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A. CZĘŚĆ OPISOWA  

    OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr ZDW/163/NZP-1/PN/3220/449/14/15/5 zawarta pomiędzy 

Zarządem Dróg Wojewódzkich, w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,  

a Arkas-Projekt Sp. z o. o. Sp. k., al. Piłsudskiego 75A bud. B, 10-460 Olszyn na opracowanie dokumentacji dla 

zadania pt. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustu w km 48+432 drogi nr 515 

k/m Różnowo”. 

 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przepustu kamiennego płytowego o wymiarach w świetle 

0,6x1,0 m, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515, w km 48+432 koło miejscowości Różnowo. 

Niniejsze opracowanie zawiera: 

 opis stanu istniejącego, 

 opis stanu projektowanego, 

 rysunki inwentaryzacyjne i rysunki projektowanych rozwiązań. 

Materiały wyjściowe do opracowania: 

1. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych” – 

załącznik do zarządzenia Nr 9 GDDKiA z dn. 18 marca 2004r. 

2. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego opracowana przez dział geodezyjny 

ARKAS-PROJEKT. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 63). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

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

5. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji 

dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 

drogom, obiektom mostowym. (Dz.U. Nr 67). 

7. Mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez dział geodezyjny  

ARKAS-PROJEKT. 
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3. KRYTERIA OCENY, DEFINICJE, LOKALIZACJA, STAN PRAWNY 
  

3.1 Skala i kryteria ocen elementów. 

 Ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich została oparta na zasadach  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 

obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005.67.582), a także Instrukcjami przeprowadzania przeglądów drogowych 

obiektów inżynierskich stanowiącymi załączniki do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych 

obiektów inżynierskich. 

  

Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni 
bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia 

podczas przeglądu 

4 zadowalający 
wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń 

pogarszających wygląd estetyczny 

3 niepokojący 
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje 

skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny 
wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale 

możliwe do naprawy 

1 przedawaryjny 
wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące 

przydatność użytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 

UWAGA: Dokonana ocena elementów i przydatności obiektu jest analizą subiektywną projektanta wykonaną w 
terenie na podstawie własnych spostrzeżeń i wniosków. 

3.2 Definicje. 
Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur, wokół którego znajduje się 

odpowiednio zagęszczony grunt zasypki. 

Fundament kruszywowy – odpowiednio dobrane, ułożone i zagęszczone kruszywo, stanowiące fundament, na 

którym jest posadowiona konstrukcja podatna o grubości minimum 30 cm. 

Podsypka – warstwa piasku o grubości minimum 10 cm, ułożona na fundamencie kruszywowym pod konstrukcją 

podatną 

Wysokość naziomu – pionowa odległość pomiędzy kluczem konstrukcji podatnej a niweletą drogi, mierzona 

łącznie z warstwami konstrukcyjnymi drogi o wysokości minimum 60 cm.  

Zasypka – odpowiednio dobrane, ułożone i zagęszczone kruszywo otaczające konstrukcję na szerokość – 

minimum 60cm w wykopie a w nasypie minimum 40 cm.   
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3.3 Uwagi ogólne do uwzględnienia w cenie robót. 
 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach ceny kontraktowej projektów przebudowy 

drenaży zinwentaryzowanych podczas prac budowlanych, a nie ujętych w projekcie. 

 W przypadku zinwentaryzowania podczas prac związanych z budową przepustów drenaży należy je 

przebudować na istniejących rzędnych i zgłosić do odbioru zarządcy. Powyższa czynność dotyczy 

również uszkodzenia urządzenia przez Wykonawcę. 

 Przed rozpoczęciem prac należy wytyczyć sieci przebiegające w obszarze robót i nanieść je na profilu w 

celu uniknięcia kolizji. 

 W ramach ceny kontraktowej Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót i zakupu rur do 

kontrolnego pomiaru rzędnych istniejących przepustów oraz drenaży i porównanie ich  

z założeniami projektowymi. Takie kontrolne pomiary ma przekazać dla projektanta z podpisem 

inspektora nadzoru w ciągu 7 dni od daty ich wykonania. Jeżeli Wykonawca nie dopełni w/w obowiązku, 

uznaje się, że nie wykonał prac zgodnie z projektem. Wszelkie propozycje zmian Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia w formie dokumentacji zamiennej złożonej  

do zatwierdzenia dla Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

 Podczas niwelacji istniejących rowów oraz cieków należy zachować minimalny spadek podłużny 0,2%. 

