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1. Podstawa opracowania 

1.1. Podstawa formalna 

 Formalną podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy 

Inwestorem – Gminą Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43 – 370 Szczyrk, a Wykonawcą – 

Firmą „Inwus” Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 43 – 300 Bielsko – Biała na 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań związanych  

z usuwaniem skutków klęsk Ŝywiołowych, które były następstwem powodzi z 

2010 r.  

Zakres rzeczowy robót obejmuje:  

Szczyrk, ul. Widokowa - remont przyczółków mostu (0+008-0+037,5), naprawa 

uszkodzonych koszy kamiennych, odtworzenie koryta rzeki na długości 100 

mb. 

1.2. Podstawy techniczne 

[1] Ustawa „ Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r; 

[2] Rozporządzenie MTiGM z dnia 03.08.2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inŜynierskie i ich usytuowanie 

[3] Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa 2002r. 

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, 

poz. 60 z późniejszymi zmianami), 

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, 

poz. 602 z późniejszymi zmianami), 

[6] 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 poz. 430), 

[7] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. ObciąŜenia 

[8] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe  

 spręŜone. Projektowanie. 

[9] Polskie Normy, normy branŜowe, aprobaty techniczne IBDiM, 

bezpośrednie uzgodnienia branŜowe. 
 



Szczyrk ul. Widokowa 

    -4- 

2. Zakres i cel opracowania 

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Szczyrk, ul. Widokowa - remont przyczółków mostu 

(0+008-0+037,5), naprawa uszkodzonych koszy kamiennych, odtworzenie 

koryta rzeki na długości 100 mb, związane z usuwaniem skutków klęsk 

Ŝywiołowych, które były następstwem powodzi z 2010 r”. 

Przedmiotem inwestycji jest:  

• Remont przyczółków istniejącego obiektu mostowego  

• Remont konstrukcji nośnej obiektu mostowego (w niezbędnym 

zakresie) 

• Regulacja koryta cieku na długości ok. 100mb.  
 

3. Opis stanu istniejącego 

Obiekt mostowy przeznaczony do remontu zlokalizowany jest w/c  

jezdni ul. Widok w Szczyrku. 

Ulica Widok na przedmiotowym odcinku ma charakter drogi lokalnej. 

Jest to droga dojazdowa do budynków mieszkalnych zlokalizowanych 

powyŜej (os. Migdalskie). Za obiektem mostowym po lewej stronie 

zlokalizowane jest skrzyŜowanie z ul. Zawodzie (droga gruntowa)  

Odcinek drogi znajdujący się w obrębie opracowania usytuowany jest 

w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Istniejąca jezdnia ulicy ma szerokość 

ok. 7,0m – na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Salmopolską do skrzyŜowania z 

ul. Zawodzie, później szerokość jezdni zmniejsza się do 4,20m. Na długości 

obiektu zlokalizowane są obustronne chodniki o szerokości 1,55m. Niweleta 

jezdni posiada generalnie pochylenie w kierunku ul. Salmopolskiej.  Na 

kierunku poprzecznym jezdnia posiada przekrój daszkowy. Na długości 

obiektu jezdnia ma przekrój o charakterze ulicznym (z obustronnymi 

krawęŜnikami betonowymi.  Jezdnia drogi została niedawno 

wyremontowana i znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. 

Ulica jest nie skanalizowana, wody opadowe są odprowadzane na 

przyległy teren za pośrednictwem odpowiednio wykształtowanych spadków 

poprzecznych i podłuŜnych jezdni. 
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Z uwagi na zawęŜenie światła przez zalegający przy przyczółku nasyp, 

konieczne jest jego umocnienie. Istniejące brzegi koryta cieku przed 

obiektem są całkowicie zniszczone, natomiast poniŜej i powyŜej obiektu na 

prawym brzegu widoczne są pozostałości umocnienia siatkowo - 

kamiennego.  Wszystkie zniszczenia i ubytki są spowodowane powodziami 

które wystąpiły w 2010r. 

MoŜliwy jest remont istniejącego obiektu mostowego, którego zakres 

pozwoli na jego bezpieczne uŜytkowanie w dłuŜszym okresie czasu.  

