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OPIS TNCHNICRNQ MO PROJNOTU PQOONAPCRNGO 

1. PRRNMÓIOT OPRACOPANIA 

 PrzeTmioWem opracowania jeVW projekW wXkonawczX Tla planowanej inweVWXcji pn. „Rozbiórka mostu 

i budowa przepustu w ciągu ulicy Borowiańskiej w RębowicacU”H opracowanX na zlecenie inweVWora Wj.  GminX 

ZębowiceH ul. IzXTora Murka 2H 46-048 Rębowice przez jeTnoVWkę projekWowąH kWórą jeVW Pracownia ProjekWowa 

MOSØOPOL Sp. z o.o.H ul. JagiełłX 39H 46-020 CzarnowąVX. 

 

1.1. PoTsWawa opracowania 

1.1.1. PoTsWawy formalno-prawne 

- umowa nr 11I2014 z Tnia 17.01.2014r. zawarWa pomięTzX InweVWorem – Gmina RębowiceH ul. IzXTora Murka 2H 46-

048  RębowiceH  a  jeTnoVWką projekWową –  Pracownią ProjekWową MOSØOPOL  Sp.  z  o.o.H  ul.  JagiełłX  39H  46-020  

CzarnowąVXH 

- operaW woTnoprawnX „Likwidacja i budowa urządzeń wodnycU oraz szczególne korzystanie z wód w ramacU 

inwestycji pn. „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu ulicy Borowiańskiego w RębowicacU”H 

- mapa To celów projekWowXcU VporząTzona przez geoTeWę uprawnionego mgr. inż. Jacka MierczXńVkiegoH  

- „Opinia geotecUniczna i dokumentacja z badań podłoża gruntowego do projektu rozbiórki i budowy nowego 

mostu w ciągu ulicy Borowiańskiej w RębowicacU”H opracowana przez firmę GNO-MI Pracownia Geologiczna 

MicUał MałuVzXńVkiH ul. Socjalna 5H lok. 6H 93-324 ŁóTźH  

- mapa ewiTencji grunWówH 

- wXpiVX z rejeVWru grunWówH 

- normX pańVWwowe i branżoweH 

- akWualne akWX prawneH 

- pomiarX inwenWarXzacXjne wXkonane przez zeVpół ProjekWanWa. 

 

1.1.2. TecUnicYne poTsWawy opracowania 

- UVWawa z Tnia 07 lipca 1994 „Prawo buTowlane” (WekVW jeTnoliWX – Mz.U. z 2006 r. nr 156H poz. 1118H ze zm.)H 

- RozporząTzenie MiniVWra ØranVporWuH ŁuTownicWwa i GoVpoTarki MorVkiej w Vprawie Vzczegółowego zakreVu 

i formX projekWu buTowlanego (Mz.U. z 2012r.H poz. 462 ze zm.)H 

- RozporząTzenie MØiGM z Tnia 30 maja 2000 r. w Vprawie warunków WecUnicznXcUH jakim powinnX Trogowe 

obiekWX inżXnierVkie i icU uVXWuowanie (Mz.U. z 2000r.H nr 63 poz.735 ze zm.)H 

- RozporząTzenie MØiGM z Tnia 2 marca 1999 r. w Vprawie warunków WecUnicznXcUH jakim powinnX oTpowiaTać 

Trogi publiczne i icU uVXWuowanie (Mz.U. z 1999r.H nr 43H poz. 430 ze zm.)H 

- RozporząTzenie MiniVWra ØranVporWuH ŁuTownicWwa i GoVpoTarki MorVkiej z Tnia 25 kwieWnia 2012r. w Vprawie 

uVWalania geoWecUnicznXcU warunków poVaTawiania obiekWów buTowlanXcU (Mz.U. z 2012r.H nr 0H poz. 463)H 
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2. PRRNMÓIOT INPNSTQCJI 

 PrzeTmioWem inweVWXcji jeVW wXkonanie rozbiórki iVWniejącego moVWu i buTowa w jego miejVcu przepuVWu 

zlokalizowanego w ciągu ulicX ŁorowiańVkiej w RębowicacUH w km 14+880H00 rzeki LibawaH  położonego na Werenie  

miejVcowości RębowiceH gmina RębowiceH powiaW oleVkiH wojewóTzWwo opolVkie. 

