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1. Temat i cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy "Przebudowy mostu 

w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864"  

2. Zamawiaj ący 

Gmina Lelów 

ul. Szczekocińska 18 

42-235 Lelów 

3. Podstawa formalne opracowania 

a) Ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (urzędowy tekst jednolity 

Dz.U. nr 243, poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi zmianami) 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz 2072 

z późniejszymi zmianami) 

c) 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 z 1999r. poz. 

430 z późniejszymi zmianami) 

d) 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 

z 2000r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) 

4. Oświadczenie projektanta i sprawdzaj ącego 

Oświadczam, iż projekt wykonawczy "Przebudowy mostu w ciągu drogi 
gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864" 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej 

Projektant Sprawdzający 
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5. Lokalizacja  

Powiat    Częstochowski 

Gmina    Lelów 

Miejscowość  Staromieście 

Obręb    0014 Staromieście 

Działki nr   546, 321, 252, 227, 295 

6. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Ogólny opis istniejącego zagospodarowania 

Obszar, w którym zlokalizowana jest inwestycja położony jest na terenie 

administrowanym przez gminę Lelów.  

Znajdują się na nim: obszary zieleni (lasy i niewielkie zagajniki), ciąg 

komunikacyjny w postaci drogi gminnej oraz ciek wodny i obiekt mostowy.  

Szczegółowy opis istniejącego zagospodarowania 

Na potrzeby opracowania przyjęto lokalny kilometraż. 

W rejonie km 0+058 drogę przecina pod kątem ok. 75o ciek wodny – 

struga Halszka. 

Nad ciekiem zlokalizowany jest obiekt mostowy który uległ awarii 

podczas powodzi w lipcu 2013r. 

Odcinek drogi objęty opracowaniem przebiega przez obszar zalesiony. 

Na przeważającym odcinku przedmiotowa droga jest wyniesiona w stosunku 

do otaczającego ją terenu na wysokość 3-4m.  

Na długości opracowania wzdłuż drogi występują napowietrzne sieci 

energetyczne i teletechniczne. Sieci nie kolidują z projektowaną przebudową. 

Istniejąca droga 

Droga przebiega z kierunku wschodniego, skręcając przed mostem w 

kierunku północno-zachodnim. Szerokość jezdni na dojeździe wynosi 4,5-

5,0m a na moście 5,5m. Pobocza utwardzone nie występują, nieutwardzone 

są źle utrzymane. Droga posiada zdegradowaną nawierzchnię z betonu 

asfaltowego ze spękaniami siatkowymi oraz lokalnie - ubytkami 

i wysadzinami. Spadki poprzeczne – obustronne do nieregularnych rowów 

lub w otaczający teren.  

Przy przyczółkach mostu który uległ awarii stwierdzono ubytki korpusu 

drogowego i nawierzchni, które wymyte zostały przez nawałnicowe opady 
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deszczu i wody powodziowe w lipcu 2013r. Ubytki uzupełnione zostały 

kruszywem wapiennym. 

Istniejący most 

Podstawowe parametry geometryczne oraz techniczno-użytkowe mostu: 
- Długość całkowita obiektu 21,00 m 
- Rozpiętość teoretyczna 20,20 m 
- Szerokość całkowita 7,10 m 
- Szerokość jezdni  5,10  m 
- Szerokość chodników dla pieszych     - 
- Pasy balustrad 2 x 1,00 m 
- Rok budowy mostu brak danych 
- Kąt skrzyżowania mostu z przeszkodą ok. 90° 
 
Schemat statyczny 
Swobodnie podparty. 
 
Konstrukcja ustroju nośnego 
Konstrukcję nośną mostu stanowią 4 dwuteowniki ażurowe o wymiarach o 
wys. 900mm i szer. 200mm, powstałe z rozcięcia i zespawania z 
przesunięciem dwuteowników  walcowanych. 
 
Konstrukcja podpór 
Przyczółki wykonano jako konstrukcję złożoną, tj. dźwigary główne oparte są 
na konstrukcji słupowo-palowej zwieńczonej oczepem, która jest 
zmonolityzowana ze ścianą oporową. 
 
Płyty przejściowe 
Brak płyt przejściowych. 
 
Łożyska 
Na obiekcie nie ma łożysk. Dźwigary oparte są bezpośrednio na podporach. 
  