 Według podkładu mapowego i wizji w terenie wynika, Ŝe w rejonie 

inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• sieć teletechniczna podziemna – tA 

• sieć kanalizacji deszczowej – kd 

• sieć gazowa – g 

• sieć elektroenergetyczna podziemna – eN 

• sieć elektronenergetyczna napowietrzna 

• sieć teletechniczna napowietrzna 

• rozdzielnia eN 
 

4. Projektowany remont istniejącego obiektu mostowego 

Charakterystyka obiektu mostowego: 

Istniejący obiekt mostowy posiada konstrukcję jednoprzęsłową, 

wolnopodpartą. Konstrukcję nośną stanowi 6 belek prefabrykowanych typu 

WBS zespolonych z Ŝelbetową płyta pomostową. Belki oparte są za pomocą 

łoŜysk stalowych stycznych na dwóch przyczółkach Ŝelbetowych o konstrukcji 

klasycznej. Przyczółki o szerokości ~10m posiadają zamocowane  

w Ŝelbetowym trzonie obustronne skrzydełka w formie trójkątnych wsporników 

równoległych do osi drogi. W górnej części przyczółków wykształtowana 

została ława podłoŜyskowa w której zabetonowana została szyna stalowa 

stanowiąca część łoŜyskowania obiektu. Drugą część stanowią blachy 

stalowe na końcach belek WBS.  

Pomost stanowi 6 belek typu WBS w rozstawie ok. 1,5m, zespolonych  

z Ŝelbetową płytą pomostową o grubości najprawdopodobniej wynoszącej 
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ok. 18cm i posiadającej obustronne wsporniki  o wysięgu 0,4m, zwieńczone 

gzymsami w których zamocowano elementy balustrady stalowej. 

Ogólnie stan techniczny obiektu jest dość dobry, widoczne są jednak 

uszkodzenia wymagające naprawy. Głównie są to zacieki i wykwity widoczne 

na powierzchni przyczółków oraz spodzie pomostu. Konieczne jest 

zabezpieczenie przed dalszą degradacją spodu konstrukcji nośnej oraz 

powierzchni przyczółków. Wykonanie takiego zabezpieczenia pozwoli na 

długotrwałe bezpieczne uŜytkowanie obiektu mostowego.  

Na istniejącym obiekcie mostowym wprowadzone jest ograniczenie 

nośności (do 8t) i prędkości (do 30km/h) poruszających się po nim pojazdów. 

Zakres przewidywanego remontu nie spowoduje zmniejszenia istniejących 

ograniczeń.  

Charakterystyczne parametry techniczne istniejącego obiektu mostowego: 

• długość konstrukcji nośnej Lk = 18,70m 

• rozpiętość teoretyczna Lt = ~18,11m 

• rozpiętość w świetle Ls = 17,52m (po remoncie 17,12m) 

• wysokość konstrukcyjna hpł = 1,21m 

• kąt skrzyŜowania z przeszkodą 88º 

• wymiary światła pod obiektem 

• pionowe Ho = ~2,80m 

• poziome Bp = 17,52m (po remoncie 17,12m) 

• szerokość przyczółków B = 10,00m (po remoncie 10,40m) 

• długość całkowita obiektu Lc = 28,63m (od strony górnej wody)  

 Lc = 28,55m (od strony dolnej wody) 

• szerokość jezdni na obiekcie Bj  = 7,00m 

• szerokość chodników Bch = 1,55m (po remoncie 1,20m) 

• szerokość całkowita obiektu B = 10,40m (po remoncie 10,60m) 
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4.1. Zakres remontu przyczółków istniejącego obiektu mostowego 

Istniejąca powierzchnia przyczółków znajduje się w niezbyt dobrym 

stanie technicznym, widoczne są zacieki i wykwity na powierzchni zarówno 

trzonów przyczółków jak i skrzydeł. W związku z tym, aby zapobiec 

pogorszeniu się stanu technicznego przyczółków zaprojektowano wykonanie 

na powierzchni zewnętrznej przyczółków płaszcza Ŝelbetowego o grubości 

0,20m. Płaszcz Ŝelbetowy zamocowany zostanie do konstrukcji przyczółków 

za pomocą tzw. „jeŜa”, wykonanego z kotew stalowych osadzonych  

w konstrukcji przyczółków. Kotwy naleŜy wykonać z prętów stalowych  

o średnicy 12mm osadzonych w wywierconych w konstrukcji przyczółkach 

otworach o średnicy 14mm wypełnionych klejem na bazie Ŝywicy 

epoksydowej. Kotwy naleŜy osadzić na całej powierzchni na której 

przewidziano wykonanie płaszcza Ŝelbetowego, w rozstawie 30x30cm.  

