu drogi powiatowej w niezbędnym zakresie.
Rozwiązanie geometryczne jest zdeterminowane i ograniczone istniejącym obiektem mostowym
do którego konieczne jest dowiązanie sytuacyjne i wysokościowe.
ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE
Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych przedstawia rysunek nr D1 Plan zagospodarowania terenu.
Rozwiązania wysokościowe zawiera rysunek D4 Rozwiązanie wysokościowe, D2 Profil podłużny
a także D3, Przekroje konstrukcyjne, D5 Przekroje charakterystyczne .
Parametry odcinka „Z1-Z8”:
• droga powiatowa, kl. „Z” , Vp=40km/h,
• szerokość jezdni na odcinku prostym 2x3,0 m = 6,0 m,
• długość sumaryczna odcinka (wraz z obiektem)
- 311,04 m,
• długość dojazdu po stronie południowej („Z1-Z3”)
- 75,28 m,
• długość dojazdu po stronie północnej („Z4-Z8”)
- 101,26 m,
9

WYKONANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU TECHNICZNEGO MOSTU NA RZECE
DUNAJEC W KM 0+127,00 W MIEJSCOWOŚCI KNURÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1637K HARKLOWA
– TYLMANOWA ORAZ INWENTARYZACYJNO - PROJEKTOWEJ DOJAZDÓW DO MOSTU

• promienie łuku kołowego
- RH=60 m,
• pochylenie poprzeczne jezdni na prostej
- daszkowe 2,0%,
• pochylenie poprzeczne jezdni na łuku kołowym R=60m
- jednostronne 6,0%,
• parametry krzywej przejściowej przed łukiem kołowym R=60m - A=40,62 i L=27,50m,
• pochylenie podłużne
- od 0,30 do 5,40%,
• łuki pionowe wklęsłe
- R=600 m ,
• łuki pionowe wypukłe
- R=1000 m ,
• szerokość obustronnego pobocza
- 1,0 m na prostej, 1,75 m na
wysokich nasypach w miejscu występowania barier,
• pochylenia poprzeczne poboczy
- od 2 do 9 %,
• pochylenia skarp nasypów
- od 1:1,5 do 1:2,
• wyokrąglenia krawędzi jezdni
- R=100m,
• skosy załomów krawędzi jezdni
- 1:30.
Z uwagi na przebudowę odcinków dojazdów do obiektu w ciągu DP oraz niekorzystną obecną
lokalizację istniejących 3 z 4 zjazdów zlokalizowanych po obu stronach drogi - 2 nielegalne
zjazdy po stronie zachodniej zostały przeznaczone do likwidacji a 2 po stronie wschodniej
do przebudowy. W niniejszym opracowaniu nakreślono propozycję tej przebudowy.
Parametry przyjętych do przebudowy zjazdów (odcinki początkowe z kostki betonowej):
• szerokość zjazdu w miejscu połączenia z drogą powiatową z uwzględnieniem wyokrągleń
- ok. 14,5 m,
• szerokość zjazdu
- min. 5,0 m,
• długość w granicy pasa drogowego
- zmienna,
• promienie wyokrąglające krawędzie zjazdu
- R= 5m,
• pochylenie podłużne
- Imax=5%,
• pochylenie poprzeczne - przechodzące od jednostronnego pochylenia i=0,5% i 3,0%
do dostosowanego do istniejącego pochylenia podłużnego drogi powiatowej.
Projektowana oś zjazdów przecina się pod kątem 90° z krawędzią DP.
Na odcinku 5 m od krawędzi drogi powiatowej wykonać zjazdy o konstrukcji z kostki betonowej
z obramowaniem opornikiem lub krawężnikiem ulicznym ułożonym na płask, na dalszym odcinku
zastosować nawierzchnię z kruszywa z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem. Zjazd
po stronie południowej (na szlak rowerowy) dowiązać wysokościowo i sytuacyjnie do stanu
istniejącego. Zjazd po stronie północnej (na pole namiotowe), który ma przebiegać równolegle do
drogi wykształtować zgodnie z przekrojem „E-E” tj.– jezdnia zjazdu szer.3,5 m, obustronne
pobocza szer. 0,75m.
Dla zaprojektowanej geometrii jezdni sprawdzono warunki przejezdności dla przypadku mijania
się pojazdów miarodajnych na łukach co przedstawiono na rys D7. Pojazd miarodajny – ciągnik
siodłowy dł. 16,5 m.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem.
ZESTAWIENIE ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- nawierzchnia jezdni DP z betonu asfaltowego 1239 m2,
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 71 m2,
- pobocza z kruszywa łamanego 593 m2,
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa podwójnie powierzchniowo utrwalana 187 m2,
- zieleń niska - skarpy nasypów 611 m2,
- opornik granitowy 12x30 cm 392 m,
 krawężnik granitowy 15x30 22 m,
 krawężnik betonowy 15x30 cm 11 m,
- opornik betonowy 12x25 cm 32 m,
 krawężnik granitowy skośny 8 m,
 stalowa bariera energochłonna 238 m.
4.2 ODWODNIENIE
Odwodnienie układu komunikacyjnego zapewnione będzie przez normatywne spadki podłużne
i poprzeczne jezdni i poboczy. Wody opadowe i roztopowe będą równomiernie spływać przez
umocnione kruszywem pobocze i skarpy nasypu o warstwie wierzchniej z ziemi urodzajnej
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obsianej mieszaniną traw. Projektowana geometria układu drogowego zapewnia brak zastoisk
wodnych, miejsc bezodpływowych. Otoczenie i charakter przedmiotowego odcinka drogi
(wysokie nasypy, biegnące wzdłuż nasypów drogi rolne, szlak rowerowy, bliskość rzeki)
utrudniają wykonanie odwodnienia przez system rowów drogowych. W celu ulepszenia
warunków spływu zabudowany na krawędzi nawierzchni bitumicznej opornik od strony pobocza
zaprojektowano jako odkryty na 3 cm. Droga poprowadzona jest na całym odcinku na nasypach
wykonanych z gruntów niewysadzinowych. W ramach niniejszego opracowania wkreślono szkic
linii podziałowych pod pas drogowy, granica pasa drogowego ma być oddalona
o ok. 3 m od krawędzi projektowanej bądź istniejącej skarpy co umożliwi zagospodarowanie wód
w pasie drogowym. Uksztaltowanie wyrównania terenu od projektowanych skarp w miarę
możliwości przyjęto ze skłonem na zewnątrz do granic pasa drogowego. Naturalna rzeźba terenu
ze skłonem do koryta rzeki umożliwi odpływ wód zarówno po powierzchni jak i wód gruntowych.
4.3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.
Podłoże pod konstrukcję nawierzchni zbudowane jest z gruntów nasypowych które
zakwalifikowano do grupy nośności G1.
Zgodnie z informacją od Zarządcy drogi przyjęto kategorię ruchu KR3.
Konstrukcje zaprojektowano indywidualnie oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Półsztywnych KTKNPiP).
Przyjęto następujące rodzaje konstrukcji:
1. Jezdnia drogi powiatowej, KR3, G1:
- warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S
- 4 cm
- warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W
- 5 cm
- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P
- 7 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, frakcji 0/31,5mm, wskaźnik
CBR≥80%, o wymaganym wtórnym module odkształcenia E2≥160MPa oraz E2/E1 ≤2,2
- 20cm
RAZEM
- 36cm
Podłoże gruntowe (grunt nasypowy grupy nośności G1) o wymaganym wtórnym module odkształcenia
E₂≥100MPa oraz E2/E1≤2,2 lub wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00 *
* - W przypadku gdy uzyskanie podanych parametrów podłoża będzie niemożliwe należy zastosować
działania mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających w celu uzyskania podanych
wymagań nośności i zagęszczenia zgodnych z PN-S-02205:1998.

