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1. DANE OGÓLNE O OPRACOWANIU 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy przebudowy mostu na potoku 

Biały Dunajec w Białym Dunajcu w ci�gu drogi powiatowej 1650K Biały Dunajec – 

Bukowina Tatrza�ska,  km potoku 12 + 300 wraz z dojazdami (zakres przebudowy 

mostu ogranicza si	 do pomostu, remontu podpór  oraz dojazdów do obiektu) 

 Podstawa opracowania 

Niniejszy Projekt został opracowany na zlecenie Powiatu Tatrza�skiego,  

ul. Chramcówki 15; 34 – 500 Zakopane. Podstaw	 opracowania projektu stanowi 

umowa nr 7011.1.4.2017z dnia 14 sierpie� 2017r, zawarta pomi	dzy Powiatem 

Tatrza�skim reprezentowanym przez Starost	 Piotra B�ka a Projektantem –

Michałem Truty. 

 Materiały wyj�ciowe 

Do sporz�dzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nast	puj�ce materiały: 

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 

- Mapa ewidencyjna w skali 1:2880 

- Inwentaryzacja odcinka drogi oraz mostu wykonana przez Projektanta 

w wrze
niu 2017 

 Podstawowe przepisy i normatywy 

- Ustawa „Prawo budowlane" (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03) 

- Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99. 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiada� drogi 

publiczne i ich usytuowanie 

- Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiada� drogowe 

obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie 

- Ustawa „Prawo wodne" (Dz. U. Nr115,poz. 1229 z dn. 11.10.2001.) 

Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz wiedz�

In�yniersk�. 
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 Opis zamierzenia budowlanego 

Zamierzenie budowlane obj	te niniejszym projektem budowlanym polega na: 

Przebudowie istniej�cego mostu (rozbiórka istniej�cego wyposarzenia pomostu – 

dyliny i wykonanie w jej miejscu �elbetowej płyty pomostu zespolonej z istni. rusztem 

stalowym) 

Remont istniej�cej nawierzchni jezdni na dojazdach oraz skorygowanie 

wysoko
ciowe niwelety i drogi w planie w celu poprawy bezpiecze�stwa i płynno
ci 

przejazdu na drodze. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczy projektu wykonawczego przebudowy mostu na potoku Biały 

Dunajec w Białym Dunajcu w ci�gu drogi powiatowej 1650K Biały Dunajec – 

Bukowina Tatrza�ska. 

3. LOKALIZACJA MOSTU 

Projektowany most usytuowany b	dzie w miejscu istniej�cego obiektu. Szczegółowa 

lokalizacja mostu według rysunku Plan zagospodarowania terenu. 

4. WARUNKI POSADOWIENIA 

Projekt nie obejmuje swoim zakresem warunków posadowienia istniej�cych podpór 

jedynie z uwagi na liczne złuszczenia oraz cz	
ciowe odsłoni	cie ław 

fundamentowych filarów nale�y wykona� płaszcze �elbetowe wokół obrysu korpusu 

podpór. 

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MOSTU 

Projektuje si	 most o długo
ci całkowitej Lc=77.65 m i szeroko
ci całkowitej 

Bc= 6.05 m. K�t skrzy�owania osi projektowanego mostu z osi� przeszkody – pot. 

Biały Dunajec ~ 90o. 

Konstrukcj	 no
n� stanowi� dwigary stalowe zespolone z �elbetow� płyt� pomostu 

o długo
ci 71.58 m. Most posadowiony jest bezpo
rednio za pomoc� masywnych 

przyczółków i filarów nurtowych,  

Przekrój poprzeczny na projektowanym obiekcie: 

- jezdnia o szeroko
ci  3.50 m o jednostronnym spadku porzecznym  

o warto
ci 2% 

- lewostronny chodnik dla pieszych o szeroko
ci 1.25 m 

- prawostronna opaska bezpiecze�stwa o szeroko
ci 0.50m 
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Wzdłu� kraw	dzi pomostu zaprojektowano bariero – por	cze sztywne o wysoko
ci 

1.10 m. typ ci	�ki BB-2 firmy Prowerk. tj dwa pasy  dołem jeden z tyłu bez 

przekładkowa ta
ma energochłonna. 

