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

w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 468” 
` 

 

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 inŜynierskie i ich 
usytuowanie  

- „Operat hydrologiczno-hydrauliczny” autorstwa mgr inŜ. 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 
- uzgodnienia  

 

2. Teren objęty opracowaniem. 
 
Teren obejmujący zakres projektu przebudowy mostku na przepust  na Potoku Dzielniczka w km 
11+336,90 w ciągu drogi  wewnętrznej i  przebudowy przepustu na rowie R-L - dopływie spod 
CięŜkowic  obejmuje następujące fragmenty działek 
 

 Obręb KM Numer 
działki 

Nr księgi 
wieczystej 

Pow. 
działki Właściciel/ Władający 

1 ŁANY AR_4 451 59909 0,3530 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_4 459 48031 0,0236 1/1 GMINA CISEK ; Planetorza 52;  
47-253 Cisek 

3 ŁANY AR_4 463/1 24204 0,0185 1/1 Groeger Norbert (Ginter, Ryta);  
Główna 22a; Łany 

4 ŁANY AR_4 463/2 24204 0,0584 1/1 Groeger Norbert (Ginter, Ryta);  
Główna 22a; Łany 

5 ŁANY AR_4 468 48031 0,0936 1/1 GMINA CISEK ; Planetorza 52;  
47-253 Cisek 

6 ŁANY AR_4 469/2 18775 0,4025 1/1 Szynol Edward (Franciszek, Maria);  
Główna 58; 47-220 Łany 

7 ŁANY AR_3 542 48031 0,9240 1/1 GMINA CISEK ; Planetorza  
52; 47-253 Cisek 

 
Na działce nr 463/1 zlokalizowany jest fragment Potoku Dzielniczka i jego skarpa – które nie 
podlegają przebudowie , jednak konieczne będzie wejście na działkę 463/1 i działkę 463/2 celem 
czasowego ( na czas budowy ) wykonania kanału obiegowego odwadniającego teren realizacji 
przepustów. 
Na działce 469/2 w stanie istniejącym zlokalizowana jest skarpa Potoku Dielniczka . 
W stanie projektowanym na działce tej zlokalizowany zostanie fragment konstrukcji drogi . 
odcinek przepustu , fragment konstrukcji wylotu i umocnienia skarpy i dna potoku.  
 
 
 
 
 
 
 



3. Opis stanu istniejącego  
 
3.1 Mostek na Potoku Dzielniczka w km 11+521, w ciągu drogi  wewnętrznej  i     
      przepust na dopływie spod CięŜkowic – rowie R-L . 
 

Mostek zlokalizowany jest w miejscowości Łany w ciągu drogi gminnej wewnętrznej ( działki nr 
468 ) w rejonie zabudowy gospodarczej i mieszkalnej przy ul. Zawodzie 1 . Istniejący przepust                     
d = 1,0 m na dopływie spod CięŜkowic włączony jest do Potoku Dzielniczka . 
Droga ma nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie ( droga była niedawno remontowana) .             
W planie mostek jest w niewielkim skosie. Droga na dojeździe od strony drogi wojewódzkiej (od 
strony zachodniej) ma szerokość ok. 3,10 m , od strony wschodniej ma szerokość ok. 2,85 m. Na 
mostku droga ukształtowana jest w łuku poziomym o promieniu osiowym ok. 7,0 m, szerokość 
jezdni na mostku zmienna od 4,00 m do 6,05 m . Na mostku są pobocza gruntowe o 
nieulepszonej nawierzchni. 
Na mostku nie ma krawęŜników i chodników , poręcz mostowa  rurowa ma pochwyt z rury o 
średnicy ok. 40 mm i tylko 3 słupki od strony górnej wody i 4 słupki od strony dolnej wody, 
„wypełnienie” poręczy stanowią dwa poziome przeciągi z płaskowników.  
Brak jest na obiekcie urządzeń obcych, w pobliŜu od strony górnej wody zlokalizowany jest słup 
napowietrznej linii elektrycznej niskiego napięcia. Na wprost mostku w bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się wjazd na działkę nr 467,  posesję Zawodzie nr 1.  
 

