
 
 

 
 

Zarząd 

Województwa Podkarpackiego 

 

Podkarpacki  

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

           

 

Budowa mostu stałego przez potok Harta w miejscowościach: Harta, Bachórz i Dynów w ciągu 

drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 42 + 914 wraz z przebudową dojazdów, 

rozbiórką istniejącego mostu stałego, budową i rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej  

i przepustu tymczasowego, odcinkową regulacją koryta potoku Harta oraz przebudową 

kolidujących urządzeń obcych 

 

 

 

 

Nazwa projektu: 

Budowa mostu stałego przez potok 

Harta w miejscowościach: Harta, 

Bachórz i Dynów w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – 

Domaradz w km 42 + 914. 

 

Lokalizacja: 

Most przez potok Harta w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - 

Domaradz w km 42+914 zlokalizowany 

jest na zbiegu granic miejscowości: 

Harta, Bachórz i Dynów. 

 

 

 

 

 

Inwestor:  

Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

 
 

Wykonawca: 

INTOP Tarnobrzeg Sp. z o. o. 

 
 

 

Nadzór Inwestorski: 

„BIK – KOPCZYK”  

Piotr Kopczyk 

 

 

 

 

Projektant: 

„MOSTPROJ”  

Iwona Kamieńska – Zając 

 

Czas realizacji:   

28.04.2011 – 10.11.2011 

 

Wartość inwestycji:  

3 160 025,21 PLN (brutto)  

 

Kwota dofinansowania  

z rezerwy subwencji ogólnej 

Ministerstwa Infrastruktury: 

1 565 000,00 PLN 

 

1 565 000,00 PLN

 
 

  
        Zdjęcia powyżej: kwiecień 2011 – stary obiekt mostowy  w Dynowie  

 

Parametry obiektu przed przebudową: 

długość całkowita obiektu: 20,6m  

szerokość całkowita w świetle gzymsów: 10,28m  

światło poziome mostu: ok. 9,4m  

światło pionowe mostu: ok. 4,2m  

szerokość jezdni na moście: 7,26m  

W rejonie przedmiotowego obiektu trasa drogowa 

przebiega w planie po prostej i posiada 

przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. 

 

Przekrój poprzeczny drogi : 

- jezdnia: 2 x 3m  

- pobocze 2 x 2m                          

spadek jezdni na dojazdach do mostu daszkowy: 

i=2%. 

dopuszczalna prędkość: 60,0 km/h. 

 

 

 

 

Parametry obiektu po przebudowie: 

 

nośność obiektu po przebudowie na obciążenia: 

klasy "A" wg PN 85/S-10030 t. j. 50t 

charakter mostu: trwały (stały). 

przekrój poprzeczny na obiekcie: 

- jezdnia 2 x 3,5m 

- bezpieczniki 2 x 0,5m 

- bariery ochronne SP-06/1: 2 x 0,36m 

- chodniki 2 x 1,5m 

spadki poprzeczne na moście : 

- na jezdni – daszkowy 2,0% 

- na chodnikach – jednostronny 3,0% do jezdni 

dylatacje: szczelne, trwałe i funkcjonalne –  

na jezdni i chodnikach. 

nawierzchnia na obiekcie: bitumiczna, odporna  

na koleinowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

Zakres rzeczowy inwestycji (wg kolejności wykonywanych robót): 

1) przebudowa urządzeń obcych (kabla teletechnicznego oraz lampy oświetleniowej) 

2) budowa objazdu tymczasowego: drogi oraz przepustu tymczasowego 

3) roboty rozbiórkowe: 

- rozbiórka konstrukcji nawierzchni na moście i dojazdach 

- rozbiórka konstrukcji mostu 

4) roboty ziemne  

5) wykonanie fundamentów - pale żelbetowe wbijane 

6) budowa podpór 

7) budowa konstrukcji nośnej mostu 

8) wykonanie izolacji i zasypanie przyczółków, ułożenie izolacji na pozostałych elementach konstrukcji mostu 

9) przebudowa dojazdów: wykonanie konstrukcji nawierzchni za przyczółkami mostu oraz na poszerzeniach, 

wykonanie chodników z kostki wibroprasowanej w obramowaniu z krawężnika kamiennego oraz obrzeża 

10) wykonanie odwodnienia: kanalizacja na długości mostu, studzienki ściekowe za przyczółkiem oraz wyloty 

ścieków do potoku 

11) wykonanie chodników na moście w postaci żelbetowych kap chodnikowych 

12) wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej na kapach chodnikowych 

13) ustawienie barier oraz balustrad na moście oraz dojazdach 

14) rozbiórka objazdu tymczasowego wraz z przepustem 

15) uformowanie i umocnienie skarp nasypów, stożków przy moście oraz dna skarp koryta potoku 

16) uporządkowanie terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prace trwające od maja do listopada br. 

obejmowały zarówno budowę nowego obiektu,  

jak i budowę objazdu wraz z przepustem oraz 

rozbiórkę starej konstrukcji mostu. Przebudowany 

kosztem ok. 3,2 mln zł most ma długość 15,9m  

i spełnia warunki obiektu o najwyższej klasie 

nośności „A” tj. 50t.  

W trakcie przebudowy wykonano nowe korpusy 

przyczółków oparte na konstrukcji palowej, 

wykonano nowy ustrój nośny (z tzw. belek 

prefabrykowanych typu „Kujan”), wykonano nowe 

kapy chodnikowe, nowe bariery, nawierzchnie  

i pozostałe elementy wyposażenia. 

Uzyskano nowe normatywne parametry obiektu, 

a wszystkie ulepszenia znacznie poprawiły 

przepustowość drogi i podniosły poziom 

bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ruchu 

drogowego. 

 

Konstrukcja mostu: 

Przęsło mostu 

Most jednoprzęsłowy, płytowy, wolnopodparty  

z typowych belek prefabrykowanych typu „Kujan 

NG 15” dla klasy obciążeń A. Prefabrykaty 

wykonane z betonu klasy C40/50 i zespolone  

z żelbetową płytą o zmiennej grubości, wykonaną 

z betonu klasy C30/37.  

 

 

Rozpiętość teoretyczna mostu wynosi 14,5m, 

światło poziome pod obiektem 13,7m, całkowita 

szerokość przęsła w świetle gzymsów 12,3m  

a całkowita długość mostu ze skrzydełkami 

22,90m. 

 

Podpory mostu 

Podpory mostu to dwa żelbetowe masywne 

przyczółki o grubości tronu 80cm i wysokości  

ok. 3,7m. Posadowienie przyczółków przewidziano 

głębokie na palach żelbetowych wbijanych. 

 

Parametry techniczne dojazdów do mostu : 

Prędkość projektowa: V = 60 km/h  

Parametry drogi: jak dla drogi klasy G 

Nawierzchnia: odporna na koleinowanie  

z warstwą ścieralną bitumiczną 

Konstrukcja nawierzchni: nośność stosowana  

dla ruchu ciężkiego KR4 i 100 kN/oś 

Odwodnienie: rowy otwarte i przepusty 

 

Parametry techniczne obiektu tymczasowego (na 

czas budowy): 

Nośność obiektu na obciążenia: min. klasy "A"  

wg PN 85/S-10030 tj. 50 t. 

Charakter mostu (przepustu): tymczasowy. 

 

 

 

 

 


