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Dzia  robót: 
45000000-7 Roboty budowlane 

 
Grupy, klasy i kategorie robót: 
 
Grupa robót  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  

Klasa robót  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 

Kategoria robót  

45111000-8 Rozbiórka, przygotowanie pod budow  oraz prace dotycz ce oczyszczania 

 
Grupa robót  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci 
oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej 

Klasa robót  

45220000-5 Prace budowlane i in ynieryjne 

Kategoria robót  

45221000-2 Prace budowlane dotycz ce budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej 

45223000-6 Konstrukcje 

 
Grupa robót  

45400000-1 Roboty wyko czeniowe 

Klasa robót  

45410000-4 Prace tynkarskie 

Kategoria robót  

45442200-9 Prace dotycz ce nak adania ok adzin antykorozyjnych 

 
Grupa robót  

45500000-2 Wynajem maszyn i urz dze  dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i l dowych oraz 
operatora sprz tu 

Klasa robót  

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obs ug  operatorsk  

45510000-5 Wynajem d wigów oraz operatorów d wigów 
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wiadczenie 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 

207/2003, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami). 
 

wiadcza si , e ni ej wymieniona dokumentacja: 
 

Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 
1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami infrastruktury towa-

rzysz cej na d ugo ci ok. 900 
 

jest wykonana zgodnie umow  oraz zosta a sprawdzona i uznana za sporz dzon  
prawid owo, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, e jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma s . 

 
PROJEKTANT  SPRAWDZAJ CY 

   

mgr in . Maciej Kopel  mgr in . Maciej Boberski 

72/DO /05  OPL/0753/PWOM/11 
 
 
 
UWAGA: 
Zastosowane w projekcie remontu obiektu materia y, urz dzenia wyposa enia i sprz t 
 mog  by  zast pione innymi pod warunkiem: 
 - zachowania wymaga , co do jako ci, w asno ci i parametrów technicznych, 
- uzyskania akceptacji Projektanta i In yniera. 

 

Smolec, kwiecie  2012 r 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie oceny stanu technicznego murów oporowych na 

cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca, jako opracowania wskazuj cego na zakres projektu wyko-

nawczego odbudowy murów oporowych.  

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest okre lenie stanu technicznego przedmiotowego odcinka rzeki wraz z 

obiektami in ynierskimi, po czone z opracowaniem koncepcji dzia  d ugoterminowych maj -

cych na celu regulacj  cieku R20 we wskazanych odcinkach.  

Opracowanie podzielono na sze  cz ci: 

 Inwentaryzacja odcinka rzeki wraz z obiektami in ynierskimi  

 Inwentaryzacja uszkodze  obiektów in ynierskich  

 Podsumowanie i ocena stanu technicznego 

 Koncepcja dzia  d ugoterminowych (w tym wytyczne do projektu wykonawczego) w 

celu zabezpieczenie mieszka ców przed powodzi  na cieku R20k 

 Projekt budowlano wykonawczy dla wskazanych odcinków cieku R-20 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsz  dokumentacj , ekspertyz  techniczn  i projekt budowlano – wykonawczy murów 

oporowych na cieku R20 - wykonano na zlecenie gminy G uszyca ul. Grunwaldzka 55. 

Podstaw  do sporz dzenia opracowania stanowi : 

 Ogl dziny obiektu, inwentaryzacja i materia y zdj ciowe wykonane w dniach 

10.04.2012 r. 

 Literatura i normy z zakresu budownictwa drogowego i mostowego. 

 Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500, 

 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów, 

Przepisy i rozporz dzenia 

 Prawo Budowlane - Ustawa 7.7.1994r – (Dz.U.06. Nr 156 poz. 1118-Tekst jednolity. 

 Rozporz dzenie MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02 Nr 75; poz. 690), (Zmiana Dz. U. 03. Nr 

33  poz. 270;  Dz. U. 04. Nr 109 poz. 1156). 
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Podstawowe polskie normy 

 PN-82/B-02000 – Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci. 

 PN-82/B-02001 – Obci enia budowli. Obci enia sta e. 

 PN-82/B-02003 – Obci enia budowli. Obci enia zmienne technologiczne. 

Podstaw we obci enia technologiczne i monta owe. 

 PN-82/B-02004 – Obci enia budowli. Obci enia zmienne technologiczne. 

Obci enia pojazdami. 

 PN-88/B-02014 – Obci enia budowli. Obci enia gruntem. 
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1. Istniej ce zagospodarowanie terenu 

Opis cieku i obiektów in ynierskich wraz z uszkodzeniami 

Przedmiotowy odcinek cieku zlokalizowany jest w miejscowo ci Grzmi ca wzd  ul. Wiejskiej 

od numeru 52 do skrzy owania z ulic  Spó dzielców numer posesji 2. 

Ciek  cz ciowo  zabezpieczono  murami  oporowymi  zarówno  od  strony  drogi  jak  i  od  strony  

dzia ek prywatnych. Kszta t drogi w planie dostosowany jest do kszta tu koryta cieku. Droga przecina 

cieku w kilku miejscach. 

Szeroko  koryta jest zmienna w górnym biegu nie regularna od 60 cm do 2m. Ciek w dolnym 

biegu zabezpieczony obustronnymi murami oporowymi kamiennymi z bloków granitowych w gór-

nymi biegu mury wykonano w miejscach zagro enia podmyciem poszczególnych posesji 

W ci gu przedmiotowego odcinka cieku zlokalizowano nast puj ce obiekty in ynierskie:  

 20 mostów,  

 39 murów lub odcinków murów oporowych. 

Mosty zlokalizowane s  w nast puj cych km cieku 0+065,15 ; 0+357,16 ; 0+486,19 ; 0+574,26 ; 

0+602,94 ; 0+620,96 ; 0+683,88 ; 0+741,49 ; 0+754,74 ; 0+787,54 ; 0+920,18 ; 1+020,16 ; 1+051,47 ; 

1+059,07 ; 1+138,11 ; 1+148,27 ; 1+196,53 ; 1+271,60 ; 1+316,70 ; 1+432,37. 

Mury oporowe wyst puj ce w obr bie przedmiotowego odcinka cieku s  wykonane z bloków 

kamiennych czonych zapraw  lub nie spajanych. Wyst puj  równie  mury ceglane czone zapra-

 oraz niewielkie murki wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych czonych zapra-

 lub nie spajanych. Mury podtrzymuj ce skarp  maj  z regu y sta  lub liniowo zmienn  wysoko . 

Mury podtrzymuj ce koron  drogi (od strony cieku) maj  wysoko  nieregularnie zmienn , dosto-

sowan  do dna cieku. Na skutek sta ego podmywania murów oraz wyp ukiwania zaprawy i bloków 

kamiennych przez nurt rzeki konieczne jest okresowe uzupe nianie uniesionego przez wod  materia-

u  i  umacnianie  podstawy  murów.  Realizowane  jest  to  przez  wykonywanie  odsadzek  betonowych  

elbetowych).  W  miejscach  szczególnie  nara onych  na  szybko  p yn  wod  (zakola)  widocznych  

jest po kilka „pi ter” kolejnych odsadzek.  

Odwodnienie murów i zasypki murów odbywa si  za pomoc  s czków i rur przeprowadzonych 

przez korpusy. Woda przeprowadzana przez otwory w murze do cieku. 
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Na przedmiotowym odcinku cieku zaobserwowano ponadto lokalnie miejsca znacznych znie-

kszta ce  i niestateczno ci skarp, szczególnie wyst puj ce na odcinkach zlokalizowanych bezpo red-

nio przy korycie cieku, na których nie wyst puj  mury oporowe. 

4.1.1. Obiekty i urz dzenia sta e 

W ci gu przedmiotowego odcinka cieku zlokalizowano nast puj ce obiekty in ynierskie:  

 20 mostów,  

 39 murów lub odcinków murów oporowych  

4.1.2. Sieci uzbrojenia podziemnego 

Brak kolizji sieci uzbrojenia podziemnego z pracami dotycz cymi odbudowy muru oporowego. 

4.1.3. Ukszta towanie wysoko ciowe terenu 

W obr bie przedmiotowego obiektu teren jest podgórski 

4.1.4. Pod e gruntowe 

Brak konieczno ci rozpoznania pod a gruntowego, prace maj  charakter odbudowy istnie-
cych murów oporowych. 
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4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.2.1. Powierzchnia terenu 

Nie zmienia si  zagospodarowania terenu wokó  obiektu. 

4.2.2. Uk ad komunikacyjny 

Realizacja przebudowy nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania istniej cego terenu. 

4.2.3. Kolizje i ich rozwi zanie 

Nie przewiduje si  kolizji z elementami uzbrojenia terenu. 

4.2.4. Ochrona konserwatorska 

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

4.2.5. Wp yw eksploatacji górniczej 

Teren nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej. 

4.2.6. Szata ro linna. 

Na terenie projektowanej inwestycji znajduj  si  drzewa i krzewy. Nie ingeruje si  w szat  

ro linn . 

4.2.7. Lokalizacja inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolno skim, w powiecie wa -

brzyskim, w Gminie G uszyca, miejscowo ci G uszyca w ci gu cieku R20, na odcinku od 0,00 do 1,2 

km. 

4.2.8. Sie  komunikacji drogowej 

Przedmiotowy odcinek cieku zlokalizowany jest w miejscowo ci Grzmi ca wzd  

ul. Wiejskiej od numeru 52 do skrzy owania z ulic  Spó dzielców numer posesji 2. 
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5. ZAGRO ENIA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO 
Omawiany rodzaj przedsi wzi cia charakteryzuje si  wyst powaniem oddzia ywania na ro-

dowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwi za  technicznych opisa-

nych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsi wzi cia stwierdza si  brak jego ci -
ego, wtórnego, skumulowanego oddzia ywania we wszystkich komponentach rodowiska.  

W fazie realizacji przedsi wzi cia nale y si  spodziewa  nast puj cych uci liwo ci dla ro-
dowiska: 

 emisja  odpadów  -  np.  kawa ki  tarcicy  i  drewna  (deskowanie),  pr ty  stalowe,  resztki  
betonu  i  mleczka  cementowego,  czy  te  nadmiar  ziemi  powsta y  z  wykopów.  Ilo  

powstaj cych odpadów jest trudna do ustalenia zale y od wielu czynników, a przede 
wszystkim od staranno ci realizacji przedsi wzi cia. Wszystkie powsta e w wyniku 
realizacji inwestycji odpady przewiduje si  odwie  na wysypisko mieci, 

 emisja ha asu powodowana prac  maszyn budowlanych, 
 emisja substancji zanieczyszczaj cych do powietrza, 

Wymienione wy ej oddzia ywanie przedsi wzi cia jest ci le zwi zane z czasem jego realiza-

cji, czyli uci liwo ci maj  okre lony czas wyst powania. W czasie budowy jedynie niektóre prace 
budowlane powoduj  emisj  ha asu i gazów do powietrza, dlatego te  mog ce pojawi  si  uci li-
wo ci w fazie budowy maj  charakter chwilowy i nieci y, ograniczony do okresu kilku dni dla 
jednego punktu obserwacji. Ponadto zasi g uci liwo ci powodowanych przez prace budowlane 
przy przedsi wzi ciu maj  niewielki zasi g (do 300 m). Brak oddzia ywania sta ego, wtórnego, 
skumulowanego i transgranicznego.  

Faza eksploatacji charakteryzuje si  minimalnym oddzia ywaniem, g ównie przejawiaj cym 
si  emisj  ha asu i spalin. Przyj te w projekcie rozwi zania techniczne maj  na celu wyeliminowa-
nie negatywnego oddzia ywania na rodowisko. 

5.1. Emisja ha asu 

Po wykonaniu robót nie zmieni si  poziom ha asu w stosunku do obecnego poziomu.  

W trakcie realizacji przedsi wzi cia g ównym ród em emisji ha asu jest prac  maszyn nap -

dzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe, kafary, d wigi, adowarki, 

spr arki itp. Drugie ród o emisji ha asu to d wi ki od pracy drobnego sprz tu budowlanego, np. 

uderzenia m otków podczas robót ciesielskich, praca m ota wyburzeniowego podczas rozkuwania 

betonu, itp. Przedmiotowe przedsi wzi cie budowlane ma charakter miejscowego ród a ha asu i 

mo e powodowa  lokalne uci liwo ci.  
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5.2. Zanieczyszczenie powietrza 

Same prace zwi zane z odbudowa muru oporowego nie wp yn  znacz co ujemnie na zanie-

czyszczenie powietrza. Emisja substancji zanieczyszczaj cych do powietrza b dzie nast powa a w 

wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprz tu budowlanego. Do atmos-

fery b  emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tle-

nek w gla, w glowodory. 

5.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Inwestycja nie ma wp ywu na wody podziemne, a odbudowa muru jedynie usprawni prze-

yw wody. 

5.4. Powierzchnia terenu 

Nie przewiduje si adnej ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego projektowana in-

westycja nie b dzie mia a negatywnego wp ywu na otaczaj ce rodowisko przyrodnicze 

i powierzchni  terenu. 

5.5. wiat ro linny 

Realizacja robót budowlanych nie ingeruje w istniej cy wiat ro linny, ani nie narusza gleby 

w jego okolicach. 

5.6. Infrastruktura techniczna 

W czasie odbudowy muru, ruch ko owy i pieszy odbywa  si  b dzie bez zak óce . 

5.7. Zabytki kultury materialnej 

W bezpo redniej blisko ci odbudowywanych murów, nie stwierdzono obiektów zabytko-

wych. Nie wykonano równie  rozpoznania archeologicznego. 

5.8. ycie i zdrowie ludzi 

Aby unikn  zagro ycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nale y odpowiednio oznakowa  

i zabezpieczy  wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nale y wykonywa  zachowuj c /warunki 

BHP. 
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6. INFORMACJA DOTYCZ CA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 
Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania wyst puj  roboty stwarzaj ce 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 

„Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz cej planu bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, pó . i 1126). W zwi zku z powy szym 
przed przyst pieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowi zany jest spo-
rz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ". 
Zakres robót 

Zakres  robót  obejmuje  odbudow  muru  oporowego  w  ci gu  cieku  R20  w  miejscowo ci  

Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,5 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z 
elementami infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900. 
Istniej ce obiekty budowlane 

Inwestycja ma na celu odbudow  istniej cego muru wraz z opracowaniem koncepcji dzia  
ugoterminowych maj cych na celu regulacj  cieku R20 we wskazanych odcinkach. obiektu w za-

kresie umo liwiaj cym jego dalsza eksploatacj . 