Pod względem konstrukcyjnym jest to mostek płytowy. Konstrukcja jest niejednorodna, składa 
się z części szerokości ok. 5,10 m z dźwigarów stalowych ze sklepieniem ceglanym i części 
płytowej Ŝelbetowej skośnej szerokości ok. 2,0 – 3,10 m. Według uzyskanych informacji część 
stalowa ze sklepieniem ceglanym została wybudowana w latach dwudziestych XX wieku, a część 
Ŝelbetowa dobudowana w późniejszym czasie (brak informacji kiedy) .  Część „ceglana” składa 
się z czterech dźwigarów stalowych dwuteowych h 280 mm w rozstawie 1,00 m 
zlokalizowanych części środkowej i dwóch dźwigarów skrajnych dwuteowych h 160 mm w 
rozstawie 0,95 i 1,01 m.  Podobnie jak ustrój nośny tak i podpory – przyczółki mają widoczne 
ślady rozbudowy. Są to przyczółki betonowo- ceglane, w części dolnej betonowe , w części 
górnej ceglane . Od strony górnej wody są ukośne skrzydełka ceglane , od strony dolnej wody 
jest skrzydełko równoległe tylko przy przyczółku prawobrzeŜnym.  
Światło poziome  mostku wynosi 3,03 m w części „ceglanej” i 2,90 m w części „Ŝelbetowej”. 
Światło pionowe wynosi ok. 2,08 m od strony górnej wody i ok. 2,02 od strony dolnej wody.  
Nie ma informacji co do sposobu posadowienia przyczółków.  
Po lewej stronie,  poniŜej mostku, do Potoku Dzielniczka włączony jest kanał deszczowy d 1,0 
m ( kanał ten pełni równieŜ funkcję przepustu pod droga wewnętrzną ) . Przepust d = 1,0  
odprowadza do potoku wody z rowu R-L - dopływu spod CięŜkowic który stanowi lewostronny 
dopływ Dzielniczki. Wylot kanału jest nieumocniony , skrajny element rurowy jest pęknięty i 
sklawiszowany. 

 3.2.1. Potok Dzielniczka. 
Potok zlokalizowany jest częściowo na działce nr 451 będącej własnością Skarbu Państwa i jest 
zarządzany przez Oddział w Krapkowicach Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu oraz częściowo na sąsiadujących działkach nr 469/2, 468, 463/1, 465i 542.  
Szerokość nurtu w stanie obecnym wynosi 1,2 – 2,0 m . Dno w obrębie mostu jest umocnione 
narzutem kamiennym (nie związanym zaprawą). Skarpy nieumocnione , porośnięte trawą , 
Jedynie na długości ok. 3,0 m po stronie prawobrzeŜnej przy skrzydełku stroma skarpa jest 
umocniona płytami betonowymi. Płyty te przylegają  do niewielkiego skrzydełka.  Umocnienie 
skarpy potoku płytami betonowymi zlokalizowane jest naprzeciw wylotu kanału.  
 

3.2.2 Stan konstrukcji mostku . 
Mostek wykazuje liczne uszkodzenia, jego stan jest niezadowalający, grozi awarią, dlatego 
podjęto decyzję o jego przebudowie na przepust.  
 
 
 
 
 



4. Projektowane rozwiązania  
4.1 Określenie światła projektowanych przepustów. 
     Na podstawie „Operatu hydrologiczno-hydraulicznego” określono światło przepustów na Potoku 

Dzielniczka stanowiącego lewostronny dopływ rzeki Odry, oraz światło przepustu 
wprowadzającego do Potoku Dzielniczka wodę z dopływu spod CięŜkowic który stanowi 
lewostronny dopływ Dzielniczki. 
     Światło  przepustu na Potoku Dzielniczka w ciągu drogi wewnętrznej w km 11+521,0 zostało 
określone  o przekroju skrzynkowym  3,0 x 2,0 m , a  przepustu  na rowie R-L -  dopływie spod 
CięŜkowic na przepust o średnicy d = 1,20 m .  
Obliczenia światła oraz rzędne dna obiektów zawarto „ Operacie  do pozwolenia wodnoprawnego 
dla budowy przepustów na potoku dzielniczka miejscowości Łany w ciągu drogi gminnej nr 
108209O i w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz. 468” autorstwa mgr inŜ. Romualda 
Maciantowicza.  
 

