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OPIS TECHNICZNY 
 do „Projektu budowy przepustu  na potoku Dzielniczka, w miejscowości Łany,                              

w ciągu drogi gminnej nr 108209O” 
 

 

1 Podstawa opracowania. 
- umowa nr ZPD.272.10.2015 z dnia 26.02.2015   
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 
- wizja lokalna , pomiary inwentaryzacyjne  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie  

- „Operat hydrologiczno-hydrauliczny” autorstwa mgr inż. Romualda maciantowicza 
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie 

warunków technicznych jakim winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" 
- katalog „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych” Transprojekt Warszawa 2007  
- obowiązujące przepisy budowlane , normy, warunki techniczne 

 

2. Teren objęty opracowaniem. 
2.1 Mostek na Potoku Dzielniczka w km 9-875,09 w ciągu drogi  gminnej publicznej nr 

108209O 
 
Teren opracowania obejmuje fragmenty działek 

 Obręb KM Numer 
działki 

Nr księgi 
wieczystej 

Pow. 
działki 

Właściciel/ Władający 

1 ŁANY AR_3 545 59909 1,6446 1/1 SKARB PAŃSTWA ;  
1/1 [trwały zarząd lub zarząd] 
Wojewódzki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Opolu ; 
Katowicka 55; 45-061 Opole 

2 ŁANY AR_3 1339/1 48031 0,0581 1/1 GMINA CISEK ; Planetorza 52;  
47-253 Cisek 

3 ŁANY AR_3 1339/2 48031 0,9019 1/1 GMINA CISEK ; Planetorza 52;  
47-253 Cisek 

3 ŁANY AR_3 1106 9136 0,058 1/1 Wyżgoł Jan (Józef, Regina) 
Wyżgoł Benedykta (Stefan, Maria);  
Zawodzie 22; 47-253 Łany 

4 ŁANY AR_3 1107 49224 0,2413 1/1 Wyżgoł Jan (Józef, Regina) 
Wyżgoł Benedykta (Stefan, Maria);  
Zawodzie 22; 47-253 Łany 

5 ŁANY AR_3 1459 OP1K/0002149
6/7 

0,0823 1/1 Krybus Antoni (Henryk, Maria) 
Krybus Maria (Hubert, Elżbieta);  
Zawodzie 28; 47-253 Łany 

Na fragmentach działek nr  1106 i 1107 realizowane będzie odcinkowe zarurowanie i przebudowa  
rowu drogowego oraz wykonanie tymczasowego kanału obiegowego dla odwodnienia strefy robót 
, na działce nr 1459 zlokalizowany będzie tymczasowy kanał obiegowy dla odwodnienia strefy 
robót 

 
3. Opis stanu istniejącego  
3.1 Mostek na Potoku Dzielniczka w km 9-875,09 w ciągu drogi  gminnej nr 108209O 

Istniejący mostek zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej publicznej, droga ma nawierzchnię 
betonową  o znacznym stopniu uszkodzeń. Według uzyskanych informacji nawierzchnia ta 
została wykonana w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku.  W planie droga przebiega w 
niewielkim załomie ( łuku) , a mostek jest w nieznacznym skosie. Jezdnia  na dojeździe od strony 
zachodniej ma szerokość ok. 5,00 m , od strony wschodniej ma szerokość ok. 4,8 – 5,0 m. Na 
mostku szerokość jezdni wynosi ok 6,40 m . Na mostku nie ma krawężników i chodników , jest 
tylko wystający murek podporęczowy  grubości 1 cegły i wysokości 2 warstw cegły . Poręcz 
mostowa  ma pochwyt z kątownika 50 x 50 mm i tylko 3 słupki z szyn kolejki wąskotorowej , 
„wypełnienie” poręczy stanowi jeden poziomy przeciąg z pręta metalowego.  



Brak jest na obiekcie urządzeń obcych, w pobliżu od strony górnej wody zlokalizowany jest słup 
napowietrznej linii telekomunikacyjnej, a od strony dolnej wody słup napowietrznej linii 
energetycznej. Po stronie zachodniej od strony górnej wody jest włączony kanał deszczowy  d = 
0,50 m,od strony dolnej wody do potoku włączony jest drenaż. Wzdłuż drogi po stronie 
wschodniej są obustronne rowy drogowe włączone do potoku w bezpośrednim sąsiedztwie 
poniżej i powyżej mostu . Wzdłuż skarpy rowu drogowego południowego przebiega podziemna 
linia kablowa energetyczna.  
 

