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Opis techniczny
Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1417R
od drogi Nr 1416 R – Borek Stary w km 2 + 900,00

1 Podstawa opracowania
- umowa zawarta pomiędzy ZDP w Rzeszowie a MK – MOSTY Krzysztof Mac
- obowiązkowe normy i przepisy:
Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 63/99 poz.
735 z późn. zmianami
- Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 z późn.
zmianami
- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn.
zmianami)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020, poz. 283),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
- normy:
-

a)

PN–91/S -10042 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie”
b) PN-83/B - 02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych”
c)
PN-83/B – 03010 „Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
d) PN 85/S–10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”
e) PN-EN 1991-2 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, część 2 obciążenia
ruchome mostów”.
- literatura techniczna,
- oprogramowanie komputerowe.

2 Cel, lokalizacja i zakres opracowania
Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej określającej zakres
planowanych do wykonania robót w związku z realizacją remontu mostu przez rzekę Strug
w km 2 + 900,00 drogi powiatowej Nr 1417R od drogi Nr 1416R – Borek Stary.
Uszkodzenia mostu zostały spowodowane wskutek jego długotrwałej eksploatacji
oraz ze względu na utratę stateczności podpory mostu na brzegu prawym rzeki Strug,
spowodowane przez nurt rzeki w trakcie spływu wód powodziowych (przewrócenie się
przyczółka), co automatycznie stało się przyczyną awarii ustroju nośnego, nie mającego
oparcia na podporze, która została zniszczona. Ze względu na potrzebę utrzymania
przejezdności drogi istniejący most z przemieszczoną podporą i przechylonym,
przemieszczonym częściowo ustrojem nośnym został wykorzystany do wykonania na nim
mostu tymczasowego, o ograniczonej nośności i skrajni, służący dla pieszych i ruchu
lokalnego kołowego – konstrukcja mostu tymczasowego, przedłużonego istniejącą
konstrukcją mostu stałego na długości nadającej się do wykorzystania opiera się na
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uszkodzonym moście i tymczasowej podporze (jarzmo drewniane), zlokalizowanej na brzegu
prawym rzeki.
Z uwagi na powyższe remont polegał będzie na odtworzeniu zniszczonego przez
powódź mostu stałego do jego pierwotnej geometrii, z jednoczesną likwidacją
funkcjonującego obecnie mostu tymczasowego i demontażem uszkodzonej podpory na
brzegu prawym oraz przyczółka na brzegu lewym, nie nadającego się do wykorzystania
z uwagi na jego stan techniczny wraz z likwidacją nieprzydatnego do wykorzystania
tymczasowego jarzma drewnianego na brzegu prawym rzeki – tj. odtworzenie mostu do
stanu pierwotnego, przy zastosowaniu innych materiałów niż użyte w wersji pierwotnej,
z likwidacją elementów obiektu, stanowiących obecnie zagrożenie dla otoczenia.
Zakres remontu obejmował będzie odcinek drogi na długości mostu oraz odcinki
dojazdów koniecznych do dowiązania odtworzonego obiektu do parametrów przekroju
istniejącego.

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
pn.: „Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1417R od drogi
Nr 1416R – Borek Stary w km 2 + 900,00”.

2.2 Cel robót budowlanych
Projektowany remont mostu, obejmujący wykonanie robót budowlanych
na istniejącym obiekcie budowlanym (konstrukcja istniejąca złożona z mostu tymczasowego
ułożonego na pozostałości mostu pierwotnego) polega na odtworzeniu stanu pierwotnego
obiektu, nie stanowiącego bieżącej konserwacji, przy czym zastosowane zostaną wyroby
budowlane inne niż użyto w stanie pierwotnym.
o

o

o

o
o

Cele remontu mostu to:
wymiana funkcjonującego obecnie mostu tymczasowego (opartego na pozostałości
mostu pierwotnego) na most stały o normatywnych parametrach, analogicznych jak
obiekt pierwotny, który uległ awarii (zniszczenie lub uszkodzenie podpór oraz ustroju
nośnego pierwotnego mostu),
likwidacja obecnej konstrukcji tymczasowej, złożonej z mostu tymczasowego
stalowego (o pomoście drewnianym, opartego na uszkodzonym, pierwotnym moście
stałym) oraz pozostałości mostu stałego, stanowiącego wydłużenie wykonanej
konstrukcji tymczasowej, której to obecny stan techniczny zagraża użytkowaniu, a za
małe światło pionowe zagraża bezpieczeństwu powodziowemu zarówno terenów
przyległych jak i samej konstrukcji, która może w każdej chwili zostać uszkodzona lub
zniszczona przez wody miarodajne rzeki. Powyższe powoduje, że obecna konstrukcja
jest nienormatywna i zagrożona uszkodzeniem lub zniszczeniem przez nurt wody,
a także stanowi zagrożenie dla otaczającego obiekt środowiska, w tym zagrożenie
powodziowe terenów przyległych do mostu, z uwagi na znaczne piętrzenia wody przed
obiektem, mogące powodować podtopienia terenów przyległych,
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyraźne wydzielenie na obiekcie
chodnika dla pieszych i opaski bezpieczeństwa, wyniesionych ponad poziom jezdni
przy zachowaniu istniejącej szerokości i długości zniszczonego mostu stałego,
poprawa estetyki mostu i odcinka drogi,
uzyskanie wymaganej Rozporządzeniem z dnia 29.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1642) klasy II obciążeń użytkowych, poprzez odtworzenie po remoncie pierwotnej klasy
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o

obciążenia mostu wskutek zastosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto
w stanie pierwotnym; remont spowoduje odtworzenie wymaganej normatywności
obiektu, zaburzonej obecnie poprzez jego zły stan techniczny,
uzyskanie bezpiecznego dla użytkowników obiektu mostowego wraz z dojazdami przy
jednoczesnym nie pogarszaniu istniejącego stanu środowiska naturalnego
i zachowaniu istniejącego zagospodarowania terenu oraz istniejących stosunków
wodnych – w tym minimalizacji zagrożenia powodziowego terenów przyległych.