2. Jezdnia zjazdów-konstrukcja na 5 m od krawędzi drogi, KR1, G1:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze szarym
- 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, frakcji 0/31,5mm,
o wymaganym wtórnym module odkształcenia E2≥100MPa oraz E2/E1 ≤2,2
- 20cm
- warstwa odcinająca - materiał niewysadzinowy, wymagane parametry: wskaźnik zagęszczenia
Is≥1,00 lub wtórny moduł odkształcenia E2≥60MPa oraz E2/E1 ≤2,5
-15cm
RAZEM
- 46cm
Podłoże gruntowe (grunt nasypowy grupy nośności G1) zagęszczone i wyprofilowane mechanicznie
do wskaźnika Is≥0,97 lub do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2≥25MPa *
* - W przypadku gdy uzyskanie podanych parametrów podłoża będzie niemożliwe należy zastosować
działania mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających w celu uzyskania podanych
wymagań nośności i zagęszczenia zgodnych z PN-S-02205:1998.

3. Jezdnia zjazdów-konstrukcja na odcinku poza 5 m od krawędzi drogi, KR1, G1:
2×skropienie emulsją asfaltową i grys 2-5mm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, frakcji 0-31,5mm,
o wymaganym wtórnym module odkształcenia E₂≥60MPa oraz E2/E1 ≤2,2
- 20 cm
- warstwa odcinająca - materiał niewysadzinowy wymagane parametry: wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00
lub wtórny moduł odkształcenia E2≥40MPa oraz E2/E1 ≤2,
- 15cm
RAZEM
- 35cm
Podłoże gruntowe (grunt nasypowy grupy nośności G1) zagęszczone i wyprofilowane mechanicznie do
wskaźnika Is≥0,97 lub do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia E2≥25MPa *
* - W przypadku gdy uzyskanie podanych parametrów podłoża będzie niemożliwe należy zastosować
działania mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających w celu uzyskania podanych
wymagań nośności i zagęszczenia zgodnych z PN-S-02205:1998.
-