Pod względem konstrukcyjnym jest to mostek łukowy o sklepieniu ceglanym z przyczółkami. 
Konstrukcja jest niejednorodna, składa się z dwóch części, jednej, od strony górnej wody, 
szerokości ok. 5,30 m i drugiej, od strony dolnej, wody szerokości ok. 2,0 m. 
Najprawdopodobniej mostek został poszerzony w czasie budowy nawierzchni betonowej drogi 
(połowa lat sześćdziesiątych) , brak jest informacji , kiedy wybudowano starszą część mostku. 
Podobnie jak ustrój nośny (sklepienie) tak i podpory – przyczółki mają widoczne ślady 
rozbudowy. Są to przyczółki betonowo- ceglane, w części dolnej betonowe , w części górnej 
ceglane . Od strony górnej i dolnej wody są równoległe skrzydełka połączone z bocznymi 
ścianami czołowymi. Skrzydełka i boczne ściany czołowe murowane są z cegły i kamienia. 
Światło poziome  mostku wynosi 2,85 m światło pionowe wynosi ok. 2,08 m od strony górnej 
wody i ok. 2,00 od strony dolnej wody.  
Nie ma informacji co do sposobu posadowienia przyczółków.  

 
 3.1.1 Potok Dzielniczka. 

Potok zlokalizowany jest na działce będącej własnością Skarbu Państwa i jest zarządzany przez 
Oddział w Krapkowicach Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. 
Szerokość nurtu w stanie obecnym wynosi 1,2 – 1,5 m . Dno w obrębie mostu jest umocnione 
płytami żelbetowymi w formie niskiego przekroju trapezowego ( zbliżonego kształtem do niecki)  
Skarpy potoku są nieumocnione , porośnięte trawą.   
 
 
 

3.1.2 Stan konstrukcji mostku . 
Mostek wykazuje liczne uszkodzenia, jego stan jest zły, praktycznie jest w stanie awarii, stąd 
konieczna całkowita przebudowa mostku.  
 

4. Projektowane rozwiązania  
4.1 Określenie światła projektowanych przepustów. 
     Na podstawie „Operatu hydrologiczno-hydraulicznego” określono światło przepustu w ciągu 

drogi gminnej publicznej nr 108209O na Potoku Dzielniczka stanowiącego lewostronny dopływ 
rzeki Odry w km 9-875,09 . 
     Światło  przepustu określono na  przekrój skrzynkowy o wymiarach   3,5 x 2,0 m .  
Obliczenia światła oraz rzędne dna obiektów zawarto w załączonym „ Operacie hydrologiczno-
hydraulicznym” autorstwa mgr inż. Romualda Maciantowicza.  
 

4.2  Projektowany przepust skrzynkowy P-2 na Potoku Dzielniczka w km 10+074 w ciągu drogi  
gminnej nr 108209O 

 

Projektuje się przebudowę mostku na przepust skrzynkowy o wymiarach 3,5 x 2,0 m : 
 - wlot przepustu 190,05  m npm 
- spadek  w obrębie przepustu 5 ‰  
- wylot przepustu 190,01 m npm 
- długość przepustu – części przelotowej  o przekroju zamkniętym 8,70 m + wlot i wylot o 
ścianach równoległych, długości po 3,25 m całkowita długość przepustu z wlotem i wylotem 
15,20 m  
- od strony górnej wody projektuje się umocnienie koryta na długości 6,0 m (między wlotem ,a 
istniejącym korytem ) 
- od strony dolnej wody projektuje się umocnienie koryta na długości 8,0 m (między wylotem ,a 
istniejącym korytem ) 
 



