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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy odbudowy przepustu nad 

ciekiem Potok Radawka w miejscowo ci Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.2.1. Podstawy formalno-prawne 

- Umowa nr 6/2011 zawarta w dniu 28.01.2011 r. pomi dzy Gmin  Z bowice, ul. I. Murka 2; 46-048 

Z bowice reprezentowan  przez Wójta Gminy – mgra in . Waldemara Czaj  a firm : Pracownia 

Projektowa „MOSTOPOL” Sp. z o.o., ul. Jagie y 39, 46-020 Czarnow sy reprezentowan  przez 

Prezesa Zarz du Pracowni Projektowej MOSTOPOL Sp. z o.o. - mgra in . Mariusza Pustelnika. 

- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowych dla zadania pn.: „Odbudowa przepustu nad 

Potokiem Radawka w m. Radawie przy skrzy owaniu ul. Ludowej z ul. Szkoln ”, wykonana przez 

firm  MRW Projekt Serwis, ul. Gogoli ska 2/3, 41-807 Zabrze, opracowana w marcu 2011r., 

- Geodezyjna mapa jednostkowa do celów projektowych sporz dzona przez geodet  uprawnionego 

mgr in . Jacka Mierczy skiego, opracowana w marcu 2011r. 

1.2.2. Techniczne podstawy opracowania 

[1] - PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obci enia. 

[2] - PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. 

Projektowanie. 

[3] - PN-S-10040:1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Wymagania 

i badania. 

[4] - PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

[5] - PN-B-03010:1983. ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[6] - PN-B-06250:1988. Beton zwyk y. 

[7] - Rozporz dzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (D.U. nr 63 z dnia 

3 sierpnia 2000 r). 

[8] - Projekt techniczny typowych drogowych prefabrykowanych przepustów skrzynkowych - cz  I - 

Przepusty o przekroju zamkni tym – Prefabrykaty i Przyk ady zastosowa . Projekt opracowany 

przez „CBPBDiM Transprojekt – Warszawa” we wrze niu 1993 r. 
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1.3.  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 

odbudowy przepustu. 

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 

z wymaganymi uzgodnieniami technicznymi i pozwoleniami, w oparciu o które zostanie zrealizowana 

odbudowa przepustu. 

1.4.  LOKALIZACJA 

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest, w miejscowo ci Radawie, przy skrzy owaniu ulicy 

Ludowej z ulic  Szkoln , gmina Z bowice, powiat oleski, woj. opolskie. 

1.5. MATERIA Y WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI 

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, 

- mapa ewidencji gruntów w skali 1:500 i wypis z rejestru gruntów, 

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- dokumentacja geotechniczna, 

-    operat wodnoprawny,  

- mapa topograficzna, 

- wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna, pomiary inwentaryzacyjne istniej cego 

obiektu. 

2. DANE SZCZEGÓ OWE 

2.1. STAN ISTNIEJ CY 

Istniej cy przepust jest konstrukcj  elbetow  z cz ci przelotowej dwuotworowej o rednicach 

wew. Ø125cm. ciany czo owe przepustu zosta y wykonane w prowizoryczny sposób i nie 

zapewniaj  odpowiedniej stateczno ci ze wzgl du na brak ich odpowiedniego posadowienia (brak 

aw fundamentowych). 

Balustrady z rur stalowych zamontowane na cianach czo owych nie zapewniaj  odpowiedniego 

zabezpieczenia dla pojazdów i ruchu pieszego.  

Cz ci przelotowe wykonane z prefabrykowanych rur elbetowych zosta y posadowione 

bezpo rednio na dnie cieku i obecnie poszczególne elementy elbetowe s  wzgl dem siebie 

poprzesuwane i tworz  szczeliny. Ko cowe odcinki cz ci przelotowych zosta y monolitycznie 

przed u one betonem cian czo owych.  

Ciek wodny od strony wlotu i wylotu nie posiada adnych umocnie . Ze wzgl du na konstrukcj  

przepustu oraz sposób w jaki zosta  wykonany nie ma mo liwo ci wykonania jego wzmocnienia i 

niezb dne jest wykonanie w jego miejscu nowej konstrukcji. 
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2.2. STAN PROJEKTOWANY 

2.2.1. Dane geotechniczne 

Dane geotechniczne przyj to zgodnie z dokumentacj  z bada  pod o a gruntowego. W rejonie 

przepustu rozpoznano pod o e do g boko ci 10,00 m. Wiercenia na bie co profilowano. Po 

zako czeniu wierce  i wykonaniu obserwacji hydrogeologicznych otwory zlikwidowano urobkiem 

zgodnie z kolejno ci  przewierconych warstw. Prace terenowe wykonano urz dzeniem wiertniczym 