2.3 Inwestor
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149, 35 – 317 Rzeszów

2.4 Lokalizacja
Zamierzenie zlokalizowane jest na działkach:
Lp.
1
1.

2.

3.

Nr działki
2

Obręb
3

Uwagi
5

0002 Borek Stary

Właściciel:
Powiat Rzeszowski;
ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów
Trwały Zarząd:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Budziwojska 149; 35 – 317 Rzeszów

---

0002 Borek Stary

Właściciel:
Skarb Państwa;
Trwały Zarząd
Marszałek Województwa Podkarpackiego
ul. Grunwaldzka 15, 35 – 070 Rzeszów

---

2868/1

2982

1875/1

Właściciel / Zarządca
4

3 Stan istniejący
3.1 Opis ogólny
W chwili obecnej w miejscu mostu stałego, który uległ awarii (zniszczenie podpory
na brzegu prawym z przemieszczeniem pionowym konstrukcji ustroju nośnego) funkcjonuje
obecnie most tymczasowy, o przęśle stalowym, z pomostem drewnianym, opartym na
uszkodzonej konstrukcji mostu stałego oraz tymczasowym jarzmie drewnianym na brzegu
prawym.
Jest to obiekt zastępczy, umożliwiający obecnie tymczasowe funkcjonowanie drogi
powiatowej w ograniczonym zakresie – most przeznaczony jest dla ruchu pojazdów
o ciężarze nie przekraczającym 5T (samochody osobowe i rolnicze oraz ruch pieszy)
i umożliwia jedynie użytkowanie przez ruch lokalny, w tym dojazd do klasztoru. Most
tymczasowy zlokalizowany jest na prostym odcinku drogi, prostopadle do rzeki Strug.
Most stały, który w wyniku powodzi uległ awarii, to most jednoprzęsłowy o
konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła, z nawierzchnią bitumiczną, oparty na
tymczasowej podporze drewnianej na brzegu prawym i na przęśle uszkodzonego mostu
stałego, zaś funkcjonujący most tymczasowy to także obiekt jednoprzęsłowy o belkach
stalowych i pomoście drewnianym. Ze względu na zniszczenie przyczółka mostu stałego na
brzegu prawym (przewrócenie – obrót podpory) przęsło obiektu jest przechylone w kierunku
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brzegu prawego, co znacznie zawęża światło pionowe, powodując silne zawirowania nurtu
wody rzeki.
Awaria mostu (uszkodzenie przyczółka i ustroju nośnego obiektu) spowodowała
wystąpienie nieciągłości drogi, a ponieważ jest to szlak drogowy o dużym znaczeniu
użytkowym (droga stanowi m.in. szlak pielgrzymkowy), stanowiącym łącznik pomiędzy
miejscowościami Borek Nowy i Tyczyn, który może być wykorzystany przy wystąpieniu
konieczności zamknięcia drogi wojewódzkiej na odcinku od Borku Starego do Rzeszowa,
a także wraz z innymi drogami powiatowymi stanowi sieć łączącą Borek Stary z Błażową
oraz Babicą – np. objazd zastępczy z Borku Starego do Babicy, z pominięciem Rzeszowa.
Droga ma także znaczenie lokalne dla obsługi osobowej i rolniczej oraz zaopatrzenia
okolicznych terenów i miejscowości.
W obrębie mostu droga powiatowa na dojazdach do obiektu posiada przebieg
prostoliniowy z jezdnią bitumiczną oraz obustronnymi poboczami ziemnymi, rozpoczynającą
się na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1416R i kończąc na skrzyżowaniu z drogą
wojewódzką Nr 878.
W obrębie mostu oraz na odcinku od obiektu do skrzyżowania nie występuje żadna
zabudowa mieszkalna, natomiast w kierunku Tyczyna w odległości ok. 50 m rozpoczyna się
zabudowa na końcu miejscowości (wraz ze sklepem spożywczym).
Niweleta drogi od skrzyżowania z droga wojewódzką w kierunku miejscowości
przebiega w niewielkim spadku podłużnym w kierunku miejscowości. Dojazdy i most
wykonano w spadkach w kierunku drogi wojewódzkiej. Na brzegu prawym dojazd wykonano
w spadku 0,1% ÷ 0,2%, a na brzegu lewym w spadku ok. 1,2%. Sam most wykonano
w spadku 1,0%.
Dojazd do strony drogi wojewódzkiej wykonano w wysokim nasypie, bez
zastosowania rowów przydrożnych, natomiast od strony Borku Starego w niskim nasypie,
z obustronnymi rowami przydrożnymi.
Wzdłuż drogi po jej stronie lewej przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej
przechodzący przed mostem na drugą stronę i następnie wzdłuż strony prawej u podnóża
nasypu – przechodząc pod dnem rzeki Strug. Wzdłuż strony lewej przebiega także
napowietrzna sieć teletechniczna.