3. ISTNINJĄCQ STAN RAGOSPOMAROPANIA TNRNNU 

3.1. Opis isWniejącego prYepusWu  

 IVWniejącX moVW jeVW konVWrukcją monoliWXcznąH żelbeWowąH cUarakWerXzującą Vię naVWępującXmi 

parameWrami WecUniczno-użXWkowXmiJ 

- uVWrój nośnX jeTnoprzęsłowXH 

- świaWło poziome – 4H50 mH 

- świaWło pionowe – 1H99 m (wloW)H 2H00 m (wXloW)H 

- Tługość całkowiWa – 5H50 mH 

- Vzerokość całkowiWa – 5H20 mH 

- Vzerokość jezTni – 4H78 m. 

 UVWrój nośnX VWanowi płXWa żelbeWowa gr. 0H28 m wzmocniona VWalowXmi Tźwigarami (7 VzWuk)H oparWa na 

poTporacU żelbeWowXcU z wXkVzWałWowanXmi VkrzXTłami o Tługości oT 2H00 m To 2H50 m oTgięWXmi poT kąWem oT 

100o To 139o.  NawierzcUnia biWumiczna na moście jeVW obuVWronnie ograniczona VWalowXmi baluVWraTami. 

P obrębie moVWu brak jeVW umocnień Vkarp i Tna cieku.  

 SWan WecUnicznX obiekWu jeVW złX. OrawęTzie płXWX pomoVWowej i VkrzXTeł Vą VkoroTowaneH poTporX ze 

wzglęTu na brak umocnień cieku zoVWałX częściowo i VWąT wiToczne Vą ubXWki beWonuH kWórX w TalVzXm ciągu ulegają 

TegraTacji.  

 PrzepuVW zlokalizowanX jeVW w ciągu ulicX o nawierzcUni biWumicznej. P bezpośreTnim VąVieTzWwie 

zlokalizowana jeVW zabuTowa jeTnoroTzinnaH WerenX zielone oraz VkrzXżowanie z Trogą powiaWową.  

 Łiorąc poT uwagę VWan WecUnicznX obiekWu oraz jego konVWrukcję i gabarXWX zTecXTowano o jego 

rozebraniu i wXkonaniu w jego miejVcu nowej konVWrukcji. 

  

3.2. Opis projekWowanycU Ymian 

ProjekWowana inweVWXcja zakłaTa wXkonanie naVWępującego zakreVu robóWJ 

1) RoboWX rozbiórkoweJ 

- rozbiórka iVWniejącej nawierzcUni biWumicznej na przepuście i na TojazTacU 

- rozbiórka konVWrukcji żelbeWowej iVWniejącego moVWuH 

2) RoboWX TrogoweJ 

- wXkonanie nowej nawierzcUni biWumicznej na przepuście i na TojazTacUH 

- ułożenie krawężnikówH 

- buTowa poboczX umocnionXcUH 
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- monWaż barier energocUłonnXcUH  

3) RoboWX moVWoweJ 

- buTowa nowego przepuVWu o konVWrukcji żelbeWowejH 

- wXkonanie umocnienia Tna i Vkarp ciekuH 

- buTowa inVWalacji oTwaniającej Tla obiekWu. 

4. PROJNOTOPANN RAGOSPOMAROPANIN TNRNNU 

 ProjekWowana inweVWXcja zakłaTa wXkonanie naVWępującXcU elemenWów zagoVpoTarowania WerenuJ 

1) PXkonanie nowej nawierzcUni biWumicznej o Vzerokości oT 4H15 m To 6H00 mH 

2) PXkonanie poboczX umocnionXcU o Vzerokości 0H50 mH 

3) PXkonanie umocnienia Vkarp i Tna ciekuH  

4) PXkonanie Werenu zielonego.   