WM-03H przy u yciu widra spiralnego  110 mm 

W pod o u opisywanego terenu stwierdzono grunty rodzime i nasypowe, które ze wzgl du na 

zró nicowanie parametrów fizyko-mechanicznych i genez  podzielono na nast puj ce warstwy 

geotechniczne: 

 warstwa I- to nasypy niebudowlane wyst puj ce na ca ym terenie bada . Sk ad nasypów jest 

zró nicowany i zosta  przedstawiony na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych 

(Za . nr 3). Grunty nale  do nierównomiernie ci liwych i miejscami s abo no nych. Nie mog  

stanowi  pod o a budowlanego. 

 warstwa IIa- reprezentowana jest przez lu ne i nawodnione piaski próchnicze o przyj tym i 

uogólnionym stopniu zag szczenia ID=0,30. Orientacyjne parametry geotechniczne dla tych 

gruntów zosta y okre lone jak dla piasków drobnych z obni eniem ich warto ci o 50%. 

Grunty nale  do s abo no nych i bardzo ci liwych. 

 warstwa IIb1- to rednio zag szczone i nawodnione piaski drobne oraz pylaste z domieszkami 

substancji organicznych, o przyj tym i uogólnionym stopniu zag szczenia ID=0,35. Ze wzgl du na 

zawarto  substancji organicznych parametry gruntów zosta y obni one 0 30 %. S  to grunty 

rednio no ne i ci liwe. 

 warstwa IIb2- w jej sk ad wchodz  rednio zag szczone i nawodnione piaski grube miejscami z 

domieszk  , o przyj tym i uogólnionym stopniu zag szczenia ID=0,40. Grunty nale  do no nych i 

ma o ci liwych. 

 warstwa IIIa1- zaliczono do niej plastyczne gliny piaszczyste miejscami warstwowane piaskiem 

rednim o u rednionym stopniu plastyczno ci IL=0,35 i symbolu konsolidacji „C”. Grunty nale  

rednio no nych i ci liwych. 

 warstwa IIIa2- obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste miejscami warstwowane piaskiem 

rednim o u rednionym stopniu plastyczno ci IL=0,20 i symbolu konsolidacji „C”. Grunty nale  

do no nych i rednio ci liwych. 

 warstwa III- z o ona jest z rednio zag szczonych nawodnionych o przyj tym i uogólnionym 

stopniu zag szczenia ID=0,40. Grunty nale  do no nych i ma o ci liwych 

 
 W pod o u badanego terenu wyst puj  dwie warstwy wodono ne. Pierwsza z nich, o zwierciadle 

swobodnym, zwi zana jest z przypowierzchniowymi piaskami warstw pakietu II, a jej lustro 

przewiercono w przedziale g boko ci 1,3-1,5 m ppt . Warstwa jest w cis ym kontakcie hydraulicznym 

z wodami cieku. 



OPIS TECHNICZNY 
Pracownia Projektowa  
MOSTOPOL Sp. z o.o. 

ul. Jagie y 39, 46-020 Czarnow sy 
„Projekt odbudowy przepustu nad ciekiem Potok Radawka   

w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej                     
z ulic  Szkoln ”. 

Nr strony 
 

 

4 

Druga warstwa wyst puje w g bszym pod o u, w obr bie pospó ek warstwy IIIb. Naporowe 

zwierciad o wód nawiercono na g boko ci 8,7 m ppt, przy nieustalonej wysoko ci stabilizacji. 

Wysoko  zwierciad a wód gruntowych ulega znacznym wahaniom a jego wysoko  jest zale na od 

poziomu wód w Potoku Rawce i co si  z tym wi e od warunków atmosferycznych. 

2.2.2. Parametry techniczne 

Zaprojektowany przepust charakteryzuje si  nast puj cymi parametrami techniczno-u ytkowymi: 

a) w zakresie geometrii obiektu: 

 cz  przelotowa z elementów prefabrykowanych i monolitycznych o przekroju w wietle 

bxh=2,00x1,00m, 

 d ugo  ca kowita cz ci przelotowej przepustu – 6,60 m, 

 d ugo  cianek czo owych (wymiar osiowy) – ~9,08 m od strony wlotu;  

 –  ~9,65 m od strony wylotu, 

 k t skrzy owania osi przepustu z osi  jezdni – 66º, 

b) w zakresie geometrii pasów ruchu: 

 szeroko  jezdni – 3,70 m, 

 spadek pod u ny jezdni: ~2,0%  

c) w zakresie przekraczanego cieku wodnego: 

 spadek pod u ny dna: 0,5 %  

 szeroko  cieku w przepu cie: 2,00 m 

 wysoko  przepustu w wietle: 1,00 m ÷ 1,35 m 

2.2.3. Cz  przelotowa  

Cz  przelotow  przepustu stanowi monolityczny element elbetowy o przekroju otwartym o 

wymiarach wewn trznych 100×200cm i grubo ci cian 25 cm, projektowanych na obci enie kl. B wg 

normy [1]. D ugo  elementu monolitycznego wynosi 6,60 m, cz  cz ca ze cianami czo owymi 

nale y dopasowa  do ich kszta tu wraz z po czeniem ze cianami czo owymi. 