3.2 Most stały – zniszczony
Przedmiotowy most stały, który uległ awarii to obiekt jednoprzęsłowy o następujących
parametrach geometrycznych:
o
o
o

długość mostu:
szerokość mostu:
światło poziome:

Lm = 27,00 m
Bm = 10,15 m
Bp = 24,0 m (zawężenie pionowe światła)

Przekrój normalny mostu:
o
o
o

jezdnia:
opaski bezpieczeństwa:
szerokość balustrad i gzymsów:
szerokość całkowita mostu:

Bj = 1 x 7,00 m = 7,00 m
Bop = 1 x 1,275 m = 2,55 m
Bb = 2 x 0,30 m = 0,60 m
Bm = 10,15 m

Przedmiotowy most stały stanowił jednoprzęsłową konstrukcję swobodnie podpartą
o długości L = 27,00 m i szerokości 10,15 m. Ustrój nośny stanowiło przęsło stalowe z belek
typu B6 o wysokości 0,92 m, wzmocnionych nakładkami z płaskowników, zespolonych
z żelbetową płytą pomostu o grubości 20 cm, ze skosami nad belkami wysokości 5 cm.
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Przęsło oparto na żelbetowych podporach za pośrednictwem łożysk stalowych.
Zaprojektowano tu przyczółki zlokalizowane po obu brzegach rzeki o szerokości 7,20 m
i wysokości 3,0 m. Korpusy posiadają grubość 1,20 m, ze ścianką żwirową grubości 0,4 m
i wysokości 1,35 m. Podpory posadowiono na palach żelbetowych 25 x 25 cm, opartych
o warstwę skały, zalegającej pod wietrzeliną gliniastą. Nasypy podtrzymują skrzydła
żelbetowe, wiszące długości 4,0 m i grubości 30 cm. Most posiada nawierzchnię bitumiczną
jezdni grubości 15 cm, natomiast belki poręczowe są niezabezpieczone antykorozyjnie.
Przęsło ustroju nośnego uległo awarii, spowodowanej awarią podpory na brzegu
prawym rzeki. Z uwagi na wystąpienie obrotu przyczółka przęsło przemieściło się
w płaszczyźnie pionowej. Z uwagi na przemieszczenie nastąpiło zarysowanie płyty
zespolonej ustroju nośnego oraz zwichrzenie się belek głównych w stopniu
uniemożliwiającym jego naprawę. Ponadto z uwagi na brak zabiegów bieżącego utrzymania
widoczna jest intensywna korozja powierzchniowa, z lokalnymi ogniskami korozji wżerowej.
Nawierzchnia i belki poręczowe mostu są zarośnięte, a płyta żelbetowa wykazuje liczne
ogniska intensywnej korozji chlorkowej. Z uwagi na powyższe ustrój nośny nadaje się
jedynie do całkowitego jego demontażu, w tym belki stalowe, które z uwagi na ich
zwichrzenie, nie nadają się do ponownego wykorzystania.
Przyczółek na brzegu lewym nie wykazuje utraty stateczności, jednakże widoczne
są tu liczne spękania i zarysowania, z których część najprawdopodobniej powstała w trakcie
przemieszczenia się ustroju nośnego obiektu. Powierzchnie zewnętrzne są karbonizowane
i widoczna jest intensywna korozja chlorkowa, a lokalnie widać odsłonięte, w stanie korozji
zbrojenie. Ławy łożyskowe są częściowo zdeformowane – z powodu przemieszczenia
ustroju nośnego, a także zauważono miejscowe ubytki betonu oraz ubytki powierzchniowe,
ze zniszczeniem otuliny zbrojenie. Przyczółek ten, z powodu licznych uszkodzeń i braku
całkowitej pewności co do jego stateczności (w trakcie normalnej eksploatacji) nie
nadaje się do wykorzystania i wymaga demontażu do poziomu terenu.
Przyczółek na brzegu prawym wykazuje utratę stateczności (obrót w kierunku
skarpy rzeki). Stwierdzono tu dodatkowo zniszczenie połączenia korpusu z palami
posadowienia obiektu, powstałe w wyniku zaistnienia sił skręcających, na które pale nie były
projektowane. Utrata stateczności nastąpiła w wyniku działania wód powodziowych, przy
jednoczesnym braku właściwego zakotwienia pali w warstwie wietrzeliny i górnych
warstwach spękanego podłoża skalnego. Powyższe było najprawdopodobniej przyczyną
awarii podpory, która pociągnęła za sobą awarie ustroju nośnego mostu. Z uwagi na
powyższe przyczółek należy rozebrać do poziomu terenu.

3.3 Most tymczasowy
Funkcjonujący obecnie zastępczy most tymczasowy to obiekt dwuprzęsłowy,
o belkach swobodnie podpartych, o konstrukcji stalowej i drewnianej, z pomostem
drewnianym.
Ustrój nośny składa się z dwóch przęseł. Przęsło zasadnicze od strony drogi
wojewódzkiej to konstrukcja stalowa, złożona z 4 szt. belek walcowanych NP 550 o długości
15,0 m i opartych na jarzmie drewnianym oraz ustroju nośnym uszkodzonego mostu. Przęsło
dodatkowe od strony Borku Starego stanowi uzupełnienie długości obiektu, z dostosowaniem
do niwelety drogi, złożone z 5 szt. belek drewnianych długości 12,1 m, całkowicie opartych
na konstrukcji uszkodzonego mostu stałego.
Jest to obiekt belkowy z pomostem drewnianym, o następujących parametrach:
o

długość mostu:

Lm = 27,10 m
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o
o

o

długości przęseł:
szerokość mostu:
światło poziome:
dolnego)

o

Przekrój normalny mostu:

o
o
o

jezdnia:
opaski bezpieczeństwa:
szerokość balustrad:
szerokość całkowita mostu:

L1 + L2 = 15,00 m + 12,10 m
Bm = 5,68 m
Bp = 24,00 m (światło mostu stałego -

Bj = 1 x 4,20 m = 4,20 m
Bop = 2 x 0,60 m = 1,20 m
Bb = 2 x 0,14 m = 0,28 m
Bm = 5,68 m

Przedmiotowy most to obiekt tymczasowy dla utrzymania funkcji użytkowej drogi
powiatowej dla ruchu lekkiego i rolniczego o ciężarze do 5T oraz ruchu pieszego. Jest to
obiekt dwuprzęsłowy oparty na jarzmie drewnianym, wykonanym na brzegu prawym
i konstrukcji ustroju nośnego uszkodzonego mostu. Światło mostu stanowi światło
uszkodzonego obiektu stałego. Most wykonano o typowym przekroju poprzecznym dla
mostów tymczasowych – jezdnia oraz obustronne opaski bezpieczeństwa, zabezpieczone na
krawędziach balustradą drewnianą.
Nawierzchnia mostu wykonana została z desek grubości 5 cm, układanych
poprzecznie na podłużnych balach drewnianych grubości 12,5 cm opartych o poprzecznice
konstrukcji ustroju nośnego przęseł obiektu. Opaski bezpieczeństwa (wyniesione ponad
jezdnię) typowe, z desek gr. 5 cm układanych na beleczkach poprzecznych o wymiarach
przekroju b x h = 7,5 x 10 cm oraz belce podłużnej o wymiarach b x h = 10 x 17,5 cm.
Balustrady typowe, drewniane o pochwycie i słupkach 14 x 14 cm i przeciągach 5 x 10 cm,
mocowane do poprzecznic obiektu.
Przęsło zasadnicze od strony drogi wojewódzkiej to konstrukcja stalowa, złożona
z 4 szt. belek walcowanych INP 550 i długości 15,00 m, oparta na jarzmie drewnianym
i ustroju nośnym uszkodzonego mostu. Belki wykonano w rozstawie 1,40 m i stężono
poprzecznicami stalowymi, złożonymi z podwójnych ceowników, przykręconych do żeber,
przyspawanych do belek głównych. Rozstaw poprzecznic wynosi ok. 3,0 m. Pomost mostu
stanowią poprzecznice drewniane z krawędziaków o wymiarach 26 x 26 cm i rozstawie co
ok. 80 – 90 cm. Od strony drogi wojewódzkiej przęsło oparto na łożyskach stycznych, na
wykonanym jarzmie drewnianym, a od strony Borku Starego bezpośrednio na płycie ustroju
nośnego, na podkładce z krawędziaka drewnianego.
Przęsło od strony Borku Starego to belki drewniane z krawędziaków o wymiarach
przekroju b x h = 30 x 30 cm, w ilości 5 szt., ułożone w rozstawie co ok. 1,10 m.
Przęsło wykonano o długości 12,10 m i ułożono bezpośrednio na konstrukcji ustroju
nośnego mostu pierwotnego, dostosowując geometrycznie do niwelety drogi powiatowej. Na
belkach głównych ułożono poprzecznice z krawędziaków o wymiarach 26 x 26 cm
i rozstawie co ok. 80 – 90 cm.
Podpora oparcia przęsła zasadniczego od strony drogi wojewódzkiej to typowe
jarzmo drewniane z krawędziaków 14 x 23 cm, długości 5,50 m, ułożonych na przemian
podłużnie i poprzecznie, w formie rusztu przestrzennego. Jarzmo od strony nasypu
zamknięto opierzeniem betonowym ze skrzydłami dostosowanymi do pochylenia skarp drogi.
Ruszt zawiera 8 warstw krawędziaków i posadowiono go bezpośrednio na terenie, na
przygotowanym odpowiednio podłożu gruntowym.
Stan konstrukcji nośnej przęsła stalowego jest niezadowalający, wykazujący
lokalne uszkodzenia. Stwierdzono tu liczne, lokalne ogniska korozji wżerowej oraz korozję
powierzchniową na całej długości belek głównych, w tym szczególnie intensywną w obrębie
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pasów dwuteowników. Widoczny jest postęp procesu korozji z uwagi na zniszczenie powłok
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej. Poprzecznice ustroju nośnego w wielu
miejscach objęte są procesem gnilnym, z widocznym zagrzybieniem na powierzchniach
bocznych i dolnych. Stwierdzono tu także spękania podłużne poprzecznic od rozsychania się
drewna. Miejscowo widoczne są ubytki zewnętrznej powierzchni drewna do głębokości ok.
1,0 cm.
Stan konstrukcji nośnej przęsła drewnianego jest niezadowalający. Zarówno
belki główne jak i poprzecznice ustroju nośnego w wielu miejscach objęte są procesem
gnilnym, z widocznym zagrzybieniem na powierzchniach bocznych i dolnych. Stwierdzono tu
także spękania podłużne drewna od rozsychania się drewna. Miejscowo widoczne są ubytki
zewnętrznej powierzchni drewna do głębokości ok. 1,0 – 1,5 cm.
Nawierzchnia mostu, drewniana wykazuje proces gnilny z widocznym lokalnie
zagrzybieniem na spodzie konstrukcji. Stwierdzono tu także spękania podłużne drewna od
rozsychania się drewna. Miejscowo widoczne są ubytki zewnętrznej powierzchni drewna do
głębokości ok. 1,0 cm. Część desek nawierzchni jest uszkodzona powierzchniowo.
Balustrady wykazują jedynie lokalne spękania podłużne i sporadyczne ubytki
powierzchniowe drewna.
Stan jarzma drewnianego także jest niezadowalający. Stwierdzono tu uszkodzenia
drewna analogiczne jak w konstrukcji drewnianej przęseł mostu tymczasowego. Występuje
proces gnilny z widocznym lokalnie zagrzybieniem na spodzie konstrukcji. Stwierdzono tu
także spękania podłużne od rozsychania się drewna. Miejscowo widoczne są ubytki
zewnętrznej powierzchni drewna do głębokości ok. 1,0 cm. Nie stwierdzono utraty
stateczności podpory. Opierzenie betonowe wykazuje lokalne zarysowania i ubytki
powierzchniowe oraz miejscowe pęknięcia skrzydeł, z lokalnymi ubytkami betonu.