Jeżeli zachowanie minimalnego spadku podłużnego będzie wymagało niwelacji rowu na dłuższym 

odcinku niż założono w projekcie, należy za zgodą Inspektora nadzoru wykonać taką niwelację. 

Wykonawca również sporządzi notatkę potwierdzającą czy podczas budowy stwierdzono brak 

konieczności profilowania rowów przy przepuście. 

 Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych 

określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych materiałów i 

opracowane przez jego producenta. W przypadku różnic między zaleceniami,  

a projektem należy wybrać rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem jakości, trwałości obiektu 

budowlanego, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

 Na wlocie i wylocie są zaprojektowane fundamenty z betonu klasy C25/30, w celu zabezpieczenia przed 

podmyciem przepustów. 

 Zabrania się pryzmowania kruszywa na zasypkę w bezpośredniej bliskości konstrukcji oraz nie wolno 

rozładowywać pojazdów z kruszywem bezpośrednio na konstrukcje. 

 Na końcach konstrukcji ściętych zgodnie z pochyleniem skarp oraz, gdy konstrukcja położona jest w 

skosie do osi drogi i jej końce są ścięte równolegle do osi drogi, należy zachować szczególną 

ostrożność przy zagęszczaniu gruntu. Na końcach konstrukcji należy stosować lekki sprzęt 

zagęszczający. Dopuszcza się wskaźnik zagęszczenia min. 0,95 wg standardowej próby Proctora. 

 Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać ręcznie po 

uprzednim wytyczeniu geodezyjnym ich przebiegu. 
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 Wykonanie robót ziemnych dla przepustów założono w ściankach szczelnych i traktuje się to jako 

umocnienie ścian wykopu, co Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej budowy obiektu. Dopuszcza 

się inny sposób wykonania zgodnie z bhp, jednak nie mogą one powodować zwiększenia kosztów robót.  

 Podczas wykonywania ścianek szczelnych wykonawca jest zobowiązany dodatkowo wykonać projekt 

obliczeń w/w ścianek. 

 Jeżeli podczas budowy przepustu z przyczyn technologicznych zajdzie konieczność wycinki drzew, które 

nie są ujęte w projekcie zieleni Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do uzyskania 

zgody na wycinkę lub przedstawienia rozwiązania zamiennego lokalizacji przepustu  

z pomiarem geodezyjnym do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu dla robót związanych  

z budową przepustów, która będzie uwzględniać harmonogram robót Wykonawcy i zaistniałe trudności 

w budowie przepustu. 

 W przypadku wystąpienia różnic między poszczególnymi częściami dokumentacji (opis techniczny, 

rysunki, SST) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem jakości, trwałości 

obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.  

 Grubość i karbowanie blachy oraz jej właściwości, między innymi nośność i zabezpieczenia 

antykorozyjne nie mogą być gorsze niż podane w opracowaniu i zgodne z wytycznymi producenta  

i normami. 

 Podczas osiadania nasypu w okresie gwarancji trzeba przepust bieżąco sprawdzać na wystąpienie 

pustek. Jeżeli takie pustki wystąpią , należy je usunąć poprzez wdmuchanie piasku lub drobnego żwiru. 

 Podłoże pod fundamenty i przepust musi zostać odebrane przez uprawnionego geologa wraz  

z wpisem do dziennika budowy. 

3.4 Stan istniejący 
 
W tabeli poniżej zestawiono lokalizację przepustu z uwzględnieniem istniejącego kilometrażu. 

Tabela 1. Lokalizacja przepustu 

Przepust Kilometraż 
proj. 

Województwo Powiat 
Istniejące wymiary 

przepustu  
[m] 

Projektowane 
wymiary przepustu 

[m] Symbol 

PD Różnowo 48+432 warmińsko-mazurskie iławski 0,6x1,0 1,49x1,24 

 Rodzaj przeszkody – przepust drogowy leżący na rowie szczegółowym bez nazwy. 