Most zapewnia dla potoku Biały Dunajec 
wiatło poziome równe 12,26 + 13,89 + 

13,89 + 13,99 + 7,63m,  

Skarpy sto�ków nasypów obsypuj�cych skrzydła projektuje si	 umocni� kamieniem 

łamanym na zaprawie. Kamie� min 15cm grubo
ci. 

6. NO�NO�� MOSTU 

Most zaprojektowano na obci��enia okre
lone w PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe – 

Obci��enia”. Klasa obci��enia C – 30 ton . 

7. KONSTRUKCJA 

Konstrukcj	 no
n� mostu zaprojektowano jako pi	cio prz	słow� belk	 ci�gł� w 

postaci dwigarów INP 550 zespolonych za pomoc� stalowych opórek ze 

współpracuj�c� �elbetow� płyta pomostu o gr. min 18 cm o długo
ci Lt=71.58 m. 

Dwigary główne st	�one s� za pomoc� poprzecznic C300 rozmieszczonych 

zgodnie z rysunkiem rusztu stalowego ponadto nad podpor� nr 2 ,3, 4 i 5 nale�y 

wykona� wzmocnienie w pasie dolnym i górnym nakładk� szeroko
ci 25cm i gr 3cm. 

Dwigary główne, poprzecznice oraz opórki zespalaj�ce wykonane s� ze stali 

18G2A. Wszystkie pozostałe elementy konstrukcji no
nej (płyta pomostu) 

zaprojektowano z betonu C30/37 - beton mostowy na kruszywie bazaltowym,  

zbrojonego stal� AIIIN (B500SP) stal o podwy�szonej ci�gliwo
ci klasa C. 

Zabezpieczenie antykorozyjne dwigarów i poprzecznic po wyczyszczeniu do II 

stopnia czysto
ci przez piaskowanie nale�y raz pokry� warstw� podkładu a 

nast	pnie dwukrotnie warstw� nawierzchni. �ruby mocuj�ce poprzecznice do 

k�towników na dwigarach M20 klasy 8.8. 

 Przyczółki i filary 

Remont podpór skrajnych polega� b	dzie na cz	
ciowej ich rozbiórce, wykonanie 

pancerza �elbetowego lub( torkretu gr 10cm), wykształceniu 
cianki zaplecznej, 

skrzydeł oraz remontu ławy podło�yskowej ukształtowanej ze spadkiem 3% w 

kierunku koryta potoku. Na ławie podło�yskowej monta� nowych ło�ysk 

elastomerowych kotwionych – 0,75MN – 8szt. Na gzymsach skrzydeł podpór nale�y 

zabetonowa� marki do zamocowania barieropor	czy sztywnej.  
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Zbrojenie główne korpusów przyczółków pr	tami o 
rednicy φ=16mm. Zbrojenie 

rozdzielcze pr	tami o 
rednicy φ=12mm. Przyczółki zaprojektowano z betonu B35 

(C30/37) mostowy, zbrojonego stal� AIIIN (B500SP). 

                Filary - wykonanie płaszcza �elbetowego wokół obrysów korpusów podpór, 

uzupełnienie ubytków w podporach poprzez iniekcj	 (mikropale: np. Titan 73/45 

ka�dy o no
no
ci min 900kN.  Na ławie podło�yskowej monta� nowych ło�ysk 

elastomerowych kotwionych – 1,3MN – 16szt – dokładne rozmieszczenie ło�ysk na 

rysunku Rusztu stalowego. 

