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1. WSTĘP  
 
Tematem referatu jest przedstawienie problemów projektowych związanych z 
lokalizacją nowych obiektów mostowych na terenie miejskim. Problemy podjęte 
w niniejszym opracowaniu nie są zagadnieniami czysto technicznymi, nad któ-
rymi z reguły dyskutujemy podczas podobnych wystąpień. W referacie chciano 
pokazać inne aspekty procesu projektowania, a mianowicie problemy procedu-
ralne, te związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń i opinii oraz te 
które rzutować mogą w przyszłości na dalsze etapy rozwoju terenów miejskich. 
Sprawy procedurlane to trochę mniej ciekawa strona projektowania, choć w 
dzisiejszych czasach właśnie ona zabiera projektantowi wiecej czasu niż czysto 
konstrukcyjne podejście do tematu.  
 
 
2. PRZYKŁADY PROJEKTÓW KŁADEK DLA PIESZYCH   
 
Jako przykłady zobrazowania niniejszego tematu posłużono się projektami kilku 
kładek dla pieszych.  
 
2.1. Przykład 1. Kładka dla pieszych nad kanałem Mosińskim w Mosinie. 
 
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mosinie biuro opracowało dokumentację 
techniczną budowy przeprawy pieszej przez kanał Mosiński. Projektowaną 
kładkę zlokalizowano w ciągu istniejącego pasa drogowego ul. Łaziennej w 
Mosinie w miejscu, w którym do lat 50-tych ubiegłego wieku istniał drewniany 
most drogowy, który uległ spaleniu. Usytuowanie kładki wyprzedza odbudowę 
połączenia drogowego obu brzegów kanału Mosińskiego. Budowa samej kładki 
jest na pewno rozwiązaniem tymczasowym oraz tańszym w stosunku do budowy 
mostu drogowego (a co za tym idzie również budowy dojazdów). Jednak wcze-



śniejsza budowa samej kładki determinuje lokalizację budowanego w dalszym 
etapie obiektu drogowego. W tym wypadku kładka pozostanie obiektem odręb-
nym, a chodnik w miejscu przeprawy zostanie odsunięty od jezdni. To z kolei 
niesie za sobą większą, docelową zajętość terenu (koniecznosć poszerzenia pasa 
drogowego na dojazdach).  
Chwilowe potrzeby społeczne (zlokalizowanie na jednym z brzegów kanału 
Mosińskiego marketu spożywczego) wymuszają jednak takie rozwiąnie.  
Wraz z Zamawiającym podjęto zatem decyzję o budowie kładki, która w sposób 
wyraźny oddzielać będzie się w przyszłości od ewentualnej przeprawy mosto-
wej. Po pierwsze pozostanie ona obiektem odrębnym, a po drugie – i tu powsta-
ło zadanie dla projektanta – wybudowana kładka stanie się rozpoznawalna, cha-
rakterystyczna dla tego terenu i utrwali się w świadomości społecznej jako ele-
ment indywidualny.  
Spośród dwóch wariantów konstrukcji kładki (jeden łukowy z jazdą dołem, 
drugi prosty z charakterystyczną balustradą) wybrano prostą, jednoprzęsłową 
konstrukcję kładki z dźwigarów stalowych zespolonych z żelbetową płytą po-
mostową. Rozpiętość przęsła wynosi 23,0m. 

 
Rys. 1. Przekrój podłużny i widok z boku kładki nad Kan. Mosińskim w Mosinie 

 
Elementem, który ma nadać obiektowi charakterystyczny wygląd stała się balu-
starda.  

 
Rys. 2. Wzór charakterystyczny dla dzieł Piet Mondrian 
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Na długości kładki zaprojektowano balustrady stalowe wypełnione barwionymi, 
wzmocnionymi, płytami typu plexiglas o wysokości h=1,10m. Kolorystyka 
plexiglass balustrad – proste, poziome i pionowe linie, prostokąty i kolory pod-
stawowe – nawiązują do dzieł Piet Mondrian, twórcy neoplastycyzmu (lata 20. 
XX wieku), jednego z najwcześniejszych kierunków postulujących w malar-
stwie abstrakcję geometryczną.  
Dwuetapowa budowa ulicy Łaziennej wraz z mostem przez kanał Mosiński 
wymagała podjęcia decyzji o rozdzieleniu, w miejscu przeprawy, części pieszej 
od tej przeznaczonej dla ruchu kołowego. W ramach pierwszego etapu zaprojek-
towano budowę ciągu pieszego wraz z kładką. Konstrukcję kładki można było 
wykonać w taki sposób, aby późniejsza dobudowa mostu drogowego i powstały 
w ten sposób przekrój przeprawy nie odbiegał zasadniczo od przekroju ulicy 
Łaziennej na dojazdach do obiektów. Postanowiono jednak pość w innym kie-
runku i wyróżnić w sposób zdecydowany (ale nie dominujący) kładkę dla pie-
szych jako obiekt, który stanie się przyczynkiem do dalszego rozwoju przyle-
głych terenów.  
 