Szczegół konstrukcji nawierzchni bitumicznej na połączeniu z nawierzchnią istniejącą pokazano
na rysunkach przekroi konstrukcyjnych.
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Wymianę konstrukcji nawierzchni wykonać także w obszarze płyt przejściowych (do dylatacji).
Zakłada się wykorzystanie istniejącej płyty przejściowej z uwagi na ścisłe dowiązanie
geometryczne do istniejącego obiektu.
Do umocnienia poboczy przy jezdni przyjęto 15cm grubości warstwę kruszywa łamanego frakcji
0/25mm (ew. destrukt asfaltobetonowy), zaś przy zjazdach o nawierzchni podwójnie
powierzchniowo utrwalonej grubości 20 cm. Górna warstwa pobocza w miejscu zabudowy
słupków barier ochronnych powinna mieć wskaźnik zagęszczenia gruntu Is≥0,95.
Jako umocnienie skarp zaprojektowano 15 cm warstwę ziemi urodzajnej z obsianiem nasionami
traw. W miejscach występowania skarp nasypów zastosować zasadnicze nachylenie 1:1,5
lokalnie do 1:2.
Zastosowano następujące elementy krawędziowe:
Opornik drogowy, granitowy 12x30cm, szczegół nr 1 – jako podstawowy element
ograniczający jezdnię zastosowano oporniki kamienne wtopione na „0” od strony jezdni, opornik
w przypadku spływu wód z jezdni na pobocze powinien być odkryty od strony pobocza na 3 cm.
Granitowy krawężnik typu ulicznego 15x30cm, szczegół nr 2 – w celu wymiany istniejących
krawężników betonowych na płycie przejściowej zastosowano krawężniki granitowe, odkrycie jak
w stanie istniejącym.
Betonowy krawężnik typu ulicznego, 15x30cm ułożony na płask, szczegół nr 3 –
na zakończeniu krawędzi zjazdów z kostki betonowej zastosować krawężnik uliczny ułożony
na płask.
Betonowy opornik drogowy, 12x25cm, szczegół nr 4 – zastosować jako obramowanie
bocznych krawędzi zjazdu o nawierzchni z kostki bet.
Granitowy krawężnik ukośny zmiennej wysokości – zastosować na odcinku 2 m pomiędzy
wymienianymi krawężnikami granitowymi 15x30cm na płycie przejściowej (odkrycie jak w stanie
istniejącym ok. 12/14 cm) a projektowanymi opornikami 12x25 cm wtopionymi na „0”.
Projektowane elementy krawędziowe należy układać bezpośrednio na wilgotnym, świeżym
niestężonym betonie – ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Wymiary ław
przedstawiono na właściwym dla danego elementu krawędziowego szczególe.
4.4 ROBOTY ZIEMNE
Projektowaną niweletę drogi poprowadzono po śladzie istniejących rzędnych jednakże
zmianie ulega geometria w planie i parametry drogi (poszerzenie) stąd zachodzi potrzeba
poszerzenia istniejących skarp. Projektuje się skarpy o nachyleniu 1:1,5.
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości
do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4 % ± 1 % w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku
dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub
w różnym czasie. Roboty ziemne, dobór materiałów a także wszelkie wymagania i badania
dotyczące drogowych robót ziemnych należy przyjmować zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
Z uwagi na zabudowę nowej pełnej konstrukcji jezdni, stary układ warstw należy rozebrać,
pakiet bitumiczny sfrezować (uzyskany destrukt można wykorzystać do zabudowy w pobocza
drogi pod warunkiem, że nie zawiera on części smolistych). Po wykorytowaniu sprawdzić
parametry podłoża przed zabudową nowych warstw konstrukcyjnych.
Roboty ziemne zaleca się prowadzić przy udziale nadzoru geotechnicznego
reprezentowanego przez osobę z Certyfikatem Polskiego Komitetu Geotechniki, zgodnie
z przepisami BHP i sztuką budowlaną. Sporządzić szczegółowe specyfikacje techniczne
na wszystkie roboty ziemne.
4.5 ORGANIZACJA RUCHU
Dla projektowanego układu komunikacyjnego nie przewiduje się zasadniczych zmian
istniejącego oznakowania pionowego. Oznakowanie poziome należy uzupełnić o linie
segregacyjne także na odcinku obiektu mostowego. Istniejące bariery energochłonne muszą ulec
przebudowie z uwagi na zmianę geometrii drogi oraz zmianę przepisów i normatywów
technicznych. Istniejące oznakowanie poziome i pionowe należy zinwentaryzować oraz
dopasować do zmienionej geometrii drogi. Sprawdzić warunki widoczności. W niniejszym
opracowaniu na podstawie Wytycznych projektowych stosowania drogowych barier ochronnych
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przyjęto parametry i lokalizację barier. Dla istniejących zagrożeń dla ruchu kołowego, który
stanowi nasyp o wysokości ponad 3,5 m o nachyleniu większym niż 1:3 oraz parametrów drogi
na podstawie ww. wytycznych przyjęto bariery N2/W2. Lico prowadnicy dla drogi kl. Z musi być
oddalone od krawędzi jezdni o 1,0 m, na szerokość pobocza wpływa także szerokość bariery
oraz minimalna wymagana odległość bariery od krawędzi nasypu.
Powyższe należy traktować jako zalecenie – dla wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
na tym odcinku drogi publicznej konieczne jest sporządzenie projektu organizacji ruchu,