Kolejno  wykonywania robót 
 Organizacja placu budowy 
 Oznakowanie robót 
 Roboty ziemne 
 Roboty rozbiórkowe 
 Roboty budowlano-monta owe 

 Roboty wyko czeniowe 
 Roboty umocnieniowe  
 Roboty porz dkowe 

Wykaz robót budowlanych wyst puj cych przy realizacji inwestycji, których charakter, organiza-
cja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia bezpie-
cze stwa i zdrowia ludzi: 

 roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko przysypania ziemi  lub upadku z 
wysoko ci 

 roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci ponad 5,0 
m – rozbiórka elementów konstrukcyjnych obiektów, 

 roboty wykonywane przy u yciu d wigów, których ci ar poszczególnych elementów 
przekracza 1 ton , 

Rodzaje wykonywanych robót 
 Zagospodarowanie placu budowy 
 Roboty ziemne 
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 Roboty budowlano-monta owe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i elbetowe, 
spawalnicze) 

 Roboty wyko czeniowe 

 Roboty rozbiórkowe 
 Maszyny i urz dzenia techniczne u ytkowane na placu budowy 

Instrukta  pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 Szkolenie pracowników w zakresie BHP 
 Zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia 
 Zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
 Zasady stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i 

obuwia roboczego 
rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykony-

wania robót budowlanych. 
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowi zków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo rednich 
zagro  dla ycia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niew ciwa ogólna organizacja pracy 

 nieprawid owy podzia  pracy lub rozplanowanie zada , 
 niew ciwe polecenia prze onych, 
 brak nadzoru, 
 brak instrukcji pos ugiwania si  czynnikiem materialnym, 
  tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy, 
 brak lub niew ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i ergonomii, 

 dopuszczenie do pracy cz owieka z przeciwwskazaniami lub bez bada  lekarskich; 
b) niew ciwa organizacja stanowiska pracy: 

 niew ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy, 
 nieodpowiednie przej cia i doj cia, 
 brak rodków ochrony indywidualnej lub niew ciwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

c) niew ciwy stan czynnika materialnego: 
 wady konstrukcyjne czynnika materialnego b ce ród em zagro enia, 
 niew ciwa stateczno  czynnika materialnego, 
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 brak lub niew ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce, 
 brak rodków ochrony zbiorowej lub niew ciwy ich dobór, 
 brak lub niew ciwa sygnalizacja zagro , 

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
d) niew ciwe wykonanie czynnika materialnego: 

 zastosowanie materia ów zast pczych, 
 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

e) wady materia owe czynnika materialnego: 
 ukryte wady materia owe czynnika materialnego; 

f) niew ciwa eksploatacja czynnika materialnego: 
 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
 niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
 niew ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana: 
 organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i 

higieny pracy, 
 dba  o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
 organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami zwi zanymi z warunkami rodowiska pracy, 

 dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia technicznego, 
a tak e o sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
 oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 okre lenia podstawowych wymaga  bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej, 

Kierownik budowy powinien podj  stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu: 

 zapewni  organizacj  pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników 
przed zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i 
uci liwych, 
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 zapewni  likwidacj  zagro  dla zdrowia i ycia pracowników g ównie przez 
stosowanie technologii, materia ów i substancji nie powoduj cych takich zagro . 

W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba 

kieruj ca pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia dzia  w 
celu usuni cia tego zagro enia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by  wyposa eni w rodki ochrony indywidual-
nej oraz odzie  i obuwie robocze, zgodnie z tabel  norm przydzia u rodków ochrony indywidual-
nej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowan  przez pracodawc . 

rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników 

tych rodków powinny zapewnia  wystarczaj  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami (np. 
upadek z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku, s uchu). 

Kierownik budowy obowi zany jest informowa  pracowników o sposobach pos ugiwania si  
tymi rodkami. 

Podstawa prawna opracowania: 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pó n.zm.) 
 art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 

pó n.zm.) 
 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pó .zm.) 
 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu 

i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

 rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

 rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

 rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

 rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi ków i 
napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

 rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pó .zm.) 

 rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

 rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze  technicznych 
podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
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7. INWENTARYZACJA CIEKU R-20 GRZMI CA WRAZ Z OBIEKTAMI IN YNIERSKIMI  

7.1. Opis cieku i obiektów in ynierskich wraz z uszkodzeniami 

Przedmiotowy odcinek cieku  zlokalizowany jest w miejscowo ci Grzmi ca wzd  ul. Wiejskiej 

od numeru 52 do skrzy owania z ulic  Spó dzielców numer posesji 2. 

Ciek  cz ciowo  zabezpieczono  murami  oporowymi  zarówno  od  strony  drogi  jak  i  od  strony  

dzia ek prywatnych. Kszta t drogi w planie dostosowany jest do kszta tu koryta cieku. Droga przecina 

cieku w kilku miejscach. 

Szeroko  koryta jest zmienna w górnym biegu nie regularna od 60 cm do 2m. Ciek w dolnym 

biegu zabezpieczony obustronnymi murami oporowymi kamiennymi z bloków granitowych w gór-

nymi biegu mury wykonano w miejscach zagro enia podmyciem poszczególnych posesji 

W ci gu przedmiotowego odcinka cieku zlokalizowano nast puj ce obiekty in ynierskie:  

 20 mostów,  

 39 murów lub odcinków murów oporowych  

7.1.1. Mosty 

Mosty zlokalizowane s  w nast puj cych km cieku 0+065,15 ; 0+357,16 ; 0+486,19 ; 0+574,26 ; 

0+602,94 ; 0+620,96 ; 0+683,88 ; 0+741,49 ; 0+754,74 ; 0+787,54 ; 0+920,18 ; 1+020,16 ; 1+051,47 ; 

1+059,07 ; 1+138,11 ; 1+148,27 ; 1+196,53 ; 1+271,60 ; 1+316,70 ; 1+432,37.   

W celu identyfikacji opisano je jako „M01” z  kolejnym numerem od 01 do 20.  

Most M01 – most zlokalizowany nad potokiem, w km 0+065,15, na odcinku drogi gruntowej, 

. Jest to most kamienny, o konstrukcji sklepienia ukowego.(fot. 1).  

Most M02 – most zlokalizowany nad potokiem, w km 0+357,16 w skosie ul. Wiejskiej. Jest to 

most kamienny, o p askiej konstrukcji sklepienia ( kamienne p yty oparte na przyczó kach). Kon-

strukcja przyczó ków równie  jest kamienna. Konstrukcje oporowe (skrzyd a) oraz belki podpor -

czowe od dolnej i górnej wody zosta y zabezpieczone betonem. Na mo cie znajduje sie jezdnia as-

faltowa, brak jest chodników, wyst puj  stalowe balustrady. (fot. 42 do 51). 

Most wykonany z kamiennych ciosów nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci e-

niu konstrukcji. Za obiektem stwierdzono wyp ukanie materia u zasypowego konstrukcji podpór 

oraz osuni cie skarp. 

Most M03 – most (przepust) zlokalizowany w km 0+486,19, przebiega na prywatnej dzia ce. 

Jest to obiekt o pomo cie zbudowanym z stalowych kszta towników na których wsparte s elbe-
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towe p yty, (kszta towniki oparte bezpo rednio na przyczó kach). Konstrukcja przyczó ków jest 

prawdopodobnie kamienna i zabezpieczona betonem. Na mo cie znajduje sie stalowe ogrodzenie 

od dolnej wody. (fot. 66 do 74). 

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no podmycia konstrukcji podpór, erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no nej, korozj  stalo-

wych belek oraz zawilgocenia i wykwity na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  ob-

ni  no no  obiektu, a na pewno obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M04 – most zlokalizowany nad ul. Wiejska, w km 0+574,26. Jest to most kamienny, o 

konstrukcji sklepienia ukowego. Konstrukcje oporowe przylegaj ce do obiektu od dolnej i górnej 

wody równie  wykonano z kamienia. Na mo cie znajduje sie jezdnia asfaltowa,  wyst puj  stalowe 

balustrady. (fot. 102 do 112). 

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no rozleg  erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no nej, oraz zawilgocenia i wykwity na ele-

mentach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  obiektu, a na pewno obni aj  je-

go trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M05 – most zlokalizowany w km 0+602,94. Jest to most ceglany, o konstrukcji sklepie-

nia ukowego. Konstrukcje oporowe przylegaj ce do obiektu od dolnej i górnej wody wykonano z 

kamienia. (fot. 117 do 121). 

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no ubytki materia u, rozleg  erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no nej, oraz zawilgocenia, 

wegetacj  ro linno ci i wykwity na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no-

no  obiektu, a napewno obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M06 – most zlokalizowany w km 0+620,96. Jest to most o ceglanych przyczó kach ob-

murowanych betonem. Konstrukcj  no  stanowi  stalowe belki na których opieraj  si elbeto-

we elementy  Konstrukcje oporowe przylegaj ce do obiektu od dolnej i górnej wody wykonano z 

ceg y. Na obiekcie i przylegaj cym murze znajduje si  drewniany parkan.(fot. 125 do 132).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no ubytki i odspojenia materia u, rozleg  erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no nej, korozj  

stalowych belek no nych oraz zawilgocenia, wegetacj  ro linno ci i wykwity na elementach kon-
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strukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  obiektu, a na pewno obni aj  jego trwa  i 

przyspieszaj  dlasz  jego degradacj . 

Most M07 – most zlokalizowany w km 0+683,88. Jest to most ceglany, o konstrukcji sklepie-

nia ukowego.  Od górnej wody nad ucze jest zabezpieczone warstw  betonu. Dodatkowy pomost 

na obiekcie wykonany jest z stalowych belek i elbetu. Konstrukcje oporowe przylegaj ce do 

obiektu od górnej wody wykonano z kamienia. Na obiekcie znajduj  si  stalowe balustrady. (fot. 

137 do 146). 

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no znaczne ubytki i odspojenia materia u, rozleg  erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no-

nej, podmycia i wyp ukania materia u spod podpór oraz zawilgocenia, wegetacj  ro linno ci i wy-

kwity na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  obiektu, a napewno 

obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M08 – most zlokalizowany w km 0+741,49. Jest to most o ceglano - kamiennych przy-

czó kach . Konstrukcj  no  stanowi  stalowe belki na których opieraj  si elbetowe oraz cegla-

ne elementy  Konstrukcje oporowe przylegaj ce do obiektu od  górnej wody wykonano z kamienia 

i betonu. Na obiekcie od górnej wody znajduje si  drewniany parkan.(fot. 165 do 176).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no ubytki i odspojenia materia u, rozleg  erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no nej, korozj  

stalowych belek no nych,  podmycia i wyp ukania materia u spod podpór oraz zawilgocenia, wege-

tacj  ro linno ci i wykwity na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  

obiektu, a napewno obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M09 – most zlokalizowany w km 0+754,74. Jest to most o kamiennych przyczó kach . 

Konstrukcj  no  stanowi  stalowe belki na których opieraj  si elbetowe elementy  Konstrukcje 

oporowe przylegaj ce do obiektu od  górnej i dolnej wody wykonano z kamienia i cz ciowo 

wzmocniono betonem..(fot. 178 do 184).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no ubytki i odspojenia materia u, odspojenie korpusu podpory od gruntu, rozleg  erozj  materia u 

podpór oraz konstrukcji no nej, korozj  stalowych belek no nych,  podmycia i wyp ukania materia-

u spod podpór oraz zawilgocenia, wegetacj  ro linno ci i wykwity na elementach konstrukcyj-
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nych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  obiektu, a na pewno obni aj  jego trwa  i przyspie-

szaj  dlasz  jego degradacj . 

Most M10 – most zlokalizowany w km 0+787,54. Jest to most o kamiennych przyczó kach . 

Konstrukcj  no  stanowi elbetowa p yta opieraj ca si  bezpo rednio na kamiennych przyczó -

kach.  Konstrukcje oporow  przylegaj  do obiektu od  górnej wody wykonano z kamienia.  Na 

obiekcie od górnej wody znajduje si  drewniany parkan.(fot. 193 do 204).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no ubytki i odspojenia materia u, rozleg  erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no nej,  pod-

mycia i wyp ukania materia u spod podpór oraz zawilgocenia, wegetacj  ro linno ci i wykwity na 

elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  obiektu, a na pewno obni aj  

jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M11 – most zlokalizowany w km 0+920,18. Jest to most o kamiennych przyczó kach . 

Konstrukcj  no  stanowi  stalowe belki zespolone z elbetow  p yt  opieraj  si  bezpo rednio 

na kamiennych przyczó kach.  Konstrukcje oporow  przylegaj  do obiektu od  górnej wody wy-

konano z kamienia. Dodatkowo belki podpor czowe maj  konstrukcj  sklepienia. Na obiekcie 

znajduje si  murek pe ni cy funkcj  balustrady.(fot. 245 do 256).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no p kni cia, ubytki i odspojenia materia u, rozleg  erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no-

nej, korozj  stalowych belek no nych,  podmycia i wyp ukania materia u spod podpór oraz zawil-

gocenia,  wegetacj  ro linno ci  i  wykwity  na  elementach  konstrukcyjnych.  Uszkodzenia  te  mog  

obni  no no  obiektu, a na pewno obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M12 – most zlokalizowany w km 1+020,16. Jest to most o kamiennych przyczó kach . 

Konstrukcj  no  stanowi elbetowa p yta opieraj ca si  bezpo rednio na kamiennych przyczó -

kach.  Konstrukcje oporow  przylegaj  do obiektu od  górnej i dolnej wody wykonano z kamie-

nia.  Na obiekcie znajduj  si  stalowe balustrady.(fot. 281 do 283).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no nieznaczn  erozj  materia u konstrukcji no nej, zawilgocenia i wykwity na elementach kon-

strukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  obiektu, a na pewno obni aj  jego trwa  i 

przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 
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Most M13 – most zlokalizowany w km 1+051,47. Jest to most o przyczó kach wykonanych z 

betonowych elementów prefabrykowanych. Konstrukcj  no  stanowi  stalowe belki zespolone z 

elbetow  p yt  opieraj  si  bezpo rednio na przyczó kach z betonowych elementów prefabry-

kowanych.  Konstrukcje oporow  przylegaj  do obiektu od  górnej wody wykonano z kamienia. 

Na obiekcie znajduje si  jezdnia asfaltowa, od dolnej wody drewniano - stalowa konstrukcja pe -

ni ca funkcj  balustrady, a od górnej siatka ogrodzeniowa od posesji.(fot. 288 do 293).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no ubytki i odspojenia materia u, erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no nej, korozj  stalo-

wych belek no nych,  podmycia i wyp ukania materia u spod podpór oraz zawilgocenia i wykwity 

na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  obiektu, a na pewno obni-

aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M14 – most zlokalizowany w km 1+059,07, wjazd na posesje. Jest to most o kamien-

nych przyczó kach . Konstrukcj  no  stanowi prefabrykowana elbetowa p yta opieraj  si  

bezpo rednio na kamiennych przyczó kach.  Konstrukcje oporow  przylegaj  do obiektu od  gór-

nej i dolnej wody wykonano z kamienia.(fot. 294 do 296).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no nieznaczn  erozj  materia u konstrukcji no nej, zawilgocenia i wykwity na elementach kon-

strukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  obiektu, a na pewno obni aj  jego trwa  i 

przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M15 – most zlokalizowany w km 1+138,11. Jest to most o elbetowych przyczó kach 

wykonanych z prefabrykatów . Konstrukcj  no  stanowi prefabrykowana elbetowa p yta opie-

raj  si  bezpo rednio  na  elbetowych  przyczó kach.   Konstrukcje  oporow  przylegaj  do  

obiektu od  górnej wody wykonano z kamienia od dolnej konstrukcja oporowa jest wzmocniona 

betonow  ok adzin .(fot. 309 do 311).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no p kni cia, ubytki i odspojenia materia u, rozleg  erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no-

nej, odmycia i wyp ukania materia u spod podpór oraz zawilgocenia, wegetacj  ro linno ci i wy-

kwity na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  obiektu, a napewno 

obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dlasz  jego degradacj . 
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Most M16 – most zlokalizowany w km 1+148,27, wjazd na posesje. Jest to most o elbeto-

wych przyczó kach wykonanych z prefabrykatów . Konstrukcj  no  stanowi elbetowa p yta 

opieraj  si  bezpo rednio na elbetowych przyczó kach.  Konstrukcje oporow  przylegaj  do 

obiektu od dolnej wody wykonano z kamienia i cz ciowo wzmocniono betonem oraz z elemen-

tów prefabrykowanych. Od górnej wody natomiast mur oporowy wykonany jest z kamienia a z 

jednej strony wzmocniony betonow  ok adzin . Na obiekcie znajduj  sie metalowe balustrady. 

(fot. 314 do 317).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no p kni cia, ubytki i odspojenia materia u, erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no nej,   oraz 

zawilgocenia, wegetacj  ro linno ci i wykwity na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mo-

 obni  no no  obiektu, a na pewno obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degra-

dacj . 

Most M17 – most zlokalizowany w km 1+138,11. Jest to most o kamiennych przyczó kach. 