 Oś podłużna przepustu krzyżuje się z osią istniejącej drogi pod kątem ~75° 

 Rzędna wlotu 101,37 m n.p.m., rzędna wylotu 101,28 m n.p.m. 

 Spadek przepustu wynosi 0,50%. 

 Bardzo zły stan nawierzchni nad przepustem  

 Stan przepustu oceniono jako przedawaryjny 
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4.0. STAN PROJEKTOWANY PRZEPUSTU 

4.1. Założenia ogólne 
 
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i towarzyszące. 

Ze względu na przedawaryjny stan obiektu przewiduje się jego całkowitą rozbiórkę. Przed 

przystąpieniem do prac rozbiórkowych przewiduje się zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi. Odpady powstałe  

w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych należy segregować. Od opadów nie nadających się do wykorzystania, 

należy oddzielić te materiały, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, oraz te, których stopień 

degradacji pozwala na ewentualne ponowne wbudowanie. Wszystkie materiały z rozbiórki należą do wykonawcy 

robót i on jest zobowiązany do ich uprzątnięcia z pasa drogowego oraz utylizację.  

Wykonawca powinien opracować projekt odwodnienia wykopu na czas robót uwzględniając aktualne 

warunki hydrologiczne i uzgodnić go z Nadzorem Inwestorskim, a w przypadku, gdy prace przy posadowieniu 

konstrukcji przebiegać będą poniżej poziomu wody gruntowej lub będzie gromadzić się woda bez możliwości jej 

odprowadzenia powierzchniowego, należy wykonać odwodnienie wykopu przez wbicie grodzic stalowych i 

odpompowanie wody, bądź obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą igłofiltrów.  

W przypadku pojawienia się płynącej wody powierzchniowej podczas prowadzonych robót, należy 

wykonać obejście tzw. wody budowlanej, umożliwiające swobodne wykonywanie prac fundamentowych  

i montażowych. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera Kontraktu lokalizację ścianek szczelnych przewidzianych 

w projekcie jako umocnienie ścian wykopu w odniesieniu do harmonogramu lub zamienne rozwiązanie nie 

zwiększające kosztów robót budowlanych.  

4.2 Dobór przekroju przepustu 
 

W celu obliczenia prawdopodobieństwa przewyższenia przepływu zastosowano formułę opadową  

wg Stachy i Fal. Zgodnie z zaleceniami autorów wzór ten ma zastosowania do obliczania przepływów 

maksymalnych rocznych na terenie całej Polski w zlewniach małych o powierzchni do 50km2.  

Obliczenie przepływów maksymalnych obliczono wg wzoru: 

 

                       
     

 

 

gdzie:  

  - bezwymiarowy współczynnik kształtu fali 

   - maksymalny moduł odpływu jednostkowego zależny od hydromorfologicznej charakterystyki koryta 

rzeki/rowu    i czasu spływu po stokach    

  – współczynnik odpływu przyjmowany w zależności od utworów glebowych według Czarneckiej 
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   - maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawiania się 1% odczytany z mapy  

  - powierzchnia zlewni [km2] 

   - kwanty rozkładu zmiennej    dla zadanego prawdopodobieństwa odczytany z tablicy 

   – współczynnik redukcji jeziornej, odczytany z tablicy w zależności od wskaźnika jeziorności 

 

Hydromorfologiczną charakterystykę koryta cieków    obliczono wg wzoru: 

 

   
          

     
   

  
 
           

 

gdzie: 

    – długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego 

  - miara szorstkości koryta cieku 

    - uśredniony spadek cieku 

 

    – uśredniony spadek cieku obliczono wg wzoru: 

               

gdzie: 

   - spadek cieku obliczony wg poniższego wzoru: 

   
     

   
    

gdzie:  

   - wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej doliny, [m npm] 

   - wzniesienie przekroju obliczeniowego, [m npm] 

   
             

       
         

                      

   
              

       
 
     

 
               

       

Czas spływu po stokach    [min] określono na podstawie tablicy w zależności od hydromorfologicznej 

charakterystyki stoków: 
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gdzie:  

   - miara szorstkości stoków, odczytana z tablicy 

  
 - średnia długość stoków obliczona wg wzoru: 