3.4 Droga na dojazdach do mostu
Droga na dojazdach do mostu posiada przebieg prostoliniowy. Szerokość w koronie
wynosi tu od 7,1 – 10,30 m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej jest szerokości 4,8 – 5,2 m,
zaś obustronne pobocza ziemne od 0,8 – 2,60 m.
Niweleta drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku miejscowości
przebiega w niewielkim spadku podłużnym w kierunku miejscowości. Dojazdy i most
wykonano w spadkach w kierunku drogi wojewódzkiej.
Na brzegu prawym dojazd wykonano w spadku 0,1% ÷ 0,2%, a na brzegu lewym
w spadku ok. 1,2%. Sam most wykonano w spadku 1,0%.
Dojazd do strony drogi wojewódzkiej wykonano w wysokim nasypie, bez
zastosowania rowów przydrożnych, natomiast od strony Borku Starego w niskim nasypie,
z obustronnymi rowami przydrożnymi.
Droga na odcinku mostu i dojazdów na odcinkach przewidzianych w zakresie
remontu mostu oraz odcinek drogi od strony drogi wojewódzkiej nie posiada żadnych
skrzyżowań lub zjazdów gospodarczych. Natomiast od strony Borku Starego występują
zjazdy gospodarcze do zabudowy mieszkalnej oraz plac postojowy przed sklepem
spożywczym, a w odległości ok. 75 m od mostu znajduje się prawostronne skrzyżowanie z
drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej.
Stan techniczny drogi jest zadowalający. Stwierdzono tu jedynie lokalne, drobne
spękania lub zarysowania jezdni bitumicznej oraz niewielkie, sporadyczne ubytki warstwy
ścieralnej. Krawędzie jezdni wykazują lokalne ubytki (nierówna linia krawędzi jezdni).
Pobocza ziemne są zawyżone. Rowy przydrożne są częściowo zamulone, nierówne
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o nieregularnych spadkach podłużnych, a ich wyloty do rzeki zniszczone i częściowo
zarośnięte.

3.5 Koryto rzeki
Koryto rzeki Strug w obrębie mostu jest prostoliniowe oraz zwarte, z wyraźnie
zarysowanymi skarpami o stałym pochyleniu. W obrębie mostu nie występują żadne drzewa
wymagające wycinki.
Stan techniczny koryta rzeki ogólnie jest zadowalający, jedynie w miejscu
przewróconego przyczółka skarpa została nieznacznie uszkodzona, ale jej stan obecny jest
dobry. Koryto poza ewentualnym profilowaniem skarpy w miejscu w/w przyczółka nie
wymaga żadnych robót remontowych.

3.6 Uzbrojenie terenu
Na dojazdach do mostu w obrębie zakresu remontu obiektu występują następujące
sieci uzbrojenia terenu:
o napowietrzna linia teletechniczna wzdłuż lewej strony drogi – poza pasem drogowym,
o kanalizacja sanitarna, przebiegająca wzdłuż lewej strony drogi na dojeździe od Borku
Starego pod drogą powiatową na stronę prawą, a następnie przebiegająca pod korytem
rzeki Strug na jego prawą stronę i dalej wzdłuż prawej strony drogi na odcinku od mostu
do drogi wojewódzkiej. Przekroczenie kanalizacji pod drogą znajduje się w odległości ok.
15 m od mostu i zlokalizowane jest poza zakresem dojazdu przewidzianego w ramach
remontu obiektu.
W/w sieci nie kolidują z zakresem robót i nie wymagają ich przebudowy lub
zabezpieczenia. Z uwagi na zbliżenie kanalizacji sanitarnej na dojeździe od strony Borku
Starego do zakresu robót remontowych, w jej obrębie roboty prowadzone będą ręcznie
z zachowaniem stosownej ostrożności, aby nie spowodować jej uszkodzenia.

