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OPIS  TECHNICZNY  
 

do projektu zagospodarowania terenu p.n. 

„Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej  

nr 716/2 i 717 (Za Cmentarzem Komunalnym)  

w miejscowości Łosie w km 0+960” 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 716/2 i 717 (Za Cmentarzem 

Komunalnym) w miejscowości Łosie w km 0+960 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

W chwili obecnej istniejący przejazd w bród jest zlokalizowany na naturalnym cieku wodnym (potok bez 

nazwy). W skutek powodzi została uszkodzona nawierzchnia brodu, oraz skarpy zarówno cieku jak i drogi 

gminnej. Umocnienia wlotu i wylotu zostały zniszczone. Niezabezpieczone skarpy na przed i za brodem są 

podmywane. Postępująca erozja gruntu powoduje obsuwanie się skarp. Stan istniejącego brodu powoduje 

zagrożenie dla użytkowników drogi gminnej. Pionowe skarpy oraz brak urządzeń zabezpieczających przed 

upadkiem z przepustu stanowi realne zagrożenie, wobec czego zachodzi konieczność pilnej budowy przepustu. 

 

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu 

 

Projektowany przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych znajduje się w ciągu drogi gminnej nr nr 716/2  

i 717 (Za Cmentarzem Komunalnym) w miejscowości Łosie w km 0+960. Utrzymuje się stary przebieg drogi 

gminnej. Skorygowano parametry łuku poziomego. Droga o szerokości jezdni 3,00m i poboczami o szer. 

2x0.75m, w miejscu występowania barier energochłonnych pobocze zmienia wymiary do szerokości 1.15, co 

pozwala na zachowanie odległości 0.75m od krawędzi jezdni do lica bariery. Dno cieku o szerokości 2,50m 

umocnione po obydwu stronach koszami kamienno-siatkowymi. Na początku i końcu dobudowy cieku 

projektuje się gurt żelbetowy.  

 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

 

- nawierzchnia z betonu asfaltowego    120,9 m² 

- powierzchnia całkowita inwestycji    486,0 m² 

 

5. Dane informujące, czy teren jest pod szczególną ochroną prawną 

 

•działki, na której zlokalizowany jest przepust, nie są wpisane do rejestru zabytków 

•niniejszy projekt budowlany jest zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ropa 
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•teren inwestycji leży w obszarze Natura 2000 (PLB180002) lecz z uwagi na charakter inwestycji nie 

oddziałuje na ten obszar 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

 

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. 

 

7. Dane charakteryzujące wpływ projektowanego obiektu na środowisko i jego wykorzystanie 

 

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z póź. zm. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 

627 wraz z póź. zm.) oraz ustawą 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 wraz z 

póź. zm. (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 wraz z póź. zm.) planowana inwestycja nie jest zaliczana do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wszelkie odpady powstałe wskutek realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia budowlanego będą 

zagospodarowane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) 

Pozostała charakterystyka: 

•zapotrzebowanie wody    -nie występuje, 

•promieniowanie jonizujące    -nie występuje, 

•promieniowanie elektromagnetyczne   -nie występuje 

•zapotrzebowanie energii elektrycznej   -nie występuje, 

•zapotrzebowanie innych nośników energii  -nie występuje, 

•emisja hałasu     -w normie, 

•emisja pyłów i spalin    -w normie, ze względu na: 

 utwardzenie nawierzchni jezdni z materiałów nie pylących, 

•wpływ zamierzenia inwestycyjnego na środowisko - wpływ standardowy dla tego typu inwestycji, nie 

przewiduje się zwiększonego, negatywnego oddziaływania.  
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Zawartość opracowania 
 
 

I. Część opisowa 
 

1. Strona tytułowa 

2. Karta zawartości opracowania 

3. Opis techniczny 

4. Oświadczenie projektanta 

5. Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Izby 

 

 

II. Część rysunkowa 
 
1.1 Orientacja       skala 1: 10 000 

2.1 Rzut z góry       skala 1: 250  

3.1 Profil podłużny       skala 1: 100  

4.1 Przekrój konstrukcyjny      skala 1: 50 

4.2 Przekrój konstrukcyjny      skala 1: 50 
4.3 Przekrój konstrukcyjny      skala 1: 50 

5.1 Przekrój przez przepust      skala 1: 50 
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Opis techniczny 

 
do projektu budowlanego p.n.  

„Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej  

nr 716/2 i 717 (Za Cmentarzem Komunalnym)  

w miejscowości Łosie w km 0+960” 

 
 

1. Podstawa opracowania  

1.1. Umowa o prace projektowe. 

1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez mgr inż. 

Floriana Wrońskiego, (Karto-Geo Geodezja i Kartografia – usługi mgr inż. Florian Wroński, ul. B. i St. 

Wrońskich 7, 38-300 Gorlice) – geodetę uprawnionego, wpisaną do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorlicach pod nr P.1205.2015.282 dnia 04 lutego 

2015r.;  

1.3.  Operat wodno-prawny sporządzony przez mgr inż. Wiesława Góreckiego. 

1.4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

1.5.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 

z 14.05.1999r. poz. 430) wraz z późniejszymi zmianami. 

1.6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 

poz. 463) 

1.7.Ustawa z dn. 21.03.1985 o drogach publicznych (wraz z późn. zmianami)  

1.8.Ustawa z dn. 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (wraz z późn. zmianami)  

1.9.Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82 

1.10.Pomiary geodezyjne uzupełniające.  

1.11. Wizja lokalna  

 

2. Zakres opracowania  

Opracowaniem objęto budowę przepustu z rury stalowej spiralnie karbowanej w miejscu istniejącego 

przejazdu w bród. W zakresie budowy przewidziano: wykonanie części przelotowej przepustu, regulację cieku w 

bezpośrednim sąsiedztwie przepustu, odbudowę drogi gminnej. 

 

 

 



 

Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej  
nr 716/2 i 717 (Za Cmentarzem Komunalnym)  

w miejscowości Łosie w km 0+960 

 

 

Luty 2015 

 

3. Opis stanu istniejącego  

W chwili obecnej istniejący przejazd w bród jest zlokalizowany na naturalnym cieku wodnym (potok bez 

nazwy). W skutek powodzi została uszkodzona nawierzchnia brodu, oraz skarpy zarówno cieku jak i drogi 

gminnej. Umocnienia wlotu i wylotu zostały zniszczone. Niezabezpieczone skarpy na przed i za brodem są 

podmywane. Postępująca erozja gruntu powoduje obsuwanie się skarp. Stan istniejącego brodu powoduje 

zagrożenie dla użytkowników drogi gminnej. Pionowe skarpy oraz brak urządzeń zabezpieczających przed 

upadkiem z przepustu stanowi realne zagrożenie, wobec czego zachodzi konieczność pilnej budowy przepustu. 

 

4. Opis stanu projektowanego  

4.1 Informacje ogólne 

 

 Zaprojektowano przepust stalowy spiralnie karbowany o wymiarach: 2,49 (m) (rozpiętość )  x 1,83 (m)  

(wysokość) x 11,67 (m) (długość) składający się prefabrykowanych elementów z blach stalowych o grub. 3,5  

(mm) fałdowanych, łączonych przez systemową złączkę opaskową. Rura stalowa spiralnie karbowana o 

przekroju owalnym niskim  zostanie posadowiona na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie ( tłuczeń) o grubości  35 (cm) i Is=0.98 wg normalnej próby Proctora. Nad podbudową zasypka 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is=0.98 wg normalnej próby Proctora W bezpośredniej bliskości rury 

dopuszcza się Is=0.95. Na początku i końcu rura spoczywać będzie na fundamencie żelbetowym  o szer. 50 (cm) 

i głębokości 1,2  (m) (całkowita wysokość 1.82m) oraz szerokości 3,53  (m) . Nasyp powyżej rury stalowej 

przepustu wykonany zostanie z kruszywa naturalnego ( pospółka ) symetrycznie z obu stron zagęszczanego 

warstwami  o grubości  30  (cm) . Skarpy nasypu nad przepustem stalowym  na wlocie i wylocie zostaną 

umocnione koszami siatkowo-kamiennymi. Zaprojektowano umocnienie dna powyżej  przepustu stalowego na 

długości  8,20 (mb)  brukiem kamiennym o grubości 20-30 (cm) klinowanym drobnym kamieniem na całej 

szerokości dna. Powyżej umocnienia z koszy kamienno siatkowych  skarpy zostaną wyprofilowane w nachyleniu 

1 : 1,5 i obsiane trawą. Analogicznie na wylocie przepustu (na dł. 15,5m) . Na zasypkę rury dopuszcza się 

zastosowanie (żwirów, pospółek, mieszanek żwirowo-piaskowych, zależnie od wielkości karbowania. 