  
  

 

       
     

gdzie: 

  – gęstość sieci rzecznej obliczona jest jako iloraz sumy długości        wszystkich cieków wraz z 

ich suchymi dolinami i powierzchni A zlewni: 

  
      

 
       

  
          

   
             

  
  

 

         
          

   
     

 
     

gdzie:  

   – różnica wysokości dwóch sąsiednich warstwic, [m] 

   – suma długości warstwic w zlewni, [km] 

A – powierzchnia zlewni, [km2]  

   
        

   
          

   
              

          
 
               

       

           

         

                                           

Dobór przekroju przepustu 

Przekrój przepustów został dobrany w taki sposób, aby jego zdolność przepływowa w warunkach 

granicznych określonych w [3] była większa od przepływu wody mogącej wystąpić z 

prawdopodobieństwem raz na 100 lat. Dodatkowo założenie zamulenia światła przepustu nie wpływa na 

jego funkcjonowanie.  

 

Obliczenia wykonano zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
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ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.) dla przepustów krótkich (Lp<20hp) o 

przekroju kołowym. 

W celu sprawdzenia parametrów ruchu krytycznego przyjmujemy przepust o średnicy  

D = 0,8 m. 

Zgodnie z pkt. 3.2.7.2 obliczamy: 

   
  

       
 

    

              
       

 
Qm – przepływ miarodajny = 0,68 [m3/s] 
 
Z tabeli 3.3 odczytujemy dla obliczonego WQ: 
 
   
 

                    

   
 

                     

   
 

                      

 
 
Sprawdzenie warunku z pkt. 3.2.3.1:  
 

     
   

   
        

 
Wysokość energii strumienia spiętrzonego przed przepustem wyznaczamy zgodnie ze wzorem [3.12] z 
pkt. 3.2.3.1: 
 

    
  

        
 

   

        

 
m – współczynnik wydatku, przyjęto 0,33 z tabeli 3.1 
 
 
Głębokość wody górnej wyznaczamy zgodnie ze wzorem [3.13] z pkt. 3.2.3.1: 

   
  

  
      

 

 
 

     
  
 

  
        

 
Fo – pole przekroju przed przepustem odpowiadające założonej rzędnej zwierciadła wody spiętrzonej  
Fo = 0,17 m2 
 
Na podstawie obliczeń przyjęto przepust kołowy o średnicy 0,80 m. 

Ze względu na obniżenie przepustu poniżej przepustu istniejącego dobrano przepust o przekroju  

1,49x1,24 m. 
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5.0. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE  

5.1 Konstrukcja obiektu 
 
Konstrukcja przepustu wykonana będzie z rury stalowej spiralnie karbowanej o przekroju łukowo-kołowym  

o wymiarach 1,49x1,24 m. 

Grubość blachy 3,5 mm, karbowanie D3.  

Konstrukcja zabezpieczona zanurzeniową powłoką cynkową gr. 42 μm oraz dodatkowo powłoką polimerową – 

Trenchcoat , gr. 250 μm.  

Wysokość naziomu w osi projektowanej drogi wynosi ~0,83 m  

Na końcach rury zastosowano fundament z betonu C25/30. 

Kąt skrzyżowania osi przepustu z osią drogi to 75 

Konstrukcję projektowanego przepustu przedstawia rys. nr 3.0. 

Parametry geometryczne przepustu zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Parametry geometryczne przepustu drogowego (dodatkowo rzędne i długości należy odczytywać z rysunków) 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obciążenia użytkowe – klasa A na podst. [3] i PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe oraz na podst. [3] załącznik nr 3 „Pojazdy specjalne 

.......” obciążenia pojazdem specjalnym - klasa 150 

5.2 Posadowienie obiektu  

 
Przepust  zostanie posadowiony na fundamencie kruszywowym o minimalnej grubości 50cm. Materiał 

fundamentu kruszywowego, tj. mieszanka żwirowo-piaskowa, powinien spełniać wymagania norm z serii PN-B-

11110, PN-B-11111, PN-B-11112, PN-B-11113 oraz PN-B-11114. Dla profilu fali 125x26 mm maksymalny 

wymiar ziaren kruszywa wynosi 32mm. Grubość fundamentu kruszywowego wynosi 50 cm, a wskaźnik 

zagęszczenia min. 1,0wg standardowej próby Proctora. Górne 5 cm podsypki piaskowej musi być luźne tak, aby 

karby konstrukcji stalowej mogły się w nim swobodnie zagłębić. Kruszywo znajdujące się bezpośrednio przy 

konstrukcji nie powinno zawierać ziaren większych niż 32mm. Szerokość fundamentu obejmuje strefę szerokości 

rury z uwzględnieniem skosu zasypki przy założeniu 1:1,5.  

