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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Inwestor 

Miasto Świdwin 

Plac Konstytucji 3 Maja 1 

78-300 Świdwin 

1.2. Jednostka projektowa 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej  

Oddział w Koszalinie 

ul. Kupiecka 5 

75-671 Koszalin 

 

MT-MOST Sp. z o.o. 

ul. Czesława Miłosza 47A/21 

80-126 Gdańsk 

1.3. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno-budowlany przebudowy mostu 
drogowego nad rzeką Regą w ciągu ul. Łokietka w Świdwinie w ramach zadania pn. „Projekt budowy 
drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową mostu w ciągu 
ulicy Łokietka na rzece Rega”.  

Projektowany obiekt należy do XXVIII kategorii obiektów budowlanych. 

1.4. Przeznaczenie 

Projektowany obiekt inżynierski będzie stanowił przeprawę przez przeszkodę wodną jaką 
stanowi rzeka Rega. 

1.5. Cel opracowania 

Celem opracowania jest określenie zakresu prac przebudowy mostu drogowego. 

1.6. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy obiekt znajduje się w Świdwinie, w ciągu ulicy Łokietka, nad rzeką Rega. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY I ROZPORZĄDZENIA 

2.1. Podstawa opracowania 

[1.] Umowa nr KOŚ.3037.35.2021 z 27.07.2021r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą pn. 
„Projekt budowy drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz 
przebudową mostu w ciągu ulicy Łokietka na rzece Rega”. 

[2.] Mapa do celów projektowych. 
[3.] Protokół okresowej kontroli pięcioletniej, Inwest-Projekt, 2008r. 
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[4.] Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektu: 
„Budowa drogi gminnej ul. W. Łokietka z odwodnieniem drogi oraz z przebudową obiektu 
mostowego ul. W. Łokietka na rzece Rega” w m. Świdwin, Usługi Geologiczne Magdalena 
Tyszecka, wrzesień 2021r. 

[5.] Katalog „Mosty drogowe. Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych”, BP-BDiM 
Transprojekt-Warszawa Sp. z. o.o., 2004r. 

2.2. Przepisy i rozporządzenia 

[6.] PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
[7.] PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
[8.] PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
[9.] PN-EN 1995 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 
[10.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735 z późniejszymi zmianami). 

[11.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z późniejszymi 
zmianami. 

[12.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z dnia 18 września 2020r.) 
z późniejszymi zmianami. 
 

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

3.1. Parametry geometryczne 

Istniejący most w ciągu ulicy Łokietka (nr drogi 300028Z) w Świdwinie, z uwagi na swój stan 
techniczny oraz brak spełnienia wymogów bezpieczeństwa, wyłączony jest z ruchu samochodowego 
(zagrodzony wjazd) i pełni funkcję kładki dla pieszych. 

Obiekt wykonany jest w konstrukcji belkowej, dwuprzęsłowej, wolnopodpartej. Ustrój nośny 
stanowią cztery dźwigary stalowe dwuteowe, stężone poprzecznie kątownikami stalowymi. 
Bezpośrednio na dźwigarach stalowych ułożone są drewniane belki, do których przymocowane są 
dyliny drewniane, stanowiące nawierzchnię pomostu. 

Na obu skrajach obiektu wykonane są stalowe balustrady. Most zabezpieczony jest przed 
wjazdem pojazdów dwuśladowych poprzez słupki stalowe wygradzające przejście na początku i 
końcu obiektu. 

Podpory skrajne wykonane są jako przyczółki kamienne z obrzutką cementową oraz 
skośnymi skrzydłami. Podpora środkowa, znajdująca się w korycie rzeki, wykonana jest w postaci 
studni żelbetowych o średnicy 120cm, w których zakotwione są trzy słupy stalowe podpierające 
konstrukcję pomostu. 