RakreV robóW przewiTzianX To wXkonania zmienia nieznacznie iVWniejące zagoVpoTarowanie Werenu oraz 

zacUowuje ToWXcUczaVową ToVWępność To Werenu objęWego opracowaniem. Nie zmienia Vię ToWXcUczaVowX ukłaT 

komunikacXjnX i ToVWępność To położonXcU obok Tróg. 

OaWegoria Trogi gminnej i jej klaVa WecUniczna (L) nie ulegają zmianie. 

Øeren przXległX To Trogi zoVWanie po zakończeniu inweVWXcji uporząTkowanX i zacUowanX zoVWanie w WXcU 

miejVcacU ToWXcUczaVowX ukłaT zieleni. 

InweVWXcja wXmaga wXkonanie wXcinki koliTującXcU Trzew. 

Planowana inweVWXcja jeVW zgoTna z zapiVami miejVcowego planu zagoVpoTarowania przeVWrzennego wVi 

Zębowice zaWwierTzonego ucUwałą nr XVIII157I2012 RaTX GminX Rębowice z Tnia 31 Vierpnia 2012r. (Mz.U. Poj.  

OpolVkiego rok 2012H poz. 1355 z Tnia 03.10.2012r.). Øren inweVWXcji VWanowią obVzar o naVWępującXm 

przeznaczeniuJ 

- 2 OML – WerenX Tróg publicznXcUH lokalnXcU o przeznaczeniu poTVWawowXm Troga-ulicaH ulica klaVX lokalnej (L)H 

Vzerokość paVa Trogowego 12H00 mH 

- 1 RP – WerenX zieleni urząTzonejH przeznaczenie poTVWawowe – zieleń parkowaH uzupełniające – WraVX rekreacXjneH 

urząTzenia VporWu i rekreacjiH 

- 2PS – WerenX wóT powierzcUniowXcUH przeznaczenie poTVWawowe – woTX.    

5. RNSTAPINNIN POPINRRCHNI POSRCRNGÓLNQCH CRĘŚCI RAGOSPOMAROPANIA TNRNNU 

 PowierzcUnie projekWowanXcU elemenWów zagoVpoTarowaniaJ 

1) NawierzcUnia biWumiczna – ok. 242 m2H 

2) Pobocze umocnione – ok. 38 m2H 

3) Umocnienia Vkarp i Tna cieku – ok. 228 m2H 

4) Rieleń – ok. 130 m2. 
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6. MANN INŃORÓUJĄCN CRQ MRIAŁOA LUŁ TNRNN NA OTÓRQÓ JNST PROJNOTOPANQ OŁINOT ŁUMOPLANQ SĄ 
PPISANN MO RNJNSTRU RAŁQTOÓP ORAR CRQ POMLNGAJĄ OCHRONIN NA POMSTAPIN USTALNŃ ÓINJSCOPNGO 
PLANU RAGOSPOMAROPANIA PRRNSTRRNNNNGO 

 Na Werenie Tziałek objęWXcU inweVWXcją nie wXVWępują obiekWX buTowlane wpiVane To rejeVWru zabXWkówH 

ujęWe w ewiTencji zabXWkówH VWanowiVka arcUeologiczne lub objęWe ocUroną na poTVWawie miejVcowego planu 

zagoVpoTarowania przeVWrzennego oraz formX ocUronX przXroTX w rozumieniu uVWawX z Tnia 16 kwieWnia 2004r. 

o ocUronie przXroTX (Dz.U. 2004r., Nr 92, poz. 880 ze zm.). 

7. MANN OORNŚLAJACN PPŁQP NOSPLOATACJI GÓRNICRNJ NA MRIAŁKĘ LUŁ TNRNN RAÓINRRNNIA 
ŁUMOPLANNGO RNAJMUJĄCNGO SIĘ P GRANICACH TNRNNU GÓRNICRNGO   

 InweVWXcja bęTzie realizowana poza Werenem górniczXm. 