Pod fundamentem kruszywowym, w celu prawidłowego przygotowania podłoża, zastosowano 

stabilizację kruszywa cementem o grubości 25 cm i wytrzymałości Rm=2,5 MPa położonym na geotkaninie 

separacyjnej. Pod wlotem i wylotem przepustu zaprojektowano fundamenty betonowe z betonu C25/30. 

Parametry geometryczne: 

Długość przepustu [m]: L 18,60 

Światło przepustu [m]: D 1,49x1,24 

Rzędna wlotu przepustu [m n.p.m.]:  101,37 

Rzędna wylotu przepustu [m n.p.m.]:  101,28 

Spadek podłużny przepustu [%]:  ~ 0,50 

Kąt skrzyżowania osi przepustu z osią jezdni [ °]:  ~75,0 
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5.3 Zasypka inżynierska 

 Grunt zasypki - mieszanka żwirowo-piaskowa spełniająca wymagania normy PN-S-02205 i PN-B-11112. 

Dla profilu fali 125x26 mm maksymalny wymiar ziaren wnosi 32mm. Dopuszcza się większe frakcje w odległości 

powyżej 50cm od ścian konstrukcji rury, jednak wielkość  frakcji nie powinna przekraczać 2/3 miąższości warstwy 

zagęszczanej. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z producentem przepustu. Materiał zasypki 

powinien być układany warstwami o maksymalnej grubości 30 cm, a następnie zagęszczany.  

 W strefach pachwinowych, ze względu na występowanie dużego parcia konstrukcji na grunt, należy 

układać zasypkę warstwami o maksymalnej grubości 20cm. Układanie musi być wykonywane symetrycznie, aby 

wysokość zasypki była taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza się różnicę 

wysokości równą jednej warstwie. Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się czy 

poprzednia została właściwie zagęszczona. Sprzęt ciężki taki jak walce wibracyjne może pracować w odległości 

ponad 1,0m od konstrukcji poruszając się zawsze równolegle do jej osi podłużnej. Każda warstwa powinna być 

zagęszczana.  

Wskaźnik zagęszczenia kruszywa zasypki, określany wg standardowej próby Proctora, zgodnie z normą  

PN-88/B-4481 powinien wynosić: 

- min. 0,95 w odległości do 20cm od ścianki konstrukcji; zagęszczanie  należy  prowadzić  w sposób bardzo  

ostrożny  -  zaleca  się  stosować  ubijaki  ręczne  lub  płyty  wibracyjne, 

- min. 0,98 w pozostałym obszarze w części zasypki. 

 Do zagęszczenia kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosować należy ogólnie dostępny sprzęt 

do zagęszczania zwracając szczególną uwagę na dokładność wykonania prac. Sprzęt ciężki taki jak walce 

wibracyjne może pracować odległości ponad 1,0m od konstrukcji, poruszając się zawsze równolegle do osi 

podłużnej. W przypadku wystąpienia problemów z zagęszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z 

uwagi na ograniczoną dostępność, stosować można wpłukiwanie zasypki, co pozwala na osiągnięcie lepszych 

wskaźników zagęszczenia oraz na właściwe wypełnienie obszaru. Z uwagi na niebezpieczeństwo wymywania 

drobnych cząstek, które może doprowadzić do rozmycia gruntu, wpłukiwanie zasypki powinno być prowadzone 

przy niezbyt wysokim ciśnieniu i pod pełną kontrolą. Nie dopuszcza się pryzmowania kruszywa na zasypkę w 

bezpośredniej bliskości konstrukcji oraz nie wolno rozładowywać pojazdów z kruszywem bezpośrednio na 

konstrukcję. Powierzchnia zasypki obejmuje strefę o szerokości fundamentu z uwzględnieniem skosu 1:1,5 

fundamentu kruszywowego. 

