Załącznik nr 1 do SIWZ

Ustalenia technologiczne
dotyczące modernizacji dróg gruntowych, ścieżek edukacyjnych
i małych zbiorników wodnych w Gorczańskim PN
LIKWIDACJA PUŁAPEK EKOLOGICZNYCH na DROGACH
GRUNTOWYCH

Likwidacja pułapek ekologicznych na drogach gruntowych GPN ma na celu zlikwidowanie kolein i zagłębień wypełniających się wodą deszczową i stanowiących pułapki ekologiczne dla płazów i bezkręgowców wodnych (wysuszanie form rozwojowych rozjeżdżanie kołami
pojazdów), właściwe wyprofilowanie korony drogi i rowów odprowadzających wodę oraz
oczyszczenie (odtworzenie) przepustów drogowych. Zadanie obejmuje standartowo:
 likwidację kolein; równanie lub korytowanie korony drogi,
 wykonanie lub odtworzenie rowów odprowadzających wodę opadową,
 wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych w określonej w przedmiarze miąższości (z zagęszczeniem nawierzchni).
Wykorzystywany materiał to piaskowiec magurski pochodzący z lokalnych kamieniołomów,
o kolorystyce maksymalnie zbliżonej do występującego w Gorcach.
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Jest to rysunek poglądowy, a szczegóły np. grubości poszczególnych warstw zawarte są
w przedmiarach robót i specyfikacji ich realizacji. Wymogiem jest nieprzekraczanie maksymalnych rozmiarów (szerokości) korony drogi we wskazanych kategoriach dróg oraz zakaz
podcinania stoku podczas formowania fosy.
W kwestiach wątpliwych lub nie objętych opracowaniem decyzję podejmuje GPN lub wskazany
w umowie jego przedstawiciel.
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RÓW ODPROWADZAJACY WODĘ
Dla dróg głównych wykonuje się w kształcie trapezowym o szerokości dna co najmniej
0,4 m oraz głębokości do 0,60 m; średnio = 0,25m3/ 1mb, dla dróg II-jej kategorii rów płytszy,
średnio około 0,30 m. W przypadku natrafienia na przeszkody terenowe ostateczny wymiar fosy
należy ustalić z GPN (lub przedstawicielem).

Przykład rowu odprowadzającego wodę

do 0,60 m

0,40 m
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PRZEPUSTY RUROWE W WARUNKACH TYPOWYCH








przepusty rurowe: rury układane między prowadnicami o długości L + 0,5 m, szt. 2,
drewno okrągłe Ø 14 (dla przepustów Ø 100 i większych 4 szt. prowadnic)
studzienki wlotowe zatrzymujące żwir i namuł: wykop, drewno okrągłe Ø 16 cm, wymiary oznaczają długość wbudowanego drewna
przepusty rurowe Ø 30: studzienka: wymiary zewnętrzne 1,50 x 2,50, 3 sztuki drewna
okrągłego w każdej ściance = (1,50 + 2,50) x 2 x 3 x 0,02545 = ~ 0,61 m3/kpl.
przepusty rurowe Ø 40: studzienka: wymiary zewnętrzne 1,50 x 2,50, 3 sztuki drewna
okrągłego w każdej ściance = 0,61 m3/kpl
przepusty rurowe Ø 60: studzienka: wymiary zewnętrzne 1,50 x 2,50, 4 sztuki drewna
okrągłego w każdej ściance = (1,50 + 2,50) x 2 x 4 x 0,02545 = ~ 0,81 m3/kpl.
przepusty rurowe Ø 80: studzienka: wymiary zewnętrzne 1,50 x 2,50, 5 sztuk drewna
okrągłego w każdej ściance = (1,50 + 2,50) x 2 x 5 x 0,02545 = ~ 1,02 m3/kpl.
przepusty rurowe Ø 100: studzienka: wymiary zewnętrzne 1,50 x 3,00, 5 sztuk drewna
okrągłego w każdej ściance = (1,50 + 3,00) x 2 x 5 x 0,02545 = ~ 1,15 m3/kpl.

Uwaga: wszystkie podane średnice drewna (Ø) oznaczają średnicę uśrednioną. Odstępstwa od pow. ustaleń w przypadku nietypowych warunków miejscowych są wyszczególnione w poszczególnych pozycjach kosztorysów
(dotyczy przepustów i wszystkich opisanych poniżej elementów infrastruktury drogowej)

Przykłady studzienek i ścianek wlotowych na przepustach
betonowych

Studzienka wlotowa w budowie

4

Przykłady studzienek i ścianek wylotowych na przepustach betonowych
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ZAPORY PRZECIWRUMOSZOWE
Konstrukcja z drewna okrągłego, średnice drewna:
● belki główne Ø 25 cm = 0,04909 m3/m
● sięgacze Ø 20 cm = 0,03142 m3/m
W kosztorysach wyszczególniona jest szerokość zapory, ilość pni ( wysokość zapory) oraz ilość
sięgaczy.
Przykłady zapory przeciwrumoszowej