Przepust projektuje się na podstawie katalogu „Przepusty drogowe z elementów 
prefabrykowanych” Transprojekt Warszawa 2007”. Prefabrykaty przeznaczone są do 
stosowania w drogowych obiektach mostowych projektowanych na obciążenie ruchome kl. A wg. 
PN-85/S-10030, oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy Stanag150.  
Dla uzyskania przekroju 3,50 x 2,0 m projektuje się zastosowanie prefabrykatów dwudzielnych o 
przekroju ceowym 3,50 x 1,0 m. 
Prefabrykaty tak pośrednie jak i skrajne mają powierzchnie czołowe zawsze prostopadłe do osi 
podłużnej przepustu.  Na powierzchniach czołowych i poziomych prefabrykatów wykształcone są 
zamki . Zamki uniemożliwiają wzajemne przemieszczenia poziome i pionowe w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi podłużnej obiektu. Prefabrykaty skrajne są przystosowane do połączenia z 
prefabrykatami pośrednimi i z wlotami (wylotami) monolitycznymi przepustów. Czoło 
prefabrykatu na styku z wlotem (wylotem) ma powierzchnię przystosowaną do zespolenia oraz 
wypuszczone na 300 mm pręty zbrojenia. Konstrukcja  wlotu (wylotu)  będzie wykonana jako 
monolityczna na budowie . 
 W celu uniemożliwienia wzajemnego przemieszczenia się prefabrykatów wzdłuż osi podłużnej 
przepustu, nad prefabrykatami projektuje się wykonywaną  na budowie płytę zespalającą. 
Zespolenie zapewniają łączniki: pręty zbrojenia wklejone w prefabrykat.  

 

Elementy prefabrykowane przepustów  zaprojektowano z betonu klasy B45 (C35/45). Beton 
konstrukcyjny (płyta zespalająca, wloty i wyloty) wykonywany na miejscu zaprojektowano klasy 
B30 (C25/30). Zbrojenie zaprojektowano ze stali żebrowanej klasy A-IIIN dopuszczonej do 
zbrojenia betonowych konstrukcji mostowych. 
Na płycie zespalającej wykonana zostanie warstwa izolacji z papy zgrzewalnej i warstwa 
ochronna izolacji  z masy bitumicznej układanej na zimno . Boczne ściany przepustu zostaną 
zabezpieczone przeciwwilgociowo prze izolację powłokową . 
 

Posadowienie przepustu skrzynkowego projektuje się na fundamencie warstwowym dla 
obciążenia klasy B wg „PN-85/S 10030 Obiekty mostowe . Obciążenia” to jest dla obciążenia 
pojazdem o ciężarze 400 kN ( 40 T)   : 
- 30 cm warstwa z chudego betonu 
- 30 cm warstwa kruszywa 0-31,5 mm w geosiatce o sztywnych węzłach 
- 30 cm warstwa kruszywa 0-31,5 mm w geosiatce o sztywnych węzłach 
- 30 cm warstwa kruszywa 0-31,5 mm w geosiatce o sztywnych węzłach 
Zastosowanie fundamentu z zagęszczonej warstwy kruszywa w geosiatce o sztywnych węzłach 
pozwala na skrócenie czasu wykonania poszczególnych warstw fundamentu bez oczekiwania na 
wiązanie np. stabilizacji gruntu cementem. 
 
W obrębie wlotu projektuje się po stronie prawej włączenie istniejącego rowu drogowego 
południowego drogi gminnej. Ponieważ budowany wlot „zmyka istniejące włączenie rowu” 
dlatego projektuje się zarurowanie odcinka rowu na długości 13,60 m i włączenie tak powstałego 
kanału z rur dwuściennych PP d 0,60 m  poprzez  żelbetową ścianę wlotu. Rzędna włączenia 
190,46 wynika z profilu rowu drogowego. Długość zarurowania rowu wynika z ograniczenia 
możliwości kształtowania skarpy nasypu drogowego przy znacznej głębokości istniejącego rowu 
przez zlokalizowany wzdłuż rowu kabel elektryczny. Zarurowanie pozwala ukształtować skarpy 
nasypu na przebudowywanym odcinku drogi w pochyleniu 1: 1,25. Na odcinku między 
projektowanym zarurowaniem, a istniejącym wylotem kanału deszczowego projektuje się 
przebudowę i umocnienie na długości 18,5 m rowu prefabrykatami żelbetowymi „korytka 
krakowskie”. Zastosowanie prefabrykatów pozwala na ukształtowanie skarp nasypu drogowego 
w pochyleniu 1:1-1:1,25 bez potrzeby przebudowy istniejącego kabla elektrycznego. Po stronie 
lewej wlotu projektuje się włączenie istniejącego kanału deszczowego d 0,50 m. Dla realizacji 
tego włączenia projektuje się między istniejącą ścianką czołową ( murowaną) , a nowym wlotem 
przepustu wykonać studzienkę prefabrykowaną żelbetową d 1,2 m i między studzienką , a 
istniejącą ścianką czołową i studzienką i ściana wlotu przepustu wykonać odcinki połączeniowe 
kanalizacji z PP 0,60 m. Rzędna włączenia kanału deszczowego 191,00 wynika z istniejącej 
rzędnej wylotu kanału. Do studzienki tej włączony będzie przykanalik projektowanego wpustu 
ściekowego.   
W obrębie wylotu się po stronie prawej włączenie istniejącego rowu drogowego północnego 
drogi gminnej. Ponieważ budowany wlot „zmyka istniejące włączenie rowu” dlatego projektuje 
się zarurowanie odcinka rowu na długości 11,50 m i włączenie tak powstałego kanału z rur 