 Ło�yska 

Ustrój no
ny oparto na przyczółkach i filarach za po
rednictwem 24 ło�ysk 

elastomerowych usytuowanych pod ka�d� z belek. Istniej�ce ło�yska nie spełniaj�

wymaga�. Przed monta�em ło�ysk na filarach nale�y wykona� ław	 podło�yskow�

dostosowan� do wymiarów przyj	tych ło�ysk oraz niwelety – rys Przekrój podłu�ny  

 Ustrój no�ny 

Zaprojektowano pi	cio prz	słow� konstrukcj	 mostu w postaci 4 dwigarów IN 550 w 

rozstawie osiowym L= 1.10 m zespolonych z �elbetow� płyt� pomostu i st	�onych 

poprzecznicami C300 rozmieszczonymi w prz	
le i nad podporami.. Rozpi	to
�

podporowa dwigarów głównych Lt= 13,79;15,89;15,89;15,99;9,16 m a rozstaw 

osiowy Lo=1.10 m. Dwigary zespolone s� z współpracuj�c� �elbetow� płyt�

pomostu o gr. min. 18 cm za pomoc� stalowych opórek przyspawanych do górnego 

pasa dwigara głównego w postaci dwuteownika INP 550. Elementy walcowane 

ustroju no
nego (dwuteowniki)  wykonane s� ze stali 18G2a. 

�elbetowa płyta pomostu zbrojona jest krzy�owo dołem i gór� pr	tami o 
rednicy 

φ= 12 mm dołem i φ= 16 mm gór� w rozstawie co 12.5 cm. Beton płyty pomostu – 

B35 (C30/37) mostowy na bazaltach, zbrojony stal� AIIIN (B500SP). Na płycie 

pomostu nale�y wykształtowa� jednostronny spadek poprzeczny o warto
ci 2 % w 

kierunku projektowanych kraw	�ników. 

Deskowanie konstrukcji płyty pomostu nale�y wykona� przy pomocy deskowa�

podwieszonych do dwigarów głównych (aby uzyska� prawidłow� faktur� betonu 

nale�y deskowanie podpór oraz płyty pomostu wykona� ze sklejki 

bakelizowanej b�d	 inwentaryzowanych blatów szalunkowych, 

niedopuszczalnym jest stosowanie �ci�gów dochodz�cych bezpo�rednio do 

powierzchni zewn�trznych betonu)!. 
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 Zasypki 

Nasypy stref przej
ciowych w granicach oddziaływania na konstrukcj	 i przestrze�

pomi	dzy skrzydłami nale�y wykona� z pospółki zag	szczonej do Is=0.98-1.00. za 

płytami odci��aj�cymi podpór skrajnych nale�y wykona� drena� z wylotami na 

obrukowanej cz	
ci sto�ka. 

 Zabezpieczenie koryta potoku. 

 Nie projektuje si	 umocnienia koryta potoku – nale�y jedynie i przewidziano to w 

przedmiarze wykona� zabezpieczenia wokół podpór nurtowych w postaci narzutu z 

głazów kamiennych zatopionych w korycie potoku (góra głazów równa z dnem) 

8. WYPOSA
ENIE 

 Izolacje 

Izolacja konstrukcji no
nej zostanie wykonana z papy termozgrzewalnej (np. 

Supermost) o gr. min. 0,5 cm. Na zaimpregnowanej płycie pomostu Siplast Primer. 

Dla elementów oraz konstrukcji no
nej maj�cych kontakt z gruntem przewidziano 

izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego (np. jednej warstwy Abizolu  (IcoPal)R i 

dwóch warstw (IcoPal)Abizolu P). 

 Nawierzchnia 

Nawierzchni	 jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego AC16W o gr. warstwy 

wi���cej 4 cm i AC11S warstwy 
cieralnej o gr. 4 cm. 

Na chodniku i bezpieczniku przyj	to wykonanie nawierzchni w postaci emulsji 

asfaltowej z posypk� grysow�. Safegript kolor – �ółty. Kraw	�nik kamienny mostowy 

kotwiony 18x20cm lub 20x20cm 

Wypełnienie kapy chodnikowej – Beton C30/37 mostowy na bazaltach – na długo
ci 

obiektu mostowego uszczelnienie wzdłu� kraw	�nika (biguma) oraz wzdłu� dylatacji 

– nale�y równie� uszczelni� styk kapy chodnikowej i kraw	�nika – naci	cie oraz 

uszczelnienie np. Sikaflex. 