6

ZABUDOWA OSUWISK
I. KRATOWNICE DREWNIANE (konstrukcja z drewna okrągłego):
● belki nośne- pionowe Ø 25 cm = 0,04909 m3/m
● belki poprzeczne- poziome Ø 20 cm = 0,03142 m3/m
W kosztorysach wyszczególniona jest długość i wysokość kratownicy, średnia odległość między
belkami pionowymi ok.2,0m, średnia odległość między belkami poziomymi ok.1,0m. Parametr
ten może podlegać wahaniom w ramach dostosowania do rzeźby terenu.
Przykład kratownicy drewnianej
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II. MURY SIATKOWE (kosze z drutu ocynkowanego wypełnione kruszywem- piaskowcem
mamagurskim o frakcji >300mm):
● kosz podwalinowy- przekrój poprzeczny 1m x 1m = 1 m3/mb
● kosz kaskadowy- przekrój poprzeczny 1m x 0,5m = 0,5 m3/mb
W kosztorysach wyszczególniona jest długość i wysokość zabudowy.
Przykład muru siatkowego
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SĄCZEK ŻERDZIOWY – WODOSPUST
Stosuje się na drogach stokowych o pochyleniu podłużnym. Zaleca się stosowanie jednolitego
nachylenia sączków (3%) w stosunku do osi drogi.
ŚREDNICE DREWNA:
 sączki 3–żerdziowe Ø 10 cm= 3 x 0,00785 = 0,02355 m3/m
Przykład sączka żerdziowego i jego mocowania
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DYLINA (pod ruch kołowy)
ŚREDNICE DREWNA:
 legary (3szt) Ø 25 cm = 0,147 m3/mb,
 poprzecznice (3m co 2,5mb) Ø 20 cm = 0,031 m3/mb,
 bale (połowizna) 3m- obrzynana trójstronnie, grubości 12cm = 0,36 m3/mb

KŁADKI
Przykład kładki na większym cieku wodnym
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ŚREDNICE DREWNA:
 belki gł. kładek Ø 30 cm = 0,07069 m3/m
 belki poprzeczne kładek Ø 25 cm = 0,04909 m3/m
 pokład kładek - bale 100 mm
 poręcze i krawężniki, zastrzały słupków kładek Ø 10 cm = 0,00785 m3/m
 słupki poręczy kładek Ø 12 cm = 0,01131 m3/m
KRAWĘŻNIKI

ŚREDNICE DREWNA: krawężnik, stopnie, progi Ø 16 cm = 0,02011 m3/m
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RENOWACJA „DROGI BRUKOWANEJ”
Na renowację „drogi brukowanej” składają się n/w prace:






demontaż bruku kamiennego – „garbu” między powstałymi koleinami,
korytowanie – usunięcie nadmiaru podłoża,
wykonanie podsypki i ponowne ułożenie zdemontowanego bruku kamiennego – kamień „dziki”,
płaski układany na podsypce–suchym betonie,
Wykonanie „krawężników” – kamień „dziki” układany bokiem, „na sztorc” na obrzeżach korony
drogi,
oczyszczenie i pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową.

Szczególną uwagę należy zwrócić przy odtwarzaniu nawierzchni „bruku” nad kamiennymi przepustami pod drogą.
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ODTWORZENIE DAWNYCH ZBIORNIKÓW STAGNUJĄCEJ WODY
NA MIEJSCA ROZRODU PŁAZÓW
Odtworzenie dawnych zbiorników stagnującej wody obejmuje:
 wybranie powstałej warstwy namułu na odkład,
 wyrównanie podłoża,
 wykonanie podsypki – warstwa piasku o grubości określonej w przedmiarze – opcja,
 ułożenie mat bentonitowych – opcja,
 wykonanie wierzchniej warstwy zabezpieczającej matę bentonitową – rozciągnięta warstwa namułu o grubości określonej w przedmiarze – opcja,
 wywóz pozostałego namułu poza teren budowy.

W kosztorysach opisany jest kształt, lokalizacja i wymiary zbiornika (długość, szerokość
i głębokość). Szczególnie ważna dla traszki grzebieniastej i kumaka jest głębokość; traszka grzebieniasta – zbiorniki głębokie, kumak górski płytkie, łatwo nagrzewające się.
W przypadku zbiorników okresowo zasilanych wodą w dnie zbiornika należy wykonać zagłębienie „rów ratunkowy” – miejsce, gdzie woda będzie utrzymywać się najdłużej.
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Schemat pokazujący różnice w głębokości projektowanych zbiorników wodnych dla różnych
gatunków płazów. Po lewej: projekt dla żab, ropuch i traszek (z wyłączeniem traszki grzebieniastej). Po prawej: dla żab, ropuch i traszek – w tym traszki grzebieniastej. „Kumakowe
zbiorniki” nie powinny przekraczać 35 cm głębokości.

POMOST EDUKACYJNY
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Pomost drewniany, długość 4,0 lub 8,0 m, na drewnianych słupach wbitych w dno zbiornika.

Opracowanie :
Krystyna Popko-Tomasiewicz
Grzegorz Napora
Zbigniew Żurek

Zatwierdził :
(-) Dyrektor GPN
Janusz Tomasiewicz
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