Przed wykonaniem zbrojenia naleŜy odsłonić konstrukcję skrzydeł  

i przyczółków celem sprawdzenia poprawności przyjętego rozwiązania  

i w razie konieczności ilość i kształt zbrojenia skorygować w porozumieniu  

z Inwestorem i projektantem remontu obiektu.  

Istniejące ściany przyczółków i skrzydeł naleŜy przygotować do 

wykonania płaszcza Ŝelbetowego poprzez usunięcie luźnych  

i skorodowanych fragmentów betonu, dodatkowo naroŜa przyczółków 

naleŜy podkuć, tworząc łagodny skos.  Powierzchnię przyczółków pod 

projektowany płaszcz naleŜy dodatkowo zgroszkować, a odsłonięte zbrojenie 

oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Odsłonięte fragmenty przyczółków oraz fragmenty płaszcza 

Ŝelbetowego przewidziane do zasypania gruntem naleŜy zabezpieczyć 

poprzez nałoŜenie cienkowarstowej izolacji przeciwilgociowej (np. typu 

Abizol)  

Zasypki do poziomu terenu moŜna wykonać z gruntu rodzimego, 

wydobytego wcześniej podczas wykonywania wykopów, po stwierdzeniu 

jego przydatności do wbudowania. 
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4.2. Zakres remontu istniejącej konstrukcji pomostu  

Istniejąca konstrukcja pomostu, z wyjątkiem wsporników płyty 

pomostowej znajduje się w dość dobrym stanie.  Widoczne są zacieki  

i wykwity na powierzchni spodu płyty pomostowej oraz korodujące zbrojenie 

płyty i belek WBS. W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu naprawy 

spodu płyty pomostowej za pomocą zapraw typu PCC. Naprawą takim 

zostanie poddana powierzchnia belek oraz spodu płyty pomostowej 

pomiędzy nimi, a takŜe powierzchnia poprzecznic. Naprawę naleŜy 

przeprowadzić w następujący sposób: 

• Powierzchnię naprawianą oczyścić poprzez piaskowanie 

• Widoczne korodujące zbrojenie odsłonić poprzez wykucie bruzd wokół 

niego 

• Odsłonięte zbrojenie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie 

dedykowanym zestawem farb malarskich 

• Uzupełnić ubytki za pomocą zaprawy PCC 

Z uwagi na stan wsporników oraz gzymsów, a takŜe konieczność 

zamocowania w nich barieroporęczy, zdecydowano o rozbiórce istniejących 

gzymsów wraz z wspornikami i ich odtworzeniu w kształcie dopasowanym do 

zamocowania projektowanych na obiekcie barieropręczy. Gzymsy i wspornik 

naleŜy rozkuć w zakresie wskazanym na rysunku, a istniejące zbrojenie 

poprzeczne płyty odsłonięte w trakcie tych prac oczyścić i zabezpieczyć 

antykorozyjnie w celu powiązania z projektowanym zbrojeniem nowych 

gzymsów. Gzymsy naleŜy zakotwić w płycie za pomocą kotew z prętów o 

średnicy 12mm osadzonych w wywierconych w płycie pomostowej co 

150mm otworach o średnicy 14mm wypełnionych klejem na bazie Ŝywicy 

epoksydowej. 

Dodatkowo w celu zakotwienia naleŜy wypuścić pręty kotwiące 

konstrukcję gzymsów w projektowanym betonowym wypełnieniu chodników. 