Nawierzchnia jezdni i chodników 
Stwierdzono drewnianą nawierzchnię ułożoną na drewnianych belkach 
poprzecznych, które są z kolei przymocowane do dźwigarów głównych. 
 
Izolacje 
Brak izolacji. 
 
Dylatacje 
Obiekt nie posiada dylatacji. 
 
Elementy zabezpieczenia ruchu 
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Na krawędziach obiektu zamocowane są balustrady szczeblinkowe stalowe 
o wysokości ok. 1,10 m. Obiekt nie posiada barier ochronnych. 
 
Odwodnienie 
Obiekt nie ma urządzeń odwadniających. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Nie stwierdzono zabezpieczeń powierzchni betonowych mających kontakt z 
gruntem ani innych powierzchni żelbetowych. 
 

7. Stan projektowany – dojazdy do mostu 

7.1. Projektowane rozwi ązanie sytuacyjne 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze lokalnym. 

Początek i koniec opracowania dowiązano do projektu przebudowy drogi 

gminnej wykonanej w ramach odrębnej inwestycji. 

Droga gminna jest klasy technicznej D, jako jednopasową 1/1 z jezdnią 

o podstawowej szerokości 5,5 m. W rejonie mostu droga przebiega w łuku 

poziomym R50m o szerokości jezdni 6,7m.  

Ponadto projektuje się obustronne pobocza o szerokości 0,75m 

utwardzone kruszywem łamanym. 

7.2. Parametry techniczne 

Klasa drogi - L (lokalna) 

Projektowana konstrukcja nawierzchni – KR2 (z uwagi na prognozowany 

ruch pojazdów ciężkich) 

Obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś 

Szerokość jezdni – 5,5 – 6,7 m 

Szerokość pobocza - 0,75m  

Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek daszkowy)na odcinkach 

prostych oraz spadek jednostronny 3% na łuku.  

Pochylenie poprzeczne pobocza - 6% 

Minimalne pochylenie podłużne – 0,5% 

Skarpy nasypu o pochyleniu 1:1,5 

7.3. Konstrukcja 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
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Projektuje się konstrukcje nawierzchni zgodnie z poniżej przyjętymi 

założeniami: 

Grupa nośności podłoża:      G2 

Głębokość przemarzania gruntu dla miejscowości Lelów: hz=1,0m 

Wymagana sumaryczna grubość warstw nawierzchni: 0,45×hz=0,45m 

Projekt zakłada wykonanie frezowania warstwy bitumicznej jezdni drogi 

(ok. 5cm) oraz rozbiórkę istniejącej podbudowy z kruszywa  

 

Zaprojektowano następujące konstrukcję drogi: 

PEŁNA KONSTRUKCJA KR2 
4cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, PMB 45/80-55 wg 

PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04P  
skropienie nawierzchni emulsją kationową w ilości 0,3 kg/m2 

8cm  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60 wg 
PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04P  
skropienie nawierzchni emulsją kationową w ilości 0,7 kg/m2 

20cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
naturalnego łamanego (C90/3) 0/31,5mm stab. mechanicznie, 
CBR>=80%   

22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
naturalnego 0/63mm stab. mechanicznie , CBR>=35% 

15cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu rodzimego stab. spoiwem 
hydraulicznym, C 0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa 

Σ      69cm ≥  0,450hz = 0,45m 
 

POBOCZE 
15 cm  pobocze umocnione z kruszywa łamanego 4/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie z klinowaniem kruszywem 0/8 mm 
 

Warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinny 

spełniać wymagania przedstawione w WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg 

krajowych. 

 Warstwy bitumiczne powinny spełniać wymagania przedstawione 

w WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

krajowych. 

 

7.4. Rozwi ązanie wysoko ściowe i odwodnienie 

 Odwodnienie zapewnione będzie poprzez pochylenia podłużne i spadki 

poprzeczne jezdni oraz poboczy z wykorzystaniem lokalnych istniejących 
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rowów, które należy oczyścić i – o ile zajdzie potrzeba – lokalnie udrożnić 

i reprofilować. 

Podczas projektowania niwelety kierowano się: 

• zasadą minimalizacji robót ziemnych przy zachowaniu 

parametrów technicznych drogi klasy L dla prędkości projektowej 

Vp=30km/h, 

Niweletę projektowanej drogi dostosowano do ukształtowania terenu 

zapewniając powiązanie z punktami stałymi tj. istniejącym 

zagospodarowaniem terenu i projektowanym mostem. 

