
świdnicki

dolnośląskie

8,13

Nr ewid. (JNI) :

Nr drogi : b.d.

brak

KŁADKA DLA PIESZYCH

PROTOKÓŁ NR 2018.16.MKP

PRZEGLĄD PODSTAWOWY OBIEKTU MOSTOWEGO

OKRESOWA KONTROLA ROCZNA

Miasto Świebodzice

Kilometraż :

Miejscowość :

8,13

Data przeprowadzenia przeglądu :

Ocena średnia obiektu :

Ocena całego obiektu :

wykonawca

tel. (33) 810 14 87,  www.maxdrogi.pl

ul. Gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko-Biała

P.P.H.U "MAXDROGI" Dawid Rakoczy

 inż. Grzegorz WOLNY

Inspektor mostowy - PWr/SIM-38/2008

Upr.bud.72/02, SLK/BO/1055/02

2,00

3,64

22.10.2018 r.

Świebodzice

b.d.



 NR

1 5 021902 1 Miasto Świebodzice

2 6

3 7

4 8

1 NT WT

2 NK WK

3

4 NB KB UB RB ZB    

5 AS KS NS    

6 NB KB UB OB.     

7         

8 OB.      

9 NB KB OB. BD WB   

10 NB KB UB OB. RB KZ   

11

12         

13 NK   

14         

15  

16         

17 NK WK OK.

18

19

20

21

22         

Urządzenia obce

 

Cięgna

Zakotwienia cięgien

Konstrukcje oporowe, skrzydełka 5 nie
Urządzenia ochrony środowiska

Przeguby   

Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa 5 nie

Filary  

nie

Urządzenia dylatacyjne

Przyczółki 5

Łożyska

Konstrukcja dźwigarów głównych 2 TAK 1

Konstrukcja pomostu 3 nie

Izolacja pomostu 2 nie

Urządzenia odwadniające

Belki podporęczowe, gzymsy 3 nie

Balustrady, bariery ochronne, osłony 4 nie

Nawierzchnia chodników, krawężniki 2 TAK 1

Nawierzchnia jezdni

Dojazdy w obrębie skrzydeł 5 nie

Nasypy i skarpy 4 nie

Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia
Ocena                 

stanu

Potrzeba         

wykonania **

Tryb           

wykonania

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA

Materiał konstrukcji dźwigarów : beton zbrojony Długość obiektu [m] : 8,00        

Kilometraż : b.d. Rodzaj i nazwa przeszkody : Pełcznica

Nr drogi : b.d. Najbliższa miejscowość : Świebodzice

Dane identyfikacyjne obiektu

Numer ewidencyjny (JNI) : brak J A D :

 - PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO * OBIEKTU MOSTOWEGO

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ * 2018.16.MKP

22         

23         

24         

Stan pogody:

Temperatura:    8 °C

1

2

3

4

5

6

Brak danych.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

nie dotyczy przeglądu podstawowego

Skrajnia / światło pod obiektem

Szerokość skrajni na obiekcie

Wysokość skrajni na obiekcie

Aktualna nośność obiektu

Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów

Ograniczenie** Ocena

Bezpieczeństwo ruchu publicznego

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***
Parametr

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):

Stwierdzono ubytki betonu - otuliny zbrojenia głównego i korozję odsłoniętego zbrojenia. Widoczne są ślady wcześniejszych napraw i 

uzupełnień ubytków betonu oraz powstałe na nich kolejne zarysowania i ubytki. Analizując stan techniczny skorodowanej w znacznym 

stopniu nawierzchni betonowej oraz odłamy betonu dźwigarów, podważyć należy jakość i klasę zastosowanej mieszanki betonowej 

podczas budowy kładki oraz ewentualny błąd wykonawczy czy projektowy w doborze zbrojenia i klasy betonu - uszkodzenia mają 

charakter przeciążeniowy a po kładce nie może się odbywać inny ruch niż pieszy.

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):

1. nieznaczne zanieczyszczenia i wegetacja roślinności na nawierzchni dojazdów,                                                                                                                                           

2. nierówności - korozja, ubytki i zniszczenie betonu - nawierzchni na obiekcie,                                                                                                                                                                                               

3. nieznaczne uszkodzenia powłoki malarskiej i korozja stali barier.

sucho Ocena średnia obiektu: 3,64        

OCENA CAŁEGO OBIEKTU: 2,00        
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 NR

1

2 Ograniczenie nośności do [Mg]

3 Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]

4 Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]

5 Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]

6 Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]

7 Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]

8 Oznakowanie obiektu

9

10

11

Data przeprowadzenia

przeglądu:

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA WYDZIAŁU TECHNICZNEGO:

2
22.10.2018 r.

1

Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis

inż. Grzegorz Wolny
PWr/SIM-38/2008, Upr.bud.72/02, 

SLK/BO/1055/02

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**12

Wykonanie prac porządkowych TAK

TAK  Zlecić ekspertyzę dźwigarów i pomostu.

