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Założenia wstępne przy projektowaniu świateł mostów i przepustów 

w świetle rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH



Główne zagadnienia prezentacji
1. Wstęp.

1. Wymagania Zamawiającego.
2. Inwentaryzacja terenu.

2. Określenie podstawowych parametrów inwestycyjnych.
1. Przyjęcie klasy drogi i charakteru obiektu.
2. Określenie charakteru cieku.

3. Zasady kształtowania geometrii i rozmieszczenia podpór obiektów.
1. Światło mostu.

2. Wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostu.

3. Podpory tymczasowe i mosty objazdowe.

4. Zasady kształtowania przepustów.

5. Geometria koryta cieku.

4. Inne dane wyjściowe do projektowania.
1. Dane dotyczące parametrów meteorologicznych i hydrologicznych z IMGW.

5. Sposoby obliczania świateł mostów i przepustów.
1. Załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 63.

2. Oprogramowanie komputerowe.



Wstęp

Znaczenie inwestycji będących przedmiotem zamówienia:

• Znaczenie lokalne (jedyny dojazd do jakiegoś miejsca).

• Znaczenie globalne (droga krajowa lub autostrada).

Typ przetargu:

• Sporządzenie dokumentacji projektowej.

• Przetarg w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

Zapisy umowne i interpretacja przepisów prawa:

• Zapisy przetargu.

• Inwestycja z punktu widzenia zarządcy drogi i zarządcy cieku.



Wstęp

Wymagania Inwestora względem rozwiązań projektowych.



Wstęp

Wymagania Inwestora względem rozwiązań projektowych.



Wstęp

Inwentaryzacja w terenie.

DZ. U. 63, Zał. 1, pkt 1.4.

Do obliczeń niezbędne są informacje pochodzące z istniejących map, planów, materiałów 
pomiarowych i inwentaryzacyjnych, projektów i prac studialnych oraz pomiarów 
terenowych i badań gruntu, pozwalające na:

- zorientowanie się co do charakteru cieku, stabilności jego koryta, zmian przebiegu nurtu, 
występowania rozgałęzień itp.,

- określenie przekrojów koryta w osi przeprawy, powyżej i poniżej (1 i 4 szerokości 
przeprawy, dla rzek nizinnych dodatkowo po 100 i 200 m)

- określenie miarodajnej rzędnej zwierciadła wody i spadku zwierciadła wody przy 
przepływie miarodajnym,



Wstęp

Inwentaryzacja w terenie.



Wstęp
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Określenie podstawowych parametrów inwestycyjnych

Przyjęcie klasy drogi i charakteru obiektu.

DZ. U. 63, §3, §38.

Most - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub 
pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju 
komunikacji gospodarczej nad przeszkodą.

Mały most - most o świetle nie większym niż 10 m i z umocnionym dnem.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do 
przeprowadzenia cieków przez korpus drogi.



Określenie podstawowych parametrów inwestycyjnych

Przyjęcie klasy drogi i charakteru obiektu.

DZ. U. 63, §18, §38, §40.

Przepływ miarodajny, jest to maksymalny przepływ roczny, którego prawdopodobieństwo 
przekroczenia równe jest:

Dla mostów Dla przepustów

Dla mostów o świetle nie większym niż 10 m i z umocnionym dnem, zwanych dalej "małymi 
mostami", powinny być zastosowane zasady obliczeń hydraulicznych i wymagania podobne 
jak dla przepustów.

Wartość prawdopodobieństwa p

Rodzaj obiektu klasa drogi

A,S,GP (%) G,Z (%) L,D (%)

Most 0,3 0,5 1

Most tymczasowy 2 3 3

Wartość prawdopodobieństwa p

Rodzaj obiektu klasa drogi

A, S, GP (%) G, Z (%) L, D (%)

Przepust 1 1 2

Przepust tymczasowy 3 5 5



Określenie podstawowych parametrów inwestycyjnych

Określenie charakteru cieku

DZ. U. 63, §23.

Przez potoki górskie rozumie się cieki o poniższych cechach:
1) powierzchnia zlewni jest nie większa niż 180 km2,
2) stosunek przepływu maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie przekroczenia 
równym 1% do przepływu średniego z wieloletniego okresu jest większy niż 120,
3) spadek zwierciadła jest nie mniejszy niż 0,3%.

Przez rzeki podgórskie rozumie się cieki o poniższych cechach:
1) powierzchnia zlewni jest większa niż 180 km2,
2) stosunek przepływów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, jest większy niż 50,
3) spadek zwierciadła jest nie mniejszy niż 0,05%.



Określenie podstawowych parametrów inwestycyjnych

Określenie charakteru cieku.

Art. 2 ustawy Prawo Wodne – Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów 
pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu 
Państwa.   

DZ. U. 16 w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących 
własność publiczną.

Weryfikacja cieków na Rastrowej Mapie Podziału Hydrograficznego Polski

(zakładka Materiały Informacyjne) a następnie weryfikacja czy ciek jest 

potokiem górskim lub rzeką podgórską.



Zasady kształtowania geometrii i rozmieszczenia podpór

Światło mostu.

DZ. U. 63, §14.

Usytuowanie mostu i trasy dojazdowej nie powinno spowodować istotnych zmian koryta 

cieku oraz warunków przepływu wód, jeśli nie wynika to z konieczności regulacji koryta 

cieku.



Zasady kształtowania geometrii i rozmieszczenia podpór

Światło mostu.

DZ. U. 63, §18.

Długość mostu powinna wynikać z warunku minimalnego światła mostu, zapewniającego 
swobodę przepływu miarodajnego, bez spowodowania nadmiernego spiętrzenia wody w cieku 
(…) oraz bez spowodowania nadmiernych rozmyć koryta cieku.