Parametry charakterystyczne obiektu istniejącego: 

 długość mostu:    11,5m, 
 kąt przejścia przeszkody:  90°, 
 szerokość użytkowa:    3,55m, 
 szerokość całkowita:    3,80m, 

  



Projekt budowy drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową mostu  
w ciągu ulicy Łokietka na rzece Rega 

            Tom 2.2 - Projekt architektoniczno-budowlany – branża mostowa str. 9 

3.2. Instalacje obce na obiekcie 

Wzdłuż obiektu, od strony wschodniej, podwieszona jest rura osłonowa z kablem 
energetycznym. 

3.3. Prace rozbiórkowe 

Z uwagi na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymagań do przeprowadzania ruchu 
drogowego, istniejący most przewidziano do przebudowy. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić 
według poniższej kolejności: 

 elementy wyposażenia takie jak: balustrady, nawierzchnia pomostu; 
 przęsło mostu; 
 podpory mostu. 

W trakcie robót rozbiórkowych należy stosować narzędzia i sprzęt odpowiednie do ciężarów 
poszczególnych elementów rozbieranych. Roboty nad wodą należy prowadzić z asekuracją. 
Wszystkie elementy z rozbiórki należy usunąć poza teren budowy. 

W trakcie prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć istniejące sieci oraz elementy 
infrastruktury występujące w obrębie prowadzonych robót, w tym podwieszoną do obiektu sieć 
energetyczną.  

Elementy rozbiórkowe przewidziane przez Inwestora do odzysku będą transportowane do 
miejsca składowania ustalonego z Inwestorem. Wykonawca zutylizuje materiały podlegające 
utylizacji – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), wraz 
z późniejszymi zmianami, ustawami towarzyszącymi i przepisami związanymi. 

Pozostałe elementy, tam gdzie to konieczne, będą oczyszczane i naprawiane. 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Planowana inwestycja ma na celu wykonanie przebudowy obiektu umożliwiającej 
bezpieczne przeprowadzenie ruchu kołowego oraz pieszego przez przeszkodę wodną jaką stanowi 
rzeka Rega. 

4.2. Forma architektoniczna obiektu 

Przebudowa obiektu ma na celu poprawę stanu technicznego mostu oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa poruszania się po nim. Obiekt charakteryzować się będzie czytelną formą i układem 
konstrukcyjnym. 

4.3. Charakterystyka ogólna 

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji ramowej, dołem otwartej. Przęsło zostanie wykonane 
w postaci elementów prefabrykowanych betonowych zespolonych z płytą żelbetową. Z uwagi na 
uwarunkowania gruntowo-wodne, w tym wysoki poziom stabilizacji wody gruntowej, planuje się 
wykonanie głębokiego posadowienia bezpośredniego podpór w osłonie ścianek szczelnych. 

Projektowany obiekt będzie się charakteryzował następującymi parametrami techniczno-
użytkowymi: 

 całkowita długość obiektu:   25,7m, 
 kąt przejścia przeszkody:  90°, 
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 szerokość użytkowa jezdni:   2 * 2,75m, 
 szerokość użytkowa chodników:  2,0m, 
 szerokość całkowita:    9,7m, 
 klasa obciążenia:   klasa II wg [10]. 

5. BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

W celu określenia warunków gruntowo–wodnych wykonano badania podłoża gruntowego [4]. 

5.1. Charakterystyka podłoża 

W podłożu do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego. Holocen od góry reprezentowany jest przez warstwę 
nasypu antropogenicznego, w którego skład (w zależności od otworu badawczego) wchodzą: gruz, 
beton, namuł, gleba, glina, śmieci, kamienie, piaski drobne, piaski gliniaste oraz żużel. Poniżej 
nasypów w otworze badawczym nr M2’ znajdują się nasypy budowlane wykonane z piasku drobnego 
i piasku średniego. Kolejną warstwę holocenu w otworach badawczych nr M1 i M2’ tworzą utwory 
organiczne reprezentowane przez namuły. Mieści się ona w zakresie 2,4÷3,7 m p.p.t.  

Plejstocen wykształcony jest w postaci utworów akumulacji wodnolodowcowej 
reprezentowanych przez piaski drobne i piaski średnie oraz utworów akumulacji lodowcowej 
reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste. 