Konstrukcj  no  stanowi  stalowe belki zespolone z elbetow  p yt  opieraj  si  bezpo rednio 

na przyczó kach.  Konstrukcje oporow  przylegaj  do obiektu od  górnej wody wykonano z ka-

mienia oraz betonowych elementów od dolnej konstrukcja oporowa jest wykonana z kamie-

nia.(fot. 324 do 326).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no p kni cia, ubytki i odspojenia materia u, erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no nej, koro-

zj  stalowych belek no nych,  podmycia i wyp ukania materia u spod podpór oraz zawilgocenia, 

wegetacj  ro linno ci i wykwity na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no-

no  obiektu, a na pewno obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M18 – most zlokalizowany w km 1+271,60. Jest to most o kamiennych przyczó kach. 

Konstrukcj  no  stanowi elbetowe prefabrykowany d wigary, na których dodatkowo wykona-

no betonow  p yt  pomostow .  Konstrukcje oporow  przylegaj  do obiektu od dolnej i górnej 

wody wykonano z kamienia. (fot. 348 do 352).  

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no p kni cia, ubytki i odspojenia materia u, rozleg  erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no-

nej, korozj  zbrojenia belek no nych,  podmycia i wyp ukania materia u spod podpór oraz zawil-
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gocenia,  wegetacj  ro linno ci  i  wykwity  na  elementach  konstrukcyjnych.  Uszkodzenia  te  mog  

obni  no no  obiektu, a na pewno obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most M19 – most zlokalizowany w km 1+316,70. Jest to most o kamiennych przyczó kach. 

Konstrukcj  no  stanowi  monolityczna  elbetowa   p yta  opieraj  si  bezpo rednio  na  przy-

czó kach. Dodatkowo na p ycie u ono betonowe elementy (od dolnej wody). Od górnej wody 

cz  belki gzymsowej wspiera si  na drewnianej belce na której u ono betonowe p yty. Kon-

strukcje oporow  przylegaj  do obiektu od  górnej i dolnej wody wykonano z kamienia. Na 

obiekcie znajduj  si  stalowe balustrady. (fot. 364 do 368). 

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no p kni cia, ubytki i odspojenia materia u, erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no nej, koro-

zj  stalowych elementów, p kni cia i korozj  (gnicie) drewnianych belek oraz zawilgocenia, wege-

tacj  ro linno ci i wykwity na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  

obiektu, a na pewno obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

Most 20 – most zlokalizowany w km 1+432,37. Jest to most o kamiennych przyczó kach cz -

ciowo wzmacnianych betonem.  Konstrukcj  no  stanowi  stalowe belki zespolone z elbetow  

yt  opieraj  si  bezpo rednio na przyczó kach.. Konstrukcje oporow  przylegaj  do obiektu 

od  górnej i dolnej wody wykonano z kamienia. Na obiekcie znajduje si  siatka ogrodzeniowa. (fot. 

403 do 412). 

Na obiekcie nie stwierdzono uszkodze wiadcz cych o przeci eniu konstrukcji. Stwierdzo-

no p kni cia, ubytki i odspojenia materia u, rozleg  erozj  materia u podpór oraz konstrukcji no-

nej, korozj  stalowych belek no nych,  podmycia i wyp ukania materia u spod podpór, odspojenie 

korpusu podpory od gruntu, ubytki materia u zasypowego oraz zawilgocenia, wegetacj  ro linno-

ci i wykwity na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia te mog  obni  no no  obiektu, a na 

pewno obni aj  jego trwa  i przyspieszaj  dalsz  jego degradacj . 

7.1.2. Mury oporowe 

Mury oporowe wyst puj ce w obr bie przedmiotowego odcinka cieku s  wykonane z blo-

ków kamiennych czonych zapraw  lub nie spajanych. Wyst puj  równie  mury ceglane czone 

zapraw  oraz niewielkie murki wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych czonych 

zapraw  lub nie spajanych. Mury podtrzymuj ce skarp  maj  z regu y sta  lub liniowo zmienn  

wysoko . Mury podtrzymuj ce koron  drogi (od strony cieku) maj  wysoko  nieregularnie 
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zmienn , dostosowan  do dna cieku. Na skutek sta ego podmywania murów oraz wyp ukiwania 

zaprawy i bloków kamiennych przez nurt rzeki konieczne jest okresowe uzupe nianie uniesionego 

przez wod  materia u i umacnianie podstawy murów. Realizowane jest to przez wykonywanie od-

sadzek betonowych ( elbetowych). W miejscach szczególnie nara onych na szybko p yn  wod  

(zakola) widocznych jest po kilka „pi ter” kolejnych odsadzek.  

Odwodnienie murów i zasypki murów odbywa si  za pomoc  s czków i rur  przeprowadzo-

nych przez korpusy. Woda przeprowadzana przez otwory w murze do cieku. 

Na przedmiotowym odcinku cieku zaobserwowano ponadto lokalnie miejsca znacznych znie-

kszta ce  i niestateczno ci skarp, szczególnie wyst puj ce na odcinkach zlokalizowanych bezpo-

rednio przy korycie cieku, na których nie wyst puj  mury oporowe. 

W celu inwentaryzacji uszkodze  i oceny stanu technicznego mury oporowe oznaczono sym-

bolem MO oraz kolejnym numerem od 01 do 37.  

Mur MO 01 – mur podtrzymuj cy skarp  (fot. 31 do 37), zlokalizowany jest w km 0+256,39 – 

0+292,04. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . D ugo  mu-

ru wynosi oko o 35,7 m, wysoko  jest zmienna dostosowana do ukszta towania terenu oraz dna 

cieku. Budowa muru jest jednolita.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego wytrzyma , niew ciw  prac  lub trwa  elementów konstrukcyjnych 

Mur MO 02 – mur podtrzymuj cy skarp  (fot. 72 do 74), zlokalizowany jest w km 0+479,55 – 

0+492,64. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . D ugo  mu-

ru wynosi oko o13,1 m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do ukszta towania terenu oraz 

dna cieku. Na ostatnich paru metrach mur jest znacznie odchylony od pionu. Budowa muru jest 

jednolita.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego wytrzyma  lub niew ciw  prac . Stwierdzono jedynie obecno  porostów na mu-

rze w postaci mchów, które nie maj  zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie 

na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw ce-

mentowych. 
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Mur MO 03 – mur podtrzymuj cy skarp  (fot. 75 do 87), zlokalizowany jest w km 0+479,55 – 

0+507,42. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . D ugo  mu-

ru wynosi oko o 57,6 m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do ukszta towania terenu oraz 

dna cieku. Na ostatnich paru metrach mur jest odchylony od cieku. Budowa muru jest jednolita. 

Na murze zamontowane jest ogrodzenie od posesji oraz wsparta k adka wybudowana prawdopo-

dobnie przez w ciciela, wiadczy  o tym mo e nie najlepiej wykonane prawobrze ne podparcie ( 

patrz c zgodnie z kilometra em) 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Zaobserwowano ubytki i p kni cia w spoinowaniu muru dodatko-

wo wyst puj  liczne wyp ukania i podmycia muru, które mog  wp ywa  na wytrzyma  i statecz-

no   konstrukcji. Stwierdzono obecno  ro linno ci  na murze w postaci mchów i traw, które nie 

maj  zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzy-

muj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowych. 

Mur MO 04 –  mur podtrzymuj cy skarp  (fot. 93 do 104), zlokalizowany jest w km 0+540,15 

– 0+571,99.. D ugo  muru wynosi oko o 34,5 m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do 

ukszta towania terenu.. Budowa muru jest niejednolita. Mur wykonany z kamiennych bloków spo-

inowanych zapraw  cementow . W murze wyst puj  wtr cenia kamienia naturalnego oraz up-

kowego. Kamienie s  ró nej frakcji. Niejednolito  muru mo e wiadczy  o dokonywanych napra-

wach. Mur opiera si  na elbetowym fundamencie.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Zaobserwowano ubytki i p kni cia w spoinowaniu muru. Dodat-

kowo wyst puj  liczne wyp ukania i podmycia fundamentu muru, które mog  wp ywa  na wy-

trzyma  i stateczno   konstrukcji.  Na fundamencie wyst puj  miejscowe raki czyli miejsca nie-

dowibrowanego betonu, które wp ywaj  na trwa  materia u.  Stwierdzono obecno  ro linno ci  

na murze w postaci mchów i traw, które nie maj  zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  

one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z 

zapraw cementowych. 

Mur  MO  05 –  mur  podtrzymuj cy  skarp  (fot.  111  do  117),  zlokalizowany  jest  w  km  

0+578,92 – 0+599,44. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 
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ugo  muru wynosi oko o 34,5 m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do ukszta towania 

terenu. Budowa muru jest jednolita.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Zaobserwowano ubytki i p kni cia w spoinowaniu muru oraz to-

warzysz ce  im  wapienne  zacieki.  Stwierdzono  wegetacj  drzew  na  skarpie,  które  mog  os abia  

konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  i stateczno   konstrukcji. W jednym miejscu za-

obserwowano wro ni te drzewo w mur i towarzysz ce mu wokó  sp kania muru.  Pod ko cem 

muru stwierdzono ubytki materia u konstrukcyjnego, kamienia oraz uszkodzenie rury PCV.  Zaob-

serwowano obecno  ro linno ci  na murze w postaci mchów i traw, które nie maj  zbyt duzego 

wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która 

skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowych. 

Mur MO 06 i MO 07  – mur oporowy zabezpieczaj cy posesj  oraz koron  drogi (fot. 122 do 

127), zlokalizowany jest w km 0+606,67 – 0+619,07. D ugo  muru wynosi oko o 12,3 m, czyli cz-

nie 24,6, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do ukszta towania terenu. Budowa muru jest 

niejednolita. Mur wykonany z ceg y, prefabrykowanych bloczków betonowych oraz kamiennych 

bloków spoinowanych zapraw  cementow . Miejscowo wida  naprawy w postaci otynkowanych 

odcinków muru.  Dodatkowo mury wspieraj  si  na elbetowym fundamencie o zmiennej wysoko-

ci. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Zaobserwowano ubytki i p kni cia w spoinowaniu muru oraz to-

warzysz ce im wapienne wykwity zw aszcza na cz ci ceglanej, które mog  os abia  konstrukcj  

oporow  i wp ywa  na wytrzyma  konstrukcji.  Zaobserwowano obecno  ro linno ci  na murze 

w postaci mchów i traw, które nie maj  zbyt du ego wp ywu na kamie  lecz na elementy ceglane, 

tak. Zatem wilgo  zatrzymywana przez ro linno  na elementach ceglanych i spoinach cemento-

wych skraca ich trwa . 

Mur  MO  08 –  mur  podtrzymuj cy  skarp  (fot.  132),  zlokalizowany  jest  w  km  0+622,91  –  

0+623,34. D ugo  muru wynosi oko o 0,5 m, wysoko  muru jest zmienna. Budowa muru jest nie-

jednolita. Mur wykonany z cegie   spoinowanych zapraw  cementow  oraz elbetu. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Zaobserwowano ubytki i p kni cia w spoinowaniu muru oraz ce-
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gie . Stwierdzono wegetacj  drzew na skarpie, które mog  os abia  konstrukcj  oporow  i wp y-

wa  na wytrzyma  i stateczno   konstrukcji. Stwierdzono obecno  rozleg ej ro linno ci  na 

murze w postaci mchów i traw które zatrzymuj c wilgo  i skracaj  trwa  poro ni tych materia-

ów. 

Mur MO 09– mur oporowy zabezpieczaj cy posesj  i skarp  (fot. 152 do 157 i 161), zlokali-

zowany jest w km 0+713,02 – 0+738,26. D ugo  muru wynosi oko o 24,5, wysoko  muru jest nie-

regularna dostosowana do ukszta towania terenu. Budowa muru jest niejednolita. Mur wykonany 

z kruszywa pochodzenia naturalnego, kamieni oraz ró nego rodzaju gruzów. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono rozleg e uszkodzenia, p kni cia i ubytki materia u 

konstrukcyjnego, które mog  os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  konstruk-

cji. Wyst puj  liczne i rozleg e ubytki spoinowania oraz podmycia muru. Zaobserwowano obecno  

ro linno ci  na murze w postaci mchów i traw oraz pojedynczych drzew, które przy tak z ym stanie 

konstrukcji znacznie przyczyniaj  si  do obni enia trwa ci muru. 

Mur MO 10– mur oporowy zabezpieczaj cy skarp   (fot. 158 do 160 ; 162 do 164), zlokalizo-

wany jest w km 0+718,75 – 0+738,26. D ugo  muru wynosi oko o 21,0, wysoko  muru jest niere-

gularna dostosowana do ukszta towania terenu. Budowa muru jest niejednolita. Mur wykonany z 

kruszywa pochodzenia naturalnego i kamieni . 

Na powierzchni muru stwierdzono rozleg e uszkodzenia, p kni cia i ubytki materia u kon-

strukcyjnego, które mog  os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  konstrukcji. 

Wyst puj  liczne i rozleg e wyp ukania kruszywa, jego rozsegregowanie oraz podmycia muru. Za-

obserwowano obecno  ro linno ci  na murze w postaci mchów i traw, które przy tak z ym stanie 

konstrukcji znacznie przyczyniaj  si  do obni enia trwa ci muru. 

Mur MO 11 –  mur  podtrzymuj cy  skarp  (fot.  186  do  193),  zlokalizowany  jest  w  km  

0+756,79 – 0+785,78. D ugo  muru wynosi oko o 30,5 m, wysoko  muru jest sta a. Budowa muru 

jest niejednolita. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . W mu-

rze wyst puj  miejsca starego i nowego muru. Stara cz  muru zbudowana z kamieni o ró nej 

frakcji. Mur w wi kszej cz ci wspiera si  na elbetowym fundamencie.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Zaobserwowano ubytki i p kni cia w spoinowaniu muru. Dodat-
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kowo wyst puj  liczne wyp ukania i podmycia konstrukcji muru jak i jej fundamentu, które mog  

wp ywa  na wytrzyma  i stateczno   konstrukcji.  Na fundamencie wyst puj  miejscowe raki 

czyli miejsca niedowibrowanego betonu, które wp ywaj  na trwa  materia u.  Stwierdzono 

obecno  ro linno ci  na murze w postaci mchów i traw, które nie maj  zbyt duzego wp ywu na 

kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa-

 spoin wykonanych z zapraw cementowch. 

Mur MO 12 – mur podtrzymuj cy skarp  (fot. 210 do 212 ;i 215 do 231 ), zlokalizowany jest 

w km 0+806,01 – 0+850,29. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cemen-

tow . D ugo  muru wynosi oko o 43,2 m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do ukszta -

towania terenu oraz dna cieku.. Budowa muru jest jednolita. Na murze wsparta jest  k adka wybu-

dowana prawdopodobnie przez w ciciela. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  b  wytrzyma . Stwierdzono obecno  ro linno ci  na murze w 

postaci mchów i traw, które nie maj  zbyt du ego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie 

na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw ce-

mentowych. 

Mur MO 013 – mur zabezpieczaj cy skarp  drogi (fot. 233 do 237), zlokalizowany jest w km 

0+865,94 – 0+885,20. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 19,5 m, wysoko  muru jest sta a. Budowa muru jest jednolita.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Zaobserwowano ubytki i p kni cia w spoinowaniu muru. Stwier-

dzono wegetacj  drzew na skarpie, które mog  os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wy-

trzyma  i stateczno   konstrukcji. W jednym miejscu zaobserwowano rozleg e p kni cie muru 

spowodowane prawdopodobnie s siedztwem drzewa. Zaobserwowano obecno  ro linno ci  na 

odsadzce muru w postaci mchów i traw, które nie maj  zbyt duzego wp ywu na kamie  i beton.  

Mur MO 014 – mur zabezpieczaj cy skarp  drogi (fot. 240 do 248), zlokalizowany jest w km 

0+899,21 – 0+918,24. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 19,0 m, wysoko  muru jest sta a. Budowa muru jest jednolita.  
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Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Zaobserwowano wapienne zacieki w okolicach odwodnienia muru 

oraz miejscowy ubytek kamienia. Zaobserwowano obecno  ro linno ci  na odsadzce muru w po-

staci mchów i traw, które nie maj  zbyt du ego wp ywu na kamie  i beton.  