4.2 Projektowany przepust skrzynkowy P-1 na Potoku Dzielniczka ciągu drogi wewnętrznej w 
km 11+521,0  

 

Projektuje się przebudowę mostku na przepust skrzynkowy o wymiarach 3,0 x 2,0 m : 
 - wlot przepustu 194,69 m npm 
- spadek w obrębie przepustu 5 ‰  
- wylot przepustu194,61 m npm 
- długość przepustu części przelotowej  o przekroju zamkniętym 16,30 m + wlot i wylot o 
ścianach równoległych, długości po 3,25 m całkowita długość przepustu z wlotem i wylotem 
22,80 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 obciąŜenie ruchome kl. A wg. 
PN-85/S-10030, oraz na obciąŜenie pojazdem specjalnym klasy 150.  
Prefabrykaty tak pośrednie jak i skrajne mają powierzchnie czołowe zawsze prostopadłe do osi 
podłuŜnej przepustu. Na powierzchniach czołowych prefabrykatów pośrednich wykształcone są 
zamki . Zamki uniemoŜliwiają wzajemne przemieszczenia poziome i pionowe w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi podłuŜnej obiektu. Prefabrykaty skrajne są przystosowane do połączenia z 
prefabrykatami pośrednimi i z wlotami (wylotami) przepustów. Czoło prefabrykatu na styku z 
wlotem (wylotem) ma powierzchnię przystosowaną do zespolenia oraz wypuszczone na 300 mm 
pręty zbrojenia. Część konstrukcji wlotu (wylotu) o przekroju skrzynkowym i minimalnej 
długości 900 mm będzie wykonana jako monolityczna na miejscu . 
Dla włączenia przepustu P-3 projektuje się pomiędzy prefabrykatami wykonanie elementu 
monolitycznego o przekroju odpowiadającemu przekrojowi prefabrykatów,  długości 2,50 m. Na 
styku elementu monolitycznego i prefabrykatów stosuje się prefabrykaty skrajne ( przystosowane 
do zespolenia )  
       W celu uniemoŜliwienia wzajemnego przemieszczenia się prefabrykatów wzdłuŜ osi 
podłuŜnej przepustu, nad prefabrykatami projektuje się wykonywaną  na budowie zbrojoną 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 
B35 (C30/37). Zbrojenie zaprojektowano ze stali Ŝebrowanej 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 
obciąŜenia klasy C wg „PN-85/S 10030 Obiekty mostowe . ObciąŜenia.” to jest dla obciąŜenia 
pojazdem o cięŜarze 300 kN ( 30 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 

 

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. 
 
Przepust projektuje się wykonać wykopie o ścianach nieumocnionych o pochyleniu skarp 1: 1 . 
Roboty w pobliŜu sieci uzbrojenia prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności.  
 

Umocnienie skarp i dna potoku projektuje się z kostki kamiennej nieregularnej 18/20 cm 
ułoŜonej na warstwie podsypki cementowo- piaskowej grubości 3-5 cm na warstwie 
geowłókniny separującej o parametrach co najmniej : 

- masa powyŜej 325 g/m 
- włóknina w 100% z poliolefinów  
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ i wszerz  nie mniej niŜ 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 nad dno 0,25 m powyŜej obrukowanego dna..Początek i koniec 
umocnienia projektuje się wzmocnić palisadą drewnianą Ø 0,10 m  długości 1,0 m.  
 