Maksymalny wymiar ziaren na styku ze ścianką rury i w jej bezpośrednim otoczeniu (ok. 0,3-0,5 m) wynosi 

32,0mm. W pozostałej strefie dopuszcza się większe ziarna. Grunt na zasypkę powinien spełniać następujące 

wymagania:  

• wskaźnik różnoziarnistości Cu ≥ 4,0  

• wskaźnik krzywizny 1≤Cc≤3  

• wskaźnik wodoprzepuszczalności  k 10 >6 m/dobę  

• Zalecenia dotyczące wykonywania zasypki: 
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- zasypka wokół rury powinna wykraczać poza jej obwód na szerokość równą połowie średnicy lub rozpiętości, 

jednak nie mniej niż 0,60 m, (wyjątkiem jest instalacja w wykopie - tutaj minimalna szerokość między ścianą 

rury a ścianą wykopu nie powinna być mniejsza niż 0,30 m) 

- zasypkę należy układać warstwami równomiernie z każdej stron o grubości warstwy w stanie luźnym nie 

więcej niż 30 cm  

- wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy zgodnie z normą PN-B-0605 Geotechnika. Raporty ziemne. Wymagania 

ogólne i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien wynosić min. 098 a w bezpośrednim sąsiedztwie rury dopuszcza się 

0,95.  

Zagęszczenie warstw zasypki wokół i nad rurą należy wykonywać lekkim sprzętem zagęszczającym (płytami lub 

stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania pełnej wysokości zasypki nad konstrukcją nie dopuszcza się 

zagęszczania mechanicznego ciężkim sprzętem. Bardzo ważne jest właściwe wykonanie tzw. zasypki 

wspierającej w strefie pachwinowej.  

Na tak zagęszczonej warstwie zostanie ułożona geomembrana 500 (g/m2) i geowłóknina polipropylenowa a 

następnie ponownie warstwa zasypki inżynierskiej z kruszywa naturalnego o grub. 0 /63 mm – gr. warstwy 20 

(cm). Następnie wykonana warstwa mrozoochronna (podbudowa pomocnicza) z kruszywa naturalnego o gr. 

15cm zagęszczonego mechanicznie, warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego o gr. warstwy 20 

cm, górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 7cm oraz 5 cm warstwa z betonu asfaltowego, 

będąca warstwą ścieralną.  

 

4.2 Droga gminna 

 

4.2.1 Sytuacja 

Projektowany przepust stalowy spiralnie karbowany znajduje się w ciągu drogi gminnej nr 716/2 i 717 

(Za Cmentarzem Komunalnym) w miejscowości Łosie w km 0+960. Utrzymuje się stary przebieg drogi 

gminnej. Skorygowano parametry łuku poziomego i pionowego. Droga o szerokości jezdni 3,0m i 

poboczami o szer. 2x0.75m, w miejscu występowania barier energochłonnych pobocze zmienia wymiary 

do szerokości 1.25, co pozwala na zachowanie odległości 0.75m od krawędzi jezdni do lica bariery.  

 

4.2.2 Niweleta  

Projektowaną niweletę osi drogi gminnej skorygowano wysokościowo. Spadek drogi gminnej na 

projektowanym wynosi od 1,00 do 7,00%.  

 

4.2.3 Przekrój normalny  

Przekrój normalny drogi ma następujące parametry:  
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- szerokość jezdni     - 3,00m 

- pobocze obustronne    - 2 x 0,75m  

- spadek poprzeczny jezdni    - daszkowy 2,00% 

- spadek poprzeczny pobocza   - 8,00% 

 

4.4 Konstrukcja nawierzchni.  

Jezdnia ma następującą konstrukcję: 

- 5cm – AC 11 S 70/100 

- 7cm – AC 22 P 50/70  

- 20cm – PODBUDOWA ZASADNICZA – tłuczeń kamienny 

- 15cm – PODBUDOWA POMOCNICZA – pospółka  

 

5. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi będzie się odbywać powierzchniowo. Po lewej stroni drogi projektuje się umocnienie 

dna rowu korytkami muldowymi.  

 

6. Rozbiórka istniejącego brodu 

Istniejący przejazd w bród należy rozebrać. Prefabrykowane płyty drogowe należy odwieźć na plac 

składowy. 

 

7. Wbudowanie przepustu 

W trakcie wbudowywania przepustu należy stosować się do zaleceń podanych w "Wytycznych 

wykonywania robót ziemnych przy realizacji obiektów inżynierskich z zastosowaniem konstrukcji stalowych 

z ocynkowanych blach falistych MP 150 oraz rur stalowych ocynkowanych spiralnie karbowanych typu 

HELCOR". 