pozyskanie opinii KPP Policji oraz jej zatwierdzenie przez Zarządcę drogi.
4.6 ZALECENIA PROJEKTOWE
W celu realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy sporządzić następujące
opracowania i pozyskać wymagane stosownymi przepisami opinie, decyzje, uzgodnienia :
1. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.
2. Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.
3. Projekt warsztatowy barier energochłonnych, z uwzględnieniem szczegółu połączenia
z proj. barierami mostowymi oraz wytycznych GDDKiA dot. barier.
4. Projekt wykonawczy dojazdów w zakresie przedmiarów, kosztorysów, szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wszystkie roboty
drogowe.
5. Informacja BIOZ.
6. Projekt podziałów nieruchomości celem ich przejęcia na poszerzenie pasa drogowego.
7. Projekt wykonawczy przebudowy kolidującego teletechnicznego kabla doziemnego
poprzedzony pozyskaniem wywiadów branżowych, warunków technicznych, opinii
właściwego Zespołu uzgodnień dokumentacji projektowej, sporządzenia niezbędnego
fragmentu mapy do celów projektowych.
8. Projekt wykonawczy przebudowy kolidującego oświetlenia ulicznego poprzedzony
pozyskaniem wywiadów branżowych, warunków technicznych, opinii właściwego Zespołu
uzgodnień dokumentacji
projektowej, sporządzenia niezbędnego fragmentu mapy
do celów projektowych.
9. Z uwagi wysokość istniejących nasypów bliską 6,0 m, nieznany materiał z jakiego zostały
wykonany, bliskość rzeki (potencjalne tereny zalewowe), konieczność potwierdzenia
w warunkach budowy parametrów nośności i zagęszczenia nasypów (a także przyjętej
grupy nośności podłoża), projektowanego poszerzenia istniejących budowli ziemnych
oraz dla potrzeb sporządzenia projektu odwodnienia wgłębnego należy wykonać
rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Roboty ziemne zaleca się prowadzić przy
udziale nadzoru geotechnicznego reprezentowanego przez osobę z Certyfikatem
Polskiego Komitetu Geotechniki, w razie potrzeby wykonać niezbędne obliczenia w tym
stateczności skarp.
4.7 UWAGI KOŃCOWE
a) Przed przystąpieniem do robót wejście w teren uzgodnić z administratorami dróg i uzbrojenia,
b) Roboty realizować zgodnie z przepisami BHP i normami, pod kontrolą osoby posiadającej
stosowne uprawnienia. Roboty należy oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi.
Przed przystąpieniem do robót wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu.
c) W pobliżu istniejących urządzeń lub sieci uzbrojenia prace wykonywać ręcznie i pod nadzorem
upoważnionego administratora sieci.
d) Sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez właściciela sieci.
e) Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci wykonywać należy zgodnie z normami
i przepisami obowiązującymi w budownictwie.
f) Lokalizację podziemnych urządzeń, sieci w terenie należy określić poprzez dokonanie
przekopów kontrolnych w obecności przedstawiciela administratora sieci.
g) Na odcinkach wykonywanych wykopów należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię (przywrócić
do stanu pierwotnego) np. jezdni, pobocza, zjazdu, zieleńca itp.
h) Teren przyległy po ukończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego. Zwrócić uwagę na
przeciwdziałanie zanieczyszczeniom przez koła pojazdów budowy istniejących dróg przyległych
które powodują ich degradację np. poprzez zamontowanie myjki kół.
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i) Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy
ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie winne być
traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów
dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego
rozstrzygnięcia problemu.
j) Wszystkie wyroby budowalne muszą posiadać oznaczenie CE lub znak budowlany zgodnie
z ustawą o wyrobach budowlanych – muszą posiadać dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
k) Podczas realizacji robót oprócz wytycznych zawartych w niniejszym projekcie stosować
w odniesieniu do procesów budowlanych i jakości wyrobów zapisy zawarte w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), które powinny być
składnikiem projektu wykonawczego.
l) Po zakończeniu budowy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą.
ł) Po uzyskaniu prawa do terenu przewidzianego niniejszym projektem do wykupu przez
Zarządcę drogi, należy wykonać dokumentację geologiczną w celu określenia sposobu
posadowienia poszerzanego nasypu.
m) Dokumentacja specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie układu komunikacyjnego
stanowi tylko część projektowanej infrastruktury na działkach Inwestora stąd należy wzajemnie
skoordynować prace (szczególnie przy jednoczesnym ich wykonywaniu) z uwzględnieniem ich
racjonalnej kolejności, a także przeprowadzić rozpoznanie terenu pod kątem już ewentualnie
wykonanych na tym terenie robót z zakresu innych branż.
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II.

SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERYJNA MOSTOWA
ZAKRES OPRACOWANIA: Obiekt mostowy
1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres przedmiotowego opracowania – części mostowej obejmuje ekspertyza obejmująca
określenie stanu technicznego obiektu mostowego na rzece Dunajec w km 0+127,00
w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa, sprawdzenie
zgodności obiektu z przepisami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie. W przypadku niezgodności, opracowanie wytycznych
projektowych i zaleceń mających na celu doporowadzenie obiektu mostowego do stanu
zgodnego z przepisami i warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie.

PODSTAWY OPRACOWANIA
1. Książka obiektu mostowego dla Mostu w ciągu drogi 1637K, w km 0+126, w miejscowości
Knurów nad rzeką Dunajec,
2. Projekt wykonawczy mostu przez rzekę Dunajec,
3. Postanowienie PINB Nowy Targ nr 47/2018, znak: PINB-73550/GNT-7/2006 z dnia
11.05.2018,
4. Opinia techniczna sporządzona przez biegłych sądowych w 2005r, na polecenie Prokuratury
Rejonowej,
5. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego.
6. Wizje w terenie
7. Dokumentacja fotograficzna wykonana w listopadzie 2018 r,
8. Załącznik do zarządzenia Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7
lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych
obiektów inżynierskich,
9. 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. 2000 nr 63 poz. 735) z późniejszymi zmianami,
10. 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. 1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami,
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z
późniejszymi zmianami,
12. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz przepisów dotyczących przedsięwzięć wymagających
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
13. Wytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych – opracowane przez ZDW
w Katowicach i GDDKiA.
2. STAN ISTNIEJĄCY
Obiekt znajduje się w miejscowości Knurów w powiecie nowotarskim, w ciągu drogi 1673K
w km 0+127. Przeszkodę stanowi rzeka Dunajec. Oś mostu usytuowana pod kątem 74o
względem osi rzeki.
Obiekt mostowy znajduje się na działkach 1277/37, 2336, 2337, 2346/1, 2346/3, 2346/4.
Konstrukcję nośną mostu stanowi ustrój ciągły z betonu sprężonego, w formie skrzynki. Skrzynka
jedno komorowa o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu. Długość obiektu wynosi
123,55 m. Długość całkowita ze skrzydłami wynosi 132,68 m. Ustrój nośny to ciągła belka
trójprzęsłowa o rozpiętościach 33,5 + 54,1 + 33,5 m i zmiennej wysokości – wysokość
zwiększona nad podporami. Nad podporami wysokość wynosi 2,90 m, w środku rozpiętości
przęsła 2,15 m. Szerokość całkowita wynosi 9,40 m. Nośność obiektu zaprojektowano dla klasy
obciążeń B, wg PN-91/S-10042.
Podpory skrajne wykonano jako kątowe ściany żebrowe. Żebra wewnętrzne są wydłużone
stanowią podparcia łożysk ustroju nośnego. Żebra zewnętrzne pełnią funkcję skrzydeł
przyczółka. Podpory skrajne osadzone na palach dł. 7,0 m i średnicy 1,20 m. Podpory pośrednie
wykonane w formie filarów tarczowych z ukośnymi ścianami, zamocowanymi w fundamencie.
Posadowienie na palach wierconych dł. 9,0 m, średnica pali 1,20 m.
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Spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny 2%. Izolacja dwuwarstwowa gr. 6 mm.
Nawierzchnia składa się z warstwy wiążącej o gr. 50 mm oraz warstwy ścieralnej gr. 40 mm.
Szerokość nawierzchni 6,00 m. Kapy chodnikowe betonowe, krawężniki granitowe. Nawierzchnia
chodnika z asfaltu twardolanego spadek poprzeczny 2%. W kapach chodnikowych zainstalowane
rury HDPE śr. 100 mm, w których zlokalizowano przewód teletechniczny. Balustrady stalowe z
zamocowanymi prowadnicami typu B. Zainstalowano blokowe urządzenia dylatacyjne.
Odprowadzenie wody przez wpusty zlokalizowane w ciągu osi odwodnienia przy krawężnikach,
rury i kolektor zbiorczy umieszczony w ustroju nośnym.
OCENA STANU TECHNICZNEGO WIADUKTU
Przeprowadzona ekspertyza nie wykazała uszkodzeń mogących świadczyć o ograniczeniu
nośności i stateczności przez obiekt. Nośność obiektu zaprojektowano dla klasy obciążeń B,
wg PN-91/S-10042 odpowiadającej nośności 40 t. Aktualna nośność obiektu wynosi 40 t.
Obiekt w ogólnym dobrym stanie technicznym. W celu przedłużenia żywotności należy wykonać
prace wyszczególnione w pkt. 3.1.1
Obiekt został wyposażony w blokowe urządzenia dylatacyjne. Trwałość urządzeń dylatacyjnych
określa się na około 20 lat. Ze względu na rok wbudowania urządzeń oraz zacieki na przyczółku
wskazujące na awaryjny stan urządzenia dylatacyjnego należy przeprowadzić jego wymianę.
Zaleca się wbudowanie urządzenia modułowego o dopuszczalnych przesuwach +/- 40 mm.
Dopuszcza się zbudowanie innego urządzenia, wybranego przez zarządcę, spełniającego
warunki zakresu pracy.
W tabeli przedstawiono ocenę stanu technicznego elementów obiektu inżynierskiego.
Średnia ocena stanu technicznego:
4,00
Ogólna ocena stanu technicznego obiektu: 4,00
Tabela 1 Arkusz oceny stanu technicznego elementów obiektu inżynierskiego
L.p.

Element

1.