Od góry na szerokości wynikającej z szerokości projektowanego 

chodnika, płytę pomostową po jej  odsłonięciu (rozbiórce beton ochronnego 

oraz izolacji) naleŜy oczyścić i w razie konieczności naprawić ubytki za 

pomocą zapraw PCC, analogicznie jak w przypadku spodu płyty 



Szczyrk ul. Widokowa 

    -9- 

pomostowej. Powierzchnię płyty naleŜy następnie zabezpieczyć przez 

wykonanie podwójnej warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej, przy czym 

druga warstwa izolacji powinna zachodzić min. 0,50m na istniejącą izolację 

płyty pomostowej. WzdłuŜ krawędzi jedni w odległości 0,1 naleŜy ułoŜyć 

prefabrykowany dren, z odprowadzeniem go do wykonanych w tej samej linii 

sączków. Sączki naleŜy osadzić w rozstawie co 2,0m w otworach 

wywierconych w płycie pomostowej. Średnicę otworów dostosować do 

zastosowanych sączków. Dodatkowo na wspornikach zastosować dreny 

poprzeczne układane na początku i końcu płyty pomostowej oraz w środku 

rozpiętości płyty. 

4.3. Zakres remontu wyposaŜenia na obiekcie 

W zakres remontu wchodzą równieŜ następujące prace związane  

z wyposaŜeniem obiektu:  

Barieroporęcz typu sztywnego: 

ZałoŜono wykonanie w miejsce istniejącej bardzo zniszczonej i nie 

spełniającej swojego zadania balustrady, barieroporęczy typu sztywnego. 

Rozstaw słupków barieroporęczy 1,0m, długość całkowita barieroporęczy 

28,60m. Barieroporęcz naleŜy wyposaŜyć w obustronne zakończenia, tzw. 

„baranki” 

 Chodnik na obiekcie: 

ZałoŜono wykonanie wypełnienia chodnika (pomiędzy konstrukcją 

gzymsu, a krawęŜnikiem) z betonu C30/37, zbrojonego przeciwskurczowo 

siatką prętów fi12mm o szerokości oczek 150x150mm. Siatkę naleŜy układać 

w górnej warstwie wypełnienia. Beton chodnika naleŜy dylatować co 4,0m 

poprzez wykonanie nacięcia do poziomu zbrojenia i wypełnienia go masą 

trwale plastyczną. 

W chodniku od strony górnej wody zaprojektowano wykonanie dwóch 

rur osłonowych z PEHD o średnicy 110mm, natomiast w chodniku od strony 

dolnej wody naleŜy wykonać 3 takie rury. 

Krawęzniki na obiekcie: 

Zaprojektowano wykonanie na obiekcie (na długości płyty 

pomostowej krawęŜnika kamiennego 150x200mm. Natomiast na długości 
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skrzydeł naleŜy wykonać krawęŜniki betonowe drogowe pochodzące  

z rozbiórki istniejących krawęŜników na obiekcie. 

W celu uszczelnienia naleŜy ułoŜyć wzdłuŜ krawęŜników pomiędzy 

jezdnią a krawęŜnikiem uszczelnienie z taśmy topliwej pod wpływem ciepła 

asfaltu lanego.  Natomiast pomiędzy krawęŜnikiem a konstrukcją chodnika 

naleŜy wykonać uszczelnienie z masy uszczelniającej. 

KrawęŜniki na długości skrzydeł układać na ławie betonowej z oporem. 

Kotwy talerzowe: 

Na długości chodników naleŜy w miejscu lokalizacji słupków 

barieroporęczy osadzić w istniejącej płycie pomostowej kotwy talerzowe. 

Kotwy osadzić co 1,0m na długości płyty pomostowej. 

Nawierzchnie na obiekcie: 

NaleŜy odtworzyć rozebrane fragmenty nawierzchni jezdni na obiekcie: 

a) Nawierzchnia jezdni: 

• W-wa ścieralna z betonu asfaltowego #0-12,8mm, asfalt D50/70 - 5cm 

• W-wa wiąŜąca z betonu asfaltowego #0-16mm, asfalt D50/70 - 5cm 

• W-wa ochronna z betonu asfaltowego #0-16mm, asfalt D50/70 - 4cm 
 

5. Remont regulacji koryta cieku 

5.1. Projektowany remont umocnienia dna koryta cieku. 

Projektowane remont regulacji obejmuje oczyszczenie koryta cieku  

z zalegającego piachu naniesionego przez nurt rzeki, widoczne jest to 

zwłaszcza powyŜej obiektu mostowego. Utworzona łacha powoduje 

rozdzielenie przy normalnym stanie wody na dwa strumienie płynące wzdłuŜ 

brzegów cieku.  