7.5. Uwagi ko ńcowe 

• Po zakończonych robotach konstrukcyjnych / nawierzchniowych 

należy reprofilować i oczyścić istniejące odcinki rowów 

• Pochylenia skarp nasypów należy wykonać w stosunku 1:1,5 lub 

łagodniej – dowiązując się do krawędzi skarp istniejących rowów 

• wszystkie niezbędne materiały stosowane w ramach przedmiotowej 

inwestycji muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o 

wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami). 

• roboty należy prowadzić przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących 

przepisów BHP, PPOŻ, Ochrony Środowiska i norm obowiązujących 

dla robót branżowych - sieciowych - występujących przy realizacji 

przedmiotowego zadania. 

• wszelkie roboty prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy 

wykonać pod nadzorem przedstawicieli użytkowników bądź właścicieli 

tych urządzeń po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych. 

• Wykonawcę realizującego budowę wg. niniejszego projektu 

zobowiązuje się w jego zakresie do przestrzegania przepisów BHP w 

odniesieniu do wszelkich szczegółów, które nie mogły być omówione 

oraz stosowania się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

27.07.2002r. Dz.U. nr 151 poz. 1256. 

• wykonawca może prowadzić roboty budowlane tylko na działkach 

wymienionych w pkt. 5. „Lokalizacja". W przypadku konieczności 

wejścia na sąsiednie działki zobowiązuje się Wykonawcę do 

powiadomienia Inwestora celem uzyskania stosownych dokumentów. 
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8. Stan projektowany – most 

8.1. Podstawowe parametry techniczne 

 Parametry techniczno-geometryczne : 

Rozpiętość przęsła w osiach podpór wzdłuż osi drogi: 

       – Lt=17,90m 

Długość całk. mostu nośnej wzdłuż belek: – Lc=21,50m 

Wysokość konstrukcji nośnej: – h=0,9-1,13m (zmienna na 

długości i szerokości) 

Szerokość konstrukcji nośnej:   – b=8,9 - 9,9m 

Minimalna skrajnia pionowa na moście  – bez ograniczeń 

Kąt skosu      – 80,0˚  

Spadek jezdni poprzeczny zmienny:  –  od jednostronnego 3% 

       do daszkowego 2% 

Spadek podłużny      – 0,5% 

Urządzenie dylatacyjne:    – uciąglenie nawierzchni 

Posadowienie     – pośrednie 

 Szerokość kap chodnikowych:   – 2,1m + 1,1 m  

8.2. Etapowanie budowy 

 Podpory posadowione pośrednio na palach wielkośrednicowych 

wierconych będą wykonane w wykopach umocnionych ściankami 

szczelnymi.  

Belki prefabrykowane zostaną oparte na podporach docelowych a 

następnie zostanie wykonana monolityczna płyta betonowa ze wspornikami 

na rusztowaniach.. Podniesienie wykonawcze należy wykonać  zgodnie z 

Katalogiem "Mosty drogowe. Zespolone mosty płytowe z belek 

strunobetonowych" oprac. Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. 

Technologia budowy obiektu nie wymaga szczególnego etapowania 

robót.  

Na czas budowy przewiduje się wykonanie platform roboczych w celu 

wykonania pali. 
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8.3. Forma i funkcja projektowanego obiektu 

Zaprojektowano most jednoprzęsłowy, ramowy, z belek typu Kujan NG 

18 z żelbetową monolityczną płytą. Podpory z betonu zbrojonego, 

pełnościenne.  

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. na klasę B obciążenia taborem 

samochodowym (wg PN-85/S-10030) . 

 

Podczas projektowania korzystano z następujących materiałów : 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000 r. Nr 63, poz. 735, 

• PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.  

• PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Projektowanie. 

• PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. 

Projektowanie. 

• PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe  

• PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

• Opinia geotechniczna dla potrzeb przedbudowy mostu opracowania 

przez GGS Projekt sp. z o.o. „Geoprojekt Śląsk”,  

8.4. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie dostosowanie jest do zakresu projektu 
technicznego i obejmuje w szczególności : 

• projekt konstrukcji nośnej ustroju nośnego i podpór, 

• projekt pali fundamentowych 

• rysunki elementów wyposażenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie 
następujących projektów roboczych: 

• projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopów na czas budowy, 

• projekt platformy roboczej i próbnego obciążenia dla wykonania pali, 

• projekt technologii palowania, 
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• projekt rusztowań i deskowań elementów betonowych, 

• projekt technologiczny montażu belek 

Przy prowadzeniu robót, niezależnie od niniejszego projektu, należy 

stosować następujące opracowania dotyczące robót mostowych: 

• ogólne specyfikacje techniczne. 

 

8.5. Układ konstrukcyjny projektowanego obiektu  

Ustrój nośny 

Konstrukcja nośna jest ustrojem jednoprzęsłowym, płytowym z belek 

typu Kujan NG18/890 o długości 18,0m (wg opracowania „Mosty drogowe. 

Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych” BP-BDiM Transprojekt 

Sp. z o. o.  Warszawa 2004) z monolityczną płytą betonową i wspornikami. 

Niweleta projektowanego obiektu prowadzona jest ze spadkiem 0,5% 

w kierunku Staromieścia. 

 W przekroju poprzecznym jezdnia o zmiennej szerokości od 5,5 

do 6,7m, wynikająca z przebiegu mostu w skosie oraz łuku poziomym i 

krzywej przejściowej oraz obustronne zabudowy chodnikowe o szerokości 

prostopadłej do osi trasy: 2,1m i 1,1m 

Po zewnętrznej stronie kap chodnikowych zaprojektowano 

barieroporęcze. Całkowita szerokość obiektu w przekroju poprzecznym 

wynosi 9,59m.  

Konstrukcja nośna składa się z 10 belek strunobetonowych Kujan 

NG18/890. Belki mają stały rozstaw wynoszący 0,90 m. Wysokość 

konstrukcyjna ustroju nośnego wynosi h=0,9-1,13m (belka Kujan NG18 + 

płyta żelbetowa 12-36cm).  

Belki prefabrykowane planuje się opierać na trzonach przyczółków. 

Płytę betonową ze wspornikami planuje się wykonać na rusztowaniach. 

Podpory 

Podporami obiektu są dwa przyczółki żelbetowe masywne bez ścian 

bocznych. Posadowienie podpór zaprojektowano jako pośrednie na palach 

wielkośrednicowych wierconych fi 1000. Szerokość przyczółka w osi 1 

wynosi 9,9m, natomiast szerokość przyczółka w osi 2 wynosi 9,1.  



"Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864" 
 

str. 12 

Korpusy przyczółków o wysokości wynosi 3,60 m i grubości 1,0m.  

Oczepy pali o szerokości 2,0m i grubości 1,0m.  

Pod fundament przyczółków należy wykonać warstwę wyrównawczą 

grubości 10 cm z betonu klasy C8/10. 

Zaprojektowane posadowienie pośrednie składa się z 4 pali na każdą z 

podpór w rozstawie liniowym.  

Dopuszcza si ę zmianę posadowienia po średniego na inny typ pali 

(w szczególno ści na pale przemieszczeniowe) za zgod ą Inwestora w 

przypadku skrócenia czasu realizacji robót.  

Sciana oporowa 

Dla utrzymania nasypu w obrębie mostu zaprojektowano konstrukcje 

oporowe z grodzic stalowych (GU 16-400d L=6m) kotwionych o łącznej 

długości 54mb. 

Na górze konstrukcji oporowych zaprojektowano oczep z betonu 

zbrojonego na którym osadzone zostaną barieroporęcze stalowe. 

Kotwienie ścian oporowych zrealizowane zostanie przy pomocy 

żelbetowych ściągów i płyt kotwiących w rozstawie 3m. 

Za zgodą Inwestora dopuszcza si ę zmianę typu ściany oporowej. 

 

8.6. Wyposa żenie 

Płyty przejściowe 

Zaprojektowano płyty przejściowe o długości 4,0m i grubości 30cm. Na 

płytach przejściowych przewidziano izolację bitumiczną na zimno. Na izolacji 

zastosowano 5 cm warstwę ochronną z betonu B10.  

Kapy chodnikowe 

Zaprojektowano kapy chodnikowe z betonu C30 zbrojone stalą A-IIIN. 