4.3  Projektowany przepust rurowy P-3,  dopływu spod CięŜkowic – rów R-L 
     W miejsce istniejącego przepustu o średnicy 1,0 m pod drogą wewnętrzną odprowadzającego 

wodę z rowu R-L - dopływu spod CięŜkowic do Potoku Dzielniczka projektuje się przepust 
rurowy d = 1,20 m. Przepust P-3 projektuje się  z rur d = 1,20 m kielichowych: 
- wlot przepustu 195,60 m npm 
- zmienny spadek 40 ‰ i 57 ‰ 
- włączenie przepustu do przepustu P-1 na rzędnej 195,05 m npm 
Tak duŜe spadki w obrębie przepustu P-3 wynikają z rzędnej wlotu na istniejącym rowie R-L 

oraz z moŜliwości konstrukcji włączenia do przepustu P-1 . Rzędna 195,05 pozwala włączyć się 
przewodem betonowym d 1,200 m bez naruszenia naroŜy wzmacniających strop i podstawę 
przepustu skrzynkowego.  

Od strony wlotu przepustu zastosowana będzie rura skrajna skarpowa ( przycięta 1 :1,5 ) . 
Przepust projektuje się włączyć do przepustu P-1 poprzez studnię do ściany bocznej do przepustu 
P-1, na rzędnej 195,05 m npm . Do studni połączeniowo-rewizyjnej o przekroju prostokątnym 
monolitycznym projektuje się włączyć istniejący kanał deszczowy biegnący wzdłuŜ drogi 
wewnętrznej. Rzędna włączenia kanału deszczowego zostanie określona dopiero w trakcie 
realizacji po rozbiórce istniejącego przepustu . Obecnie włączenie to nie jest widoczne. Podane na 
rysunkach rzędne wysokościowe są orientacyjne i zostaną zweryfikowane w trakcie realizacji.  
 
Posadowienie przepustu projektuje się na fundamencie warstwowym : 
- 35 cm warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 CBGM 0/22,4 

- 30 cm warstwa kruszywa 0-31,5 mm w geosiatce o sztywnych węzłach 
 

Projektuje się umocnienie skarp i dna rowu R-L na długości 4,0 m od strony wlotu. Umocnienie 
z kostki kamiennej nieregularnej 18/20 cm ułoŜonej na warstwie podsypki cementowo- 
piaskowej grubości 3-5 cm na warstwie geowłókniny separującej o parametrach co najmniej : 

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

 

Początek umocnienia projektuje się wzmocnić palisadą drewnianą Ø 0,08 m  długości 0,8 m. 
 
Dla realizacji przepustów konieczne jest odwodnienie strefy robót stąd budowa tymczasowego 
kanału obiegowego długości ok. 70,5 m. Projektuje się kanał obiegowy o szerokości dna 0,60 i 
0,70 m ( od rowu R-L do wylotu )  i pochyleniu nieumocnionych skarp 1:1. Kanał obiegowy 



będzie miał spadek ok. 0,6 %  ( co pozwala na jego „nieumacnianie” ) i odcinek przed 
włączeniem do potoku umocniony na długości 11,0 m narzutem kamiennym grubości 15 cm.  Na 
kanale obiegowym przewiduje się wykonanie tymczasowego przepustu długości  6,0 m z wiązki 
3 rur z tworzywa  d 0,50 m, tak by moŜliwy był dojazd do strefy robót. Wykonanie kanału 
obiegowego wymaga rozbiórki odcinka istniejącego kanału deszczowego w drodze wewnętrznej 
tak by kanał ten równieŜ włączyć do kanału obiegowego. Nad tymczasowym przepustem  
Po wybudowaniu przepustów naleŜy odbudować odcinek zdemontowanego kanału wraz ze 
studnią rewizyjno-połączeniową SD -1 d= 1,20 m  dla włączenia wpustu ściekowego. Kanał 
obiegowy projektuje się wykonać w taki sposób , Ŝe rzędna wlotu do niego wynosi 195,35, a 
więc ok. 0,60 m powyŜej istniejącej dna potoku. dlatego przewiduje się wykonanie grodzy 
drewniano ziemnej , która spiętrzy wody w potoku i umoŜliwi ich wpłynięcie do kanału 
obiegowego. Grodzę projektuje się równieŜ od strony dolnej wody tak by zabezpieczyć strefę 
robót przed napływem powierzchniowym wody. Po wybudowaniu przepustów wraz z wlotem i 
wylotem i umocnieniu dna i skarp potoku ( częściowym umocnieniu skarpy lewobrzeŜnej przy 
wylocie ) moŜliwe będzie zlikwidowanie kanału obiegowego, a następnie uformowanie skarpy 
lewobrzeŜnej i zakończenie umocnienia . 
 