Na końcu projektowanej regulacji zostanie wykonany w dnie cieku gurt 

z koszy siatkowo – kamiennych o wymiarach 1,0x1,0m i długości 10,0m. 

Natomiast w miejscu zlokalizowania istniejącego wylotu kanalizacji 

deszczowej (poniŜej obiektu mostowego, na lewym brzegu) w dnie cieku przy 

wylocie zostanie ułoŜony materac siatkowo – kamienny o wymiarach 

2,0x3,0m i grubości 0,23m. 



Szczyrk ul. Widokowa 

    -11- 

5.2. Projektowany remont regulacji skarp koryta cieku 

Na długości od istniejącego progu wodnego powyŜej obiektu, do 

obiektu oraz ok. 37m poniŜej obiektu zaprojektowano remont umocnienia 

skarp poprzez opaskę z koszy siatkowo – kamiennych. Całkowita długość 

wraz z szerokości obiektu mostowego wyniesie ok. 100mb. Opaska w przekroju 

poprzecznym została zaprojektowana tak aby dopasować ją do pochylenia 

istniejących skarp w celu zminimalizowania robót ziemnych. Skarpy powyŜej 

opaski zostaną umocnione darniną z przybiciem kołkami. Wysokość 

umocnienia koszami siatkowo – kamiennymi została dobrana tak aby 

zapewnić przeprowadzenie wody 200 – letniej. Na długości 10m powyŜej i 

poniŜej obiektu umocnienie z koszy siatkowo – kamiennych zostało 

zaprojektowane na pełną wysokość skarp (z wyjątkiem lewego brzegu 

poniŜej obiektu, gdzie z uwagi na wysokość skarp oraz usytuowanie tam 

istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej umocnienie skarp o pełnej 

wysokości ma długość ok. 7,5m) Fragmenty skarp pomiędzy przyczółkami 

obiektu mostowego, a istniejącymi podporami kanalizacji deszczowej 

zostaną z uwagi na niewielką szerokość (ok. 0,5m) i utrudniony w związku z 

tym dostęp umocnione brukiem kamiennym na zaprawie betonowej. 
 

6. Prowadzenie robót budowlanych 

6.1. Organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu i uzgodnienia go z właściwym zarządcą drogi i innymi 

niezbędnymi organami oraz Inwestorem. Ze względu na charakter drogi 

przewiduje się prowadzenie remontu obiektu „pod ruchem”. 

6.2. Urządzenia obce 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przekopów kontrolnych 

celem dokładnej lokalizacji sieci i uzgodnienia z gestorami sieci dokładnych 

warunków przełoŜenia/zabezpieczenia sieci.  

Na obiekcie znajduje się: 

• podwieszona sieć energetyczne eN, zamocowana za 

pośrednictwem stalowych zawiesi do skrajnej belki WBS (od strony 
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dolnej wody), nie przewiduje się przebudowy istniejącej sieci eN.  

W miejscu przecięcia sieci z projektowanymi koszami siatkowo – 

kamiennymi naleŜy sieci eN prowadzić w rurach osłonowych 

dwudzielnych np. typu Arota. 

• sieć gazowa podwieszona do gzymsu od strony dolnej wody, za 

pomocą wsporników stalowych mocowanych do konstrukcji 

obiektu. W ramach remontu naleŜy po zakończeniu prac 

związanych z wykonaniem projektowanych remontów gzymsów 

naleŜy gazociąg podwiesić do gzymsu za pośrednictwem 

wsporników wykonanych z blachy stalowe i mocowanych za 

pomocą kołków (np. Hilti). W miejscu przecięcia sieci z 

projektowanymi koszami siatkowo – kamiennymi naleŜy sieć 

gazową prowadzić w rurach osłonowych dwudzielnych np. typu 

Arota. 