8. INŃORÓACJN I MANN O CHARAOTNRRN I CNCHACH ISTNINJĄCQCH I PRRNPIMQPANQCH RAGROŻEŃ MLA 
ŚROMOPISOA ORAR HIGINNQ I RMROPIA UŻQTOOPNIOÓP PROJNOTOPANQCH OŁINOTÓP ŁUMOPLANQCH I ICH 
OTOCRNNIA P RAORNSIN RGOMNQÓ R PRRNPISAÓI OMRĘŁNQÓI  

 Realizacja inweVWXcji w znaczącX VpoVób wpłXwa na polepVzenie warunków ocUronX śroTowiVka. Poprawa 

VWanu WecUnicznego jezTni wpłXnie bezpośreTnio na poprawę bezpieczeńVWwa i płXnności rucUu Trogowego co 

ograniczX emiVję zanieczXVzczeń To powieWrza oraz zmniejVzX naWężenie UałaVu komunikacXjnego. 

 Funkcjonowanie Trogi bęTzie Vię wiązało z powVWaniem wóT opaTowXcU i rozWopowXcUH kWóre 

oTprowaTzane będą To wpuVWów ulicznXcU. PoTX opaTowe i rozWopowe ujęWe w VXVWem inVWalacji oTwaTniającej 

przeT oTprowaTzeniem To śroTowiVka zoVWaną poTczXVzczone w oVaTniku.        

9. MANN PQNIOAJĄCN RN SPNCQŃIOIH CHARAOTNRU I STOPNIA SOOÓPLIOOPANIA OŁINOTU ŁUMOPLANNGO LUŁ 
ROŁÓT ŁUMOPLANQCH 

 RoboWX będą realizowane w obrębie iVWniejącXcU VieciH VWanowiącXcU uzbrojenie Werenu. P Wrakcie 

prowaTzenie robóW niezbęTne bęTzie każTorazowe konWrolowanie położenia WXcU Vieci wzglęTem projekWowanXcU 

obiekWów i wXkonXwanie próbnXcU przekopów konWrolnXcU w celu określenia właściwego przebiegu WXcU urząTzeń. 

10. P PRRQPAMOU ŁUMQNOÓP – POPINRRCHNIĘ RAŁUMOPQH OORNŚLONNJ RGOMNIN R RASAMAÓI POMANQÓI 
P POLSOINJ NORÓIN MOTQCRĄCNJ OORNŚLANIA I OŁLICRANIA PSOAŹNIOÓP POPINRRCHNIOPQCH 
I OUŁATUROPQCH 

 Nie ToWXczX. 

10a. INŃORÓACJA O OŁSRARRN OMMRIAŁQPANIA OŁINOTU 

 ObVzar oTTziałXwania obiekWuH o kWórXm mowa w arW. 34 uVW. 1 p.3 uVWawX Prawo buTowlaneH obejmuje 

Tziałki wVkazane jako Weren inweVWXcji. 

11. PARUNOI GRUNTOPO-POMNN 

 Parunki grunWowo-woTne określono na poTVWawie opinii geoWecUnicznej i TokumenWacji z baTań poTłoża 

grunWowego. CUarakWerXVWXka wXTzielonXcU Verii i warVWw geoWecUnicznXcU przeTVWawia Vię naVWępującoJ 
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I seria (osaTy organicYne QUU) – UoloceńVkie oVaTX organiczne VWwierTzone poniżej warVWwX anWropogenicznej 

naVXpów niekonWrolowanXcU wXkVzWałcone jako organiczne namułX piaVzczXVWe przewarVWwione namułami. IcU 

miążVzość wXnoVi 1H60 – 0H50 mH  

II seria (osaTy fluwialne QpU) – nieVpoiVWe oVaTX mineralne roTzime. LiWologiczne grunWX wXkVzWałcone jako piaVki 

