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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem projektu wykonawczego jest rozbiórka mostu o JNI 01016704 i budowa 

nowego mostu  w/c DP K1935 Myślenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica  km 5+600 wraz 

z dojazdami, zlokalizowanego na terenie województwa małopolskiego, w powiecie 

myślenickim.  

Zakres inwestycji obejmuje: 

- rozbiórkę istniejącego mostu, 

- budowę mostu,  

- przebudowę dojazdów, 

- przebudowę odwodnienia mostu, 

- remont umocnień na potoku w rejonie obiektu, 

- przebudowa gazociągu (wg oddzielanego opracowania). 

1.2. Materiały wyj ściowe do projektowania. 

Niniejszy projekt budowlany dotyczący obiektu został opracowany zgodnie z: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 roku), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku), 

- PN–85/S-10030  Obiekty mostowe. Obciążenia. 

- PN–91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe 

i sprężone. Projektowanie. 

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Opis warunków drogowych 

Istniejący most znajduje się w ciągu drogi powiatowej klasy Z, zlokalizowanej w 

terenie zabudowanym. Jezdnia drogi w rejonie obiektu posiada szerokość 5,3-5,9m. 

Nawierzchnia jezdni bitumiczna, obustronne pobocza gruntowe. Most zlokalizowany jest na 

łuku poziomym. 

2.2. Opis obiektu 

Istniejący obiekt jest most zespolony, jednoprzęsłowy. Ustrój niosący to żelbetowa 

płyta o długości 13,65 m zespolona z rusztem stalowym z dwuteowników INP 550, oraz 

poprzecznice z ceownika 300 oparty na ławach podłożyskowych przyczółków. Długość 

całkowita mostu 20,75 m. Szerokość jezdni 6,0m, chodników 2x1,m. Obiekt posiada 

nawierzchnię bitumiczną, krawężniki, poręcze stalowe. Most znajduje się w złym stanie 

technicznym. Posiada niewystarczającą nośność. 

2.3. Opis przeszkody 

Przeszkodą jest potok Jasieniczanka będąca prawobrzeżnym dopływem potoku 

Gościbia. Most zlokalizowany jest w km 1+535 potoku. Powierzchnia zlewni wynosi 

7,53 km2. 

2.4. Urządzenia obce 

W rejonie inwestycji występują niekolidujące z nią sieci - teletechniczna, kanalizacyjna 

i wodociągowa, a także kolidująca z prawobrzeżnym przyczółkiem i przeznaczona do 

przebudowy sieć gazowa. 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

W ramach inwestycji zaprojektowano:  

- rozbiórkę istniejącego mostu, 

- budowę mostu,  
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- przebudowę dojazdów, 

- przebudowę odwodnienia mostu. 

- remont umocnień na potoku w rejonie obiektu, 

- przebudowa gazociągu (wg oddzielanego opracowania), 

3.1. Podstawowe parametry obiektu mostowego 

3.1.1. Projektowany przekrój poprzeczny na obiekcie  

Szerokość ustroju niosącego wynosi 10,5m. W przekroju poprzecznym znajduje się 

jezdnia szer. 7,00m, jednostronny chodnik szer. 2,50m oraz bezpiecznik szer. 1,00m . Na 

krawędziach ustroju niosącego zaprojektowano barieroporęcze. Jezdnia o pochyleniu 

poprzecznym jednostronnym, spadek poprzeczny na jezdni 3%, chodniku i bezpieczniku 3%. 

3.1.2. Parametry geometryczne obiektu 

- rodzaj ustroju niosącego  płyta jednoprzęsłowa, wolnopodparta 

- długość całkowita   lc = 14,93m, 

- rozpiętość teoretyczna  lt = 13,88m, 

- światło poziome   bs = 12,35m, 

- oś podłużna    łuk kołowy 

- kąt skrzyżowania z potokiem  82,46° 

- spadek podłużny mostu  i = 2.0% 

3.1.3. Klasa obci ążenia obiektu 

Obiekt zaprojektowany został na klasę obciążeń „B” wg PN-85/S-10030 – Obiekty 

mostowe. Obciążenia. 

