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OPIS TECHNICZNY 

BUDOWY PRZEPUSTU W UL. BORECKIEJ NA ROWIE RÓW POLNY  

(DZ. NR 10, ARKUSZ 6, OBRĘB SPŁAWIE) W POZNANIU 

1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu 

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735), 

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430). 

- Opinia geotechniczna – Geopartners, Poznań 2018 r. 

- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 500  

- inwentaryzacja terenu 

2. Założenia projektowe  

Prace projektowe były wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym oraz 

pomiary inwentaryzacyjne w terenie. 

Nowy obiekt inżynierski zaprojektowano jako konstrukcje z elementów prefabrykowanych z 

materiału HDPE śr. 800 mm. Typ konstrukcji dobrano tak aby polepszyć dotychczasowe 

warunki hydrologiczne oraz zachować usytuowanie wysokościowe i spadek podłużny rowu. 

Budowa nowego przepustu wymaga odmulenia istniejącego rowu oraz rozbiórki zamulonego 

istniejącego uszkodzonego przepustu. 

Projektuje się wykonanie nad przepustem tłuczniowej jezdni szerokości 3,5 m wraz z 

obustronnymi poboczami.  

Przewiduje się wykonanie wszystkich prac przy całkowitym zamknięciu jezdni, ruch skierowany 

będzie na drogę objazdową.  

Obiekt przenosić będzie obciążenia odpowiadające klasie „B” tj. 40 ton zgodnie z PN-85/S-

10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.  

Ze względu na to, że woda w cieku przepływa w sposób ciągły, na czas wykonywania 

zasadniczej konstrukcji przepustu, wodę należy skierować do przepływu tymczasowego (np. w 

postaci połówki rury o średnicy 500 mm). Dopuszcza się inne rozwiązania przedstawione przez 

Wykonawcę do akceptacji.  W obrębie projektowanych robót nie stwierdzono przebiegu sieci, 

jednakże, nie wyklucza się ich występowania. Dlatego prace należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością.  
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3. Opis i ocena stanu technicznego istniejącego terenu  

Istniejący teren zlokalizowany jest w ciągu ul. Boreckiej w Poznaniu, na przecięciu z rowem o 

nazwie Rów Polny. W miejscu budowy nowego przepustu przebiega droga o nawierzchni 

gruntowej szerokości ok. 3,5 m. Pod konstrukcja drogi znajduje się prawdopodobnie przepust o 

średnicy 80 mm z  kręgów betonowych. Dokładna lokalizacja przepustu oraz ocena jego stanu 

technicznego jest niemożliwa z uwagi na występujące znaczne zamulenie oraz prawdopodobnie 

całkowite uszkodzenie przepustu. Od strony górnej i dolnej wody zlokalizowany jest rów, który 

na dzień dzisiejszy jest całkowicie zamulony. Z uwagi na powyższy stan, woda z rowu rozlewa 

się po terenie tworząc rozlewiska i częściowe podtopienie istniejącej drogi.  

4. Opis robót budowlanych 

4.1. Parametry przepustu po wykonaniu prac budowlanych 

Po wykonaniu prac budowlanych obiekt będzie posiadał nośność klasy B zgodnie z „PN-85/S-

10030. Obiekty mostowe. Obciążenia”  

Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne: 

 długość całkowita mierzona wzdłuż przewodu przepustu w dnie  9,5 m, 

 szerokość całkowita jezdni       3,5  m, 

 kąt skrzyżowania osi przepustu z drogą     81°, 

 spadek podłużny przepustu      1,0 %, 

 rzędna wlotu      77,630 m n.p.m. 

 rzędna wylotu      77,540 m n.p.m. 

 współrzędne geodezyjne przepustu  x=5803584.23 

y=6434948.75   

 konstrukcja nośna: prefabrykat o przekroju kołowym średnicy 800 mm z HDPE 

 posadowienie: fundament kruszywowy grubości 65 cm 

 wloty i wyloty na odcinku po 4 metry od przepustu umocnione kamieniem ciosanym 

grubości 16 cm ułożony na warstwie z chudego betonu B20 (C15/20) grubości 15 cm, 

na pozostałym odcinku rowu kiszka faszynowa, 

 konstrukcja drogi:  

- nawierzchnia z bazaltowej mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczonych 

mechanicznie 0/31,5 mm C90/3 GA 75, gr. 9 cm wraz z dodatkowa warstwą klinującą 

z grysu 0/5mm gr. 1 cm 
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- dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 

zagęszczonych mechanicznie 0/63 C90/3 GA 75 gr. 15 cm, 

- geotkanina separacyjna  - parametry wg SST, 

- warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszyw naturalnych gr. 