Nasypy i skarpy
Skarpy przy obiekcie bez umocnienia, skarpy pod obiektem umocnione u podnóża narzutem
kamiennym. Na skarpie przyczółek dawnego mostu. Występuje wegetacja roślin.
Stan skarp i nasypów zadowalający (ocena 4,0).
Dojazdy w obrębie skrzydeł
Nawierzchnia jezdni na dojazdach z betonu asfaltowego. Występują liczne spękania
poprzeczne na całej długości dojazdów. Brak krawężników. Zanieczyszczenie naniesionym
gruntem. Brak koryt odwadniających wzdłuż jezdni.
Stan dojazdów niepokojący (ocena 3,0).
Stan nawierzchni jezdni
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Występuje nieznaczne zanieczyszczenie wzdłuż
krawężników. Spękania poprzeczne w odstępach ok. 2,0 m.
Stan nawierzchni zadowalający (ocena 4,0).
Stan chodników i krawężników
Nawierzchnia chodnika z asfaltu twardolanego. Nie stwierdzono uszkodzeń zagrażających
bezpieczeństwu pieszych. Nieznaczne ubytki nawierzchni.
Krawężniki kamienne. W rejonie krawężników, na jezdni, nieznaczne zanieczyszczenia
szczątkami roślin.
Stan chodników i krawężników określa się jako zadowalający (ocena 4,0).
Stan balustrad, bariery ochronne i osłon
Balustrady stalowe. Ogniska korozji w rejonie podparcia. Deformacja balustrady przy wjeździe
na obiekt. Elementy bariery zamocowane do balustrady nie spełniają swojej funkcji. Bariery
na dojazdach zdeformowane, nastąpiło przemieszczenie słupków barier.
Stan określa się jako niepokojący (ocena 3,0).
Stan urządzeń odwadniających
Odwodnienie realizowane przez spadki podłużne i poprzeczne, które kierują wody opadowe
i roztopowe do wpustów rozmieszczonych wzdłuż obiektu. Wody kierowane są poprzez
wpusty do kolektorów zbiorczych znajdujących się w ustroju nośnym. Wpusty drożne, brak
zanieczyszczeń.
Stan określa się jako odpowiedni (ocena 5,0).
Stan izolacji pomostu
Brak widocznych uszkodzeń izolacji pomostu.
Stan odpowiedni (ocena 5,0).

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.
10.1

10.2

11.

Stan urządzeń dylatacyjnych
Na obiekcie zainstalowane blokowe urządzenia dylatacyjne. Występują deformacje elementów
gumowych oraz ubytki nawierzchni w rejonie urządzeń. Znaczne zacieki na przyczółkach
wskazują na uszkodzony system odwodnienia urządzeń. Nieprawidłowe przykrycie szczelin
dylatacyjnych na kapach chodnikowych. Wykonano prowizoryczne przykrycie z desek, które
nie zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wodami opadowymi.
Stan techniczny przykryć szczeliny dylatacyjnej określa się jako niedostateczny (ocena 2,0).
Stan łożysk
Łożyska na obiekcie garnkowe. Nie stwierdzono uszkodzeń łożysk.
Stan określa się jako odpowiedni (ocena 5,0).
Stan konstrukcji przęseł
Stan dźwigarów głównych
Dźwigary główne skrzynkowy, betonowe, monolityczne. Stwierdzono nieznaczne
zanieczyszczenie przez graffiti oraz zacieki w rejonie sączków.
Stan dźwigarów określa się jako zadowalający (ocena 4,0).
Stan płyty pomostu
Płyta pomostowa betonowa. Brak widocznych uszkodzeń wskazujących na nieodpowiedni
stan płyty pomostowej.
Wsporniki podchodnikowe betonowe. Nie stwierdzono występowania uszkodzeń.
Stan płyty pomostowej określa się jako odpowiedni (ocena 5,0).
Stan podpór

11.1

Stan przyczółków
Przyczółki betonowe, zatopione w skarpie. Na powierzchniach betonowych graffiti
i zanieczyszczenia. Znaczne zacieki, wykwity i osady powstałe w wyniku przecieku wody
przez urządzenie dylatacyjne.
Stan przyczółków określa się jako niepokojący (ocena 3,0).

11.2

Stan filarów
Filary betonowe, słupowe, bez oczepów. Powierzchnia pokryta przez graffiti. Lokalne rdzawe
zacieki.
Stan filarów określa się jako zadowalający (ocena 4,0)

11.3

Konstrukcje oporowe, skrzydełka
Skrzydełka zatopione w nasypie. Brak uszkodzeń na powierzchni.
Stan skrzydełek określa się jako odpowiedni (ocena 5,0).

12.

Przestrzeń podmostowa i otoczenie obiektu
Pod obiektem wegetacja roślin. Teren nieuporządkowany. Przejazd pod obiektem o
nawierzchni nieutwardzonej.
Stan określa się jako zadowalający (ocena 4,0).
Administrator i stan urządzeń obcych:
Przewód teletechniczny zlokalizowany w kapie obiektu. Brak oceny wizualnej.

13.
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Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Widok na dojazd do obiektu. Spękania poprzeczne nawierzchni.

Fot. 2. Widok na dźwigar z boku. Przejazd pod obiektem.
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Fot. 3. Skarpy przy dojeździe do obiektu.

Fot. 4. Widok na przyczółek i ściankę zapleczną. Znaczne przecieki wody, osady, wykwity i
zanieczyszczenie. Rozmycie skarpy pod obiektem. Nieprawidłowe odwodnienie.
Uszkodzenia wskazują na awarię urządzeń dylatacyjnych.
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Fot. 5. Widok na obiekt z boku. Teren pod obiektem nieuporządkowany.

Fot. 6. Widok na ustrój nośny. Koryto w stanie prawidłowym. Widoczna podpora starego
mostu.
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Fot. 7. Widok na nawierzchnię chodnika i jezdni. Spękania nawierzchni jezdni.
Zanieczyszczenia przy krawężnikach. Elementy bariery zamocowane do balustrady.