Zespolenie kap z ustrojem nośnym za pomocą kotew talerzowych. Kapy 

zakończone gzymsami polimerobetonowymi 550x40 mm. 

Bariery 
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Na kapach chodnikowych zaprojektowano bariero-poręcze montowane 

do betonu chodników za pomocą śrub - kotew. Bariery zgodnie z systemem 

przetestowanym wg normy PN-EN 1317 powinny spełniać następujące 

wymagania w zakresie cech użytkowych : 

• minimalny poziom powstrzymywania – H2 

• minimalny poziom intensywności zderzenia – B 

• maksymalna szerokość pracująca – W2 

• maksymalne odkształcenie dynamiczne – D=0.6m 

Izolacja  

Na ustroju nośnym zaprojektowano jednowarstwową izolację z papy 
termozgrzewalnej o grubości 5mm. Powierzchnie betonowe przyczółków 
mające bezpośredni kontakt z gruntem należy zaizolować roztworem 
asfaltowym. 

Nawierzchnia 

Na jezdni przewidziano wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej 
o łącznej grubości 9 cm zgodnie z nawierzchnią na dojazdach.  

Na chodnikach na wiadukcie przewidziano ułożenie cienkowarstwowej 
nawierzchni żywicznej o grubości ~5 mm.  

Krawężnik 

Na obiekcie projektuje się krawężnik kamienny o wymiarach 20x20 cm. 
Krawężnik należy ułożyć na izolacji, na podlewce cementowo-piaskowej 
i zakotwić do kapy chodnikowej za pomocą kotwy z pręta fi 14 o długości 
50cm i rozstawie 50cm. Głębokość zamocowania pręta w krawężniku 10cm. 
Osadzenie na żywicy epoksydowej lub zaprawie niskoskurczowej. Styk 
krawężnika i warstwy ścieralnej oraz kap chodnikowych należy uszczelnić na 
całej długości obiektu. W polewce należy wykonać kanaliki i umieścić dreny 
poprzeczne. 

Odwodnienie obiektu 

Woda z ustroju nośnego odprowadzana będzie w sposób grawitacyjny 
zgodnie z przyjętym spadkiem na obiekcie. W celu zebrania i odprowadzenia 
wody z poziomu izolacji w miejscu poprzecznego załamania płyty 
pomostowej umieszczono drenaż podłużny wyprowadzony na płyty 
przejściowe i włączony do drenażu poprzecznego znajdującego się za 
płytami przejściowymi. 

Umocnienie koryta cieku 

Zaprojekowano umocnienie koryta cieku narzutem kamiennym ciężkim o 
grubości 50cm na dnie i skarpach oraz 30cm pod mostem na łącznej długości 
~15m.  



"Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864" 
 

str. 14 

8.7. Zastosowane materiały konstrukcyjne 

Beton 

Konstrukcję nośną mostu (belki) z betonu klasy B45, (płyta) B35.  Kapy 
chodnikowe i płyty przejściowe zaprojektowano z betonu klasy B30, 
przyczółki należy wykonać z betonu klasy 35, pale fundamentowe z betonu 
B30. Beton ochronny B30. Beton podkładowy B10 

Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia betonu wszystkich elementów zastosowano stal A-IIIN,  

9. Wykaz rysunków 

 

 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

M-00 Orientacja 1:1000 
M-01 Rzut z góry 1:100 
M-02 Przekrój poprzeczny, przekrój podłużny  1:20; 1:50 
M-03 Rysunek wytyczeniowy 1:250 
M-04 Niweleta 1:50 / 1:500 
M-05 Podpory - geometria 1:20; 1:50 
M-06 Podpory - zbrojenie 1:20 
M-07 Pale fundamentowe 1:20 
M-08 Konstrukcja nośna – geometria  1:5; 1:20; 1:50 
M-09 Konstrukcja nośna – zbrojenie 1:20 
M-10 Konstrukcja oporowa 1:20; 1:1000 
M-11 Zabudowy chodnikowe 1:10 
M-12 Płyty przejściowe 1:20 

M-13 
Konstrukcja i nawierzchnia drogi na dojazdach. 
Konstrukcja zjazdu indywidualnego. 1:25 

M-IG Inwentaryzacja stanu istniejącego – zakres rozbiórek 1:50 
