śreTnie i piaVki grube. GrunWX Vą nawoTnione w VWanie śreTniozagęVzczonXm. P obrębie Wej Verii Tokonano poTziału 

na Twie półwarVWwX geoWecUniczneJ 

- warstwa IIA – oVaTX nawiercone To głębokości  3H80 – 4H00 m npmH zbaTana miążVzość 0H80 – 2H20 m. PrzXjęWa 

cUarakWerXVWXczna warWość VWopnia zagęVzczenia warVWwX wXnoVi IM
(n)=0H50H 

- warstwa IIB – nawoTnione piaVki grube poniżej poziomu 3H80 – 6H20 m npm. PrzXjęWa cUarakWerXVWXczna warWość 

VWopnia zagęVzczenia wXnoVi IM
(n)=0H60H 

- III seria (osaTy YasWosikowe Qpl) – grunWX mineralneH roTzime VpoiVWe. P obrębie zbaTanego Werenu Veria Wa jeVW 

wXkVzWałcona jako pXłX na granicX pXłów piaVzczXVWXcU. GrunWX Vą wilgoWne w VWanie plaVWXcznXm. PoT wzglęTem 

właVności filWracXjnXcU grunWX należą To barTzo Vłabo przepuVzczalnXcU (orienWacXjne warWości wVpółczXnnika 

filWracji k wXnoVzą k=10-3 – 10-2 mIT). CUarakWerXVWXczna przXjęWa warWość VWopnia plaVWXczności Wej warVWwX wXnoVi 

IL
(n)=040.       

 P Wrakcie wXkonXwania prac wierWniczXcU To zbaTanej głębokości 8H00 m ppW. SWwierTzono wXVWępowanie 

wóT grunWowXcU o zwierciaTle VwoboTnXm i napięWXm na głębokości 1H30 – 1H70 m ppW.   

 Na poTVWawie opinii geoWecUnicznej oraz TokumenWacji z baTań poTłoża grunWowego uwzglęTniając roTzaj 

obiekWu oraz warunki grunWowo-woTne projekWowaną inweVWXcję zalicza Vię To I kaWegorii geoWecUnicznej 

w złożonXcU warunkacU grunWowo-woTnXcU.  

12. PRRQJĘTN RORPIĄRANIA PROJNOTOPN  

 Re wzglęTu na VWan WecUnicznX i brak możliwości wzmocnienia iVWniejącX moVW zoVWanie całkowicie 

rozebranX i w jego miejVcu wXkonanX zoVWanie nowX przepuVW. 

12.1. RoboWy roYbiórkowe 

  Cała konVWrukcja żelbeWowa iVWniejącego moVWu przewiTziana jeVW To rozbiórki. P pierwVzej kolejności 

zTemonWować należX VWalowe baluVWraTXH a naVWępnie uVWrój nośnX. PrzeT rozpoczęciem rozbiórki poTpór należX 

wXkonać próbne przekopX w celu określenia rzeczXwiVWXcU wXmiarów funTamenWów. P czaVie prowaTzenia robóW 

należX zwrócić uwagę na konieczność zabezpieczenia ceiku przeT zanieczXVzczeniem maWeriałami z rozbiórki. SkarpX 

cieku i wXkonane ścianX wXkopów niezbęTnXcU Tla oTVłonięcia poTpór należX oTpowieTnio zabezpieczXć.  

 

12.2. ParameWry WecUnicYne 

RaprojekWowanX przepuVW cUarakWerXzuje Vię naVWępującXmi parameWrami WecUniczno-użXWkowXmiJ 

a) w zakreVie nośnościJ 

· nośność  – klaVa „A” wg PN-85IS-10030. ObiekWX moVWowe. Obciążenia. 

b) w zakreVie geomeWrii obiekWuJ 

· przepuVW żelbeWowXH monoliWXcznXH przekrój zamknięWXH 
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· długość całkowiWa części przeloWowej przepuVWu – 7H20 mH 

· Vzerokość całkowiWa – 7H58 mH 

· VpaTek poTłużnX Tna – 0H6%H 

· VpaTek poprzecznX na jezTni – TwuVWronnXH TaVzkowX 2%H  

· VkrzXżowania oVi przepuVWu z oVią jezTni – 74oH 

c) w zakreVie geomeWrii paVów rucUuJ 

· Vzerokość jezTni – 6H00 mH 

· rzęTna nawierzcUni w oVi jezTni naT przepuVWem 214H19 m  npm.H 

T) w zakreVie przekraczanego cieku woTnego (rowu Trogowego)J 

· świaWło pionowe – 2H00 m (wloW)H 2H04 m (wXloW)H 

· świaWło poziome – 4H50 mH 

· projekWowana rzęTna Tna  – wloW 211H67H wXloW 211H63 m npm. 