Mur MO 15 – mur podtrzymuj cy skarp  (fot. 259,261), zlokalizowany jest w km 0+941,33 – 

0+919,14.  Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . D ugo  mu-

ru wynosi oko o 8,5 m, wysoko  muru jest sta a. Budowa muru jest jednolita.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Zaobserwowano jedynie obecno  ro linno ci  

na murze w postaci mchów i traw, które nie maj  zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  

one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z 

zapraw cementowch. 

Mur MO 16 – mur zabezpieczaj cy skarp  posesji (fot. 269 do 276), zlokalizowany jest w km 

0+992,94 – 1+017,88.  Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 25,5 m, wysoko  muru jest sta a. Budowa muru jest jednolita. Kon-

strukcja cz ciowo wspiera si  na betonowej odsadzce. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Stwierdzono miejscowe wykwity i zacieki wa-

pienne. Zaobserwowano obecno  nielicznej ro linno ci  na murze w postaci mchów, które nie ma-

 zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c 

wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowych. 

Mur  MO  17 –  mur  podtrzymuj cy  skarp  (fot.  275,  277  do  281),  zlokalizowany  jest  w  km  

0+970,26 – 0+996,34.  Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 24,5 m, wysoko  muru jest zmienna. Budowa muru jest jednolita. 

Konstrukcja cz ciowo wspiera si  na betonowej odsadzce. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Stwierdzono pionowe p kni cie na czeniu mu-

ru wy szego i ni szego. Nale y zauwa , e wysoko  ni szego muru jest zbyt niska i nie zabezpie-

cza dobrze terenu powy ej, wiadcz  o tym zalegaj ce worki z piaskiem.  W bliskiej obecno ci mu-
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ru na posesji znajduj  si  wegetuj ce krzaki oraz drzewa os abiaj ce konstrukcj  muru.  Zaobser-

wowano obecno  nielicznej ro linno ci  na murze w postaci mchów, które nie maj  zbyt du ego 

wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która 

skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowych. 

Mur  MO  18  –  mur podtrzymuj cy skarp  (fot.280 do 281), zlokalizowany jest w km 

1+016,64– 1+017,88. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 1,5 m, wysoko  jest sta a. Budowa muru jest jednolita.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego wytrzyma , niew ciw  prac  lub trwa  elementów konstrukcyjnych 

Mur MO 19 i  MO 20 – mur zabezpieczaj cy skarp  posesji (fot. 284 do 289), zlokalizowany 

jest w km 1+022,46 – 1+049,11.  Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  ce-

mentow . D ugo  jednego muru wynosi oko o 26,5 m cznie 53,0, wysoko  muru jest sta a. Bu-

dowa muru jest jednolita.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Stwierdzono miejscowe zacieki i zawilgocenia 

muru. Zaobserwowano obecno  nielicznej ro linno ci  na murze w postaci mchów, które nie maj  

zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c 

wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowch. 

Mur MO 21 i  MO 22 – mur zabezpieczaj cy skarp  posesji (fot. 294 do 295), zlokalizowany 

jest w km 1+053,99 – 1+057,66.  Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  ce-

mentow . D ugo  jednego muru wynosi oko o 4,0 m, drugiego 4,5 m, acznie 8,5, wysoko  muru 

jest sta a. Budowa muru jest jednolita.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Stwierdzono miejscowe podmycie muru. Zaob-

serwowano obecno  nielicznej ro linno ci  na murze w postaci mchów, które nie maj  zbyt duze-

go wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , któ-

ra skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowch. 

Mur MO 23 i MO 24 – mur zabezpieczaj cy skarp  posesji i drogi (fot. 297 do 310), zlokali-

zowany jest w km 1+060,57 – 1+126,55.  Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych za-
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praw  cementow . D ugo  jednego muru wynosi oko o 67,0 m, drugiego 65,0m, acznie 133,0, 

wysoko  jest zmienna dostosowana do ukszta towania terenu oraz dna cieku. Budowa muru jest 

jednolita. Konstrukcja cz ciowo wspiera si  na betonowym fundamencie 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Stwierdzono miejscowe podmycie muru i odsa-

dzek. Zauwa ono miejscowe ubytki korony muru. Miejscowe wapienne zacieki i wykwity w s -

siedztwie odwodnienia muru. Zaobserwowano obecno  nielicznej ro linno ci  na murze w postaci 

mchów, które nie maj  zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowa-

niu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowych. 

Mur MO 25– mur zabezpieczaj cy skarp  posesji (fot. 297 do 310), zlokalizowany jest w km 

1+129,38 – 1+146,44.  D ugo  muru wynosi oko o 16,5 m, wysoko  jest zmienna dostosowana do 

ukszta towania terenu oraz dna cieku. Budowa muru jest jednolita. Mur  wykonany z betonu.  Kon-

strukcja cz ciowo wspiera si  na betonowym fundamencie. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Stwierdzono miejscowe zarysowania i sp kania muru, którym to-

warzysz  wapienne zacieki i wykwity. Na wi kszych powierzchniach odspojeniu uleg a wierzchnia 

warstwa betonu. Zaobserwowano obecno  licznej ro linno ci  na murze w postaci mchów, które 

zatrzymuj c wilgo  skracaj c trwa  betonowych cz ci muru. 

Mur  MO  26–  mur  zabezpieczaj cy  skarp  drogi  (fot.  312  ;  314),  zlokalizowany  jest  w  km  

1+129,38 – 1+146,44.  D ugo  muru wynosi oko o 17,0 m, wysoko  jest zmienna dostosowana do 

ukszta towania terenu oraz dna cieku. Budowa muru jest niejednolita. Mur  wykonany z kamien-

nych bloków spoinowanych zapraw  cementow  (cz  nowa) oraz z betonu (cz  stara).   

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Stwierdzono miejscowe wapienne zacieki i wy-

kwity w starej cz ci  muru, które mog  os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  

konstrukcji. Zaobserwowano obecno  licznej ro linno ci  na starej cz ci muru w postaci mchów, 

które zatrzymuj c wilgo  skracaj c trwa  betonowych cz ci muru. 

Mur  MO  27– mur zabezpieczaj cy skarp  (fot. 316 do 325), zlokalizowany jest w km 

1+150,00 – 1+195,53.  D ugo  muru wynosi oko o 46,0 m, wysoko  jest zmienna dostosowana do 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – po-
wód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
 

 

32

 

ukszta towania terenu oraz dna cieku. Budowa muru jest niejednolita. Mur  wykonany z prefabry-

kowanych elementów betonowych oraz z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cemento-

.   

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Stwierdzono brak spoinowania mi dzy prefabry-

kowanymi elementami betonowymi dodatkowo dostrze ono p kni cia oraz ubytki prefabrykatów,  

które mog  os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  oraz stateczno  konstrukcji.  

Na kamiennych cz ciach muru zaobserwowano zacieki i zawilgocenia.  

Mur  MO  28– mur zabezpieczaj cy skarp  (fot. 316 do 325), zlokalizowany jest w km 

1+150,00 – 1+195,53.  D ugo  muru wynosi oko o 45,0 m, wysoko  jest zmienna dostosowana do 

ukszta towania terenu oraz dna cieku. Budowa muru jest niejednolita. Mur  wykonany z prefabry-

kowanych elementów betonowych oraz z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cemento-

.   

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Stwierdzono brak spoinowania mi dzy prefabry-

kowanymi elementami betonowymi dodatkowo dostrze ono p kni cia oraz ubytki prefabrykatów. 

Elementy prefabrykowane na do  d ugim odcinku zosta y w wi kszo ci obro ni te traw , co mo e 

os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  i stateczno  konstrukcji.   

Mur  MO  29– mur zabezpieczaj cy skarp  posesji (fot. 327,330), zlokalizowany jest w km 

1+197,20 – 1+218,55.  Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 21,0m, wysoko  muru jest sta a. Budowa muru jest jednolita. Kon-

strukcja cz ciowo wspiera si  na betonowej odsadzce. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Stwierdzono miejscowe zacieki i zawilgocenia 

muru. Zaobserwowano obecno  nielicznej ro linno ci  na murze w postaci mchów, które nie maj  

zbyt du ego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c 

wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowych. 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – po-
wód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
 

 

33

 

Mur  MO  30– mur zabezpieczaj cy skarp  posesji (fot. 327,330), zlokalizowany jest w km 

1+197,20 – 1+206,78.  Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 10,0m, wysoko  muru jest sta a. Budowa muru jest jednolita.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac  lub wytrzyma . Zaobserwowano obecno  nielicznej ro linno ci  

na murze w postaci mchów, które nie maj  zbyt du ego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one 

ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z za-

praw cementowych. 

Mur  MO  31– mur zabezpieczaj cy skarp  posesji (fot. 331,333,336,338,340,342,344,345), 

zlokalizowany jest w km 1+215,78 – 1+269,49.  Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowa-

nych zapraw  cementow . D ugo  muru wynosi oko o 54,0m, wysoko  muru jest zmienna dosto-

sowana do ukszta towania terenu oraz dna cieku. Budowa muru jest niejednolita. Mur  wykonany 

w ca ci z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow  który mo na podzieli  na cz  

now  oraz cz  star .   

Na powierzchni muru stwierdzono istotne uszkodzenia które wskazuj  na przeci enia kon-

strukcji. Stwierdzono obsuni cie si  cz ci konstrukcji do cieku, ubytki kamiennych bloków, ubytki 

spoinowania muru. Zaobserwowano obecno  licznej ro linno ci  na murze w postaci mchów i 

traw, które nie maj  zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu 

muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowch. 

Mur MO 32 – mur podtrzymuj cy skarp  (fot. 336,337,339,341,343,346 do 348), zlokalizo-

wany jest w km 1+245,10 – 1+269,49. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapra-

 cementow . D ugo  muru wynosi oko o 25,0m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do 

ukszta towania terenu i cieku. Budowa muru jest jednolita.  

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na  jego  niew ciw  prac .  Zaobserwowano  liczne  ubytki  i  p kni cia  w  spoinowaniu  muru  

oraz towarzysz ce im wapienne zacieki. Stwierdzono wegetacj  drzew na skarpie, które mog  

os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  i stateczno   konstrukcji. W kilku miej-

scach zaobserwowano wro ni te drzewa w mur i towarzysz ce mu wokó  sp kania muru.  Stwier-

dzono ubytki materia u konstrukcyjnego, kamienia oraz miejscowe podmycia muru które mog  

os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  oraz stateczno  konstrukcji.  Zaobser-
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wowano obecno  ro linno ci  na murze w postaci mchów i traw, które nie maj  zbyt duzego 

wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która 

skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowych. 

Mur MO 33 – mur podtrzymuj cy skarp  (fot. 354,357,359,361 do 364), zlokalizowany jest w 

km 1+269,49  – 1+314,13. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cemento-

. D ugo  muru wynosi oko o 41,5m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do ukszta to-

wania terenu i cieku. Budowa muru jest jednolita. Konstrukcja cz ciowo wspiera si  na betonowej 

odsadzce. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Zaobserwowano wapienne zacieki oraz zawilgocenia, g ównie w 

okolicach odwodnienia muru. Stwierdzono miejscowe podmycia oraz ubytki odsadzek betono-

wych, które mog  os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  i stateczno   kon-

strukcji.  Zaobserwowano obecno  ro linno ci  na murze w postaci mchów i traw, które nie maj  

zbyt du ego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c 

wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowych. 

Mur  MO  34 –  mur  podtrzymuj cy  skarp  (fot.  358  do  364),  zlokalizowany  jest  w  km  

1+269,49  – 1+314,13. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 28,5m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do ukszta towania 

terenu i cieku. Budowa muru jest jednolita. Konstrukcja cz ciowo wspiera si  na betonowej od-

sadzce. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Zaobserwowano zawilgocenia, g ównie w okolicach odwodnienia 

muru. Stwierdzono miejscowe podmycia odsadzek betonowych, ubytki materia u kamiennego i 

spoinowania w koronie muru oporowego, które mog  os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na 

wytrzyma  konstrukcji. W pocz tkowym kilometra u muru widoczne cz ci niespoinowanego 

umocnienia skarpy kamieniami upkowymi. Zaobserwowano obecno  ro linno ci  na murze w po-

staci mchów i traw, które nie maj  zbyt du ego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na 

spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cemen-

towych. 
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Mur  MO  35 –  mur  podtrzymuj cy  skarp  (fot.  368  do  389),  zlokalizowany  jest  w  km  

1+319,28  – 1+390,97. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 71,5m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do ukszta towania 

terenu i cieku. Budowa muru jest jednolita. Konstrukcja cz ciowo wspiera si  na betonowej od-

sadzce. Na murze wsparte s   k adki wybudowane prawdopodobnie przez w cicieli posesji. 

Na powierzchni muru stwierdzono istotne uszkodzenia które wskazuj  na przeci enia kon-

strukcji. Stwierdzono obsuni cie si  cz ci konstrukcji do cieku (koniec kilometra a), ubytki ka-

miennych bloków, ubytki i p kni cia spoinowania muru, miejscowe podmycia odsadzek i muru,  

wegetacja drzew w pobli u muru, które mog  os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzy-

ma  i stateczno   konstrukcji.  Zaobserwowano obecno  licznej ro linno ci  na murze w posta-

ci mchów i traw, które nie maj  zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na 

spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cemen-

towch. 

Mur  MO  36 –  mur  podtrzymuj cy  skarp  (fot.  368  do  401),  zlokalizowany  jest  w  km  

1+319,28  – 1+428,96. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 110,0m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do ukszta towania 

terenu i cieku. Budowa muru jest jednolita. Konstrukcja cz ciowo wspiera si  na betonowej od-

sadzce. Na murze wsparte s   k adki wybudowane prawdopodobnie przez w cicieli posesji. 

Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Stwierdzono ubytki kamiennych bloków, ubytki oraz p kni cia spo-

inowania muru, miejscowe podmycia odsadzek i muru, wapienne zacieki i wykwity, wegetacja 

drzew w pobli u muru, które mog  os abia  konstrukcj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  i sta-

teczno   konstrukcji.  Zaobserwowano obecno  ro linno ci  na murze w postaci mchów i traw, 

które nie maj  zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru 

zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z zapraw cementowych. 

Mur  MO  37 –  mur  podtrzymuj cy  skarp  (fot.  390  do  402),  zlokalizowany  jest  w  km  

1+398,83  – 1+428,96. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru wynosi oko o 30,0m, wysoko  muru jest zmienna dostosowana do ukszta towania 

terenu i cieku. Budowa muru jest jednolita. Konstrukcja cz ciowo wspiera si  na betonowej od-

sadzce.  
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Na powierzchni muru nie stwierdzono istotnych uszkodze  b  uchybie  mog cych wp y-

wa  na jego niew ciw  prac . Stwierdzono ubytki kamiennych bloków, ubytki oraz p kni cia spo-

inowania muru, miejscowe podmycia odsadzek i muru,  które mog  os abia  konstrukcj  oporow  

i wp ywa  na wytrzyma  i stateczno   konstrukcji.  Zaobserwowano obecno  ro linno ci  na 

murze w postaci mchów i traw, które nie maj  zbyt duzego wp ywu na kamie . Jednak e rosn  one 

ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin wykonanych z za-

praw cementowch. 

Mur MO 38 i MO 39– mur podtrzymuj cy skarp  (fot. 412 do 426), zlokalizowany jest w km 

1+435,54  – 1+472,96. Mur wykonany z kamiennych bloków spoinowanych zapraw  cementow . 

ugo  muru MO 38 wynosi oko o 46,5m, a d ugo  muru MO 39 wynosi oko o 47,0m  wysoko  

muru jest zmienna dostosowana do ukszta towania terenu i cieku. Budowa muru jest jednolita. 

Konstrukcja cz ciowo wspiera si  na betonowej odsadzce.  