dwuściennych PP d 0,50 m  poprzez  żelbetową ścianę wlotu. Rzędna włączenia 191,00 wynika z 
profilu rowu drogowego. Długość zarurowania rowu wynika z ukształtowania skap nasypu 
drogowego o pochyleniu 1:1,25 oraz przeciwskarp rowu o pochyleniu 1:1,5 i ograniczenia 
szerokości istniejącego pasa drogowego.  Na odcinku 21,5 m tj. do końca odcinka przebudowy 
nawierzchni i poboczy drogowych projektuje się przebudowę  rowu drogowego północnego. 
Przebudowa rowu polega na profilowaniu dna rowu, ukształtowaniu skarpy nasypu o pochyleniu 
1:1,25 i przeciwskarpy o pochyleniu 1:1,5. Na odcinku przebudowy rowu projektuje się jego 
umocnienie prefabrykatami betonowymi – „krata ażurowa” - dno szerokości 0,40 m i skarpy 
pasmem 0,40 m. Zastosowanie umocnienia zapobiegnie zarastaniu rowu oraz umożliwi jego 
łatwą konserwację (odmulenie) .  Wlot do projektowanego kanału zarurowania – styk z 
umocnieniem rowu,  projektuje się umocnić na długości 1,0 m kostką kamienną 9/11 na 
podsypce cementowo-piaskowej.  
Po stronie lewej wylotu projektuje  się włączyć istniejący drenaż poprzez żelbetową ścianę 
wylotu. Projektuje się dwa otwory d 0,15 m na rzędnych wynikających ze stanu istniejącego dla 
włączenia wyżej położonego wylotu drenu d 0,12 m i niżej położonej wiązki 2 drenów PVC d 
0,050 m.  
Włączenia kanałów , drenów projektuje się wykonać w ten sposób by rury wystawały minimum 
5 cm poza lico żelbetowej ściany tworząc „kapinos” zapobiegający spływowi wody po ścianie. 
Przejście przewodów przez ścianę żelbetową wykonać jako wykonać szczelne z wykorzystaniem 
systemowych  tulei dla przewodów kanalizacyjnych lub uszczelnić "wyprawą" trwale plastyczną  
 
Wzdłuż odcinków zarurowania rowów drogowych na wysokości 1/3 rury kanału projektuje się 
„od strony pól” ułożenie drenu d = 0,075 m z filtrem z włókna syntetycznego , dreny ten ma za 
zadanie zapewnić odwodnienie ewentualnych włączeń istniejących drenów do istniejącego rowu 
oraz zapewnić odwodnienie obsypki kanałów. Dreny te wyprowadzone będą na umocnioną 
skarpę potoku. 
 
Umocnienie skarp i dna potoku projektuje się z kostki kamiennej nieregularnej 18/20 cm 
ułożonej na warstwie podsypki cementowo- piaskowej grubości 3-5 cm na warstwie 
geowłókniny separującej o parametrach co najmniej : 

- masa powyżej 325 g/m 
- włóknina w 100% z poliolefinów  
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz  nie mniej niż 25 kN/m 
- grubość przy nacisku 2 kN/m2  co najmniej 2,9 mm 

 

Boki dna potoku umacnia się palisadą betonową wysokości 0,80 m  średnicy 15 cm „z 
przewiązką” wystającą na wysokość 0,25 m powyżej obrukowania dna. Początek i koniec 
umocnienia projektuje się wzmocnić palisadą drewnianą Ø 0,10 m  długości 1,0 m.  
 