 

8. Geotechniczne warunki posadowienia 

Zgodnie z Rozporządzenim Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 

nr 0 poz. 463 – na podstawie opinii geotechnicznej ustala się dla przedmiotowej inwestycji pierwszą 

kategorię geotechniczną. 
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9. Organizacja ruchu 

9.1 Stała organizacja ruchu 

Odbudowa przepustu nie wymaga zmian w stałej organizacji ruchu. 

 

9.2 Organizacja ruchu na czas budowy 

Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone 

oznakowanie wg „Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje 

Wykonawca robót. 

 

10. Sprawy ogólne 

10.1. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest wytyczenie 

 terenie projektowanej budowli przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych, 

zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym (Dz. U. nr 30 poz. 163 z dn.17.05.1989r. z późniejszymi 

zmianami)  

10.2. W czasie realizacji robót drogowych winien być zapewniony nadzór inwestorski, a w razie potrzeby 

autorski. 

10.3. Po zakończeniu budowy Inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce 

uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych (Prawo geodezyjne). 

 

11. Ochrona interesów osób trzecich 

Inwestycja w żadnym przypadku nie ogranicza dostępu do drogi publicznej ani możliwości korzystania 

z mediów. Na czas budowy wykonawca robót zapewni tymczasowy przejazd.  

 

12. Osoby niepełnosprawne 

Zastosowane rozwiązania nie stwarzają barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

 

13. Wpływ obiektu na środowisko 

Budowa przepustu nie jest inwestycją szkodliwą dla środowiska naturalnego. 
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Skołyszyn, dnia 23.02.2015 r. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 

oświadczam 
 
 
 
 
 

że projekt budowlany:  

 

 

„Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej  

nr 716/2 i 717 (Za Cmentarzem Komunalnym)  

w miejscowości Łosie w km 0+960" 

 

 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

     Projektant:  mgr inż. Tomasz Passoń 

        upr. nr: PDK/0199/PWOD/14 

spec. inż: drogowej  
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

1.  Zakres robót 

Przy odbudowie przepustu będą następujące prace: 

• Oznakowanie miejsca robót 

• Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 

• Roboty pomiarowe i geodezyjne 

• Usunięcie warstwy humusu 

• Rozbiórka istniejącego brodu 

• Wykonanie wykopów 

• Wykonanie nasypów  

• Wykonanie ławy pod przepust 

• Wykonanie ław fundamentowych 

• Ułożenie rur przewodowych przepustu 

• Zasypanie przepustu 

• Wykonanie koryta pod konstrukcję drogi  

• Wykonanie koszy kamienno-siatkowych  

• Ułożenie warstwy z kruszywa pospółki 

• Ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 

• Stabilizacja mechaniczna warstw konstrukcyjnych 

• Ułożenie nawierzchni betonu asfaltowego 

• Umocnienie dna cieku na wlocie i wylocie przepustu 

• Porządkowanie terenu,  

• Odbiory częściowe robót zanikających i odbiór końcowy robót.  

• Inwentaryzacja robót zanikających i powykonawcza 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

• droga gminna; 

• sieci podziemne i nadziemne 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

 

•przy odbudowie przepustu prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy 

równocześnie występującym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe . 

•prowadzenie robót w pobliżu nadziemnych i podziemnych przewodów linii 

elektroenergetycznych-możliwość porażenia  

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

• załadunek, rozładunek, montaż prefabrykatów - możliwość przygniecenia ciężkim 

elementem prefabrykowanym 
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• prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 

ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe  

• wycinka drzew-możliwość przygniecenia spadającym pniem drzewa 

• nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem do wycinania drzew  

• wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie 

się) 

• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem 

 

5. Instruktaż pracowników 

 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni 

w ramach  

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, 

bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1 

• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach 

podczas realizacji robót zgodnie z punktem 4. 

• Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia 

 

6. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 

środki: 

• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia 

do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych 

lub poszkodowanych) 

• wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości,  

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem  

materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów) 

• przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany wykopu 

pochylone  

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu 

• przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, 

umocnień i zabezpieczeń 

• prace przy skrzyżowaniu z sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających 

za dany rodzaj sieci (administratora sieci) 

• zaleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan  
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 

rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 
 

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa 

2. Uzgodnienie kolizji z gazociągem 

 