1

Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów nie

Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Zamknięcie obiektu dla ruchu nie

WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

 - PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO * OBIEKTU MOSTOWEGO - (ciąg dalszy)

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ * 2018.16.MKP

Data: …………………………….. …………………………………..…………….
pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

DECYZJA NACZELNIKA JAD (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Wydziału Technicznego):

                                                  

Data: …………………………….. …………………………………..…………….
pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz.888

i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, 

poz. 881, nr 93, poz.888 i nr 96, poz. 959).

  Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego*: NIE DOTYCZY

1 Dokumentacja fotograficzna obiektu

2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

3 Protokół kontroli instalacji elektrycznej

4 Protokół kontroli instalacji odgromowej

5 Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej

6 Protokół kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / 

ciepłowniczych / innych.

UwagiPodpisStanowisko Tytuł, imię i nazwisko Data

ciepłowniczych / innych.

*- niepotrzebne skreślić, **- wpisać "tak" lub "nie", ***- wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego Strona 2/2



Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów
Numer ewidencyjny (JNI):

 Koryto rzeki, przestrzeń 

-  zł  Filary 14

-  zł 13  Przyczółki 

-  zł  Urządzenia dylatacyjne 12

-  zł 11  Łożyska 

2

-  zł 10

-  zł 9  Konstrukcja pomostu 

 Konstrukcja dźwigarów 

głównych 

-  zł  Izolacja pomostu 8

Stwierdzono ubytki betonu - otuliny zbrojenia głównego                                                                           

i korozję odsłoniętego zbrojenia.                                                                                                                          

Widoczne są ślady wcześniejszych napraw i uzupełnień                                                                          

ubytków betonu oraz powstałe na nich kolejne zarysowania. 

Analizując stan techniczny                                                                                                                     

skorodowanej w znacznym stopniu nawierzchni betonowej                                                                    

oraz odłamy betonu dźwigarów, podważyć należy                                                                           

jakość i klasę zastosowanej mieszanki betonowej                                                                          

podczas budowy kładki                                                                                                                                          

oraz ewentualny błąd wykonawczy czy projektowy                                                                                               

w doborze zbrojenia i klasy betonu                                                                                                                        

- uszkodzenia mają charakter przeciążeniowy                                                                                                       

a po kładce nie może się odbywać inny ruch niż pieszy.                                                    

Zaleca się zlecenie EKSPERTYZY.                                                                                 

Do czasu wykonania ekspertyzy ubytki betonu należy                                                                         

uzupełnić zaprawami PCC oraz                                                                                 

dokonywać regularnej kontroli postępu uszkodzeń                                                             

podczas lustracji - przeglądów bieżących.

-  zł 

-  zł 
 Belki podporęczowe, 

gzymsy 

7  Urządzenia odwadniające 

6

-  zł 5

-  zł 

 Balustrady, bariery 

ochronne, osłony 

4
 Nawierzchnia chodników, 

krawężniki 

-  zł  Nawierzchnia jezdni 3

-  zł 2
 Dojazdy w obrębie 

skrzydeł 

oczyszczenie i usunięcie roślinności                                                                                     

(w ramach utrzymania)
1

21  Nasypy i skarpy 
oczyszczenie i wycinka nadmiaru roślinności                                                                                     

(w ramach utrzymania)

Szacunkowa 

liczba jedn.

Cena jedn.           

[zł]

2018.16.MKP

Lp. Element Wyszczególnienie rodzaju prac
Tryb 

wyk.

Jedn. 

miary

Wartość robót                        

[zł]

-  zł 

brak

1

2

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Tytuł, imię i nazwisko Data Podpis Uwagi

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko

Uwagi

inż. Grzegorz Wolny 22.10.2018 r.

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Tytuł, imię i nazwisko Data Podpis

-  zł Ogółem wartość robót [zł]:

23 Odstępuje się od szacunkowej wyceny wyszczególnionego rodzaju prac w niniejszym wykazie potrzeb do planu bieżącego 

utrzymania i remontów, z uwagi na zmienne, lokalne warunki cenotwórcze i zakres bieżących potrzeb.                                                                          

Prace opisane "w ramach utrzymania", przyjmuje się, że możliwe są do wykonania przez brygady liniowe Zarządcy,                                                       

w ramach rutynowych prac bieżącej kontroli, utrzymania i remontów obiektu i drogi.

-  zł 

24 -  zł 

22 -                                       

-  zł 

-  zł 

21  Urządzenia obce 

-  zł 

20  Cięgna 

-  zł 

-  zł 
 Urządzenia ochrony 

środowiska 

19  Zakotwienia cięgien 

18

-  zł 

-  zł 

oczyszczenie i wycinka nadmiaru roślinności 217
 Konstrukcje oporowe, 

skrzydełka 

 Przeguby 16

-  zł 15
 Koryto rzeki, przestrzeń 

podmostowa 

Naczelnik JAD

Tytuł, imię i nazwisko Data Podpis Uwagi

Naczelnik Wydziału Technicznego

Stanowisko