 

12.3. OonsWrukcja żelbeWowa 

 OonVWrukcja ramowa  przepuVWu zoVWanie wXkonana jako monoliWXcznaH żelbeWowa z beWonu Ł30 (C25I30)H 

zbrojona VWalą A-IIIN. P górnXcU częściacU ścian bocznXcU wXkVzWałWowane zoVWaną gzXmVX To kWórXcU zamocowane 

zoVWaną TeVki gzXmVowe oraz barierX energocUłonne. Grubość ścian bocznXcU i VWropu wXnoVi 42 cmH a grubość 

płXWX Tennej 40 cm. Na ścianacU konVWrukcji oT VWronX zaVXpki wXkVzWałWowane zoVWaną wVporniki na kWórXcU oparWe 

zoVWaną płXWX przejściowe.  

 OonVWrukcja przepuVWu zoVWanie poVaTowiona w wXkopieH zabezpieczonXm przeT napłXwem woTX ścianką 

Vzczelną z groTzic VWalowXcU. ŁezpośreTnio poT konVWrukcją monoliWXczną wXkonana zoVWanie warVWwa 

wXrównawcza z beWonu Ł15 (C10I15) o grubości 15 cm.  

 

12.4. PłyWy prYejściowe 

 PłXWX przejściowe o grubości  0H30 m wXkonane zoVWaną z  beWonu Ł30 (C25I30).  Mługość płXW wXnoVi 4H00 

mH a Vzerokość 1H05 m. PłXWX ułożone zoVWaną na warVWwie wXrównawczej z beWonu Ł15 (C10I15) o grubości 10 cm 

w VpaTku poTłużnXm 10%. PłXWX oparWe zoVWaną na wVpornikacU konVWrukcji żelbeWowej przepuVWuH gTzie wXkonane 

zoVWaną w icU górnXcU częściacU bloki oporowe. Na górnXcU powierzcUniacU płXW przejściowXcU wXkonana zoVWanie 

izolacja z papX zgrzewalnej oraz warVWwa ocUronna z beWonu Ł15 (C10I15) o grubości 10 cm. 

 

12.5. NawierYcUnia na prYepuście i TojaYTacU  

 RaprojekWowano naVWępujące konVWrukcje nawierzcUniJ 

· NawierzcUnia na przepuścieJ  

- warVWwa ścieralna z beWonu aVfalWowego AC11S – gr. 4 cmH 

- warVWwa wiążąca (wiążąco-ocUronna) z aVfalWu lanego MA11 – gr. 5 cm. 

· NawierzcUnia na TojazTacUJ 

- warVWwa ścieralna z beWonu aVfalWowego AC11S – gr. 4 cmH 
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- warVWwa wiążąca z beWonu aVfalWowego AC16P – gr. 6 cmH 

- poTbuTowa z mieVzanki niezwiązanej 0I31H5 mm – gr. 15 cmH 

- poTbuTowa z mieVzanki związanej C5I6 – gr. 25 cm. 

· NawierzcUnia na kapacUJ 

- na kapacU VWanowiącXcU górne części gzXmVów konVWrukcji monoliWXcznejH obramowanej krawężnikiem 

kamiennXm i TeVkami gzXmVowXmi należX wXkonać nawierzcUnię z emulVji biWumicznej moTXfikowanej polimerami 

o grubości min. 5 mm.  

· PrzeciwVpaTki przX krawężnikacUJ 

- przX krawężnikacU na obiekcie wXkonać należX przeciwVpaTki z aVfalWu lanego MA11 gr. śr. 4 cmH Vzerokości 0H30 

m i VpaTku poprzecznXm 8%. 