5.2. Charakterystyka wód gruntowych 

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie wody 
gruntowej w otworach badawczych nr M1 i M2’, w warstwach piasków drobnych i piasków średnich. 
Woda ta posiada zwierciadła o charakterze swobodnym, jak i naporowym, nawiercone w strefie 
głębokości 2,4 – 3,6 m p.p.t. 

Piezometryczny poziom wody gruntowej pochodzącej ze zwierciadeł oraz sączeń układał się 
na głębokościach z zakresu 2,0 – 3,8 m p.p.t. Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu 

wierceń (09.2021 r.) i może ulegać okresowym zmianom w zależności od ilości opadów 
atmosferycznych i pory roku. Przewiduje się możliwość wystąpienia sączeń oraz wzrost ich 
intensywności w obrębie utworów spoistych oraz wahania poziomu zwierciadła wody gruntowej w 
granicach ±0,5 m w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych.  

Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków wodnych pokazano w części rysunkowej 
oraz w opracowaniu [4]. 

5.3. Klasyfikacja obiektu i warunków gruntowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przedmiotowej inwestycji nadano 
drugą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 
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6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

6.1. Podpory 

Podpory zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne w formie korpusu i skrzydeł 
zamykających opartych na fundamencie wykonanym w osłonie ścianek szczelnych. Pod 
fundamentem założono wykonanie korka betonowego. 

Górę ścianek osłonowych założono powyżej poziomu wody. Zwieńczenie ścianek 
zaprojektowano w formie oczepu żelbetowego. Założono zespolenie ścianek z fundamentami. 

Beton konstrukcyjny: klasy C30/37 (beton monolityczny).  

Beton niekonstrukcyjny (korka betonowego): klasy C12/15.  

Stal zbrojeniowa: B500Sp. 

6.2. Ustrój nośny 

Konstrukcję nośną obiektu stanowi przęsło ze strunobetonowych belek prefabrykowanych 
typu Kujan NG 12 zespolonych z nadbetonem monolitycznym. Oparcie na podporach założono jako 
ramowe. 

Beton konstrukcyjny: klasy C30/37 (beton monolityczny) i C40/50 (beton prefabrykowany).  

Stal zbrojeniowa: B500Sp. 

6.3. Jezdnia 

Na obiekcie projektuje się warstwę wiążącą z asfaltu lanego, oraz warstwę ścieralną 
z mieszanki SMA. 

6.4. Dylatacje 

Połączenie konstrukcji z nasypem zakłada się poprzez oddylatowanie ustroju wraz z 
nawierzchnią od dojazdów, wykonanych w konstrukcji z kostki brukowej.  

W przypadku przyszłej przebudowy dojazdów do obiektu i wykonania na nich nawierzchni 
asfaltowej możliwe jest wykonanie połączenia dylatacyjnego w formie uciąglenia nawierzchni. W tym 
przypadku nawierzchnię jezdni nad dylatacjami przęseł należy wzmocnić za pomocą: 

 Siatki zbrojącej na warstwie wiążącej – siatka poliestrowa lub z włókien szklanych 
wstępnie powlekana warstwą polimeroasfaltu. 

 Nacięciu w warstwie ścieralnej z wypełnieniem elastyczną dylatacyjną masą 
zalewową. 

6.5. Izolacje 

Izolacja wodoszczelna pomostu zostanie wykonana w postaci izolacji arkuszowej z papy 
termozgrzewalnej, układanej na całej szerokości płyty pomostu z dodatkowym paskiem szerokości 
0,5m pod krawężnikiem. 

Wszystkie powierzchnie betonowe bezpośrednio stykające się z gruntem zostaną 
zabezpieczone materiałem bitumicznym nakładanym na zimno. 
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6.6. Kapy 

Na płycie zaprojektowano obustronne kapy chodnikowe, zakotwione do płyty ustroju za 
pomocą systemowych kotew stalowych wklejonych na żywicę. Wewnątrz kap przewidziano 
wykonanie kanałów technologicznych w postaci rur z PCV. Na kapach zostanie wykonana 
nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych. Na zewnętrznych krawędziach kap 
należy wykonać deski gzymsowe z polimerobetonu. 