Na powierzchni muru stwierdzono istotne uszkodzenia, które wskazuj  na przeci enia kon-

strukcji. Stwierdzono obsuni cie si  cz ci konstrukcji do cieku ( MO 38 koniec kilometra a), ubytki 

kamiennych bloków, ubytki i p kni cia spoinowania muru, miejscowe rozleg e podmycia po czo-

ne z ubytkami odsadzek i muru,  wegetacja drzew w pobli u muru, które mog  os abia  konstruk-

cj  oporow  i wp ywa  na wytrzyma  i stateczno   konstrukcji.  Zaobserwowano obecno  licz-

nej ro linno ci  na murze w postaci mchów i traw, które nie maj  zbyt du ego wp ywu na kamie . 

Jednak e rosn  one g ównie na spoinowaniu muru zatrzymuj c wilgo , która skraca trwa  spoin 

wykonanych z zapraw cementowych. 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – 
powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci 
ok. 900  
 

 

37

 

7.2. Inwentaryzacja fotograficzna cieku, murów, mostów i przepustów.  
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  Fot. 1     Fot. 2  

  Fot. 3  Fot. 4  
Fot. 1 – 4.  Widok cieku w km 0+070,00 do km 0+100,00 oraz „most 01”w km 0+065,15 – widoczne podmycia i osuni cia nieumocnionych skarp 
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    Fot. 5   Fot. 6  

  Fot. 7  Fot. 8  
Fot. 4 – 8. Widok cieku w km 0+100,00 do km 0+110,00 – widoczny nieumocniony ciek, brak istotnych uchybie   
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 Fot. 9   Fot. 10  

 Fot. 11  Fot. 12  
Fot. 9 – 12 . Widok cieku w km 0+130,00 do km 0+170,00 – widoczne rozleg e podmycia i osuni cia nieumocnionych skarp, widoczna k adka wybu-
dowana prawdopodobnie przez w ciciela posesji 
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 Fot. 13   Fot. 14  

 Fot. 15   Fot. 16  
Fot. 13 – 16. Widok cieku w km 0+175,00 do km 0+190,00 - widoczne rozleg e podmycia i osuni cia nieumocnionych skarp w pobli u zabudowa , wi-
doczna k adka wybudowana prawdopodobnie przez w ciciela posesji 
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 Fot. 17   Fot. 18  

 Fot. 19   Fot. 20  
Fot. 17 – 20 . Widok cieku w km 0+190,00 do km 0+215,00 - widoczne rozleg e podmycia i osuni cia nieumocnionych skarp w pobli u zabudowa , 
widoczna k adka wybudowana prawdopodobnie przez w ciciela posesji 
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 Fot. 21   Fot. 22  

 Fot. 23   Fot. 24  
Fot. 21 – 24 . Widok cieku w km 0+200,00 do km 0+220,00 - widoczne rozleg e podmycia i osuni cia nieumocnionych skarp w pobli u sk adowiska 
materia ów budowlanych, widoczna k adka wybudowana prawdopodobnie przez w ciciela posesji 
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 Fot. 25   Fot. 26  

 Fot. 27   Fot. 28  
Fot. 25 – 28 . Widok cieku w km 0+230,00 do km 0+240,00 - widoczne rozleg e podmycia i osuni cia nieumocnionych skarp, prowizoryczne umocnie-
nie skarp drewnianymi belkami,  
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 Fot. 29   Fot. 30  

 Fot. 31   Fot. 32  
Fot. 29 – 32. Widok cieku w km 0+240,00 do km 0+260,00 - widoczne rozleg e podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy, prowizo-
ryczne umocnienie skarp drewnianymi belkami (ubytki), umocnienie prawobrze nej skarpy murem oporowym MO 01 
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 Fot. 33   Fot. 34  

 Fot. 35   Fot. 36  
Fot. 33 – 36 . Widok cieku w km 0+260,00 do km 0+290,00 - widoczne rozleg e podmycia, rozmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skar-
py,umocnienie prawobrze nej skarpy murem oporowym MO 01, 
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 Fot. 37   Fot. 38  

 Fot. 39   Fot. 40  
Fot. 37 – 40 . Widok cieku w km 0+290,00 do km 0+340,00 - widoczne rozmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy oraz dna cieku, 
umocnienie prawobrze nej skarpy murem oporowym MO 01, 
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 Fot. 41   Fot. 42  

 Fot. 43   Fot. 44  
Fot. 41 – 44. Widok cieku w km 0+335,00 do km 0+355,00 - widoczne rozmycia skarpy oraz dna cieku, widok spodu oraz góry obiektu „most 01”  
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 Fot. 45   Fot. 46  

 Fot. 47   Fot. 48  
Fot. 45 – 48 . Widok cieku w km 0+355,00 do km 0+360,00 - widok spodu obiektu „most 01” – podmycia i ubytki materia u umacniaj cego skarp  za 
obiektem „most 01” 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 49   Fot. 50  

 Fot. 51   Fot. 52  
Fot. 49 – 52 . Widok cieku w km 0+360,00 do km 0+375,00 - widok na obiekt „most 01” – podmycia i ubytki materia u umacniaj cego skarp  za obiek-
tem „most 01”, rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej prawobrze nej skarpy oraz dna cieku, 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 53   Fot. 54  

 Fot. 55   Fot. 56  
Fot. 53 – 56. Widok cieku w km 0+385,00 do km 0+400,00 - widoczne podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawo brze nej skarpy,  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 57   Fot. 58  

 Fot. 59   Fot. 60 k 
 
Fot. 59 – 60 . Widok cieku w km 0+390,00 do km 0+420,00 - widoczne podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawo brze nej skarpy, 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 61   Fot. 62  

 Fot. 63   Fot. 64  
Fot. 61 – 64 . Widok cieku w km 0+420,00 do km 0+440,00 - widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawo brze nej skarpy, 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 65   Fot. 66  

 Fot. 67   Fot. 68  
Fot. 65 – 68. Widok cieku w km 0+445,00 do km 0+460,00 - widoczne rozmycia nieumocnionej lewo i prawo brze nej skarpy, widok na obiekt „most 
03” – umocnione skarpy do wlotu od górnej wody 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 69   Fot. 70  

 Fot. 71   Fot. 72  
Fot. 69 – 72. Widok cieku w km 0+455,00 do km 0+475,00 -widok na spód i wylot obiektu „most 03”, umocnione skarpy wylotu od dolnej wody – wi-
doczne zawilgocenia betonu oraz korozja stalowych elementów mostu 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 73   Fot. 74  

 Fot. 75   Fot. 76  
Fot. 73 – 76. Widok cieku w km 0+480,00 do km 0+490,00 - widok na wylot obiektu „most 03”, umocnione skarpy wylotu od dolnej wody – widoczne 
rozleg a wegetacja ro lin na murach MO 02 i MO 03 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 77   Fot. 78  

 Fot. 79   Fot. 80  
Fot. 77 – 80. Widok cieku w km 0+490,00 do km 0+505,00 – widok nieumocnionej podmytej prawobrze nej skarpy wraz z prowizoryczn  podpor  
„dzikiej” k adki; widoczne p kni cia i ubytki spoinowania, wegetacja ro lin na murze MO 03 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 81   Fot. 82  

 Fot. 83   Fot. 84  
Fot. 81 – 84. Widok cieku w km 0+500,00 do km 0+510,00 – widok nieumocnionej podmytej prawobrze nej skarpy; widoczne p kni cia i ubytki spo-
inowania, podmycia muru oraz wegetacja ro lin na murze MO 03 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 85   Fot. 86  

 Fot. 87   Fot. 88  
Fot. 85 – 88. Widok cieku w km 0+505,00 do km 0+510,00 –; widoczne p kni cia i ubytki spoinowania, rozleg e podmycia muru oraz wegetacja ro lin 
na murze MO 03; podmyta skarpa za murem MO 03 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 89   Fot. 90  

 Fot. 9 1  Fot. 92  
Fot. 89 – 92. Widok cieku w km 0+515,00 do km 0+530,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawo brze nej skarpy; 
wegetacja ro lin 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 93   Fot. 94  

 Fot. 95   Fot. 96  
Fot. 93 – 96. Widok cieku w km 0+530,00 do km 0+550,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawo brze nej skarpy; 
wegetacja ro lin; podmycia odsadzek, rozleg a wegetacja ro lin - mur MO 04 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 97   Fot. 98  

 Fot. 99     Fot. 100  
Fot. 97 – 100. Widok cieku w km 0+540,00 do km 0+560,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy; wegeta-
cja ro lin na skarpie; podmycia odsadzek, rozleg a wegetacja ro lin, raki na osadzkach - mur MO 04 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 101    Fot. 102  

 Fot. 103    Fot. 104  
Fot. 101 – 104. Widok cieku w km 0+560,00 do km 0+570,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy; wege-
tacja ro lin na skarpie; podmycia odsadzek, rozleg a wegetacja ro lin, raki na osadzkach - mur MO 04; widok na obiekt „most 04” 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 105    Fot. 106  

 Fot. 107    Fot. 108  
Fot. 105 – 108. Widok cieku w km 0+550,00 do km 0+570,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy; wege-
tacja ro lin na skarpie; podmycia odsadzek, rozleg a wegetacja ro lin, raki na osadzkach - mur MO 04; widok spodu obiektu „most 04” 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 109    Fot. 110  

 Fot. 111    Fot. 112  
Fot. 109 – 112. Widok cieku w km 0+570,00 do km 0+580,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy; podmy-
cia odsadzek, rozleg a wegetacja ro lin, p kniecia i ubytki spoin - mur MO 05; widok spodu obiektu „most 04” – ubytki spoinowania, starzenie mate-
ria u  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 113    Fot. 114  

 Fot. 115    Fot. 116  
Fot. 113 – 116. Widok cieku w km 0+580,00 do km 0+590,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy;; pod-
mycia odsadzek, rozleg a wegetacja ro lin na koronie muru - mur MO 04 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 117    Fot. 118  

 Fot. 119    Fot. 120  
Fot. 117 – 120. Widok cieku w km 0+590,00 do km 0+605,00 – widoczne p kniecia i ubytki spoin oraz bloków kamiennych – mur MO 05, uszkodzona 
rura PCV , ubytki spoinowania cegie , starzenie materia u konstrukcyjnego sklepienia, wykwity - widok spodu obiektu „most 05”  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 121    Fot. 122  

 Fot. 123    Fot. 124  
Fot. 121 – 124. Widok cieku w km 0+605,00 do km 0+615,00 – ubytki cegie  oraz jej spoinowania, starzenie materia u konstrukcyjnego murów, wy-
kwity,podmycie fundamentów wegetacja ro lin – widok muru MO 06 i MO 07; widok wylotu obiektu „most 05” 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 125    Fot. 126  

 Fot. 127    Fot. 128  
Fot. 125 – 128. Widok cieku w km 0+610,00 do km 0+620,00 – ubytki cegie  oraz jej spoinowania, starzenie materia u konstrukcyjnego murów, wy-
kwity,podmycie fundamentów, wegetacja ro lin – widok muru MO 06 i MO 07; widok spodu obiektu „most 06” – korozja stalowych belek no nych,  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 129    Fot. 130  

 Fot. 131    Fot. 132  
Fot. 129 – 132. Widok cieku w km 0+615,00 do km 0+625,00 – obiekt „most 06” - ubytki cegie  oraz jej spoinowania, starzenie materia u konstrukcyj-
nego murów, wykwity, wegetacja ro lin, uszczenie betonu, korozja stalowych belek, odspojenia warstwy naprawczej 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 133    Fot. 134  

 Fot. 135    Fot. 136  
Fot. 133 – 136. Widok cieku w km 0+620,00 do km 0+640,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy; 
wegetacja drzew wzd  cieku i na skarpach 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 137    Fot. 138  

 Fot. 139    Fot. 140  
Fot. 137 – 140. Widok cieku w km 0+650,00 do km 0+685,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy; 
wegetacja drzew wzd  cieku i na skarpach; widok na obiekt  „most 07” – korozja stalowych belek no nych 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 141    Fot. 142  

 Fot. 143    Fot. 144  
Fot. 141 – 144. Widok cieku w km 0+680,00 do km 0+690,00 –widok na obiekt  „most 07” – liczne ubytki materia u ceglanego oraz spoinowania w 
sklepieniu konstrukcji no nej, ubytki i rozlu nienie cegie  i kamieni na bocznej scianie obiektu 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 145    Fot. 146  

 Fot. 147    Fot. 148  
Fot. 145 – 148. Widok cieku w km 0+680,00 do km 0+690,00 –widok na obiekt  „most 07” – liczne ubytki i rozlu nienie cegie  i kamieni na bocznej 
scianie obiektu; widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 149    Fot. 150  

 Fot. 151    Fot. 152  
Fot. 149 – 152. Widok cieku w km 0+690,00 do km 0+710,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy, 
rozlu nienie materia u umacniaj cego lewobrze  skarp  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 153    Fot. 154  

 Fot. 155    Fot. 156  
Fot. 153 – 156. Widok cieku w km 0+700,00 do km 0+720,00 – widoczne podmycia i osuni cia nieumocnionej prawobrze nej skarpy, rozlu nienie ma-
teria u umacniaj cego lewobrze  skarp , wegetacja drzew – mur MO 09 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 157    Fot. 158  

 Fot. 159    Fot. 160  
Fot. 157 – 160. Widok cieku w km 0+715,00 do km 0+730,00 – widoczne podmycia umocnionej prawobrze nej skarpy, rozlu nienie,ubytki, wyp uka-
nie i erozja materia u umacniaj cego prawo i lewobrze  skarp , ubytki spoinowania kamieni - mur MO 09 i MO 10 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 161    Fot. 162  

 Fot. 163    Fot. 164  
Fot. 161 – 164. Widok cieku w km 0+720,00 do km 0+740,00 – widoczne podmycia umocnionych skarp, rozlu nienie,ubytki, wyp ukanie i erozja ma-
teria u umacniaj cego prawo i lewobrze  skarp , ubytki spoinowania kamieni, wegetacja ro lin - mur MO 09 i MO 10 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 165    Fot. 166  

 Fot. 167    Fot. 168  
Fot. 165 – 168. Widok cieku w km 0+735,00 do km 0+745,00 – widok na obiekt  „most 08” – liczne ubytki i erozja materia u konstrukcyjnego podpór, 
korozja stalowych belek, ubytki spoinowania, wykwity wapienne, wegetacja porostów, podmycia podpór 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 169    Fot. 170  

 Fot. 171    Fot. 172  
Fot. 169 – 172. Widok cieku w km 0+735,00 do km 0+745,00 – widok na obiekt  „most 08” – liczne ubytki i erozja materia u konstrukcyjnego podpór, 
korozja stalowych belek, ubytki spoinowania, wykwity wapienne, wegetacja porostów, podmycia podpór 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 173    Fot. 174  

 Fot. 175    Fot. 176  
Fot. 173 – 176. Widok cieku w km 0+735,00 do km 0+745,00 – widok na obiekt  „most 08” – liczne ubytki i erozja materia u konstrukcyjnego podpór, , 
ubytki spoinowania, wykwity wapienne, podmycia podpór; podmycia i osuni cia nieumocnionej prawobrze nej skarpy oraz skarp za obiektem „most 
08” 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 177    Fot. 178  

 Fot. 179    Fot. 180  
Fot. 177 – 180. Widok cieku w km 0+750,00 do km 0+755,00 – widok na obiekt  „most 09” –ubytki i erozja materia u konstrukcyjnego podpór,  ubytki 
spoinowania,  podmycia podpór; podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 181    Fot. 182  

 Fot. 183    Fot. 184  
Fot. 181 – 184. Widok cieku w km 0+750,00 do km 0+760,00 – widok na obiekt  „most 09” – ubytki i erozja materia u konstrukcyjnego podpór i kon-
strukcji no nej, p kni cie i odspojenie korpusu podpory, korozja belek stalowych, ubytki spoinowania, podmycia podpór, wykwity wapienne,  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 185    Fot. 186  