3.1.4. Światło obiektu 

Obliczenia hydrologiczne zostały sporządzone dla p = 0,5% 

- przepływ miarodajny   Q = 47,93 m3/s 

- spiętrzenie przed mostem   ∆z = 0m 

Ze względu na górski charakter cieku, minimalne światło zwiększone o 15% wynosi 8,30m.  
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Zaprojektowano światło mostu 12,35m. 

Rzędna spodu konstrukcji wynosi 335,06 m n.p.m. 

3.2. Dojazdy 

Obiekt usytuowany jest w ciągu drogi klasy Z, jednojezdniowej, dwukierunkowej. 

Przyjęto prędkość projektową vp=40km/h. Długość przebudowywanego odcinka drogi wraz 

z obiektem wynosi 58,74m (od km 5+560,32 – km 5+619,06). Szerokość jezdni 7,0m, ze 

względu na poszerzenie na łuku. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik 

szer. 2,00m, pobocze tłuczniowe szer.  1,0m. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 3%, 

chodnika 2%. 

W planie przedmiotowy odcinek drogi stanowi łuk kołowy o promieniu 80m. Kąt 

zwrotu trasy 42,070. W profilu podłużnym występują odcinki o pochyleniu 6% i 2% 

połączone wklęsłym łukiem pionowym o promieniu 500m. 

3.3. Odwodnienie  

W ramach inwestycji przebudowane zostanie odwodnienie obiektu. Realizowane ono 

będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów ulicznych. 

Zaprojektowano przebudowę 2 rowów otwartych na rowy kryte:  

- prawostronnego na rów kryty PVC ø500 na długości 30,6 m 

- lewostronnego na rów kryty PVC ø500 na długości 29,7 m 

Wody odprowadzane będą za pomocą istniejącego wylotu z przepustu pod zjazdem w km 

1+541 potoku oraz trzech projektowanych wylotów wód opadowych do koryta potoku 

Jasieniczanka: 

 - Wylot W1 PVC ø200  na prawym brzegu w km 1+529 poniżej mostu 

 - Wylot W2 PVC ø 500  na lewym brzegu w km 1+529, poniżej mostu 

 - Wylot W3 PVC ø 500  na lewym brzegu w km 1+541, powyżej mostu. 

3.4. Umocnienia na cieku 

W związku z budową nowego mostu przewidziano remont istniejących obustronnych 

umocnień z narzutu kamiennego. 
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3.5. Urządzenia obce 

Budowa mostu wymaga przełożenia gazociągu DN stal 80 na PE dn 90 na dł. 14,5m. 

Przebudowa gazociągu wykonana będzie wg odrębnego opracowania. 

4. Ogólny opis obiektu 

4.1. Most 

Zaprojektowano most jednoprzęsłowy, ustrój nośny płytowy, żelbetowy. Przyczółki 

żelbetowe pełnościenne, posadowione bezpośrednio, ława fundamentowa żelbetowa. 

Szerokość ustroju niosącego wynosi 10,5m. W przekroju poprzecznym znajduje się 

jezdnia szer. 7,00m, jednostronny chodnik szer. 2,50m oraz bezpiecznik szer. 1,00m. Na 

krawędziach ustroju niosącego zaprojektowano barieroporęcze. Jezdnia o pochyleniu 

poprzecznym jednostronnym, spadek poprzeczny na jezdni 3%, chodniku i bezpieczniku 3%. 

4.2. Dojazdy 

Obiekt usytuowany jest w ciągu drogi klasy Z, jednojezdniowej, dwukierunkowej. 

Przyjęto prędkość projektową vp=40km/h. Długość przebudowywanego odcinka drogi wraz z 

obiektem wynosi 58,74m (od km 5+560,32 – km 5+619,06). Szerokość jezdni 7,0m, ze 

względu na poszerzenie na łuku. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik 

szer. 2,00m, pobocze tłuczniowe szer.  1,0m. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 3%, 

chodnika 2%. 

W planie przedmiotowy odcinek drogi stanowi łuk kołowy o promieniu 80m. Kąt 

zwrotu trasy 42,070. W profilu podłużnym występują odcinki o pochyleniu 6% i 2% 

połączone wklęsłym łukiem pionowym o promieniu 500m. 