4 Podstawowe dane geometryczne obiektu po remoncie
4.1 Droga powiatowa
o
o
o
o
o
o
o

Przekrój:
Szerokość jezdni na długości dojazdów:
Szerokość poboczy(str. prawa drogi)
Szerokość poboczy(str. lewa drogi)
Pochylenie projektowanej jezdni:
Obciążenie nawierzchni:
Kategoria obciążenia ruchem:

1x2 (drogowy)
6,0 m – do szerokości istniejącej
2,80 m – do szerokości istniejącej
1,35 – do szerokości istniejącej
2% – daszkowe
100 kN/oś
KR 3

4.2 Most stały
o
o
o
o

Długość mostu:
Szerokość mostu:
Szerokość użytkowa:
Światło poziome:

Lm = 27,00 m
Bm = 10,15 m
Bu = 8,95 m
Bp = 25,40 m

Szerokości użytkowe mostu:
o
o
o

Szerokość jezdni:
Szerokość chodnika dla pieszych:
Szerokość opaski bezpieczeństwa:

Bj = 6,00 m
Bch = 2,20 m (chodnik lewostronny)
Bop = 0,75 m (opaska prawostronna)
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o

Szerokość dla barieroporęczy:
Szerokość całkowita mostu:

Bb = 2 x 0,60 m = 1,20 m
Bm = 10,15 m

5 Projektowane rozwiązania techniczne
5.1 Przebieg sytuacyjny
Przebieg sytuacyjny remontowanego odcinka drogi pozostaje bez zmiany – oś drogi
przebiega po prostej, analogicznie jak w stanie istniejącym.
Remont mostu ogranicza się do adaptacji krótkich odcinków dojazdów, w tym
wykonaniu i odtworzeniu rozkopów za przyczółkami mostu oraz odcinkach profilowania
nawierzchni na włączeniu mostu do istniejącej drogi. Bez zmian pozostaje także istniejąca
niweleta drogi, w tym spadek podłużny na obiekcie wynoszący jak obecnie 1,0%.
Bez jakiejkolwiek korekty pozostaje przebieg i lokalizacja rzeki Strug, z wyjątkiem
odcinka w obrębie przewróconej podpory, który po jej usunięciu będzie wyprofilowany do
stanu pierwotnego – Nie przewiduje się tu żadnych zmian lub korekt ani żadnych umocnień
koryta rzeki, które pozostanie bez zmiany.

5.2 Droga powiatowa
Zakres remontu drogi powiatowej obejmował będzie odcinek drogi o łącznej
długości ok. 100 m.
Roboty polegały będą na wykonaniu, a następnie odtworzeniu celem realizacji
remontu mostu rozkopów oraz wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni bitumicznej
drogi dla połączenia nawierzchni w obrębie rozkopów z nawierzchnią drogi.
Geometria drogi (poza odcinkami włączenia), w tym jej szerokości oraz spadki
podłużne i poprzeczne, pozostają bez zmian. Wykonawca będzie tu zobowiązany do
wykonania szczegółowej niwelacji jezdni na dojeździe od strony Chmielnika dla ścisłego
odtworzenia rzędnych obecnie istniejących – w ramach robót odtworzeniowo-renowacyjnych.
Niweleta, analogiczna jak w stanie istniejącym przebiegała będzie w istniejących
spadkach podłużnych ( w tym także w obrębie mostu), tj. i = 0,1% ÷ 0,2% (od strony drogi
wojewódzkiej) oraz i = 1,2% (od strony Borku Starego), z zachowaniem spadku podłużnego
mostu po remoncie o i = 1,0%.
Z uwagi na zbliżenie do przebiegu kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową od
strony Borku Starego, prace w jej obrębie wykonywane będą z zachowaniem odpowiedniej
ostrożności oraz przy znacznym udziale robót ręcznych – Wykonawca będzie zobowiązany
do sprawdzenia zgodności przebiegu kolektora ze stanem faktycznym.

5.3 Most
Projektowany remont mostu polegał będzie na wymianie konstrukcji mostu
tymczasowego na konstrukcję projektowaną oraz likwidacji uszkodzonych podpór nośnego
obiektu pierwotnego do poziomu terenu, po uprzedniej rozbiórce jego ustroju nośnego.
Demontaż ten jest konieczny dla uporządkowania terenu i umożliwienia wykonania nowej
konstrukcji mostu po przeprowadzeniu remontu obiektu oraz przywróceniu właściwego
światła mostu celem likwidacji niepotrzebnego podpiętrzania wód powodziowych,
zagrażające okolicznym terenom.
Z uwagi na posadowienie mostu pierwotnego na palach żelbetowych wbijanych,
w celu umożliwienia wykonania pali wierconych nowych przyczółków obiektu, przewidziano
ich przesunięcie względem podpór istniejących o ok. 5,00 m – uproszczenie technologii
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realizacji nowych przyczółków, przy pozostawieniu bez zmian geometrii projektowanego
mostu, w stosunku do mostu istniejącego.
Z uwagi na konstrukcję i oparcie mostu tymczasowego na uszkodzonym moście
stałym, przed demontażem obiekt ten będzie zdemontowany w pierwszej kolejności, przed
demontażem mostu stałego.
Remont mostu spowoduje uzyskanie obiektu normatywnego, spełniającego
jednocześnie obecne wymogi nośności określonej rozporządzeniem z dnia 29.08.2019 r., tj.
klasy II. Powyższe spowoduje pełne udrożnienie drogi powiatowej na odcinku przeprawy
mostowej, z udostępnieniem jej dla wszystkich użytkowników dopuszczonych do korzystania
z drogi powiatowej.
Remont polegający na odtworzeniu zniszczonej lub uszkodzonej konstrukcji mostu
stałego przewiduje jednocześnie wymianę funkcjonującego obecnie mostu tymczasowego na
nowy obiekt mostowy, który zapewni pełnię funkcji użytkowej drogi, spełniającej wymogi
obowiązujących przepisów. Zakres remontu przewiduje wykonanie belkowej konstrukcji
prefabrykowanej z belek sprężonych typu „T” długości 27,00 m, spiętej z podporami. W
przekroju zastosowano 11 szt. belek, zakończonych żelbetowymi poprzecznicami
podporowymi i zespolonymi z żelbetową warstwą nadbetonu.
Ustrój nośny, oparty będzie na żelbetowych podporach ramownicowych,
z cienkościennymi korpusami żelbetowymi, stężonymi i posadowionymi na palach
wierconych  100 cm. Pale wiercone wykonane zostaną w rurach wyciąganych o długości
5,0 m (przyczółek od strony drogi wojewódzkiej) i 6,50 m (przyczółek od strony Borku
Starego), zakotwione będą w skalistym podłożu gruntowym na głębokość min. 90 cm.
Zróżnicowana długość pali wynika z położenia warstwy skalnego podłoża gruntowego.
Nasypy podtrzymywały będą krótkie mury oporowe, wykonane w technologii wbijanych
ścianek szczelnych z profili stalowych.
Nawierzchnię stanowią warstwy bitumiczne jezdni gr. 8 cm, układane na izolacji zgrzewalnej
oraz kapy żelbetowe chodnika i opaski, wyniesione ponad jezdnię.
Most zabezpieczony będzie na krawędziach barieroporęczami stalowymi o
wysokości 1,10 m, mocowanymi w kapach żelbetowych, a na krawędziach przewidziano
montaż prefabrykowanych gzymsów w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. Z uwagi na
konstrukcję przęsła odwodnienie przewidziano w formie wpustów podkrawężniowych.
osadzonych w otworach przewierconych przez krawędzie półek belek sprężonych.
Chodnik i opaska bezpieczeństwa mostu zostaną dowiązane do istniejących poboczy drogi i
będą wyniesione ponad poziom jezdni, co znacząco zwiększy bezpieczeństwo pieszych,
minimalizując możliwość ich kolizji z pojazdami.
Remont mostu nie przewiduje żadnych zmian geometrycznych mostu po wykonaniu
jego remontu i zlokalizowany jest w obrębie istniejącego pasa drogi powiatowej. Nie koliduje
także z żadną z istniejących sieci uzbrojenia terenu.
Parametry obiektu:
o
o
o
o
o
o