6.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Na krawędziach obiektu projektuje się bariery stalowe H2/B z poręczą, spełniających 
warunek określony w §265, ust. 1 Rozporządzenia MTiGM [12].  

6.8. Płyty przejściowe 

Za podporami zostaną wykonane żelbetowe monolityczne płyty przejściowe o długości 4,0m. 

Beton konstrukcyjny: klasy C30/37.  

Stal zbrojeniowa: B500Sp. 

6.9. Odwodnienie 

Na obiekcie wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo w stronę wpustów 
drogowych, a następnie kolektorami zbiorczymi do studzienek kanalizacyjnych. Z uwagi na 
pochylenie niwelety jezdni oraz zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM [10] nie stosowano 
dodatkowych elementów odwodnienia na obiekcie. 

6.10. Znaki pomiarowe 

Dla obiektu przewiduje się umieszczenie znaków wysokościowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

Na każdej podporze zostaną wykonane po 4 znaki wysokościowe, a także na ustroju nośnym 
po obu stronach przekroju poprzecznego nad podporami. Dodatkowo w rejonie obiektu zostanie 
wykonany stały znak wysokościowy, dowiązany do niwelacji państwowej. Pozostałe znaki 
wysokościowe zostaną powiązane ze znakiem stałym. 

6.11. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu 

Impregnacją hydrofobową zostaną zabezpieczone wszystkie odkryte zewnętrzne 
powierzchnie betonowe przęseł oraz podpór. 

6.12. Ochrona antykorozyjna 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe i pokrycie powłokami malarskimi.  

Dopuszcza się inną formę zabezpieczenia zapewniającą analogiczną jakość i trwałość 
powłok. 
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6.13. Schody skarpowe 

Należy wykonać schody skarpowe z balustradą stalową zamontowaną po prawej stronie 
osoby schodzącej. Należy wykonać w sumie dwa biegi schodów, zgodnie z częścią rysunkową 
przedmiotowego opracowania. 

Zakłada się wykonanie biegów schodów jako prefabrykowane. Stopnie schodów wykonać z 
betonu C30/37 zbrojonego stalą B500SP. Należy je układać na warstwie 100 mm stabilizacji 
podsypką cementowo-piaskową o wytrzymałości Rm = 1,5÷2 MPa. U dołu schodów należy wykonać 
ławę żwirowo-cementową w stosunku 1:4 lub ławę z betonu klasy C12/15, zgodnie z częścią 
rysunkową. 

Powierzchnie stalowej balustrady (z wyjątkiem powierzchni obetonowanych) należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie zgodnie z PN-EN ISO 1461 oraz dodatkowo pokryć 
powłokami malarskimi. Kolor stalowych elementów zostanie przyjęty w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

6.14. Umocnienie koryta cieku 

Na dnie cieku należy wykonać umocnienie z kamieni. Zakłada się wykonanie umocnienia na 
całej szerokości pod obiektem oraz po minimum 5,0m przed i za obiektem.  

6.15. Mury oporowe 

Od strony północnej zakłada się wykonanie murów oporowych jako przedłużenie skrzydeł 
obiektu. Mury oporowe zostaną wykonane w postaci prefabrykatów żelbetowych w kształcie litery 
„L”, posadowionych na gruncie mrozoodpornym (niewysadzinowym). 

 

7. UZBROJENIE TERENU 

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja w obrębie mostu występuje sieć 
energetyczna. Zostanie ona zabezpieczona na czas prowadzenia prac, w docelowym rozwiązaniu 
zostanie umieszczona w rurze osłonowej dwudzielnej w kapie chodnikowej nowego obiektu. 

Wszystkie prace związane z pracami przy sieci energetycznej należy prowadzić w 
uzgodnieniu i przy udziale pracowników właściciela instalacji oraz stosując się do uzyskanych 
wytycznych Energa-Operator SA. 