 

5. Rodzaj zastosowanych materiałów. 

Zastosowane materiały konstrukcyjne: 

- beton  

Element 
konstrukcyjny 

Klasa wytrzym. 
wg 

PN-EN 206-1 

Klasa 
ekspozycji wg 
PN-EN 206-1 

Wodoszczel-
ność 

Mrozoodpor-
ność 

Przyczółki C30/37 
XC4 +XD1+ 

XF1 
W8 F150 
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Płyty 
przejściowe 

C30/37 XC3+XF1 W8 F150 

Konstrukcja 
nośna 

C40/50 
XC3 + XD1+ 

XF1 
W8 F150 

Kapy 
chodnikowe 

C30/37 
XC4 + XD1+ 

XF2 
W8 F150 

 

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (BST500S) 

6. Dane konstrukcyjne 

6.1. Geotechniczne warunki posadowienia 

Posadowienie obiektu będzie w obrębie gruntów rodzimych, pospółki i otoczaków. 

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

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych – ustala się dla obiektu drugą kategorię geotechniczną w prostych warunkach 

gruntowych 

6.2. Obiekt mostowy 

Przyczółki zaprojektowano jako żelbetowe, pełnościenne, posadowione bezpośrednio, 

ława fundamentowa żelbetowa o wym. 9,76x4,50m gr. 1,0m. Korpusy gr. 1,0m. Ściany 

boczne przyczółków żelbetowe gr. 50 cm.  

Konstrukcję nośną stanowi płyta żelbetowa o grubości 70-75cm. Wsporniki chodnikowe 

dł. 1,34m i 0,69m oraz grubości 20-30cm.  

6.3. Dojazdy 

W przekroju poprzecznym występuje jezdnia, która posiada pochylenie poprzeczne 

daszkowe 2% - na początku i końcu odcinka dostosowane do istniejącego. Pobocza 

tłuczniowe posiadają pochylenie 8%.  

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni (dla przyjętej kategorii ruchu KR3): 

- podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego grubości 30cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego grubości 20cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm 
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- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm 

Konstrukcja chodnika: 

- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20cm 

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm 

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm 

Na partii chodnika zaprojektowano krawężnik betonowy o wym. 30x20cm. Nawierzchnia 

chodnika ograniczona obrzeżem o wym. 8x30cm na ławie betonowej.  

6.4. Odwodnienie 

W ramach inwestycji wykonane zostanie odwodnienie obiektu oraz przebudowa dwóch 

rowów otwartych na kryte. Przebudowa prawostronnego rowu otwartego na rów kryty PVC 

ø500 wykonana zostanie na długości ok. 30,6 m. Przebudowa lewostronnego rowu otwartego 

na rów kryty PVC ø500 wykonana zostanie na długości 29,7 m 

Realizowane ono jest za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz wpustów 

mostowych, a następnie za pomocą 2 kolektorów zbiorczych ø 200 i ø 500, rur spustowych i 

wylotów W-1 i W-2 na powierzchnię nieutwardzoną przy lewym i prawym przyczółku i dalej 

do rzeki Jasieniczanka.  

6.5. Umocnienia na cieku 

W związku z przebudową planuje się wykonanie remontu istniejących umocnienia od 

strony dolnej wody na prawym brzegu o długości ok. 6,30 m oraz na lewym brzegu o 

długości ok. 9,40 m. Od strony górnej wody na prawym brzegu o długości ok. 4,50 m oraz na 

lewym brzegu o długości ok. 3,20 m. 

7. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIE KTU 

Obiekt będzie wykonany metodą „na mokro”. Roboty fundamentowe będą się 

odbywały w wykopach umocnionych ścianką szczelną tymczasową. Nieumocnione skarpy 

wykopu wykonywać o nachyleniu maksymalnym skarp 1:1.  

Betonowanie będzie odbywało się w deskowaniach przestawnych. Deskowanie ustroju 

nośnego będzie oparte na rusztowaniu, które należy wykonać w sposób nie utrudniający 
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swobodnego przepływu cieku oraz należy zabezpieczyć je przed ewentualnym wezbraniem 

wód potoku. 

Roboty drogowe prowadzone będą przy użyciu sprzętu do robót ziemnych i drogowych. 

Nasypy wykonane zostaną z gruntu z dowozu, transportowanego samochodami 

samowyładowczymi. Podbudowy z pospółki i kruszywa łamanego zagęszczanego 

mechanicznie. Nawierzchnia bitumiczna wykonywana będzie przy użyciu rozkładarki, z masy 

bitumicznej dowożonej z wytwórni samochodami samowyładowczymi, zagęszczanej 

walcami. 