 

12.6. IYolacja 

 HXTroizolację płXWX pomoVWowej oraz płXW przejściowXcU należX wXkonać z papX zgrzewalnej o grubości 

min. 0H50 cm.  

 PVzXVWkie części oTziemne konVWrukcji należX zabezpieczXć poprzez wXkonanie izolacji powłokowej 

biWumicznej „na zimno”. 

 

12.7. RabeYpiecYenia anWykoroYyjne beWonu 

 PVzXVWkie powierzcUnie beWonowe narażone na wpłXw czXnników aWmoVferXcznXcU należX zabezpieczXć 

poprzez wXkonanie powłoki ocUronnej. Raleca Vię VWoVowanie śroTków ocUronnXcU UXTrofobowXcUH 

zabezpieczającXcU beWon przeT negaWXwnXm wpłXwem proceVu karbonaWXzacji. OVWaWeczna TecXzję o Toborze 

koloru poTejmie InweVWor. 

 

12.8. NlemenWy YabeYpiecYające 

 Na obiekcie i na TojazTacU ułożyć należX krawężniki kamienne o przekroju 20x20 cm.  

 Na konVWrukcji monoliWXcznej krawężniki ułożyć należX przX wXkonanXcU gzXmVacU na warVWwie zaprawX 

niVkoVkurczowej gr.  śr. 4 cmH a na TojazTacU na ławie z beWonu Ł10 gr. min. 10 cm z oporem. 

 Na obiekcie i na TojazTacU zamonWować należX barierX energocUłonne o parameWracU H2H P3. 

 ŁarierX na obiekcie należX zamonWować To beWonu kap (górnXcU części gzXmVów)H a na TojazTacU Vłupki 

barier zamonWować w gruncie lub na funTamenWacU zgoTnie z wXWXcznXmi proTucenWa. P obrębie barier wXkonać 

należX pobocza umocnione z mieVzanki opWXmalnej o Vzerokości 0H50 m.  

 Na zewnęWrznXcU krawęTziacU gzXmVów konVWrukcji przepuVWu zamonWować należX TeVki gzXmVowe 

z polimerobeWonuH jako elemenWX prefabrXkowane o wXVokości 0H65 m i grubości 4 cm. MeVki należX zamonWować 

na eWapie monWażu zbrojenia konVWrukcji monoliWXcznej przepuVWu.   

 

 



Pracownia ProjekWowa  
ÓOSTOPOL Sp. Y o.o. 

ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy 

OPIS TNCHNICRNQ 

„Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu ulicy Borowiańskiej w RębowicacU” 

 

 

12.9. Umocnienie Tna i skarp w rejonie prYepusWu 

 Mno i VkarpX cieku zoVWaną umocnione na Tługości L=27H20 m Wj. oT km 14+866H40 To km 14+893H60 rzeki 

Libawa w naVWępującX VpoVóbJ 

- oT km 14+866H40 To km 14+876H40 – umocnienie Vkarp i Tna rzeki poprzez wXkonanie okłaTzinX kamiennej gr. 10 

cm ukłaTanej na poTbuTowie z beWonu Ł15 gr. 15 cmH  

- oT km 14+876H40 To km 14+883H60 (na Tługości części przeloWowej przepuVWu) – umocnienie Tna poprzez 

wXkonanie okłaTzinX kamiennej gr. 10 cm ukłaTanej na poTbuTowie z beWonu Ł15 gr. 15 cm wraz z wXkonaniem 

obuVWronnXcU oTVaTzek o Vzerokości 0H75 mH 

- oT km 14+883H60 To km 14+893H60 – umocnienie Vkarp i Tna rzeki poprzez wXkonanie okłaTzinX kamiennej gr. 10 

cm ukłaTanej na poTbuTowie z beWonu Ł15 gr. 15 cm. 

 Na począWku i końcu projekWowanXcU umocnień zoVWaną wXkonane gurWX z beWonu Ł30 o przekroju 

0H80x0H30 m oraz obramowanie z obrzeżX beWonowXcU o przekroju 8x30 cm. 