 Fot. 187    Fot. 188  
Fot. 185 – 188. Widok cieku w km 0+755,00 do km 0+770,00 – podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy; widok na mur MO 11 - 
ubytki bloków kamiennych oraz ich spoinowania, podmycia muru, wegetacja ro lin 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 189    Fot. 190  

 Fot. 191    Fot. 192  
Fot. 189 – 192. Widok cieku w km 0+755,00 do km 0+770,00 – rozmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy; widok na mur MO 11 - ubyt-
ki bloków kamiennych oraz ich spoinowania, podmycia muru, wegetacja ro lin 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 193    Fot. 194  

 Fot. 195    Fot. 196  
Fot. 193 – 196. Widok cieku w km 0+770,00 do km 0+790,00 – podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy, wegetacja drzew; widok na 
mur MO 11 - ubytki bloków kamiennych oraz ich spoinowania, podmycia odsadzki, widok na obiekt „most 10” - ubytki i erozja materia u konstrukcyj-
nego podpór, ubytki spoinowania, podmycia podpór,  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 197    Fot. 198  

 Fot. 199    Fot. 200  
Fot. 193 – 196. Widok cieku w km 0+785,00 do km 0+790,00 - widok na obiekt „most 10” - ubytki i erozja materia u konstrukcyjnego podpór i kon-
strukcji no nej, wyp ukanie zasypki zza korpusu podpory, wapienne wykwity na spodzie p yty, ubytki spoinowania, podmycia podpór,  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 201    Fot. 202  

 Fot. 203    Fot. 204  
Fot. 201 – 204. Widok cieku w km 0+785,00 do km 0+790,00 - widok na obiekt „most 10” - ubytki i erozja materia u konstrukcyjnego podpór, wyp u-
kanie zasypki zza korpusu podpory, ubytki spoinowania, podmycia podpór; podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
 

 

89

 

 Fot. 205    Fot. 206  

 Fot. 207    Fot. 208  
Fot. 205 – 208.Widok cieku w km 0+790,00 do km 0+810,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy, 
wegetacja ro lin 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 209    Fot. 210  

 Fot. 211    Fot. 212  
Fot. 209 – 212. Widok cieku w km 0+800,00 do km 0+815,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy, 
wegetacja ro lin; widoczny mur oporowy MO 12 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 213   Fot. 214  

 Fot. 215    Fot. 216  
Fot. 213 – 216. Widok cieku w km 0+800,00 do km 0+815,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy, 
wegetacja ro lin; widoczny mur oporowy MO 12 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 217   Fot. 218  

 Fot. 219    Fot. 220  
Fot. 217 – 220. Widok cieku w km 0+815,00 do km 0+830,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy, wege-
tacja ro lin; widoczny mur oporowy MO 12 – wegetacja ro lin, nieznaczne podmycie fundamentu 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 221   Fot. 222  

 Fot. 223    Fot. 224  
Fot. 221 – 224. Widok cieku w km 0+820,00 do km 0+835,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy, wege-
tacja ro lin; widoczny mur oporowy MO 12 – wegetacja ro lin, nieznaczne podmycie fundamentu, „dzika” k adka 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 225   Fot. 226  

 Fot. 227    Fot. 228  
Fot. 225 – 228. Widok cieku w km 0+840,00 do km 0+850,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy,; wi-
doczny mur oporowy MO 12 – wegetacja ro lin, „dzika” k adka 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 229   Fot. 230  

 Fot. 231    Fot. 232  
Fot. 229 – 232. Widok cieku w km 0+850,00 do km 0+865,00 – widoczne rozleg e rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze -
nej skarpy; widoczny mur oporowy MO 12  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
 

 

96

 

 Fot. 233   Fot. 234  

 Fot. 235    Fot. 236  
Fot. 233 – 236. Widok cieku w km 0+860,00 do km 0+875,00 – widoczne rozleg e rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze -
nej skarpy; widoczny mur oporowy MO 13 – rozleg e p kni cie muru w s siedztwie wegetuj cego drzewa 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 237   Fot. 238  

 Fot. 239    Fot. 240  
Fot. 237 – 240. Widok cieku w km 0+880,00 do km 0+900,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy, 
wegetacja drzew; widoczny mur oporowy MO 14 – nieznaczne podmycie odsadzki muru  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 241   Fot. 242  

 Fot. 243    Fot. 244  
Fot. 241 – 244. Widok cieku w km 0+895,00 do km 0+910,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy, 
wegetacja drzew; widoczny mur oporowy MO 14 – nieznaczne podmycie odsadzki muru, wegetacja ro lin na odsadzce 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 245   Fot. 246  

 Fot. 247    Fot. 248  
Fot. 245 – 248. Widok cieku w km 0+905,00 do km 0+920,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy, wege-
tacja krzewów; widoczny mur oporowy MO 14 – nieznaczne podmycie odsadzki muru, wegetacja ro lin na odsadzce 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 249   Fot. 250  

 Fot. 251    Fot. 252  
Fot. 249 – 252. Widok cieku w km 0+915,00 do km 0+925,00 - widok na obiekt „most 11” - ubytki i erozja materia u konstrukcyjnego podpór i kon-
strukcji no nej, wapienne wykwity na spodzie p yty, ubytki spoinowania, podmycia podpór, 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 253   Fot. 254  

 Fot. 255    Fot. 256  
Fot. 253 – 256. Widok cieku w km 0+915,00 do km 0+925,00 - widok na obiekt „most 11” - ubytki i erozja materia u konstrukcyjnego podpór i kon-
strukcji no nej, wapienne wykwity na spodzie p yty, ubytki spoinowania, podmycia podpór; podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze -
nej skarpy 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 257   Fot. 258  

 Fot. 259    Fot. 260  
Fot. 257 – 260. Widok cieku w km 0+930,00 do km 0+940,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy, 
wegetacja ro lin; widoczny mur oporowy MO 15  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 261   Fot. 262  

 Fot. 263    Fot. 264  
Fot. 261 – 264. Widok cieku w km 0+940,00 do km 0+960,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy, 
wegetacja drzew i krzewów; widoczny mur oporowy MO 15 – nieznaczna wegetacja porostów 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 265   Fot. 266  

 Fot. 267    Fot. 268  
Fot. 265 – 268. Widok cieku w km 0+950,00 do km 0+970,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewo i prawobrze nej skarpy, 
wegetacja drzew i krzewów;  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 269   Fot. 270  

 Fot. 271    Fot. 272  
Fot. 269 – 272. Widok cieku w km 0+960,00 do km 0+985,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy, wege-
tacja drzew i krzewów; widoczny mur oporowy MO 16 – nieznaczna wegetacja porostów oraz podmycie fundamentów muru 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 273   Fot. 274  

 Fot. 275    Fot. 276  
Fot. 273 – 276. Widok cieku w km 0+980,00 do km 0+995,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej lewobrze nej skarpy, wege-
tacja drzew i krzewów; widoczny mur oporowy MO 16 i MO 17 – nieznaczne podmycie odsadzek, osuni cie gruntu za MO 16 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 277   Fot. 278  

 Fot. 279    Fot. 280  
Fot. 277 – 280. Widok cieku w km 1+000,00 do km 1+020,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej prawobrze nej skarpy, wege-
tacja drzew i krzewów; widoczny mur oporowy MO 17 – p kni cie muru na czeniu, zbyt niska wysoko  (worki z piaskiem) 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 281   Fot. 282  

 Fot. 283    Fot. 284  
Fot. 281 – 284. Widok cieku w km 1+010,00 do km 1+025,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej prawobrze nej skarpy,; wi-
doczny mur oporowy MO 17 – wegetacja krzewów; widok na obiekt „most 12” – erozja spodu konstrukcji no nej 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 285   Fot. 286  

 Fot. 287    Fot. 288  
Fot. 285 – 287. Widok cieku w km 1+025,00 do km 1+050,00 – widok na mur MO 19 i MO 20, widoczne zawilgocenia muru MO 19; widok ogólny na 
obiekt „most 13”  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 289   Fot. 290  

 Fot. 291    Fot. 292  
Fot. 289 – 292. Widok cieku w km 1+045,00 do km 1+055,00 – widok na mur MO 19; widok na obiekt „most 13” – korozja stalowych belkek no nych, 
erozja oraz wykwity na spodzie  konstrukcji no nej i podporach obiektu  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 293   Fot. 294  

 Fot. 295    Fot. 296  
Fot. 293 – 296. Widok cieku w km 1+055,00 do km 1+060,00 – widok na mur MO 21 i MO 22 – podmycie muru MO 22; widok na obiekt „most 14” – 
korozja stalowych belkek no nych, erozja oraz wykwity na spodzie  konstrukcji no nej i podporach obiektu „most 14”; widok na obiekt „most 15” 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 297   Fot. 298  

 Fot. 299    Fot. 300  
Fot. 297 – 300. Widok cieku w km 1+065,00 do km 1+085,00 – widok na mur MO 23 i MO 24, widoczne nieznaczne podmycia muru oraz miejscowa 
erozja spoin 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 301   Fot. 302  

 Fot. 303    Fot. 304  
Fot. 301– 304. Widok cieku w km 1+085,00 do km 1+100,00 – widok na mur MO 23 i MO 24, widoczne nieznaczne podmycia muru oraz erozja spoin 
wraz z wegetacj  mchów  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 305   Fot. 306  

 Fot. 307    Fot. 308  
Fot. 305– 308. Widok cieku w km 1+100,00 do km 1+120,00 – widok na mur MO 23 i MO 24, widoczne nieznaczne podmycia muru i jego fundamen-
tów, erozja spoin wraz z wegetacj  mchów, miejscowe ubytki kamiennych bloków korony muru MO 24, wapienne zacieki i zawilgocenia w okolicach 
owodnienia muru 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 309   Fot. 310  

 Fot. 311    Fot. 312  
Fot. 309– 312. Widok cieku w km 1+125,00 do km 1+140,00 – widok na mur MO 23 i MO 24, widoczne nieznaczne podmycia muru i jego fundamen-
tów, erozja spoin wraz z wegetacj  mchów, zacieki i zawilgocenia w okolicach owodnienia muru; widok na mur MO 25 i MO 26 – zawilgocenia, wa-
pienne wykwity oraz znaczna wegetacja ro lin na MO 26 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 313   Fot. 314  

 Fot. 315    Fot. 316  
Fot. 313– 316. Widok cieku w km 1+135,00 do km 1+155,00 – widok na mur MO 25 i MO 26, na MO 25 widoczne nieznaczne podmycia muru i jego 
fundamentów, rysy oraz odspojenia wierzchniej warstwy betonu, wegetacja mchów, zacieki i zawilgocenia, wapienne wykwity; widok na mur MO 27 i 
MO 28 - brak spoinowania, deformacje oraz ubytki prefabrykowanych elementów oporowych muru MO 26 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 317   Fot. 318  

 Fot. 319    Fot. 320  
Fot. 317– 320. Widok cieku w km 1+150,00 do km 1+180,00 – widok na mur MO 27 i MO 28 - brak spoinowania, deformacje oraz ubytki prefabryko-
wanych elementów oporowych murów, znaczna wegetacja ro lin na betonowych elementach MO 28, miejscowe zawilgocenia na kamiennej cz ci 
muru MO 27 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 321   Fot. 322  

 Fot. 323    Fot. 324  
Fot. 321– 324. Widok cieku w km 1+180,00 do km 1+195,00 – widok na mur MO 27 i MO 28 - brak spoinowania, deformacje oraz ubytki prefabryko-
wanych elementów oporowych murów, znaczna wegetacja ro lin na betonowych elementach MO 28, miejscowe podmycia murów 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 325   Fot. 326  

 Fot. 327    Fot. 328  
Fot. 325– 328. Widok cieku w km 1+195,00 do km 1+215,00 – widok na mur MO 27 i MO 28 - brak spoinowania, podmycia i wyp ukania materia u 
muru MO 28; widok na mur MO 29 i MO 30 – rozleg e osuni cie i podmycie skarpy mi dzy MO 30 a MO 31 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 329   Fot. 330  

 Fot. 331    Fot. 332  
Fot. 329– 332. Widok cieku w km 1+210,00 do km 1+230,00 – widok na mur MO 29 i MO 30 - rozleg e osuni cie i podmycie skarpy mi dzy MO 30 a 
MO 31, widok na mur MO 31 – podmycia oraz ubytki spoinowania muru; podmycie skarpy prawobrze nej,  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 333   Fot. 334  

 Fot. 335    Fot. 336  
Fot. 333– 336. Widok cieku w km 1+230,00 do km 1+250,00 – widok na mur MO 31; rozmycia, podmycia i osuni cia skarpy prawobrze nej, widok na 
mur MO 32 – podmycia oraz ubytki spoinowania muru, wegetacja drzew na konstrukcji muru 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 337   Fot. 338  

 Fot. 339    Fot. 340  
Fot. 337– 340. Widok cieku w km 1+245,00 do km 1+260,00 – widok na mur MO 31 i MO 32 – podmycia oraz ubytki spoinowania muru, ubytki ka-
miennych bloków konstrukcji, wegetacja drzew na konstrukcji muru  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 341   Fot. 342  

 Fot. 343    Fot. 344  
Fot. 341– 344. Widok cieku w km 1+245,00 do km 1+260,00 – widok na mur MO 31 i MO 32 – podmycia oraz ubytki spoinowania muru, ubytki ka-
miennych bloków konstrukcji, wegetacja drzew na konstrukcji muru, przerwanie ci ci muru, wyrwa w MO 31 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 345   Fot. 346  

 Fot. 347    Fot. 348  
Fot. 345– 348. Widok cieku w km 1+260,00 do km 1+270,00 – widok na mur MO 31 i MO 32 – podmycia oraz ubytki spoinowania muru oraz odsa-
dzek, ubytki kamiennych bloków konstrukcji, wegetacja drzew na konstrukcji muru, przerwanie ci ci muru, wyrwa w MO 31, wapienne wykwity i 
zacieki 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 349   Fot. 350  

 Fot. 351    Fot. 352  
Fot. 349– 352. Widok cieku w km 1+265,00 do km 1+275,00 – widok na obiekt „most 18” – podmycia oraz ubytki kamiennych bloków konstrukcji 
podpór, wegetacja porostów na podporach, wapienne zacieki erozja betonu belek 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 353   Fot. 354  

 Fot. 355    Fot. 356  
Fot. 353– 356. Widok cieku w km 1+275,00 do km 1+285,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej prawobrze nej skarpy, wege-
tacja drzew i krzewów; widoczny mur oporowy MO 33 – nieznaczna wegetacja porostów, zawilgocenia 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 357   Fot. 358  

 Fot. 359    Fot. 360  
Fot. 357– 360. Widok cieku w km 1+285,00 do km 1+300,00 – widoczne rozmycia, podmycia i osuni cia nieumocnionej prawobrze nej skarpy, wege-
tacja drzew i krzewów; widoczny mur oporowy MO 33 i MO 34 – podmycia betonowych odsadzek oraz miejscowe ich ubytki, wegetacja porostów, 
zawilgocenia, rozsegrgowanie i wyp ukanie materia u konstrukcyjnego starego muru s siaduj cego z MO 34 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 361   Fot. 362  

 Fot. 363    Fot. 364  
Fot. 361– 364. Widok cieku w km 1+295,00 do km 1+310,00 – widoczny mur oporowy MO 33 i MO 34 – podmycia betonowych odsadzek oraz miej-
scowe ich ubytki, wegetacja porostów, zawilgocenia, „dzika” k adka 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 365   Fot. 366  

 Fot. 367    Fot. 368  
Fot. 365– 368. Widok cieku w km 1+310,00 do km 1+325,00 – widoczny mur oporowy MO 33 i MO 34 – ubytki materia u konstrukcyjnego w koronie 
muru MO 34, wegetacja porostów, zawilgocenia; obiekt „most 19” – erozja, wykwity na spodzie konstrukcji mostu, korozja stalowych elementów; 
widoczny mur oporowy MO 35 i MO 36 – podmycie fundamentów muru, wegetacja ro lin na murach 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 369   Fot. 370  