Umocnienia cieku wykonywane będą przy użyciu koparek, koparko-ładowarek oraz 

ręcznie. Kamień łamany dostarczany będzie samochodami samowyładowczymi. 

Dojazd do budowy realizowany będzie po istniejących drogach. Skład materiałów oraz 

park maszynowy zlokalizowany będzie na lewym brzegu. Szczegóły organizacji placu 

budowy po stronie wykonawcy robót. 

Na czas robót dla ruchu kołowego wyznaczony zostanie objazd po istniejącej sieci dróg. 

Ruch pieszy odbywał się będzie po kładce tymczasowej. 

8. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁÓW 

a) Izolacja konstrukcji 

Górną powierzchnię płyty ustroju niosącego i płyt przejściowych należy zabezpieczyć 

izolacją z papy termozgrzewalnej gr. 0,5cm. Odwodnienie izolacji ustroju niosącego 

stanowiły będą sączki umiejscowione w linii zmiany pochylenia powierzchni płyty 

umiejscowionej w odl. 10cm od lica krawężnika. Jako warstwę ochronną dla izolacji płyty 

nośnej ułożyć warstwę z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Jako warstwę ochronną dla 

izolacji płyt przejściowych ułożyć warstwę z betonu C12/15 grubości 5cm Na powierzchniach 

betonowych stykających się z gruntem należy wykonać izolację cienką powłokową. 

b) Nawierzchnia na obiekcie 

Warstwę ścieralną jezdni ma stanowić warstwa z betonu asfaltowego grubości 5 cm. 

Nawierzchnia chodnika i bezpiecznika na bazie emulsji modyfikowanej polimerami 

i kruszywa. Krawężnik kamienny 20x20cm kotwiony, układany na zaprawie 

niskoskurczowej. 
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c) Dylatacje 

Na połączeniu ustroju niosącego i ścian zaplecznych należy wykonać dylatacje 

bitumiczne szczelne szer. 50cm o przesuwie ±12,5mm. 

d) Ochrona antykorozyjna 

Powierzchnie betonu zabezpiecza się antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich 

antykorozyjnych (akrylowych). Należy zastosować powłokę ze zwiększoną zdolnością 

pokrywania zarysowań.  

Proponowana kolorystyka: 

- gzymsy RAL 6018 (zielony) 

- pozostałe elementy RAL 7035 (jasny szary) 

Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem. 

e) Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 

Na obiekcie zaprojektowano barieroporęcze N1W3 zgodnie z normą PN-EN 1317. 

Zakończenia barier dł. 4 m z zejściem do gruntu.  

f) Zasypki przyobiektowe 

Zasypanie przestrzeni za konstrukcją podpór należy wykonać gruntem o dobrej 

wodoprzepuszczalności i następujących parametrach: 

- gęstość objętościowa  γ = 19 kN/m2 

- kąt tarcia wewnętrznego  ∅ ≥ 32° 

- wskaźnik zagęszczenia  Is = 1,00 

g) Płyty przej ściowe 

Za przyczółkami zaprojektowano płyty przejściowe dł. 4,00m i gr. 30cm z betonu 

C30/37 zbrojonego stalą AIIIN. Na powierzchni płyt wykonać izolację z papy gr. 0,5cm. 

Warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15 gr. 5cm. Za płytami przejściowymi należy 

wykonać drenaż z rur PCVφ100 w zasypce z kruszywa.  
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h) Kapy chodnikowe 

Zaprojektowano kapy z prefabrykowanymi deskami gzymsowymi o wys. 60cm. Beton 

kap C30/37, zbrojenie stalą AIIIN. Kapy mocowane do ustroju niosącego za pomocą kotew 

talerzowych w rozstawie co 1m. W kapie chodnikowej zamontowane zostaną 3 rury φ110 

umożliwiające w przyszłości przeprowadzenie urządzeń obcych.  

i) Umocnienie sto żków nasypu 

Zaprojektowano umocnienie stożków oraz skarp brukiem kamiennym na zaprawie gr. 

25cm. Obrukowanie oparte na podwalinie betonowej o wym. 30x100cm z betonu C25/30. 
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