Dla realizacji przepustu konieczne jest odwodnienie strefy robót stąd budowa tymczasowego 
kanału obiegowego długości ok. 41,75 m. Projektuje się kanał obiegowy o szerokości dna      
0,70 m, pochyleniu ( spadku ) i = 0,35 % i o nieumocnionych skarpach 1:1. Przebieg kanału 
obiegowego wynika z ograniczeń jakimi są istniejący słup napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej abonenckiej oraz istniejący wodociąg d 160 mm. Projektowany kanał 
obiegowy krzyżuje się z istniejącą linią kablową elektryczną , dlatego przed wykonaniem kanału 
należy zabezpieczyć istniejący kabel poprzez jego odkopanie i osłonięcie rurą ochroną 
dwudzielna z tworzywa średnicy 110 mm np. A PS 110 na długości minimum 6,0 m. W 
przypadku, gdyby głębokość ułożenia kabla kolidowała z przebiegiem kanału należy obniżyć 
kabel do głębokości 0,5 m poniżej dna kanału obiegowego lub podwiesić rurę ochronną z kablem 
do krawędziaka drewnianego 1,0 m nad dnem kanału. Długość odkopania kabla należy 
dostosować do sposobu zabezpieczenia tak, by wyeliminować załomy na przebiegu linii 
kablowej. Do tymczasowego kanału obiegowego włączone będą istniejące rowy drogowe 
południowy i północny. Od strony górnej i dolnej wody projektuje się grodze „drewniano- 
ziemne” dla zabezpieczenia strefy robót przed napływem wód powierzchniowych. Na czas 
budowy przepustu projektuje się wykonać tymczasowe włączenie istniejącego  kanału 
deszczowego . Projektuje się kanał długości 10,50 m z rur z tworzywa sztucznego średnicy 
d=0,30m, na połączeniu z istniejącym wylotem kanału projektuje się zastosowanie kolana 



(kolan) 60º oraz wykonać tymczasowe  szczelne połączenie istniejącego i tymczasowego kanału . 
Wylot tymczasowego kanału na skarpie grodzy. 
Po wykonaniu przepustu wraz z wlotem i wylotem oraz umocnieniu dna potoku wraz z częścią 
skarp możliwe będzie zlikwidowanie kanału obiegowego i wykonanie przebudowy rowów 
drogowych. Po zlikwidowaniu kanału obiegowego i uformowaniu skarp należy dokończyć 
umocnienie skarp potoku. 
 

 
5. Projektowana przebudowa odcinka drogi związana z przebudową przepustu.   
5.1  Droga  gminna nr 108209O 
 

     Istniejąca droga gminna przebiega w dwóch przeciwbieżnych załomach. Wpisano w jej przebieg 
linię osiową drogi o promieniu wyokrąglenia załomów R = 80 i 40 m. Ponieważ przewiduje się , 
że przebudowana droga będzie dostosowana do prędkości projektowej VP 30 km/h (najniższej 
dopuszczalnej dla drogi klasy D) więc wytyczono krzywe przejściowe (klotoidy) o długości LP = 
17,50 m dla łuku r = 80,0 m i LP= 15,0 m dla łuku r 40,0 m. Przebudowa nawierzchni drogi 
realizowana jest w obrębie luku R = 40,0 m z krzywymi przejściowymi na łącznej długości   
31,73 m . Ponieważ istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych jest mocno zdeformowana w 
przekroju poprzecznym dlatego dowiązując się do stanu istniejącego pochylenie poprzeczne jest 
zmienne od 6,5% do 3,0 i od 3,0 % do 2,2 %. Zmienne pochylenie jest ukształtowane na długości  
krzywych przejściowych. Budowa przepustu oraz ukształtowanie niwelety w profilu podłużnym i 
przekroju poprzecznym wymaga całkowitej rozbiórki istniejącej nawierzchni betonowej i po 
przebudowie przepustu wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni bitumicznej .  
Sumaryczna wysokość konstrukcji przepustu skrzynkowego wraz z płytą zespalającą oraz 
grubość konstrukcji jezdni powodują konieczność podniesienia niwelety nad przepustem. 
Na drodze gminnej projektuje się konstrukcje nawierzchni dla obciążenia ruchem kategorii KR 2.  

