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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego mostu w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 427 (klasa drogi Z) w km 6+488 nad rowem melioracyjnym w miejscowości 

Roszowice znajdującym swe ujście w cieku Dzielniczka – ze względu na niedostateczny stan 

techniczny obiektu. 

Przedmiotowy obiekt stanowi konstrukcja jednoprzęsłowa o schemacie statycznym łukowym. 

Ustrój nośny obiektu został wykonany z betonu niezbrojonego. Sklepienie obiektu o kształcie 

eliptycznym. Wysokość  konstrukcyjna sklepienia wraz z naziomem i nawierzchnią drogową 

wynosi ok.1.20 m. Ściany czołowe obiektu również betonowe. Do ścian czołowych pod 

różnymi kątami podwieszone są skrzydła w kształcie trójkątnej tarczy. Połączenia pomiędzy 

konstrukcją sklepienia, ścianami czołowymi oraz skrzydłami są monolityczne. Na jednym ze 

skrzydeł po stronie wody górnej wykonano mur kamienny zabezpieczający nasyp drogowy-

obecnie częściowo rozebrany.  Nawierzchnia jezdni na obiekcie jest asfaltowa. 

      Efektem realizacji będzie przebudowany obiekt mostowy dostosowany do aktualnych 

wymagań środowiskowych. 

Zakres przewidzianej przebudowy mostu nie powoduje docelowo zmiany sposobu zagospoda- 

rowania i użytkowania obiektu. Zmianie ulegną jedynie niektóre parametry użytkowe drogi w 

obrębie pasa drogowego, takie jak szerokość jezdni i  spadki w celu  dostosowania ich do 

aktualnych przepisów. 

Zakres planowanych prac można podzielić na grupy: 

- przedmiotowy most drogowy, 

- drogi dojazdowe, 

- pobocza, 

- skarpy nasypów. 

Przewidywana powierzchnia to: 

- obiekt ok. 180 m2 

- powierzchnia  przebudowywanej jezdni na odcinkach dojazdowych do obiektu : 670,0 m2 

- powierzchnia skarp i gruntów poddanych reprofilacji : 470,0 m2 

- powierzchnia poboczy gruntowych : 150,0 m2 

- łączna powierzchnia : 1470 m2 

Rozwiązania projektowe zakładają m.in.  następujące etapy prac: 

- organizacja placu budowy 

- wycinka drzewa 

- rozbiórka istniejących ścian czołowych (wraz ze skrzydłami) 

- rozbiórka schodów skarpowych 

- wymiana gruntu pod obiektem 

- montaż/budowa konstrukcji wzmacniającej 

- wykonanie nowych ścian czołowych 

- wykonanie zasypek i skarp 

- wykonanie schodów skarpowych od strony wody dolnej 

- ułożenie nawierzchni jezdni  na obiekcie i dojazdach 

- reprofilacja skarp i umocnienie rowu 
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Obiekt po przebudowie zostanie dostosowany do obowiązujących norm i posiadać będzie 

parametry charakterystyczne: 

- klasa obciążenia: „A” 

- klasa drogi Z 

- szerokość użytkowa jezdnia (min): 2 x 3,5 m = 7,0 m 

- światło poziome i pionowe zależne od obliczeń hydrologicznych. 

 

Inwestycja nie wpływa na zmianę dotychczasowego zagospodarowania terenu. W wyniku 

robót poprawi się jakość użytkowania obiektu, który jest  obiektem użyteczności publicznej. 
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