Fot. 8. Deformacja balustrady i bariery przy wjeździe na obiekt. Brak chodnika na dojazdach.
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Fot. 9. Nawierzchnia w rejonie szczeliny dylatacyjnej. Nieprawidłowe przykrycie szczeliny na
chodnikach wykonane z desek. Urządzenie dylatacyjne blokowe na jezdni zdeformowane,
nie zapewnia szczelności. Przecieki na przyczółku spowodowane awarią urządzenia.

Fot. 10. Brak osłony szczeliny dylatacyjnej na gzymsie. Zacieki na powierzchni gzymsów.
Zanieczyszczenia przyczółka i ławy podłożyskowej. Graffiti na powierzchniach betonowych.
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Fot. 11. Widok na przyczółek. Znaczne zacieki na powierzchni przyczółka i ścianki
zaplecznej.

Fot. 12. Widok na podporę pośrednią. Znaczne zanieczyszczenie przez graffiti, widoczne
rdzawe zacieki. Wegetacja roślin na terenie przyległym.
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Na podstawie wizji w terenie oraz, książki obiektu mostowego oraz projektu wykonawczego
przedmiotowego mostu wykonano porównanie obiektu z 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. Na podstawie oględzin i porównania
stanu istniejącego z obowiązującymi rozporządzeniami stwierdzono uchybienia mogące wpływać
negatywnie na bezpieczeństwo ruchu publicznego i trwałość konstrukcji.
Podstawa / Wyjaśnienia

Lp.

Opis zagadnienia

1.

§. 259 [7]

3.

Brak barier energochłonnych, elementy w postaci
prowadnic typu B zamocowane do balustrady.
Zbyt małe pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika
(2%)
Konieczność zwężenia chodnika do szerokości 1,25 m

4.

Brak wodowskazów

§ 298, ust. 1, pkt 2 [7]

2.

§ 103 [7]
§ 44 ust. 2 [7]

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Z uwagi na niezgodności parametrów obiektu z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie opracowano wytyczne projektowe
i zalecenia mające na celu doprowadzenie mostu do stanu zgodnego z przepisami i warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Projektowane prace zgodnie z §3, pkt 7a [9] kwalifikują się jako przebudowa. Obiekt nie został
wpisany na listę zabytków.
Zakres przedmiotowego opracowania – części mostowej obejmuje wykonanie prac w zakresie
obiektu mostowego w niezbędnym zakresie. Rozwiązania stosowane na obiekcie mostowym
są zdeterminowane i ograniczone szerokością i układem pomostu. Zakres prac mających na celu
dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów wyszczególniono w pkt 3.1.2.
W kwestii bezpieczeństwa zgodnie z §. 259 [7] obiekt nie jest wyposażony w bariery
energochłonne. Elementy bariery w postaci prowadnic typu B zostały zamocowane
do balustrady, która nie zapewnia odpowiedniego poziomu pochłaniania energii uderzenia.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w przekroju poprzecznym zaleca się wykonanie
barieroporęczy H2/W2 w miejsce istniejącej balustrady. Lokalizacja barieroporęczy w przekroju
poprzecznym przedstawiona w części rysunkowej.
Zgodnie z § 103 [7] w rzeczonym przypadku pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić
nie mniej niż 3%. Zgodnie z projektem pochylenie wynosi 2%. Podczas prac związanych
z wymianą balustrad należy wykonać prace związane z usunięciem nawierzchni chodnika
i wykonania nowej nawierzchni o pochyleniu poprzecznym nie mniejszym niż 3%, w kierunku osi
obiektu. Nowa nawierzchnia chodników powinna zostać wykonana jako nawierzchnia na bazie
żywic epoksydowych.
Zgodnie z § 44 ust. 2 [7] szerokość chodnika w przypadku przebudowy może zostać zmniejszona
do 1,25 m. Podczas prac związanych z wymianą balustrad na barieroporęcz należy dopilnować
wykonania chodnika o skrajni poziomej nie mniejszej niż 1,25 m.
Podczas oględzin obiektu w rejonie koryta nie zlokalizowano wodowskazów wymaganych
w przypadku mostów, zgodnie z § 298, ust. 1, pkt 2. [7]. Ze względu na istotny wpływ rzeki na
tereny zlokalizowane przy obiekcie należy zainstalować wodowskazy zgodnie z obowiązującymi
standardami.
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Na chodnikach zostało wykonane nieprawidłowe przykrycie szczelin dylatacyjnych. Przykrycie
wykonane z desek nie zapewnia odpowiedniej szczelności i nie zabezpiecza elementów
betonowych podpór przed oddziaływaniem wody. Na kapach należy wykonać taki sam typ
urządzenia dylatacyjnego jak na jezdni obiektu.
ZESTAWIENIE ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1.1 Prace mające na celu przywrócenie dobrego stanu technicznego
- Rozbiórka nawierzchni w rejonie urządzenia dylatacyjnego
24,00 m2
- Rozbiórka blokowego urządzenia dylatacyjnego
12,00 mb
- Odkucie betonu ustroju nośnego i ścianki zaplecznej
2,20 m3
- Montaż dylatacyjnych urządzeń modułowych
12,00 mb
- Uzupełnienie odkutego betonu
2,20 m3
- Izolacja z papy termozgrzewalnej
24,00 m2
- Wykonanie warstwy wiążącej AC16W 5 cm
24,00 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 4 cm
24,00 m2
3.1.2 Prace mające na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów
 Demontaż balustrady
270,00 mb
 Rozbiórka nawierzchni chodnika
450,00 m2
 Beton wyrównawczy na kapach chodnikowych
13,50 m3
 Nawierzchnia kap chodnikowych na bazie żywic epoksydowych
450,00 m2
 Montaż barieroporęczy
270,00 m3
 Montaż wodowskazów
4 szt.
3.2 ZALECENIA PROJEKTOWE
W celu realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy sporządzić następujące
opracowania i pozyskać wymagane stosownymi przepisami opinie, decyzje, uzgodnienia :
1. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.
2. Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem,
3. Projekt warsztatowy barier energochłonnych, z uwzględnieniem szczegółu połączenia z proj.
barierami drogowymi
4. Projekt wykonawczy przebudowy obiektu w zakresie przedmiarów, kosztorysów,
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
na wszystkie roboty mostowe,
5. Informacja BIOZ,
3.3 UWAGI KOŃCOWE
a) Przed przystąpieniem do robót wejście w teren uzgodnić z administratorami dróg i uzbrojenia,
b) Roboty realizować zgodnie z przepisami BHP i normami, pod kontrolą osoby posiadającej
stosowne uprawnienia. Roboty należy oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi.
Przed przystąpieniem do robót wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu.
c) W pobliżu istniejących urządzeń lub sieci uzbrojenia prace wykonywać ręcznie i pod nadzorem
upoważnionego administratora sieci.
d) Sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez właściciela sieci.
e) Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci wykonywać należy zgodnie z normami
i przepisami obowiązującymi w budownictwie.
f) Lokalizację podziemnych urządzeń, sieci w terenie należy określić poprzez dokonanie
przekopów kontrolnych w obecności przedstawiciela administratora sieci.
g) Na odcinkach wykonywanych wykopów należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię (przywrócić
do stanu pierwotnego) np. jezdni, pobocza, zjazdu, zieleńca itp.
h) Teren przyległy po ukończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego. Zwrócić uwagę
na przeciwdziałanie zanieczyszczeniom przez koła pojazdów budowy istniejących dróg
przyległych które powodują ich degradację np. poprzez zamontowanie myjki kół.
i) Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy
ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie winne być
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traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów
dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego
rozstrzygnięcia problemu.
j) Wszystkie wyroby budowalne muszą posiadać oznaczenie CE lub znak budowlany zgodnie
z ustawą o wyrobach budowlanych – muszą posiadać dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
k) Podczas realizacji robót oprócz wytycznych zawartych w niniejszym projekcie stosować
w odniesieniu do procesów budowlanych i jakości wyrobów zapisy zawarte w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), które powinny być
składnikiem projektu wykonawczego.
l) Po zakończeniu budowy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą.
m) Dokumentacja specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie obiektu mostowego stanowi
tylko część projektowanej infrastruktury na działkach Inwestora stąd należy wzajemnie
skoordynować prace (szczególnie przy jednoczesnym ich wykonywaniu) z uwzględnieniem ich
racjonalnej kolejności, a także przeprowadzić rozpoznanie terenu pod kątem już ewentualnie
wykonanych na tym terenie robót z zakresu innych branż.
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III.