15 cm 

 konstrukcja poboczy: 

- nawierzchnia z bazaltowej mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczonych 

mechanicznie 0/31,5 mm C90/3 GA 75, gr. 14 cm wraz z dodatkowa warstwą klinującą z 

grysu 0/5mm gr. 1 cm 

4.2. Kolejność prowadzenia prac budowlanych 

Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niżej przedstawionej kolejności: 

PRACE ROZBIÓRKOWE: 

 rozbiórka konstrukcji jezdni, 

 rozbiórka ewentualnej konstrukcji istniejącego przepustu, 

PRACE MONTAŻOWE: 

 wykonanie wykopu pod fundament przepustu, 

 odmulenie istniejącego rowu, 

 wykonanie fundamentu kruszywowego, 

 ułożenie prefabrykatów, 

 wykonanie wokół konstrukcji zasypki wraz z jej dokładnym zagęszczenie, 

 wykonanie konstrukcji jezdni oraz poboczy,  

 wykonanie prac związanych z oczyszczeniem, odmuleniem i umocnieniem dna i brzegów 

rowu (przy przepuście i na pozostałym odcinku) 

 uporządkowanie terenu budowy. 

5. Opis przepustu i warunki wykonania 

5.1. Konstrukcja nośna oraz posadowienie 

Projektuje się wykonanie konstrukcji nośnej przepustu z elementów prefabrykowanych o 

kołowym przekroju poprzecznym średnicy 800 mm z HDPE. Elementy prefabrykowane należy 

zespolić odpowiednim łącznikiem wg. zaleceń producenta. Z uwagi na łatwość transportu, 

przewód przepustu składać się będzie z 2 elementów, jednakże dopuszcza się montaż przepustu 



6 

 

w całości lub większej liczby elementów. Przewód przepustu należy układać w spadku 

podłużnym równym 1,0 %.  

Posadowienie 

Konstrukcja przepustu posadowiona zostanie na fundamencie kruszywowym gr. 65 cm, o 

parametrach wg zaleceń producenta konstrukcji przepustu. Fundament należy układać na 

warstwie zagęszczonego gruntu o Is = 1,0. Bezpośrednio pod rurą, na wlocie i wylocie należy 

wykonać zbrojony blok betonowy z betonu B25 (C20/25) oraz zbrojenia śr. 12 mm. Strzemiona 

co 10 cm na długości, natomiast podłużnie 8 prętów w przekroju.   

Konstrukcję przepustu należy obudować zasypką inżynierską. Na zasypkę należy stosować 

kruszywa spełniające wymagania norm PN-S-02205:1998 i PN-B-11112:1996, zagęszczoną do 

wskaźnika zagęszczenia min. 1,0  wg Proctora zagęszczana warstwami grubości maksymalnie 30 

cm. 

Grunt należy układać warstwami o grubości około 20-30 cm (w zależności od specyfiki sprzętu 

użytego do zagęszczania), z odpowiednim, bardzo starannym zagęszczeniem. Układanie należy 

prowadzić symetrycznie, tak aby wysokość zasypki była taka sama po obu stronach przepustu 

(dopuszcza się różnicę w wysokości równą grubości jednej warstwy). 

Skarpy przy wlocie i wylocie przepustu, o pochyleniu 1:1,5 należy umocnić kamieniem ciosany 

grubości 16 cm łączonym zaprawą cem.-piaskową 1:3 i układanym na w-wie betonu B15 

(C12/15) grubości 15 cm. 

Zakończenia umocnień od strony górnej i dolnej wody należy dodatkowo zabezpieczyć przez 

wbicie palisady z kołków średnicy 7-9 cm i długości 1,0 m.   