 Fot. 371    Fot. 372  
Fot. 369– 372. Widok cieku w km 1+325,00 do km 1+340,00 – widoczny mur oporowy MO 35 i MO 36 – podmycia betonowych odsadzek oraz miej-
scowe ich ubytki, ubytki w spoinowaniu muru, wegetacja porostów i drzew na  murach, zawilgocenia  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 373   Fot. 374  

 Fot. 375    Fot. 376  
Fot. 373– 376. Widok cieku w km 1+345,00 do km 1+355,00 – widoczny mur oporowy MO 35 i MO 36 – podmycia betonowych odsadzek oraz miej-
scowe ich ubytki, ubytki w spoinowaniu muru, wegetacja porostów na  murach, zawilgocenia i wapienne zacieki 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 377   Fot. 378  

 Fot. 379    Fot. 380  
Fot. 377– 380. Widok cieku w km 1+360,00 do km 1+375,00 – widoczny mur oporowy MO 35 i MO 36 – podmycia betonowych odsadzek, ubytki w 
spoinowaniu muru, wegetacja porostów na  murach, zawilgocenia  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
 

 

133

 

 Fot. 381   Fot. 382  

 Fot. 383    Fot. 384  
Fot. 381– 384. Widok cieku w km 1+375,00 do km 1+390,00 – widoczny mur oporowy MO 35 i MO 36 – podmycia betonowych odsadzek oraz ich 
ubytki, ubytki w spoinowaniu muru, wegetacja porostów i drzew na  murach, zawilgocenia, „dzika” k adka mi dzy posesjami 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 385   Fot. 386  

 Fot. 387    Fot. 388  
Fot. 385– 388. Widok cieku w km 1+390,00 do km 1+400,00 – widoczny mur oporowy MO 35 i MO 36 – rozleg e osuni cie si  cz ci muru do cieku, 
ubytki i p kni cia muru i jego spoinowania MO 35, podmycie murów, wegetacja porostów 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 389   Fot. 390  

 Fot. 391    Fot. 392  
Fot. 389– 392. Widok cieku w km 1+400,00 do km 1+410,00 – widoczny mur oporowy MO 35 i MO 36 – rozleg e osuni cie si  cz ci muru do cieku, 
ubytki i p kni cia muru i jego spoinowania MO 35, podmycie murów, wegetacja porostów 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 393   Fot. 394  

 Fot. 395    Fot. 396  
Fot. 393– 396. Widok cieku w km 1+410,00 do km 1+420,00 – widoczny mur oporowy MO 36 i MO 37 – rozleg e ubytki kamiennych bloków muru, 
ubytki i p kni cia muru i jego spoinowania, podmycie murów, wegetacja porostów i drzew  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 397   Fot. 398  

 Fot. 399    Fot. 400  
Fot. 397– 400. Widok cieku w km 1+415,00 do km 1+430,00 – widoczny mur oporowy MO 36 i MO 37 – p kni cia muru i jego spoinowania, rozleg e 
podmycie murów i jego odsadzek, wegetacja porostów  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 401   Fot. 402  

 Fot. 403    Fot. 404  
Fot. 401– 404. Widok cieku w km 1+425,00 do km 1+435,00 – widoczny mur oporowy MO 36 i MO 37 – p kni cia muru i jego spoinowania, rozleg e 
podmycie murów i jego odsadzek, wegetacja porostów; widok na obiekt „most 20” – podmycia kostrukcji podpór 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 405   Fot. 406  

 Fot. 407    Fot. 408  
Fot. 405– 408. Widok cieku w km 1+425,00 do km 1+435,00 – widok na obiekt „most 20” – podmycia kostrukcji podpór, ubytki materialu konstruk-
cyjnego podpór oraz ustroju no nego, korozja stalowych elementow d wigara, erozja materia u d wigara  



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 409   Fot. 410  

 Fot. 411    Fot. 412  
Fot. 409– 412. Widok cieku w km 1+455,00 do km 1+450,00 – widok na obiekt „most 20” – podmycia kostrukcji podpór, ubytki materialu konstruk-
cyjnego podpór oraz ustroju no nego, p kni cie korpusu podpory; widoczne mury MO 38 i MO 39 – wegetacja ro lin 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 413   Fot. 414  

 Fot. 415    Fot. 416  
Fot. 413– 416. Widok cieku w km 1+445,00 do km 1+470,00 – widoczny mur oporowy MO 38 i MO 39 – rozleg e ubytki kamiennych bloków muru, 
ubytki i p kni cia muru i jego spoinowania, rozleg e podmycie murów i jego odsadzek, wegetacja ro lin 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 417   Fot. 418  

 Fot. 419    Fot. 420  
Fot. 417– 420. Widok cieku w km 1+465,00 do km 1+475,00 – widoczny mur oporowy MO 38 i MO 39 – rozleg e ubytki kamiennych bloków muru, 
ubytki i p kni cia muru i jego spoinowania, rozleg e podmycie murów i jego odsadzek, wyp ukanie materia u zasypowego muru wegetacja ro lin 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 421   Fot. 422  

 Fot. 423    Fot. 424  
Fot. 421– 424. Widok cieku w km 1+470,00 do km 1+480,00 – widoczny mur oporowy MO 38 i MO 39 – rozleg e ubytki kamiennych bloków muru, 
ubytki i p kni cia muru i jego spoinowania, rozleg e podmycie murów i jego odsadzek, wyp ukanie materia u zasypowego muru wegetacja ro lin; 
podmycie i osuni cie nieumocnionej prawobrze nej skarpy 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 425   Fot. 426  

 Fot. 427    Fot. 428  
Fot. 425– 428. Widok cieku w km 1+475,00 do km 1+482,69 – widoczny mur oporowy MO 38 i MO 39 – rozleg e ubytki kamiennych bloków muru, 
ubytki i p kni cia muru i jego spoinowania, rozleg e podmycie murów i jego odsadzek, wyp ukanie materia u zasypowego muru wegetacja ro lin; 
wlot do obiektu   



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – powód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami 
infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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 Fot. 429   Fot. 430  

 Fot. 431    Fot. 432  
Fot. 429– 432. Widok cieku przy ulicy Spó dzielczej 2  wylot z obiektu uszkodzenia cianek czo owych   

 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – po-
wód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
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7.3. Rysunki inwentaryzacyjne cieku 

Na rysunkach nr 1 – 6 przedstawiono plany sytuacyjne przedmiotowego odcinka cieku nanie-

siony na aktualn  map  do celów projektowych w skali 1:250. Na rysunkach zaznaczony zosta  ki-

lometra  cieku, opisane obiekty in ynierskie (mosty, mury oporowe) wraz z kilometra em. Oprócz 

elementów cieku oraz obiektów in ynierskich zaznaczono i z kilometryzowano przekroje poprzecz-

ne cieku oraz naniesiono inwentaryzacje fotograficzn  z lokalizacj  i numeracj  zdj .  

Dalsze rysunki, przedstawiaj  przekroje poprzeczne cieku w skali 1:50. Przekroje wykonane 

zosta y w miejscach charakterystycznych i zaznaczone na planie sytuacyjnym (rysunki 7-11).  

8. INWENTARYZACJA USZKODZE  DROGI I OBIEKTÓW IN YNIERSKICH 

8.1. Ogl dziny 

8.1.1. Zakres wyst puj cych uszkodze  

Po przeprowadzaniu szczegó owych ogl dzin mo na wyró ni  trzy zakresy uszkodze  

przedmiotowego odcinka cieku.  

Kategoria III to uszkodzenia  nie maj ce wp ywu na stateczno  b  wytrzyma  nie-

umocnionych skarp, murów oporowych czy obiektów in ynierskich. Nale y zaliczy  do nich: 

 dla nieumocnionych skarp - nieznacze rozmycia i podmycia dna cieku, wegetacj  ro lin,  

 dla murów oporowych - nieznacze  podmycia murów lub ich odsadzek, wegetacj  mchów i 

traw, niewielkie p kniecia i zarysowania oraz ubytki materia u oraz spoinowania korony 

muru, wapienne wykwity i zacieki, zawilgocenia,  nieznaczn  erozj  materia ów i spoino-

wania 

 dla mostów - nieznacze  podmycia podpór, wegetacj  mchów i traw, niewielkie p kniecia i 

zarysowania oraz ubytki materia u konstrukcji no nej, miejscowe wapienne wykwity i za-

cieki, zawilgocenia, nieznaczn  korozj  stalowych elementów no nych  

Kategoria II uszkodze  to uszkodzenia zagra aj ce bezpiecze stwu konstrukcji skarp, murów 

oporowych, mostów, innych budowli, Dodatkowo nale y zaliczy  do tej kategorii uszkodzenia ma-

ce wp yw na wytrzyma  i trwa  konstrukcji. Nale y zaliczy  do nich: 

 dla nieumocnionych skarp - utrat  stateczno ci skarp, rozmycia i podmycia oraz osuni cia 

skarp,  
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 dla murów oporowych – utrat  stateczno ci murów oporowych, rozleg e podmycia i wy-

ukania murów, odsadzek lub materia u zasypowego, wegetacj  drzew w murach b  w 

bliskim s siedztwie, liczne p kniecia i zarysowania oraz ubytki materia u oraz spoinowania  

muru, znaczn  erozj  materia ów i spoinowania 

 dla mostów -  podmycia podpór, odspojenia podpór od materia u zasypowego,  wegetacj  

drzew i krzewów, rozleg e p kni cia i zarysowania oraz ubytki materia u podpór oraz kon-

strukcji no nej, liczne wapienne wykwity i zacieki, zawilgocenia, wg bn  korozj  stalowych 

elementów no nych  

Do najpowa niejszych uszkodze  wzd  cieku nale  odcinkowa utraty stateczno ci nasy-

pu. Objawia si  ona osuni ciami pozbawionych umocnienia odcinków skarp, a w skrajnych przy-

padkach ubytkami nasypu powoduj cymi ob amania i ubytki murów oporowych. Uszkodzenia te w 

sposób bezpo redni zagra aj  bezpiecze stwu mienia.  

Szczególnym objawem utraty stateczno ci nasypu s  powyginane pnie porastaj cych skarpy 

drzew i krzewów, wzrastaj cych na przestrzeni lat na niestabilnym pod u. Prawdopodobne jest, 

e trwaj cy od wielu lat proces osuwania si  nasypu, spowodowany jego powierzchniow  niesta-

teczno ci  ustabilizowa  si  dzi ki ukorzenieniu si  drzew, jednak w przypadku znacznych opadów 

lub powodzi mo e ulec gwa townemu wznowieniu doprowadzaj c do awarii lub katastrofy. 

Utrata stateczno ci skarp cieku wyst puje równie  na odcinkach zabezpieczonych murami 

oporowymi. Objawia si  najcz ciej odkszta ceniami fragmentów murów oraz pionowym lub po-

ziomym zarysowaniem murów. 

Kategoria I uszkodze  to uszkodzenia zagra aj ce bezpiecze stwu konstrukcji skarp, mu-

rów oporowych, mostów, innych budowli i dodatkowo maj ce wp yw na bezpo rednie zagro e-

nia ycia i zdrowia ludzi oraz zagra aj  uszkodzeniu mienia . Nale y zaliczy  do nich typu uszko-

dze  jak dla kategorii II. 

8.1.2. Lokalizacja uszkodze  

Dok adny opis wraz z lokalizacj  i dokumentacj  fotograficzn  przedstawiono w pkt. 4 



PROJETK BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
Odbudowa muru oporowego w ci gu cieku R20 w miejscowo ci Grzmi ca (na odcinku od 0,00 do 1,2 km) – po-
wód  2009 r- odbudowa murów oporowych wraz z elementami infrastruktury towarzysz cej na d ugo ci ok. 900  
 

 

148

 

8.1.3. Podsumowanie ogl dzin 

Wykonane ogl dziny pozwalaj  stwierdzi , e uszkodzenia, wyst puj ce na  przedmiotowym 

odcinku cieku, szczególnie w odniesieniu do obiekt in ynierskich, mo na podzieli  na nast puj ce 

grupy, powi zane ze sob  ci giem przyczynowo-skutkowym: 

 Rozleg e podmycia murów oporowych, wyst puj ce w miejscach, w których rw cy nurt rzeki 

wyp ukuje spoiny spomi dzy bloków skalnych oraz unosi materia  skalny z pod a. Ponadto w 

okresie zimowym mo e wyst powa  rozsadzanie stale zawilgoconych szczelin mi dzy blokami 

skalnymi. W miejscach podmy  okresowo wykonywane s  odsadzki elbetowe, maj ce umoc-

ni  konstrukcj . Nale y zaznaczy , e wykonywane w ten sposób odsadzki powstaj  cz sto w 

obr bie murów ju  podmytych, czyli takich, które znalaz y si  w stanie awaryjnym, natomiast 

przeprowadzane w ten sposób naprawy nie obejmuj  likwidacji szkód powsta ych w os abionej 

awari  konstrukcji skarpy.  

 Ubytki murów. Uszkodzenia te, s  kolejnym etapem degradacji konstrukcji oporowych na sku-

tek podmycia. Ubytki, szczególnie dolnych partiach murów, powodowane s  g ównie bezpo-

rednim oddzia ywaniem p yn cej wody. Napieraj ca woda, wraz z niesionym materia em 

skalnym,  wyp ukuje  spoiny  oraz  grunt  spod  konstrukcji.  Skutkiem  tego  jest  od amywanie  si  

cz ci murów.  

 kni cia pionowe murów. Uszkodzenia te spowodowane s  g ównie przesztywnieniem kon-

strukcji muru w naro ach (je eli wyst puj ) lub zmiennymi warunkami pracy muru na jego d u-

go ci (np. nierównomiernym osiadaniem na skutek podmy ). Odkszta cenia konstrukcji w miej-

scu wyst pienia podmy  s  znacz co ró ne od odkszta ce  wyst puj cych w miejscach nie 

podmytych. P kni cia s  spowodowane si ami powsta ymi na skutek nierównomiernych od-

kszta ce . Dodatkow  przyczyn  powstawania p kni  mo e stanowi  brak szczelin dylatacyj-

nych.  

 Ubytki spoin murów. Uszkodzenia te mog y powsta  z powodu na enia si  ró nych przy-

czyn. Jedn  z nich, podobnie jak w przypadku powstawania p kni  spoin, jest wyp ukiwanie 

gruntu wokó  konstrukcji oporowych. Przyczyn  powstawania ubytków spoin mo e by  brak 

skutecznego odprowadzenia wody z powierzchni skarp lub porastanie, g ównie spoin, przez ro-

linno  która zatrzymuj  wod  obni a wytrzyma  spoin. Woda wp ywa w szczeliny i zama-

rzaj c powoduje rozsadzanie spoin. 
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 Rysy i p kni cia murów oraz ich spoinowania, o przebiegu g ównie poziomym, wyst puj ce 

na ró nych poziomach murów. Uszkodzenia te powsta y na skutek odkszta ce  poprzecznych, 

jak równie  wody opadowe sp ywaj ce ze skarp powoduj  wyp ukiwanie gruntu spod murów.  

Powsta e na skutek migracji wody pustki przyczyniaj  si  do niestateczno ci skarp, powoduj c 

zmian  charakteru pracy konstrukcji oporowych. To z kolei skutkuje wyt eniem i odkszta ce-

niem murów oraz w konsekwencji powoduje p kni cia. Ponadto stwierdzono poziome p k-

ni cia spoin w pobli u wegetuj cych drzew, które rozrastaj c si  powoduj  powy sze zjawi-

sko. 

 Porastanie zboczy nasypów drzewami, w bezpo redniej blisko ci murów, stanowi ce z jednej 

strony cz ciow  ochron  nasypu przed dzia aniem wody opadowej i p yn cej, z drugiej b -

ce potencjalnym zagro eniem dla murów oporowych na skutek rozrostu korzeni. Ponadto w 

przypadku silnych wiatrów mo e doj  po powalania drzew po czonego z wyrwaniem korze-

ni, co b dzie skutkowa o uszkodzeniami murów znajduj cych si  w bezpo rednim s siedztwie 

drzew.  