długość całkowita:
szerokość całkowita:
szerokość użytkowa:
światło mostu:
nośność obliczeniowa:
kąt skrzyżowania z przeszkodą:

Lc = 27,00 m
Bc = 10,15 m
Bu = 8,95 m
L = 14,07 m
kl. II wg rozp. z dnia 29.08.2019 r.
 = 900
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Projektowane parametry przekroju poprzecznego
o szerokość jezdni:
Bj = 2 x 3,00 m = 6,00 m
o szerokość chodnika lewego:
Bch = 1 x 2,20 m = 2,20 m
o szerokość opaski prawostronnej:
Bop.= 1 x 0,75 m = 0,75 m
o szerokość barieroporęczy i gzymsu:
Bbp = 2 x 0,60 m = 1,20 m
szerokość całkowita:
Bc = 10,15 m
W ramach remontu przewidziano całkowity demontaż funkcjonującego obecnie
obiektu tymczasowego oraz demontaż konstrukcji uszkodzonego mostu stałego.

5.4 Koryto rzeki
Zakres remontu mostu przewiduje jedynie profilowanie skarpy rzeki w miejscu
demontażu zniszczonego przyczółka na brzegu prawym, z uzupełnieniem ubytku gruntu.
Poza tym nie przewiduje się żadnych innych robót w obrębie koryta rzeki.

5.5 Odwodnienie mostu i drogi
Na obiekcie mostowym przewiduje się zastosowanie spadku podłużnego i = 1,0%
oraz spadków poprzecznych jezdni (daszkowy 2%) oraz chodnika i opaski (3% w kierunku
jezdni), a także wpusty podkrawężnikowe odwodnienia nawierzchni mostu, z wylotami pod
obiektem.
Dla dodatkowego usprawnienia systemu odwodnienia bezpośrednio przed i za
końcem mostu przewidziano ułożenie ścieków naskarpowych, wprowadzonych do wylotów
istniejących rowów przydrożnych.
W ramach remontu mostu projektuje się także odmulenie istniejących rowów
otwartych dojazdów do mostu wraz z odtworzeniem ich wylotów, które przewiduje się
wykonać jako umocnione.

5.6 Technologia i zakres remontu mostu:
Celem remontu mostu jest przywrócenie jego pierwotnego stanu technicznego
i polegał będzie na:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdu tymczasowego
i zamknięciu drogi na odcinku zakresu remontu mostu;
Demontażu funkcjonującego obecnie mostu objazdowego, opartego na jarzmie
drewnianym i ustroju nośnym uszkodzonego mostu stałego, wraz z demontażem jarzma
drewnianego;
Demontażu konstrukcji uszkodzonego mostu stałego, wraz z podporami rozebranymi do
poziomu terenu;
Wykonaniu rozkopów za przyczółkami;
Wykonaniu mostu stałego, o normatywnych parametrach;
Wykonaniu murów oporowych w formie ścianek szczelnych z profili stalowych;
Zasypaniu wykopów i odtworzeniu nawierzchni w obrębie rozkopów za przyczółkami,
z włączeniem do istniejącej drogi powiatowej;
Włączeniu chodnika i opaski bezpieczeństwa mostu do istniejących poboczy drogi
powiatowej;
Odmuleniu istniejących rowów przydrożnych oraz odtworzeniu i umocnieniu ich
zniszczonych wylotów do rzeki Strug;
Wyprofilowaniu skarpy w obrębie zdemontowanego przyczółka na brzegu prawym rzeki;
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Dokonaniu otwarcia mostu po zakończeniu jego remontu, z likwidacją objazdu
tymczasowego.