 Barieropor�cze i bariery 

Projekt przewiduje wykonanie barieropor	czy sztywnych (np. BB-2 katalog Prowerk) 

o wysoko
ci h=1.1 m na kraw	dziach zewn	trznych pomostu. Odcinki przej
ciowe 

przed i za obiektem b	d� wykonane z barier SP-06 wbijanych do  korpusu drogi. 
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 Odwodnienie 

Woda z nawierzchni sprowadzona jest za pomoc� spadków poprzecznych i 

podłu�nych poprzez wpusty mostowe. W osi odwodnienia podłu�nego nale�y 

wykona� drena� podłu�ny Percodren  który nale�y równie� wykona� poprzecznie w 

odległo
ci 50cm od dylatacji jak i w odległo
ciach nie mniejszych jak 2m z pod 

konstrukcji chodników. 

 Dylatacje 

Dla prawidłowego poł�czenia konstrukcji no
nej ze stref� nasypu zaprojektowano na 

styku konstrukcji no
nej z korpusem drogowym dylatacje modułowe stalowe o 

mo�liwo
ci przesuwu +-40mm. Przekrój poprzeczny – rysunki warsztatowe do 

zaakceptowania przez Projektanta. 

 Urz�dzenia obce 

Na obiekcie znajduj� si	 urz�dzenia obce tj wodoci�g i kabel teletechniczny – nale�y 

na czas remontu wykona� prowizoryczne podwieszenie istn. urz�dze� w uzgodnieniu 

z wła
cicielami. Wykonawca przedło�y do akceptacji Inspektora, Projektanta oraz 

wła
ciciela urz�dze� system docelowego podwieszenia do nowej konstrukcji. 

Ponadto w kapie chodnikowej wykona� dwie rury fi 110 z HDPE na całej długo
ci 

mostu, przej
cia przez dylatacj	 oraz po 4 mb poza dylatacj�.  

9. PRZEWIDYWANA KOLEJNO�� ROBÓT 

Przewiduje si	 nast	puj�c� kolejno
� robót przy przebudowie obiektu: 

- projekt zmiany organizacji ruchu. 

- rozbiórka istniej�cego wyposa�enia obiektu (, cz	
ciowa rozbiórka podpór) 

wykonanie płaszczy �elbetowych wokół podpór nurtowych 

- budowa nowej płyty pomostu (odtworzenie górnych cz	
ci podpór skrajnych 

wg dokumentacji rysunkowej, wykonanie rusztu stalowego wg projektu, 

monta� ł�czników zespalaj�cych na dwigarach głównych, wykonanie nowej 

płyty pomostu, monta� wyposa�enia) 

- wykonanie nasypów na dojazdach (mijanki) 

- umocnienie skarp nasypu 

- monta� urz�dze� bezpiecze�stwa (oznakowanie, bariera SP-06 na dojazdach) 
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10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 Stan istniej�cy 

Droga na obiekcie składa si	 z jezdni o szeroko
ci 3,0 – 4,0  m. Przekrój drogi na 

dojazdach do obiektu składa si	 z jezdni bitumicznej o szeroko
ci ~5 m na łukach i 

obustronnych poboczy gruntowych o szeroko
ci 0.5 m. Na drodze na obiekcie 

wyst	puje jednostronny spadek porzeczny jezdni o warto
ci ok. 2%. Most przekracza 

przeszkod	 pi	cioma prz	słami. Prz	sła stanowi� konstrukcj	 uci�glon� dwigar 

stalowy bez zespolenia z płyt� pomostu  o grubo
ci całkowitej 0.76 m. Rozpi	to
� w 


wietle 
cian podpór wynosi 12,26 + 13,89 + 13,89 + 13,99 + 7,63m. Szeroko
� płyty 

pomostu wynosi 6,05 m. Konstrukcja mostu opiera si	 za po
rednictwem ło�ysk 

stalowych na podporach. Przyczółki ukształtowane s� w postaci masywnych, 

�elbetowych podpór, które wraz ze skrzydłami obejmuj� korpus drogi, filary masywne 

posadowione bezpo
rednio. Ze wzgl	du na usytuowanie korpusów przyczółków 

równolegle do osi potoku ich długo
� wynosi 5,50 m. Rz	dne posadowienia 

istniej�cych podpór nie s� znane. W korpusie podpór skrajnych zamocowane s�

równoległe skrzydełka. 