 OT VWronX wloWu na Vkarpie lewobrzeżnej przX konVWrukcji przepuVWu wXkonane zoVWaną VcUoTX Vkarpowe 

Tla obVługi z prefabrXkowanXcU elemenWów beWonowXcUH wXpoVażone w baluVWraTę ocUronną.  

 Na Vkarpie lewobrzeżnej wXkonana zoVWanie również naprawa powierzcUniowa elemenWu beWonowego 

VWanowiącego iVWniejącX wXloW To rzeki Libawa kanalizacji TeVzczowej Ø500 mm. PXloW z kanalizacji zoVWanie 

obuTowanX projekWowanXm umocnieniem VkarpX w poVWaci okłaTzinX kamiennej gr. 10 cm ukłaTanej na 

poTbuTowie z beWonu Ł15 gr. 15 cm. ProjekWowane umocnienie Tna i VkarpX rzeki nie wpłXną na funkcjonowanie 

i TalVzą ekVploaWację iVWniejącego wXloWu z kanalizacji.         

 

12.10. InsWalacja oTwaTniająca 

 P celu zapewnienia właściwego oTwoTnienia nawierzcUni na przepuście zaprojekWowano inVWalację 

oTwaTniającą VkłaTającą Vię z naVWępującXcU elemenWówJ 

- wpuVWX TeVzczowe zwieńczone kraWką żeliwną poVaTowioną w poziomie jezTniH wXpoVażone w oVaTnikiH 

- VWuTzienkę włazową Ø1000 mmH zwieńczoną włazem żeliwnXm Ø600 mmH 

- kanałX Ø200 mm łączące wpuVWX TeVzczowe ze VWuTzienką włazowąH 

- kanał Ø300 mm oTprowaTzającX woTę opaTową i rozWopową ze VWuTzienki To oTbiornika Wj. rzeki Libawa. 

 PpuVWX i VWuTzienkę zamonWować należX zgoTnie zaleceniami proTucenWa. OanałX ukłaTać na poTVXpce 

piaVkowej gr. min. 15 cm. PXloW z inVWalacji oTwaTniającej poVaTowić na projekWowanXm umocnieniu VkarpX 

prawobrzeżnej rzeki Libawa oT VWronX wloWu.     
 

 

13. ROŁOTQ ŁRANŻOPN 

 P bezpośreTnim VąVieTzWwie projekWowanej inweVWXcji zlokalizowana jeVW Vieć WeleWecUnicznaH 

woTociągowaH kanalizacja TeVzczowa. Re wzglęTu na położenie WXcU Vieci przeT przXVWąpieniem To robóW 

związanXcU z wXkonaniem wXkopów i monWażem barierX energocUłonnej należX bezwzglęTnie wXkonać próbne 

przekopX w celu zlokalizowania rzeczXwiVWego położenia Vieci i nie TopuVzczenia To icU uVzkoTzenia.  
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14. UPAGI OOŃCOPN 

1) PVzXVWkie maWeriałX przewiTziane To zaVWoVowania muVzą poViaTać akWualne świaTecWwa jakościH 

TopuVzczające je To zaVWoVowaniaH 

2)   PVzelkie iVWoWne zmianX projekWowe wXnikające z nieprzewiTzianXcU okoliczności rozbuTowX Trogi należX    

uzgoTnić z ProjekWanWemH 

3)    PrzeT przXVWąpieniem To robóW należX wXkonać próbne przekopX w celu zlokalizowania ewenWualnXcU 

urząTzeń WecUnicznXcU VWanowiącXcU infraVWrukWurę WecUnicznąH 

4)  PrzeT przXVWąpieniem To robóW PXkonawca opracuje projekW WecUnicznX rozbiórki iVWniejącej konVWrukcji 

moVWu uwzglęTniającX VpoVób wXkonania ścianek VzczelnXcU oraz zapewnienia przXpłXwu woTX w cieku na 

czaV prowaTzenia robóW. 
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