Remont spowoduje likwidację jedynej na całej długości nieciągłości drogi
powiatowej oraz unormuje spływ wód powodziowych i systemu odwodnienia drogi, co
zapewni użytkownikom i mieszkańcom maksymalizację bezpieczeństwa powodziowego, przy
jednoczesnym zachowaniu istniejącego stanu środowiska oraz braku ingerencji w istniejący
przebieg i niweletę drogi, a także w istniejącą infrastrukturę uzbrojenia terenu. Remont
przewiduje odtworzenie istniejącego stanu geometrycznego mostu stałego oraz uzyskanie
wymaganej nośności normatywnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także
maksymalizację bezpieczeństwa pieszych, przez oddzielenie ich od ruchu kołowego, przy
zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych innych niż użytych w stanie pierwotnym.
Realizacja remontu mostu przywróci drodze pierwotną funkcję użytkową, umożliwiając
korzystanie z niej wszystkim uczestnikom ruchu dopuszczonym do ruchu na drogach
publicznych klasy „Z”. Powyższy remont nie tylko nie naruszy istniejącego
zagospodarowania i otaczającego środowiska, ale wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie
zanieczyszczeń w obrębie sieci drogowej poprzez równomierne rozłożenie ruchu (z uwagi na
korzystanie z drogi przez wszystkich uczestników ruchu) – obecny obiekt może być
użytkowany przez pojazdy o ciężarze do 5T, a przez to równomierne rozłożenie ilości
zanieczyszczeń i hałasu oraz zminimalizowanie zagrożenia powodziowego poprzez
unormowanie światła pionowego mostu, obecnie zaniżonego poprzez przechylenie się
ustroju nośnego mostu pierwotnego.
Zakres remontu mostu obejmuje wykonanie następujący robót budowlanych:
o

o
o
o

o

o

o

Wyznaczenie i oznakowanie objazdu tymczasowego innymi drogami publicznymi oraz
zamkniecie dla użytkowników odcinka drogi w obrębie prowadzonych prac przy
remoncie mostu;
Wykonanie frezowania nawierzchni drogi na odcinkach dojazdów do mostu;
Wykonanie rozkopów za przyczółkami;
Demontaż konstrukcji mostu tymczasowego, w tym:
 demontaż pomostu drewnianego i balustrad obiektu,
 demontaż konstrukcji stalowej mostu,
 demontaż jarzma drewnianego mostu na brzegu prawym,
 demontaż opierzenia betonowego jarzma drewnianego.
Demontaż konstrukcji uszkodzonego mostu stałego, w tym:
 demontaż żelbetowego pomostu zespolonego przęsła mostu,
 demontaż konstrukcji stalowej obiektu,
 demontaż przewróconego przyczółka mostu do poziomu terenu na brzegu prawym,
 demontaż przyczółka na brzegu lewym – w złym stanie technicznym, z zagrożeniem
utraty stateczności przez podporę.
Wykonanie podpór mostu stałego, w tym:
 wykonanie pali wierconych podpór mostu,
 wykonanie korpusów podpór,
 wykonanie izolacji bitumicznej podpór,
 wykonanie murów oporowych podpór mostu z profili stalowych.
Wykonanie ustroju nośnego mostu, w tym:
 montaż belek prefabrykowanych na podporach mostu,
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 wykonanie monolitycznej warstwy nadbetonu belek mostu,
 wykonanie poprzecznic żelbetowych ustroju nośnego mostu, spiętych z podporami.
Wykonanie nawierzchni i wyposażenia mostu, w tym:
 wykonanie nawierzchni bitumicznej na warstwie izolacji zgrzewalnej,
 wykonanie kap żelbetowych wraz z nawierzchnią chodnika i opaski bezpieczeństwa,
 montaż wpustów odwodnienia mostu.
Odtworzenie nawierzchni drogi po zasypaniu rozkopów za przyczółkami;
Włączenie mostu i odtworzonych dojazdów do istniejącej drogi powiatowej;
Odmulenie rowów odwodnienia drogi wraz z odtworzeniem i umocnieniem zniszczonych
wylotów rowów do rzeki;
Wykonanie odtworzenia skarpy rzeki poprzez jej profilowanie, z uzupełnieniem ubytków
gruntu w obrębie zdemontowanego przyczółka na jej brzegu prawym;
Odbiór końcowy remontu mostu oraz likwidacja objazdu tymczasowego.

W ramach zadania może pojawić się konieczność wykonania innych dodatkowych
robót, jednak ich celem będzie osiągnięcie efektów opisanych wyżej wymienionymi robotami
podstawowymi.

6 Warunki prowadzenia robót
Prace pomiarowe będą wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
Miejsca odkładów oraz składowiska odpadów z rozbiórki wraz z kosztami ewentualnej
rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca – zgodnie z wymaganiami ustawy
o odpadach.
Odpady pochodzące z rozbiórek zostaną poddane recyklingowi. Ewentualne inne
odpady, które nie będą się nadawały do wykorzystania w trakcie prowadzenia robót, zostaną
poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z ustawą o odpadach.
Biorąc pod uwagę fakt, że będą przestrzegane przepisy dotyczące gospodarki
odpadami zarówno podczas realizacji przedsięwzięcia jak i w trakcie późniejszej eksploatacji
można stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla
otaczającego środowiska i zdrowia ludzi. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do
powstania szkód w przyległych obiektach.

7 Wymagania materiałowe
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

8 Organizacja ruchu na czas robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez
zarządzającego ruchem projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
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