 Niestateczno  powierzchniowa skarp, W wyniku intensywnych opadów lub powodzi mo e 

doj  do destabilizacji oraz „p yni cia” skarp. 

 Porastanie murów mchami, wyst puj ce lokalnie. Nie jest to uszkodzenie w pe nym tego s o-

wa znaczeniu jednak wskazuje ono na sta e zawilgocenie murów i wiadczy o niesprawnym sys-

temie odwodnienia, szczególnie w odniesieniu do murów, nie nara onych na kontakt z rzek . 

 Nieskuteczne odwodnienie konstrukcji oporowych, objawiaj ce si  przeciekami przez zary-

sowane spoiny, oraz wapiennymi zaciekami i wykwitami mo e powodowa  wzrost wilgotno ci 

gruntu za murami oporowymi oraz sprzyja  utracie stateczno ci skarp. 
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9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

9.1. Stan istniej cy 

Przedmiotowy odcinek cieku zlokalizowany jest w miejscowo ci Grzmi ca wzd  ul. Wiejskiej 

od numeru 52 do skrzy owania z ulic  Spó dzielców numer posesji 2. 

Ciek  cz ciowo  zabezpieczono  murami  oporowymi  zarówno  od  strony  drogi  jak  i  od  strony  

dzia ek prywatnych. Kszta t drogi w planie dostosowany jest do kszta tu koryta cieku. Droga przecina 

cieku w kilku miejscach. 

Szeroko  koryta jest zmienna w górnym biegu nie regularna od 60 cm do 2m. Ciek w dolnym 

biegu zabezpieczony obustronnymi murami oporowymi kamiennymi z bloków granitowych w gór-

nymi biegu mury wykonano w miejscach zagro enia podmyciem poszczególnych posesji 

W ci gu przedmiotowego odcinka cieku zlokalizowano nast puj ce obiekty in ynierskie:  

 20 mostów,  

 39 murów lub odcinków murów oporowych  

Mosty zlokalizowane s  w nast puj cych km cieku 0+065,15 ; 0+357,16 ; 0+486,19 ; 0+574,26 ; 

0+602,94 ; 0+620,96 ; 0+683,88 ; 0+741,49 ; 0+754,74 ; 0+787,54 ; 0+920,18 ; 1+020,16 ; 1+051,47 ; 

1+059,07 ; 1+138,11 ; 1+148,27 ; 1+196,53 ; 1+271,60 ; 1+316,70 ; 1+432,37. 

Mury oporowe wyst puj ce w obr bie przedmiotowego odcinka cieku s  wykonane z blo-

ków kamiennych czonych zapraw  lub niespajanych. Wyst puj  równie  mury ceglane czone 

zapraw  oraz niewielkie murki wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych czonych 

zapraw  lub niespajanych. Mury podtrzymuj ce skarp  maj  z regu y sta  lub liniowo zmienn  

wysoko . Mury podtrzymuj ce koron  drogi (od strony cieku) maj  wysoko  nieregularnie 

zmienn , dostosowan  do dna cieku. Na skutek sta ego podmywania murów oraz wyp ukiwania 

zaprawy i bloków kamiennych przez nurt rzeki konieczne jest okresowe uzupe nianie uniesionego 

przez wod  materia u i umacnianie podstawy murów. Realizowane jest to przez wykonywanie od-

sadzek betonowych ( elbetowych). W miejscach szczególnie nara onych na szybko p yn  wod  

(zakola) widocznych jest po kilka „pi ter” kolejnych odsadzek.  

Odwodnienie murów i zasypki murów odbywa si  za pomoc  s czków i rur  przeprowadzo-

nych przez korpusy. Woda przeprowadzana przez otwory w murze do cieku. 
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Na przedmiotowym odcinku cieku zaobserwowano ponadto lokalnie miejsca znacznych znie-

kszta ce  i niestateczno ci skarp, szczególnie wyst puj ce na odcinkach zlokalizowanych bezpo-

rednio przy korycie cieku, na których nie wyst puj  mury oporowe. 

9.2. Organizacja ruchu na czas robót 

Projekt przebudowy nie ogranicza ruchu pojazdów przy przebudowie wjazdów na posesj  

nale y zapewni  doj cie do budynków. 

9.3. Stan projektowany 

W celu utrzymania dotychczasowych parametrów konieczne jest wykonanie napraw przed-

miotowego odcinka rzeki. Naprawy powinny by  wykonywane w pierwszej kolejno ci na odcinkach 

Kategorii I i II , a w dalszej, na odcinkach o ni szej kategorii pod wzgl dem stanu technicznego.  

Dla ka dej kategorii uszkodze  wyodr bniono poszczególne typy robót: 

9.3.1. R1 - Budowa murów kamiennych h do 1,5 m z gurtami 

Zakres prac obejmuje: 

o Rozbiórka istniej cych murów ( je li konieczne) 

o Wykonanie wykopów pod fundament poni ej g boko ci przemarzania 

o Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac 

o Odwodnienie wykopów 

o Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci min. 0,80 cm szer. 1,9 m 

o Budow  murów kamiennych granitowych na zaprawie cementowej podstawa 

szer.0,9 m góra 0,6 m h 

o Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 w warstwie filtruj cej 

o Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 60 cm fi 50 mm 

o Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97 

o Porz dkowanie terenu  humusowanie 

o Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem 
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9.3.2. R2 - budowa murów kamiennych  h do 2,5 m z gurtami 

Zakres prac obejmuje: 

o Wykonanie wykopów pod fundament poni ej g boko ci przemarzania 

o Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac 

o Odwodnienie wykopów 

o Wykonanie fundamentu betonowego o grubo ci min. 0,80 cm szer. 2,3 m 

o Budow  murów kamiennych granitowych na zaprawie cementowej podstawa 
szer.0,9 m góra 0,6 m h 

o Wykonanie drena y pod nego za murem fi 200 w warstwie filtruj cej 

o Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 60 cm fi 50 mm 

o Zasypanie strefy za murami pospó ka Id 0,97 

o Porz dkowanie terenu  humusowanie 

o Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzd  muru 

o Transport  i dostarczenie niezb dnych materia ów 

9.3.3. R3 - Roboty ziemne korekta porz dkowanie skarp 

Zakres prac obejmuje: 

o Wykopy mechaniczne profilowanie skarp 

o Transport  i dostarczenie niezb dnych materia ów 

o Transport  i dostarczenie niezb dnych materia ów 

9.3.4. R4 - Umocnienie skarp  brukowanie 

Zakres prac obejmuje: 

o Zdj cie humusu na odk ad 

o Roboty ziemne wykopy pod umocnienie  

o Wykonanie brukowanie skarp  granit 20 cm na betonie B-20 z wykonaniem 
obrze y prefabrykowanych 

o Transport  i dostarczenie niezb dnych materia ów 

9.3.5. R5 - Umocnienie skarp narzut kamienny ci ki 

Zakres prac obejmuje: 

o Zdj cie humusu na odk ad 
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o Roboty ziemne wykopy pod umocnienie  

o Wykonanie umocnienia ci kim narzutem kamiennym 40/80 cm 

o Transport  i dostarczenie niezb dnych materia ów 

9.3.6. R6 -Naprawa murów spoinowanie odsadzki ubytki 

Zakres prac obejmuje: 

o Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na zaprawie 

o Spoinowanie murów kamiennych 

o Wykonanie odsadzki betonowej h 1m szer 0,20 m 

o Transport  i dostarczenie niezb dnych materia ów 

9.3.7. R7 - Karczowanie i wycinka usuni cie karpin 

Zakres prac obejmuje: 

o Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z transportem  

o Transport  i dostarczenie niezb dnych materia ów 

9.3.8. R8 - Remont mostu 

Zakres prac obejmuje: 

o Uzupe nienie ubytków kamieniem granitowym na zaprawie 

o Spoinowanie murów kamiennych 

o Wykonanie odsadzki betonowej h 1m szer 0,20 m 

o Transport  i dostarczenie niezb dnych materia ów 

o Naprawa p yty pomostu 

o Wykonanie murów naprowadzaj cych skrzyde ek czterostronnych o d ugo ci 
do 3 m 

9.3.9. R9 - Budowa nowego mostu /przejazdu gospodarczego 

Zakres prac obejmuje: 

o Budowa murów oporowych – R2 

o Wykonanie p yty pomostowej kszta towniki stalowe z p yt elbetow  

o Wykonanie balustrad stalowych h 1,1 m  
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9.4. Klasyfikacja odcinków cieku do napraw 

9.4.1. Kategoria I 

Do odcinków kategorii I – awaryjnej zagra aj cej yciu i mieniu wskazanych do naprawy w 

trybie pilnym nale : 

NAZWA  
ODCINKA ZAKRES ODCINKA 

UGO   
ODCINKA 

ZAKRES  
ROBÓT 

    m   

 
Odcinek nr 2   

od km 0+162,0 do km 0+235,0 brzeg prawy  73 R 1 ; R 2 ; R 3 ; R 
5 od km 0+162,0 do km 0+258,0 brzeg lewy 73 

Odcinek nr 5   
od km 0+490,0 do km 0+510,0 brzeg prawy  20 R 1 ; R 2 ; R 3 ; R 

6 ; R 7 od km 0+480,0 do km 0+530,0 brzeg lewy 50 

Odcinek nr 6   
od km 0+540,0 do km 0+570,0 brzeg prawy  30 

R 6 
- - 

Odcinek nr 10   
 km 0+683,88 MOST 07 - 

R 8 
- - 

Odcinek nr 11  
od km 0+685,00 do km 0+713,00 brzeg lewy 27 

R 2 
od km 0+685,00 do km 0+719,00 brzeg prawy 34 

Odcinek nr 13   
km 0+742,49 most 08 - 

R 9 
- - 

Odcinek nr 14  
od km 0+745,00 do km 0+755,00 brzeg lewy 
 10 

R 2 
od km 0+745,00 do km 0+755,00 brzeg prawy 10 

Odcinek nr 15   
km 0+754,74 most 09 - 

R 9 
- - 

Odcinek nr 16   
MO 11  NAPRAWA MURU 29 

R 6 
- - 

Odcinek nr 17 
od km 0+755,00 do km 0+785,00 brzeg lewy 30 

R 3 ; R 4 
- - 

Odcinek nr 18   
km 0+787,54 most 10 - 

R 9 
- - 

Odcinek nr 19   
 od km 0+790,00 do km 0+806,00 brzeg prawy 16 

R 2 
 od km 0+790,00 do km 0+806,00 brzeg lewy 16 

Odcinek nr 24 km 0+920,18 most 1 - R 8 
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- - 

Odcinek nr 25 
od km 0+925,00 do km 0+945,00 brzeg prawy 20 

R 2 ; R 7 
- - 

Odcinek nr 26 
 od km 0+950,00 do km 0+970,00 brzeg prawy 20 

R 2 ; R 7 
- - 

Odcinek nr 27 
 od km 0+996,00 do km 1+016,00 brzeg prawy 20 

R 2 ; R 7 
- - 

Odcinek nr 28 
 MO 17 podwy szenie muru 26 

R 2 ; R 7 
- - 

Odcinek nr 29 
 od km 1+200,0 do km 1+215,00 brzeg lewy 15 

R 1 ; R 7 
- - 

Odcinek nr 30 
MO 31 od km 1+245,0 do km 1+270,00 brzeg lewy 25 

R 2 ; R 6 
MO 32 od km 1+245,0 do km 1+270,00 brzeg prawy 25 

Odcinek nr 31 
km 1+271,60 most 18 - 

R 8 
- - 

Odcinek nr 32 
 od km 1+275,00 do km 1+285,00 brzeg prawy 10 

R 2 ; R 6 
- - 

Odcinek nr 33 
od km 1+370,00 do km 1+420,00 brzeg prawy 50 

R 1 ; R 6 
- - 

Odcinek nr 34 
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg prawy 32 

R 1 ; R 6 
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg lewy 32 

Odcinek nr 35 
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg prawy 30 

R 2 ; R 6 ;R7 
 od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg lewy 30 
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9.4.2. Kategoria II 

Do odcinków kategorii II – awaryjnej nie zagra aj cej yciu i mieniu wskazanych do naprawy 

w trybie niezw ocznym nale : 

NAZWA  
ODCINKA ZAKRES ODCINKA 

UGO   
ODCINKA 

ZAKRES  
ROBÓT 

    m   

 
Odcinek nr 1   

od km 0+080 do km 0+110 brzeg prawy 30 
R 3 ; R 7 

- - 

Odcinek nr 3 
od km 0+355,0 do km 0+365,0 brzeg prawy  10 

R 4 ; R 8 
- - 

Odcinek nr 4 
od km 0+375,0 do km 0+438,0 brzeg prawy  63 

R 3 ; R 5 ; R 7 
- - 

Odcinek nr 7 
 km 0+578,92 MOST 04 - 

R 8 
- - 

Odcinek nr 8 
od km 0+575,0 do km 0+592,0 brzeg lewy 17 

R 3 ; R 4 
- - 

Odcinek nr 9 
od km 0+625,0 do km 0+640,0 brzeg lewy 15 

R 3 ; R 4 
od km 0+625,0 do km 0+640,0 brzeg prawy 15 

Odcinek nr 12 
MO 09  NAPRAWA MURU 25 

R 6 MO 10  NAPRAWA MURU 25 

Odcinek nr 20 
od km 0+800,00 do km 0+850,00 brzeg lewy 50 

R 2 
- - 

Odcinek nr 21 
od km 0+850,00 do km 0+865,00 brzeg lewy 15 

R 2 
- - 

Odcinek nr 22 
od km 0+885,00 do km 0+900,00 brzeg lewy 15 

R 2 
- - 

Odcinek nr 23 
od km 0+899,00 do km 0+918,00 MO 14 19 

R 6 
- - 

 

9.4.3. Kategoria III 

Do odcinków kategorii III – wymagaj cych napraw w trybie bie cego utrzymania wskazanych 

do naprawy w trybie bie cego utrzymania nale  wszystkie pozosta e odcinki nie wskazane w 

poprzednich kategoriach 
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9.5. Rozbiórka istniej cych elementów obiektu 

9.5.1. Zabezpieczenie koryta cieku 

 Przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych konieczne jest zabezpieczenie koryta rzeki przed 

zanieczyszczeniem gruzem rozbiórkowym. W tym celu nale y wykona  pomost na przyk ad z ele-

mentów drewnianych. Pomost powinien zabezpiecza  koryto rzeki 2,0 m powy ej i 2,0 m poni ej 

obrysu mostu. 

9.5.2. Zakres rozbiórki 

Elementy kamienne oraz stalowe nadaj ce si  do ponownego wbudowania, takie jak na 

przyk ad kostka brukowa oraz balustrady nale y przekaza  Inwestorowi, który wska e miejsce ich 

sk adowania. Pozosta e materia y pozyskane z rozbiórki stanowi  w asno  Wykonawcy. Wyko-

nawca jest odpowiedzialny za ich utylizacj  lub zapewnienie miejsc sk adowania. 

Uszkodzone lub nie nadaj ce si  do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbiórki 

nale y odwie  na z om. 

9.5.3. Uwagi do technologii robót rozbiórkowych 

 roboty rozbiórkowe winny by  prowadzone pod nadzorem technicznym, a poprawno  

ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy; 

 roboty rozbiórkowe jako szczególnie niebezpieczne nale y prowadzi  z zachowaniem 

szczególnych zasad bezpiecze stwa, 

 nale y zabezpieczy  jezdni  o oraz ciek przed zanieczyszczeniem przy robotach rozbiór-

kowych 

Za zespó : 
mgr in . Maciej Kopel 
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10.  ZA CZNIKI DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I UZGODNIENIA 

10.1. Uprawnienia Maciej Kopel, Maciej Boberski      
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10.2. Uprawnienia projektant: Maciej Kopel, sprawdzaj cy: Justyna Nowicka 
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