Zasady kształtowania geometrii i rozmieszczenia podpór

Światło mostu.

DZ. U. 63, §23.

2. Na potokach górskich i rzekach podgórskich oraz na odcinkach cieków łączących je:
1) światło mostu powinno być zwiększone o 15% wartości określonej w obliczeniach,
2) mosty o świetle nie większym niż 25 m powinny być przewidziane jako jednoprzęsłowe,
3) w mostach wieloprzęsłowych nad środkiem nurtu powinno być usytuowane przęsło o 
świetle nie mniejszym niż 25 m.



Zasady kształtowania geometrii i rozmieszczenia podpór

Światło mostu.

DZ. U. 63, Zał. 1 pkt 2.2.2.2.

Gdy ruch w korycie niezabudowanym, przy przepływie miarodajnym, jest ruchem rwącym, 
zaleca się doprowadzenie przepływu do przeprawy i przeprowadzenie go pod mostem 
uregulowanym korytem, bez jego zwężenia konstrukcją mostu. 

Podane dalej zasady obliczeń nie dotyczą tego przypadku (obliczamy jedynie zwierciadło 
wody miarodajnej, most ma być przeprowadzony bez styku z wodą miarodajną).



Zasady kształtowania geometrii i rozmieszczenia podpór
Wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostu.

DZ. U. 63 §31.

1. Wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostu ponad najwyższy poziom spiętrzonej 
wody przepływu miarodajnego oraz ponad najwyższy poziom wody żeglownej określają 
odrębne przepisy.
2. Wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji tymczasowych mostów objazdowych, 
wznoszonych na okres nie dłuższy niż 3 lata, określają odrębne przepisy.

0,5 m - wolna przestrzeń określona zgodnie z § 58. 1. (za art. § 49. 1.) Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dodatkowe 0,5 m – wymaganie administratora na ciekach górskich i potoków podgórskich.



Zasady kształtowania geometrii i rozmieszczenia podpór

Podpory tymczasowe i mosty objazdowe.

DZ. U. 63, §18.

W przypadku tymczasowych mostów objazdowych, wznoszonych na okres nie dłuższy niż 3 
lata, dopuszcza się inne wartości p, nie większe jednak niż podwojone z tabeli.



Zasady kształtowania geometrii i rozmieszczenia podpór

Podpory tymczasowe i mosty objazdowe.



Zasady kształtowania geometrii i rozmieszczenia podpór

Zasady kształtowania przepustów.

DZ. U. 63, §41, §45, §46, §49.

Przepusty powinny być zastosowane na ciekach o pochyleniu podłużnym nie większym niż 2%. Przy 
pochyleniach równych lub większych niż 2% oraz na potokach górskich zastosowanie przepustu 
może być dopuszczone tylko dla dróg klasy L i D.

Na potokach górskich nie dopuszcza się zastosowania przepustów o wlotach zatopionych i 
wielootworowych oraz o przewodach kołowych.

Na ciekach, na których przy wysokich stanach wód mogą pojawiać się kłody drzew (…) powinny być 
zastosowane przepusty o wlotach niezatopionych.

Strop prostokątnego oraz zwornik kołowego lub owalnego przewodu przepustu powinny być 
wzniesione nie mniej niż 0,25 m nad zwierciadłem wody przy przepływie miarodajnym, a głębokość 
wody w przewodzie nie powinna być większa niż 75% wartości jego wysokości bądź średnicy.



Zasady kształtowania geometrii i rozmieszczenia podpór
Geometria koryta cieku.

DZ. U. 63, §14.

1. Usytuowanie mostu i trasy dojazdowej nie powinno spowodować istotnych zmian koryta 
cieku oraz warunków przepływu wód, jeśli nie wynika to z konieczności regulacji koryta 
cieku.
2. Powinno się dążyć do usytuowania mostu w takim miejscu, gdzie koryto cieku jest 
najbardziej zbliżone do prostego. Mosty nie powinny być usytuowane na odcinkach, na 
których:
1) występują gwałtowne zwężenia koryta, ostre zakręty lub progi - powodujące 
powstawanie zatorów lodowych lub gromadzenie się rumowiska,
2) występują w szczególności rozgałęzienia, starorzecza, jeziora - powodujące odchylenia 
nurtu przy wysokich stanach wód,
3) występują niesprzyjające warunki geologiczne w postaci nienośnych gruntów, dużego 
upadu warstw, żył wodnych pod ciśnieniem, zjawisk krasowych.



Inne dane wyjściowe do projektowania

Dane dotyczące parametrów meteorologicznych i hydrologicznych z IMGW.

DZ. U. 63 Zał. 1 pkt 1.3.

Jeżeli odległość między przekrojami mostowym i wodowskazowym „l” nie jest duża, a na 
odcinku między nimi nie występują ani dopływy, ani wyraźne nieregularności koryta 
wielkich wód, rzędną zwierciadła wody miarodajnej obliczyć można dodając lub odejmując 
od rzędnej wody w przekroju wodowskazowym, odpowiadającej przepływowi 
miarodajnemu, różnicę poziomów między przekrojem wodowskazowym i mostowym.

W 2012 dane wodowskazowe upublicznione na stronie KZGW (raport z projektu ISOK). 

Są to dane aktualne. Przeliczenie z wzorów hydraulicznych.



Sposoby obliczania świateł mostów i przepustów

Załącznik nr 1 do DZ. U. 63

Oprogramowanie komputerowe:

MIKE 11

HEC RAS

Symuluje przepływ i poziom wody

Obliczenia hydrauliczne



Dziękuję za uwagę.

mgr inż. Maciej Żuchowicz