Jako dodatkowe za amanie cz ci przelotowej wykona  nale y warstw  ochronn  z betonu B30 

gr. 10÷18 cm zbrojonego siatk  z pr tów ø10 o wymiarach oczka 10x10 cm. 

2.2.4. awa fundamentowa przepustu  

Cz  przelotow  przepustu i ciany czo owe wykona  nale y na fundamencie o grubo ci 30 cm z 

betonu klasy B30 i warstwie wyrównawczej z betonu B10 o gr. 20 cm. Fundament u o ony tworzy 

bry  o powierzchni 91,74 m2. 

Grunt po fundamentem b dzie wzmocniony za pomoc  pali betonowych C25-30 o rednicy ø244 

formowanych w stalowych rurach os onowych, wyci ganych w rozstawie 1,20x1,20 m o dwóch 

d ugo ciach: 

 10,00 m – 43 szt. 

 8,00 m – 23 szt. 
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2.2.5. cianki czo owe 

cianki czo owe zaprojektowano jako elbetowe wylewane monolitycznie z betonu klasy B30 

i zbrojone stal  BSt500S (A-IIIN). Wysoko  cianek czo owych przepustu wynosi 2,315 m od strony 

wlotu i 2,27 m od strony wylotu. D ugo  ciany (wymiar osiowy) od strony wlotu wynosi ~9,08 m i 

~9,65 m od strony wylotu. ciany czo owe maj  kszta t krzywoliniowy, dostosowany do przebiegu 

drogi w planie. 

2.2.6. Nawierzchnia  

Nawierzchnia nad przepustem i na dojazdach sk adaj ca si  z nast puj cych warstw: 

 Warstwa cieralna beton asfaltowy AC8S-4- gr. 4 cm, 

 Warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm, 

 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- gr. 20 cm. 

 

Na etapie odbudowy przepustu nale y dopasowa  si  do istniej cej cz ci konstrukcji drogi.  

2.2.7. Izolacja 

Hydroizolacj  cz ci przelotowej nale y wykona  z izolacji termozgrzewalnej o grubo ci min. 

0,5cm. Przy wykonywaniu robót nale y zwróci  uwag  na wielko  zak adów pod u nych i 

poprzecznych zalecanych przez producentów materia ów oraz na odpowiednie przygotowanie 

pod o a.  

Wszystkie cz ci odziemne fundamentów i cianek czo owych nale y zabezpieczy  poprzez 

wykonania podwójnej izolacji pow okowej bitumicznej na zimno. 

2.2.8. Zasypka 

Do wykonania zasypki przepustu nale y zastosowa  grunt niespoisty zag szczony do wska nika 

zag szczenia Is>1,0. Grunt zag szcza  warstwami o odpowiedniej grubo ci. 

2.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu 

Wszystkie powierzchnie betonowe nara one na wp yw czynników atmosferycznych nale y 

zabezpieczy  poprzez wykonanie pow oki ochronnej - elastycznej. Zaleca si  stosowanie rodków 

ochronnych hydrofobowych, zabezpieczaj cych beton przed negatywnym wp ywem procesu 

karbonatyzacji. Ostateczna decyzj  o doborze koloru cianek wlotu i wylotu podejmie Inwestor.  

2.2.10. Kraw niki 

Obramowanie jezdni stanowi  kraw niki betonowe 15x30x100 cm ustawionego na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz awie z betonowej. 

2.2.11. Chodniki   

  Przebudowa przepustu zak ada budow  odcinka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej  

gr. 8 cm.  



OPIS TECHNICZNY 
Pracownia Projektowa  
MOSTOPOL Sp. z o.o. 

ul. Jagie y 39, 46-020 Czarnow sy 
„Projekt odbudowy przepustu nad ciekiem Potok Radawka   

w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej                     
z ulic  Szkoln ”. 

Nr strony 
 

 

6 

2.2.11. Bariery ochronne 

Na d ugo ci cianek czo owych zaprojektowano bariery ochronne H2/W2/B od strony dolnej i 

górnej wody o rozstawie s upków 0,9 m i wysoko ci 1,10m. S upki zamontowa  nale y w ciankach 

czo owych za pomoc  kotew stalowych. 

