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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest  remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu 
Wielkim –ul.Wrocławska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Umowa z nr ZP.272.479.2012 z Gmina Dobrzeń Wielki

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz mapa ewidencji gruntów

• Rozporządzenie  Nr  430  MTiGM  z  dnia  02.03.1999r.  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  – 
Dziennik Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999 r.,

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w 
sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie.

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy z dnia 10.04.2003 r  „O szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”  – z 
późniejszymi zmianami

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane – z późniejszymi zmianami,

• Normy, uzgodnienia,

• Pomiary uzupełniające, inwentaryzacja w terenie.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU

3.1. Dane ogólne.
Zadania inwestycyjne objęte niniejszym projektem polega na remoncie przepustu na rzece 
Żydówce w Dobrzeniu Wielkim – dojazd do pól od ul.Wrocławskiej.
 
3.2. Stan istniejący. 

Istniejący przepust posiada konstrukcję żelbetową łukową.
Zły  stan  techniczny oraz  niewystarczająca  nośność  przepustu  był  podstawą do 

podjęcia decyzji o jego remoncie.
Przepust posiada rozpiętość 2,50 m oraz światło pionowe 2,70 m ,grubość konstrukcji łuku 
wynosi 22 cm.Długośc przepustu – 4,00 m. 

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 

   Remont  przepustu polega na rozbiórce istniejącej konstrukcji oraz zastąpienie jej nową 
prefabrykowaną z prefabrykatów skrzynkowych ,żelbetowych 2,00 x 2,00 m o długości 
12,00 m.
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Realizacja inwestycji  nie zmienia funkcji i sposobu istniejącego zagospodarowania terenu, 
utrzymuje się funkcję drogi dojazdowej.
Przebudowa  przepustu  odbywać  się  będzie  w  granicach  istniejącego  zainwestowania 
komunikacyjnego  drogi i rzeki Żydówki..

5. WPŁYW PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA ŚRODOWISKO. 

       Wpływ na środowisko w zakresie wydzielania spalin i hałasu jest wynikiem ilości 
poruszających  się  pojazdów  mechanicznych  po  drodze.  Realizacja  remontu  nie  ma 
żadnego wpływu na przebieg tego zjawiska. Remont przepustu będzie mieć natomiast 
istotny wpływ na polepszenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pojazdów. 

6.TECHNICZNA  CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANEGO 
PRZEPUSTU.    

6.1. Parametry geometryczne przepustu, nośność. 

Przepust w stosunku do drogi usytuowany pod kątem  - 80º.  Projekt opracowano 
stosując prefabrykaty żelbetowe ,skrzynkowe o wym. 2,00 n x 2,00 m.
Prefabrykaty te przenosić muszą obciążenie  klasy „B” według PN-85/S-10030. 

6.2. Posadowienie przepustów

Posadowienie  przepustów  rurowych  zaprojektowano  zgodnie  z   rozwiązaniami 
według katalogu przepustów skrzynkowych. 
Posadowienie prefabrykowanych skrzynek przepustów zaprojektowano na fundamentach 
z betonu B 10.

W  przypadku  gdy  w  podłożu  fundamentów  występują  grunty  nawodnione 
utrudniające  ich  wykonanie,  należy  je  osuszyć  przez  odpompowanie  wody,  a  grunty 
spoiste w stanie plastycznym poprzez wykonanie stabilizacji wapnem na głębokość min. 
20 cm.
 Posadowienie wlotu i wylotu zaprojektowano, na fundamencie  o przekroju 50 x 69 
cm  z betonu B-30 (C25/30).
 
6.3. Konstrukcja wlotu i wylotu

Wlot  i  wylot  do przepustu zaprojektowano w postaci  ściany czołowej i  ścianach 
bocznych  rozchylonych,  żelbetowych  o  grubości  25  cm  i  o  zmiennych  wysokościach 
dostosowanych do terenu. Ściana czołowa posiada kapinos o wysięgu 12 cm.

Wylot i wlot przepustu należy wykonać z betonu klasy B-30 (C25/30) zbrojonego 
stalą BSt 500 oraz ST3SX.
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6.4. Izolacja przepustu rurowego

Wykonanie  izolacji  prefabrykatów  ,  wlotów  i  wylotów  polega  na  wykonaniu 
trzywarstwowej bitumicznej izolacji powłokowej na wszystkich powierzchniach stykających 
się z gruntem (gruntowanie + 2 warstwy izolacji – n.p. Abizol R + 2 x Abizol P ).

6.5. Zasypka przepustu

Zasypkę  przepustu  w  strefie  nie  mniejszej  niż  pokazano  na  rysunku  należy 
wykonać  z  pospółki  o  maksymalnej  grubości  ziaren  30  mm  lub  piasku  średnio-  lub 
gruboziarnistego  układanych  i  zagęszczanych  równomiernie  z  obu  stron  przepustu  , 
warstwami o grubości ok.10 cm.. Wskaźnik zagęszczenia zasypki Js = min. 1,0.

6.6. Umocnienia skarp rowu.

Umocnienie dna oraz skarp nasypu  w rejonie wylotu zaprojektowano betonowymi 
płytami ażurowymi 40x60x10 cm na warstwie pospółki gr.10 cm z wypełnieniem humusem 
i obsianiem trawą.

7. TECHNOLOGIA WYKONYWANYCH ROBÓT.

Zaprojektowano  wykonywanie  robót  przy całkowitym zamknięciu ruchu na obiekcie.
Rozbiórka istniejącego przepustu oraz montaż nowych prefabrykatów i budowa wlotów i 
wylotów do  przepustu  odbywa  się  będzie  po  tymczasowym  przełożeniu   koryta  rzeki 
Żydówki poza obrys przepustu.

- Zamknięcie ruchu na obiekcie
- Przełożenie cieku
- Rozbiórka istniejącego  przepustu 
- wykonanie fundamentu pod  prefabrykaty oraz skrzydła 
- montaż  prefabrykatów skrzynkowych
- deskowanie i montaż zbrojenia skrzydeł oraz płyty zespalającej
- wykonanie zasypek 
- wykonanie fundamentów pod słupki balustrad
- montaż balustrad
- wykonanie umocnień skarp i dna cieku  

8. ROBOTY DROGOWE. 
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Zaprojektowano rzędne oraz przekrój na obiekcie w dostosowaniu do przyszłościowych 
parametrów drogi  na  przepuście.  Na  obecnym  etapie  droga  zostanie  wykonana  jako 
gruntowa bez krawężników i chodników (z balustradami).

                                                                                            Opracował :
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SPIS RYSUNKÓW

PRZEPUST DOBRZEŃ WIELKI

Nr rys Tytuł rysunku skala
1 Plan   orientacyjny 1:1000
2 Plan usytuowania obiektu 1:500
3 Rysunek ogólny przepustu 1:50 , 1 : 25
4 Rysunek gabarytowy wlotu 1:50 
5 Rysunek gabarytowy wylotu 1:50
6 Płyta zespalająca- zbrojenie 1:20 ; 1:5
7 Zbrojenie fundamentu skrzydełka L = 246 1:20
8 Zbrojenie skrzydełka L=246 1:20
9 Zbrojenie fundamentu skrzydełka L = 346 1;20

10 Zbrojenie skrzydełka L=346 1;20
11 Belka gzymsowa - zbrojenie 1:20
12 Balustrada 1:10
13 Inwentaryzacja 1:100
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