Na elementy wyposa�enia przedmiotowego mostu składaj� si	 balustrady drewniane 

o wysoko
ci ~1.10 m. Balustrady zamocowane s� do konstrukcji pomostu. Na 

obiekcie i w jego obr	bie wyst	puj� urz�dzenia obce (wodoci�g i kabel 

teletechniczny)  

Istniej�cy obiekt jest przewidziany do cz	
ciowej rozbiórki (pomost +cz	
ciowa 

rozbiórka podpór skrajnych). 

 Opis robót rozbiórkowych 

Rozbiórce podlegaj� kolejno: 

      -   w pierwszej kolejno
ci nale�y wykona� organizacj	 ruchu (zamkniecie mostu). 

- dylina 

- por	cze 

- cz	
ciowa rozbiórka podpór 
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11. CZ��� DROGOWA 

Przedmiotem opracowania jest równie� przebudowa nawierzchni na dojazdach do 

mostu w nawi�zaniu do istniej�cej nawierzchni drogi gminnej . 

Szeroko
� nawierzchni na obiekcie wynosi  3.50 m. Zmiana szeroko
ci nawierzchni z 

3,50 m na obiekcie odbywa si	 krzyw� przej
ciow�  do 7,00m na poszerzeniach a 

nast	pnie do 4,00 na ci�gu DP. Chodnik na doj
ciach do mostu z kostki betonowej gr 

8cm ograniczony obrze�em. Na dojazdach poza skrzydłami obiektu kraw	�nik 

drogowy betonowy 20x30cm. Recepty na beton asfaltowy do zatwierdzenia. Na 

dojazdach pod warstw� 
cieraln� AC11S, warstwa wi���ca AC16W gr 4cm oraz 

podbudowa AC20P gr 8cm, warstwy z kruszyw łamany 0/31,5 gr 15cm, 0/63 gr 25cm 

oraz warstwa z kruszywa naturalnego gr 25cm. 

12. PROJEKTY DO SPORZ�DZENIA PRZEZ WYKONAWC� ROBÓT 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowi�zany jest do 

sporz�dzenia nast	puj�cych projektów: 

- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

- projekt zmiany organizacji ruchu (zamkni	cie obiektu) powiadomienie 

wszystkich wymaganych prawem instytucji: (stra� po�arna, policja, pogotowie 

ratunkowe, sztab kryzysowy, szkoły), komisyjny odbiór oznakowanych 

objazdów, oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie objazdów. 

- szczegółowy harmonogram prac zapewniaj�cy dopuszczenie do ruchu 

nowego obiektu. 

- projekt organizacji robót  (program zapewnienia jako
ci) 

- projekt technologii robót rozbiórkowych 

- projekt betonowania płyty pomostu (podniesienie wykonawcze) wykonanie 

jarzm w 
rodku rozpi	to
ci poszczególnych prz	seł. Nale�y wyceni� w pozycji 

beton prz	sła. 

Projekty te powinny bra� pod uwag	 wszystkie warunki w jakich b	d� wykonywane 

wymienione roboty. 

Wszystkie zastosowane materiały przeznaczone do wbudowania winny 

posiada� wymagane atesty, deklaracje zgodno�ci oraz by� dopuszczone do 

zastosowania zgodnie z wygami PN oraz SST zał�czonych do niniejszego 

opracowania. Przed wbudowaniem materiały powinny by� przedło�one 

Inspektorowi do akceptacji na pi�mie, wzór dowolny do akceptacji. Na 
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zakoczenie prac komplet dokumentów wraz z geodezj� powykonawcz�
przekazany Inwestorowi. 

Jakiekolwiek odst�pstwo od projektu b�d	 zastosowanych materiałów winno 

by� pisemnie potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Projektował: mgr in�. Michał Truty 

  MAP/0200/POOM/09 

  padziernik 2017r. 
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Dokumentacja fotograficzna stan istniej�cy 
