Podczas prowadzenia robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu identyfikacji 
położenia oraz zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu. W pobliżu inwestycji mogą 
występować także inne sieci niezinwentaryzowane, na które podczas prowadzenia prac należy 
zwrócić szczególną uwagę. 

8. ORGANIZACJA RUCHU 

Przed przystąpieniem do rozbiórki i budowy nowego obiektu należy wykonać projekt 
tymczasowej organizacji ruchu, uwzgledniający zakres i czas prowadzonych robót. 

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy. 

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
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Nie dotyczy. 

11. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Obiekt nie znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. 

12. URZĄDZENIA OBCE 

Na obiekcie nie planuje się przeprowadzania urządzeń obcych. 

13. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Wykonawca, biorąc pod uwagę własne zasoby i możliwości ich wykorzystania, we własnym 
zakresie i własnym staraniem, opracuje wszystkie niezbędne projekty technologiczne i uzgodni je  
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz uzyska wszelkie zgody na prowadzenie prac 
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

14. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz kart otworów, przyjęto profil 
gruntowy w obrębie projektowanego obiektu. Założono wykonanie posadowienia obiektu na ławie 
żelbetowej, pod którą zostanie wykonany korek betonowy. Zarówno korek betonowy jak i ława 
żelbetowa zostaną wykonane w osłonie ścianek szczelnych, które będą współpracowały w 
przenoszeniu obciążeń. 

15. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE 

 Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Architektoniczno-Budowlany.  
 Realizacja poszczególnych elementów konstrukcji możliwa jedynie w oparciu o właściwe 

Projekty Techniczne. 
 Projekt należy rozpatrywać całościowo z pozostałymi elementami opracowania. 
 W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia 

terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, zabezpieczyć teren i wezwać Inspektora 
Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku 
postępowania. 

 Prace w obrębie przewodów instalacyjnych należy prowadzić pod nadzorem 
użytkowników. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót, a 
prace prowadzić zgodnie z warunkami lub wytycznymi właścicieli. Prace w pobliżu 
istniejących urządzeń obcych należy wykonywać ostrożnie. W przypadku uszkodzenia 
ww. urządzeń Wykonawca pokryje na swój własny koszt naprawy tych urządzeń. 

 Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzętu i transportu urobku, należy wzmocnić 
poprzez ułożenie betonowych płyt drogowych. 

 Plac budowy należy wyposażyć w odpowiednie punkty poboru wody i energii elektrycznej. 
Przy wyjeździe z placu budowy należy wykonać myjnię samochodową ze stałą obsługą, 
do mycia samochodów wywożących grunt. 

 W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ochronę wód i gleby przed skażeniem. 
 Prace w obrębie koryta rzeki zaleca się prowadzić w okresach niżówkowych. 
 Wykonawca w trakcie prowadzenia robót powinien przewidzieć zabezpieczenie koryta 

rzeki przed przedostaniem się zanieczyszczeń i gruzu. 
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 Prace należy prowadzić w sposób minimalizujący wpływ na otaczające środowisko i 
elementy przyrody. Zaleca się zabezpieczenie pobliskich drzew. 

 Po zakończeniu budowy obiektu (m.in. po skończeniu prac związanych z robotami 
ziemnymi) teren objęty inwestycją należy bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 

 Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały stosowane w obiekcie mostowym muszą 
posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
w Warszawie. 

 Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) jest ściśle związany z Projektem Technicznym 
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
które stanowią uszczegółowienie PAB. W zakresie materiałów oraz wykonania robót 
STWiORB stanowią część PAB. 
 

Kontakt bezpośredni z zespołem projektowym – tel. kom. 602 771 713, 602 771 742. 

 

Opracował 
mgr. inż. Łukasz Kłosin 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO 
 

Oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant: 

mgr inż. Łukasz Kłosin 

upr. mostowe: POM/0076/PWOM/11 

 

 

……….……………………………… 

 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Przemysław Słomka  

upr. mostowe: POM/0080/POOM/11 

 

 

……….……………………………… 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 