 W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje możliwość zastosowania 

geowłóknin, których zadaniem jest głównie  podniesienie nośności tak wykonanej konstrukcji. Należy przy tym 

stosować się zaleceń zawartych w kartach technicznych dla tych wyrobów podanych przez ich producentów. Do 

decyzji na budowie przez kierownika budowy w ustaleniu z inspektorem nadzoru. 

5.4 Rozwiązania w planie 

Przepust znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515. Leży na rowie szczegółowym bez nazwy. Przepust 

wraz z umocnieniami skarp zlokalizowany jest w pasie drogowym. Od strony wlotu przepustu zaprojektowano 
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ścieżkę rowerową będącą tematem innego opracowania. Od strony wylotu istniejąca studnia zostanie 

przebudowana, wstawiona zostanie studnia żelbetowa o średnicy 1,2 m. Od strony wlotu przepustu ze względu 

na nieznaczną zmianę lokalizacji przepustu oraz kąt usytuowania względem osi jezdni został przełożony rów.  

5.5 Ochrona środowiska 

Przepust nie znajduje się na terenie chronionym. Założono wycinkę dwóch krzewów, których wiek nie przekracza 

10 lat.  

5.6 Uwarunkowania kulturowe 

Obiekt nie jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

6.0 WYPOSAŻENIE OBIEKTU 

6.1 Elementy przekroju drogi 
 
Nad przepustem przebiega droga wojewódzka nr 515 o przekroju ulicznym, szerokość jezdni w miejscu 

przepustu wynosi 6,25 m. Nawierzchnie jezdni odtworzyć na istniejącej szerokości.  

6.2 Urządzenia obce 

W terenie nie wyklucza się sieci, które nie zostały zinwentaryzowane powykonawczo przez zarządcę sieci. 

6.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Zgodnie z informacją otrzymaną od Inwestora droga formalnie jest zaliczona do klasy G, natomiast zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zastosowano  

§ 4.3 i przyjęto drogę klasy Z. 

Parametry drogi: 

Droga klasy Z 

Prędkość projektowa – 40 km/h  

Zgodnie z § 262 ust. 2 pkt 1 lit. C myślnik pierwszy: długość bariery przy prędkości mniejszej niż 70 km/h, została 

przyjęta minimum 28 m bez odcinka początkowego i końcowego. Łączna długość bariery podstawowej nie może 

wynosić mniej niż 28 m. Zaprojektowano łączną długość barier po stronie lewej równą 28 m, bez odcinka 

początkowego/końcowego, zakończoną po obu stronach tzw. „baranim rogiem” i po stronie prawej 60 m.  

6.4 Wlot i wylot przepustu 

Zaprojektowano fundamenty betonowe pod wlotem i wylotem przepustu z betonu C25/30. Skarpy 

rowów w rejonie wlotu i wylotu rury przepustu zostaną umocnione brukiem na podsypce cementowo-

piaskowej, ograniczoną obrzeżem betonowym. Pozostały teren objęty pracami zostanie umocniony 

poprzez obsianie skarp trawą. 
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6.5 Wpływ na środowisko 

 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213 poz. 1397)  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z paragrafem 3 ust.1 pkt. 60 

dla projektowanej inwestycji o długości poniżej 1km nie jest wymagana decyzja środowiskowa.  

 Wg projektanta inwestycja nie będzie docelowo wywoływała negatywnego wpływu na środowisko.  

W trakcie prowadzonych robót budowlanych mogą występować czasowe emisje zanieczyszczeń oraz hałasu.  

Po oddaniu do użytkowania należy stwierdzić zmniejszenie negatywnego wpływu obszaru inwestycji na 

środowisko z uwagi na poprawiony przepływ wód powierzchniowych. 

6.6 Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami), art. 43.1, 

dla dróg wojewódzkich poza terenem zabudowanym, usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach powinno 

wynosić co najmniej 20 m (w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni). 

 

7.0 TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI OBIEKTU 

Należy zapewnić trwałość konstrukcji obiektu wymaganą w [3], określoną na 40 lat. 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA  
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