      Projektowana nowa konstrukcja drogi jak dla ruchu KR2 : 
a) w obrębie zasypki przepustu  
-  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8  

       -  geosiatka polipropylenowa o sztywnych węzłach na podkładzie z geowłókniny 
-  8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 
- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu  0-31,5 mm kl. I, 

gat. I, wnoś ≥ 120 %  
       -  geosiatka polipropylenowa o sztywnych węzłach  

- 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm kl. I, 
gat. I, wnoś ≥ 120 %  

-  15 cm warstwa pomocnicza podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 CBGM 
0/22,4 

- zasypka przepustu 
 

b) w obrębie istniejącego korpusu drogowego   
-  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8  
-  8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu  0-31,5 mm kl. I, 

gat. I, wnoś ≥ 120 %  
-  15 cm warstwa pomocnicza podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 CBGM 

0/22,4 
- 20 cm  warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/22,4 mm o CBR ≥ 35% 
-istniejące podłoże grupy nośności G3 
 
W celu zapobieżenia osiadaniu nasypu i pęknięciom nawierzchni na styku zasypki i konstrukcji 
przepustu należy wykonać zasypkę przepustu zagęszczając grunt warstwami do osiągnięcia  
stopnia zagęszczenia Is = 1,0 . W celu uniknięcia pęknięć  nawierzchni na styku konstrukcji 
stosuje się dwukierunkowe siatki polipropylenowe o sztywnych węzłach umieszczane w 
podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej i między warstwą wiążącą, a ścieralną 
nawierzchni . 
 



Na przepuście z uwagi na wysokość ścianki czołowej wlotu i wylotu konieczne jest 
zastosowanie skrajnych barier drogowych Zgodnie z paragrafem 130 p. 3  "Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków 
technicznych jakim winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie", „bariera skrajna 
powinna być stosowana w przypadku gdy nasyp jest ograniczony ściana oporową , której 
wysokość jest większa  niż 1,5 m.” W związku z tym przebudowywanych obiektach  projektuje 
się skrajne  bariero poręcze mostowe o parametrach N1, W1, B zgodnie z PN- EN 1317 
„Systemy ograniczające drogę” o najkrótszym testowanym odcinku o długość  20,0 m (plus 
odcinki początkowy i końcowy po 4,0 m). Przy stosowaniu 20 m odcinka barier konieczne jest 
kotwienie słupków bariery w fundamencie. Bariero poręcz w przekroju poprzecznym drogi 
usytuowana jest w odległości 0,50 m do lica krawężnika., a wymiary fundamentu wymagają „ 
wyniesionego pobocza” szerokości 1,05 m. W związku z wykonaniem fundamentu pod bariero-
poręcz konieczne jest odcinkowe zabezpieczenie rura ochroną dwudzielną  i niewielkie 
(0÷0,70m) przesuniecie istniejącego kabla telekomunikacyjnego.  
W związku z przebudową niwelety drogi oraz ograniczeniem terenowym istniejącego pasa 
drogowego dla ukształtowania nasypu drogowego projektuje się wzdłuż granicy działki 1341 
odcinek ściany oporowej długości 8,0 m z prefabrykatów żelbetowych kątowych wysokości 
1,55 m ( np. firmy Rekkers).  
Ponieważ  projektuje się odcinkowe obustronne  wystające krawężniki dlatego konieczna jest 
przebudowa odwodnienia drogi. Projektuje się jeden wpust ściekowy włączony do istniejącego 
kanału deszczowego oraz odwodnienie powierzchniowe do przebudowanych obustronnych 
rowów drogowych ( południowego i północnego). W ramach przebudowy rowu południowego 
z uwagi na jego dużą głębokość i ograniczenia terenowe wynikające z istniejącego kabla 
energetycznego projektuje się zastosowanie do umocnienia rowu „korytek krakowskich”. 
Projektuje się umocnienie odcinka rowu północnego z płyt ażurowych betonowych grubości   
10 cm.  Na odcinku, gdzie zbliżenie kabla i ograniczenia terenowe ( granica działki 1459) 
uniemożliwiają przebudowę rowu projektuje się odcinkowe zarurowanie rowu. Na rowie 
południowym średnicą d=0,60 m, na rowie północnym średnicą d=0,50 m. Zakres przebudowy 
odcinka drogi przedstawia się na rysunku nr 1. 
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