5.2. Jezdnia 

Szerokość jezdni na obiekcie wynosi 3,5 m. Jezdnia ograniczona jest obustronnie poboczem o 

szerokości 0,75 m oraz balustradą U12a. Jezdnia posiada spadek daszkowy o wartości 4 % 

skierowany od osi niwelety natomiast pobocza posiadają spadki na zewnątrz o wartości 6 %.  

Konstrukcja jezdni składa się z: 

- nawierzchnia z bazaltowej mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczonych mechanicznie 

0/31,5 mm C90/3 GA 75, gr. 9 cm wraz z dodatkowa warstwą klinującą z grysu 0/5mm gr. 1 

cm5.2. Kolejność prowadzenia prac budowlanych, 

- dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych zagęszczonych 

mechanicznie 0/63 C90/3 GA 75 gr. 15 cm, 

- geotkanina separacyjna  - parametry wg SST, 

- warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszyw naturalnych gr. 15 cm 
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Natomiast pobocza należy wykonać o nawierzchni z bazaltowej mieszanki kruszyw 

niezwiązanych zagęszczonych mechanicznie 0/31,5 mm C90/3 GA 75, gr. 14 cm wraz z 

dodatkowa warstwą klinującą z grysu 0/5mm gr. 1 cm  

5.3. Urządzenia obce 

W obrębie planowanych robót nie stwierdzono przebieg sieci uzbrojenia podziemnego terenu. 

Jednakże nie wyklucza się ich występowania.  

6. Wymagane materiały 

Wszystkie materiały zastosowane podczas budowy przepustu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

muszą posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Kolorystykę 

poszczególnych elementów należy ustalić z Zamawiającym. 

7.  Informacja BiOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu: 

 roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych 

mechanicznie należy zapoznać z zagrożeniami jakie występują przy pracach z 

wykorzystaniem koparek, wywrotek i zagęszczarek. Teren wykopów powinien być 

odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadać umocnienia ścian lub ściany powinny 

być odpowiednio wyprofilowane. 

 montaż elementów konstrukcyjnych będzie się odbywał za pomocą dźwigu i w związku z tym 

pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie umiejętności współpracy z etatową obsługą 

dźwigu. 

 w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych istniejącej konstrukcji należy zapoznać 

pracowników z obsługą sprzętu do prowadzenia prac rozbiórkowych takich jak młoty 

pneumatyczne, sprężarka powietrza, itp. 

 ze względu na to, że prace budowlane prowadzone są w pobliżu rowu, pracownikom należy 

zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo utonięcia, zwłaszcza w momentach wezbrań 

wody,  

 wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony osobistej 

(rękawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zastać przeszkoleni pod względem 

BHP i zachowania się w czasie prac w pasie drogowym oraz posiadać aktualne badania 

lekarskie o zdolności do pracy. 
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Powyższe uwagi powinny zostać uwzględnione w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę obiektu wykonanym przez kierownika robót przed rozpoczęciem prac 

budowlanych. 

8. Uwagi  

Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.  

Teren, na którym ma być zrealizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie. Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje transgranicznie na środowisko. 

Obiekt nie znajduje się na terenie występowania szkód górniczych. Planowana inwestycja nie 

stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Budowa nowego 

przepustu nie zmienia w żaden sposób dotychczasowego sposobu eksploatacji i wykorzystania 

istniejącej drogi. Przewiduje się wykonanie wszystkich prac przy całkowitym zamknięciu 

odcinka drogi dla ruchu pojazdów. Podczas wykonywania robót związanych z budową należy 

przestrzegać norm krajowych, wymagań technicznych i ustawowych dotyczących 

bezpieczeństwa pracy. Wykonawca musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki przyjętej 

technologii i użytych maszyn. Obiekt nie jest zlokalizowany na obszarach ochrony środowiska w 

ramach Natura 2000. 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Eryk Wroński 
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10. Część rysunkowa 

 

     - rys. 1 - plan sytuacyjny 

- rys. 2 – profil podłużny 

- rys. 3 - rysunek ogólny przepustu 

 