ZAŁĄCZNIKI
1.Uprawnienia projektantów i sprawdzającego.
2.Zaświadczenia projektantów i sprawdzającego z PIIB.
3.Wykaz zajętości nieruchomości do propozycji zmian własnościowych.
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Działki na których jest zlokalizowana inwestycja - objęte ograniczonym
prawem rzeczowym i/lub stanowiące pas drogowy:
2336; 1240/60; 1277/37; 1277/35; 2337.
Obiekt mostowy znajduje się na działkach 1277/37, 2336, 2337, 2346/11. W celu doprowadzenia
obiektu mostowego do obowiązujących standardów konieczne będzie czasowe zajęcie terenu
wyżej wymienionych działek. W przypadku każdej z nich zostanie zajęty niewielki w stosunku do
ich wielkości terenu.
Dla działki 1273/37 zajęcie terenu około 6,50 m2, dla działki 2336 zajęcie około 5,0 m2, dla działki
2337 zajęcie około 17,0 m2. Dla działki 2346/11 sumaryczne zajęcie około 1400,0 m2. Obiekt
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie specjalnego obszaru ochrony NATURA 2000 - Górny
Dunajec PLH120086. Zgodnie z § 3, ust.1 pkt 60 [10] przebudowa obiektu kwalifikuje się do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Działki objęte podziałem w związku z przebudową drogi powiatowej
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr działki
1240/45
2346/11
1277/33
1277/18
1277/17
1277/36
1277/38
1236/121
1240/61

Powierzchnia wykupu [m2]
153
341
141
128
169
275+67=342
102
31
305

Uwagi
Pas rzeki

Działki objęte podziałem w związku z zapewnieniem dojazdu obsługi
do obiektu mostowego
L.p.
1
2
3
4
5
6
7

Nr działki
1236/121
1239/29
1240/43
1240/61
1277/38
1277/36
2346/11

Powierzchnia wykupu [m2]
129
76
5
262
20
266
302+545=847

Uwagi

Pas rzeki.
W pasie rzecznym
znajduje się w stanie
istniejącym także
infrastruktura drogowa
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