Projektuje się umocnienie skarp i dna rowu na długości 4,0 m od strony wlotu. Umocnienie z 
kostki kamiennej nieregularnej 18/20 cm ułoŜonej na warstwie podsypki cementowo- piaskowej 
grubości 3-5 cm na warstwie geowłókniny separującej o parametrach co najmniej : 

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

 

Początek umocnienia projektuje się wzmocnić palisadą drewnianą Ø 0,08 m  długości 0,8 m. 
 
5. Projektowana przebudowa odcinka drogi związana z przebudową przepustów.   

 

     Projektuje się przebudowę odcinka drogi wewnętrznej tak by była ona dostosowana pod     
Projektuje się przebudowę odcinka drogi wewnętrznej tak by była ona dostosowana pod 
względem moŜliwości przejazdu autobusu oraz spełniała wymóg drogi poŜarowej o promieniu 
łuku zewnętrznego minimum R= 11,0 m . Przebudowaną drogę kształtuje się w łuku osiowym o 
promieniu 9,0 m z łukami krawędziowymi zewnętrznym 11,0 m i wewnętrznym będącym 
kombinacją łuków R = 15,0 , 6,0 m i 32,5 m . Szerokość jezdni wynosi w obrębie przepustu   
8,75 m.  
W związku z przebudową przepustu konieczne jest wykonanie nowej konstrukcji drogi nad 
przepustem i połączenie jej z istniejącą konstrukcją drogi.  

      Projektowana konstrukcja drogi jak dla ruchu KR1 : 
a) w obrębie zasypki przepustu  
-  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8  
-  5 cm warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 16W 
- 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 z gruntu o CBR ≥ 25 % 
 
b) w obrębie poszerzenia korpusu drogowego   
-  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8  
-  5 cm warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 16W 
- 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 podłoŜa z mieszanki niezwiązanej 0/22,4 mm o CBR ≥ 35% 



-istniejące podłoŜe grupy nośności G3 
 
c) na odcinku , gdzie nie była konieczna rozbiórka istniejącej nawierzchni 
-  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8  
-  1-5 cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 

 
Na odcinku przebudowy drogi projektuje się wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całej 
szerokości nawierzchni.  
 
W celu zapobieŜenia osiadaniu nasypu i pęknięciom nawierzchni na styku zasypki i konstrukcji 
przepustu naleŜy wykonać zasypkę przepustu zagęszczając grunt warstwami do osiągnięcia  
stopnia zagęszczenia Is = 1,0 . W celu uniknięcia pęknięć  nawierzchni na styku konstrukcji i 
zasypki stosuje się dwukierunkową siatkę polipropylenową o sztywnych węzłach umieszczaną 
w podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego.  

 
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  niŜ 1,5 m.” W związku z tym przebudowywanym przepuście  projektuje się skrajną  
bariero poręcz mostową 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 krawęŜnika., a wymiary fundamentu wymagają „ wyniesionego 
pobocza” szerokości 1,05 m. PoniewaŜ  projektuje się odcinkowe obustronne  wystające 
krawęŜniki dlatego konieczna jest przebudowa odwodnienia drogi. Projektuje się jeden wpust 
ściekowy włączony do istniejącego kanału deszczowego za pośrednictwem projektowanej studni 
rewizyjno-połączeniowej SD-1. Na odcinku od rowu obiegowego do komory ma przepuście P-3 
projektuje się odbudowę istniejącego kanału deszczowego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZGODNIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