Poza cianami czo owymi bariery montowane s  do odr bnych fundamentów o wymiarach w 

przekroju poprzecznym 1,00 m x 0,5 m.  

2.2.12. Umocnienie dna i skarp rowu w rejonie przepustu 

Przy wlocie i wylocie przepustu na odpowiednich odcinkach (zgodnie z za czon  dokumentacj ) 

wykonane b d  umocnienienia dna i skarp. Umocnienia dna cieku wykonane b d  z kamienia 

amanego o gr. ok. 15 cm u o onego na warstwie betonu B10 o gr. 15 cm i geow ókninie o gramaturze 

150 g/m2. Skarpy umocnione b d  ok adzin  kamienn  spoinowan  o gr. 10cm na podbudowie z 

betonu B10 o gr. 10 cm i geow ókninie o gramaturze 150g/m2. Wszystkie umocnienia nale y 

zabezpieczy  obrze em betonowym o przekroju 8x30cm na skarpach oraz gurtem betonowym z 

betonu B30 o przekroju bxh=30x80cm na dnie cieku. 

2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 

Sugerowana kolejno  wykonania prac: 

1. Roboty rozbiórkowe elementów istniej cego przepustu oraz nawierzchni 

2. Wykonanie wzmocnienia pod o a, nowej p yty fundamentowej, cianek czo owych oraz monta  

cz ci przelotowej przepustu, 

3. Wykonanie zasypki i wykonanie nowej nawierzchni na przepu cie i dojazdach. 

4. Wykonanie umocnie  dna rowu i skarp na projektowanym odcinku oraz sto ków skarpowych,  

5. Monta  barier ochronnych 

2.4. URZ DZENIA OBCE 

W rejonie projektowanego przepustu obj tym zakresem niniejszego opracowania stwierdzono 

wyst powanie nast puj cej infrastruktury technicznej: 

- sie  wodoci gowa, 

- napowietrzna linia energetyczna 15 kV, 

- napowietrzna linia energetyczna 0,4 kV, 

- sie  teletechniczna. 

W trakcie wykonywania robót nale y zwróci  uwag  na wy ej wymienione elementy 

infrastruktury technicznej znajduj ce si  w s siedztwie przebudowywanych robót. Przed 

rozpocz ciem robót nale y wykona  próbne odkrywki (roboty prowadzone r cznie) w celu ustalenia 

rzeczywistego po o enia poszczególnych urz dze  technicznych. 
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W razie konieczno ci Wykonawca zobowi zany jest do odpowiedniego ich zabezpieczenia i 

uzyskania odpowiednich uzgodnie  z w a ciwymi zarz dcami, które zapewni  bezpieczne i sprawne 

wykonanie zakresu robót obj tych niniejszym opracowaniem. 

W szczególno ci nale y uzyska  czasowe wy czenie z eksploatacji linii energetycznych w 

obszarze, których b d  prowadzone roboty. Wszystkie roboty oraz stanowiska maszyn i urz dze  

przemys owych (tj. urz dzenia d wigowe, maszyny do robót ziemnych i inne) wykona  zgodnie z 

norm  PN-E-05100-1:1998, pt. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

Linie pr du przemiennego z przewodami roboczymi go ymi”. 

Wszystkie prace w obr bie linii energetycznej nale y prowadzi  zgodnie z zasadami 

bezpiecze stwa uj tymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003r.) 

2.5. UWAGI KO COWE 

1. Wszystkie materia y zastosowane do budowy obiektu musz  posiada  aktualne atesty materia owe, 

tj. certyfikaty, aprobaty techniczne IBDiM oraz by  zgodne z normami europejskimi 

2. Niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje swoim zakresem wykonania projektu technologii 

wykonania cian czo owych oraz cz ci przelotowej przepustu; konstrukcji rusztowa  

oraz deskowania. Wykonawca zobowi zany jest do wykonania takiego projektu we w asnym 

zakresie z uwzgl dnieniem w asnego parku maszynowo-materia owego.  

3. Nale y przewidzie  konieczno  wykonania odpowiedniego zabezpieczenia i odwadniania 

wykopów na czas prowadzonych robót . 

4.  Drzewa koliduj ce z projektowanym przepustem przeznaczone s  do wycinki. 

5. Przed przyst pieniem do robót nale y wykona  r czne odkrywki w miejscu, gdzie zlokalizowane s  

przewody wodoci gowe, przewody telekomunikacyjne oraz ewentualnie innych w celu unikni cia 

ich uszkodzenia. 

6. Dopuszcza si  wykonanie ca ej cz ci przelotowej przepustu jako monolitycznej w uzgodnieniu z 

projektantem.  

7. Oznakowanie robót na czas trwania budowy wykona  zgodnie z Projektem Tymczasowej 

Organizacji Ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 