• w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się takŜe sieć 

kanalizacji deszczowej zlokalizowana poniŜej obiektu.  Nie 

przewiduje się specjalnego zabezpieczenia istniejącej sieci w 

związku z projektowanymi pracami, naleŜy jednakŜe zachować 

niezbędną ostroŜność podczas prowadzenia robót w jej 

sąsiedztwie. 

6.3. Wykopy fundamentowe (dla wykonania remontu regulacji z koszy 

siatkowo – kamiennych oraz płaszcza Ŝelbetowego przyczółków) 

Umocnienia wykopu naleŜy wykonać wg odrębnego projektu, który 

opracuje wykonawca. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed napływem wód 

opadowych. Wykopy od strony działek prywatnych naleŜy wykonać w miarę 

moŜliwości jak najbardziej strome, bądź pionowe zabezpieczone, przy jak 

najmniejszej ingerencji w teren właścicieli prywatnych. 

6.4. Wykonanie remontu obiektu 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania projektów rusztowań, szalunków, technologii betonowania oraz 

montaŜu i uzgodnienia ich z Inspektorem Nadzoru oraz innymi niezbędnymi 

organami. 
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7. Uwagi i zalecenia końcowe  

� W przypadku zidentyfikowania w pobliŜu uzbrojenia terenu, roboty 

w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegających tras uzbrojenia 

prowadzić ręcznie wyłącznie pod nadzorem słuŜb technicznych 

właściciela urządzenia. 

� Roboty ujęte w niniejszym projekcie przewiduje się wykonać zgodnie ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

- dla robót mostowych 

- dla robót drogowych, 

� Wszystkie materiały uŜyte do wykonania inwestycji muszą posiadać 

niezbędne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  

� NaleŜy przestrzegać wszystkich branŜowych przepisów BHP. 

� Obsługa geodezyjna leŜy w całości po stronie Wykonawcy. 

Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy naleŜy zlecić 

uprawnionym jednostkom słuŜby geodezyjnej. Po zakończeniu prac 

naleŜy nanieść wszystkie zmiany na mapy państwowego zasobu 

geodezyjnego. 

� Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji naleŜy 

uzgadniać z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. Projekt podlega ochronie z tytułu praw autorskich Dz.U. RP 
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Sporządził: 

 

 

mgr inŜ. Lech Marcisz 

Bielsko - Biała, czerwiec 2012r. 



Szczyrk ul. Widokowa 

 

 

 

 

 
 

B CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



Szczyrk ul. Widokowa 

 

   

 

 

 

 

Spis rysunków: 

 

 

Nr rysunku Tytuł Skala 

PBW/01 Orientacja 1:10 000 

PBW/02 Plan sytuacyjny 1:500 

PBW/03 Stan istniejący, zakres rozbiórek  1:50, 1:100 

PBW/04 Zakres remontu 1:50, 1:100 

PBW/05 Zbrojenie gzymsu 1:20 

PBW/06 Przyczółek A – zbrojenie płaszcza Ŝelbetowego 1:20, 1:100 

PBW/07 Przyczółek B – zbrojenie płaszcza Ŝelbetowego 1:20, 1:100 

PBW/08 Szczegóły wyposaŜenia 
1:10, 1:20. 

1:50 

PBW/09 Remont regulacji koryta cieku 
1:100, 
1:500 
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C ZAŁĄCZNIKI 



Projekt budowlano - wykonawczy 

          

 

 

 

 

OŚW I AD C Z E N I E :  

 

 

Oświadczam, Ŝe opracowanie p.t.: 

„Szczyrk ul. Widokowa – remont przyczółków mostu (0 +008 – 0+037,5) 

Naprawa uszkodzonych koszy kamiennych, odtworzenie koryta rzeki  

na dł. 100mb zwi ązane z usuwaniem skutków kl ęsk Ŝywiołowych,  

które były nast ępstwem powodzi z 2010r”  

zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne  

z punktu widzenia celu któremu ma słuŜyć. 
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Imię Nazwisko Numer uprawnie ń Podpis 

Projektant 
mgr in Ŝ. Lech Marcisz 

upr. nr 102/89-88 
w spec. mosty 

upr. nr 1227/120/86 
w spec. konstr.-bud. 

 
 
 
 
 

 
 