2.2. Przykład 2. Kładka dla pieszych nad drogą S8 w Białymstoku. 
 
Na zlecenie Urzędu Miasta Białystok biuro opracowało projekt budowy kładki 
dla pieszych wraz z pochylniami dla niepełnosprawnych. Zaprojektowana kład-
ka przebiegać będzie nad realizowaną aktulanie, dwujezdniową drogą krajową 
S8 (istniejąca ul. Gen. Stanisława Maczka) i łączyć ciąg komunikacyjny zlokali-
zowany w ciągu ulic Zawady oraz Gajowa.  
Zlecenie którego podjęło się biuro było zadaniem indywidualnym, ale wybór 
miejsca zlokalizowania kładki został dość mocno ograniczony poprzez opraco-
wany już wcześniej projekt budowy dwujezdniowej drogi S8. Najważniejszym 
zadaniem było więc takie usytuowanie obiektu, aby nie kolidował z zaprojekto-
wanymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Po analizie sytuacji 
kładka dla pieszych wraz obustronnymi schodami i pochylniami dla niepełno-
sprawnych została usytuowana w miejscu najbardziej optymalnym. Zaszła jed-
nak konieczność zmiany lokalizacji zaprojektowanych (oznaczonych na mapie 
zasadniczej jako projektowane, zaopiniowanej przez ZUDP) sieci uzbrojenia 
terenu takich jak wodociąg, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne 
oraz sieć teletechniczna i gazowa.  
W trakcie prac projektowych budowy kładki, Podlaski Urząd Wojewódzki wy-
dał pozwolenie na budowę drogi S8. Fakt ten bardziej skomplikował część for-
malną naszego opracowania, ponieważ rozwiązanie, wydawałoby się najprost-
sze, jakim jest zmiana do projektu, stało się w tym wypadku niezwykle kłopo-
tliwe. Wiązałoby się to z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę, a z 
uwagi na wybór wykonawcy robót oraz rozmiar prac budowalnych drogi S8 



było to wręcz niemożliwe. W etapie późniejszym okazało się, że wykonana zo-
stała zaprojektowana sieć gazowa. W związku z tym należało przeprojektować 
podpory schodów północnych kładki tak, aby nie kolidowały z gazociągiem. 
W porozumieniu z Zamawiąjacym ustalono, że jedynym racjonalnym rozwiąza-
niem problemu jest przyjęcie założeń, iż zaprojektowane w ramach budowy 
drogi S8 (a jeszcze nie wykonane), urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 
są elementami istniejącymi. Zaszła więc konieczność opracowania projektów 
przebudowy tych urządzeń. Jednocześnie Zamawiający zapewnił, że projekty te 
zostaną wdrożone do realizacji w trakcie budowy drogi S8, a więc sieci uzbro-
jenia terenu poprowadzone zostaną od razu po docelowym śladzie, pozwalają-
cym na bezpieczną lokalizacje kładki. Rozwiązanie takie daje również pewną 
granicę bezpieczeństwa dla projektanta. W przypadku podjęcia decyzji o póź-
niejszej budowie kładki (np. po ukończeniu prac nad budową drogi S8 w trakcie 
których sieci poprowadzono wg  pierwotnych założeń) dokumentacja techniczna 
zawierać będzie pełnym zakres robót pozwalających na budowę obiektu.  
 

 
Rys. 3. Lokalizacja kładki nad ul. Gen Maczka w Białymstoku  

na tle przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu. 
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W trakcie prac projektowych rozważano następujące warianty dotyczące likwi-
dacji kolizji sieci infrakstruktury technicznej 

1. zmiana pierwotnych projektów branżowych – rozwiązanie niemożliwe 
bez zmiany wydanego już pozwolenia na budowę drogi S8,  

2. zmiana pozwolenia na budowę – rozwiązanie niemożliwe z uwagi na stra-
ty związane z konsekwencjami zmiany warunków umowy na budowę 
drogi S8, podpisanej z wykonawcą robót,  

3. zmiana projektów, w tym opinii ZUDP, wraz z korektą przebiegu sieci 
wykonana w trakcie robót w ramach nadzoru autorskiego – niemożliwe 
z uwagi na konieczność wykonania tych prac przez projektantów wy-
mienionych w pozwoleniu na budowę (konieczność dodatkowych na-
kładów Zamawiającego),  

4. opracowanie nowych projektów branżowych zakładających, że zaprojek-
towane pierwotnie media są sieciami istniejącymi – rozwiązanie najbar-
dziej racjonalne:  

a. pozwala na zmianę pierwotnego przebiegu sieci już na etapie 
budowy drogi S8, wg nowej nowego pozwolenia na budowę, 

b. gwarancja dla Zamawiającego jak i dla projektanta, że w przy-
padku nie podjęcia decyzji o budowie kładki, opracowanie 
kompletnego projektu (również pod względem przebudowy ko-
lizji sieci uzbrojenia terenu) pozwoli na wykonanie pełnego za-
kresu robót.  

 
2.3. Przykład 3. Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Prosnę w Kaliszu. 
 
W ramach wygranego przetargu biuro projektów realizuje projekt budowy kład-
ki dla pieszych nad rzeką Prosną w Kaliszu. Założeniami wyjściowymi było 
zaprojektowanie obiektu wiszącego o konstrukcji drewnianej. Materiał kładki 
narzucony przez Zamawiajacego (Urząd Miasta Kalisza), nawiązuje do zlokali-
zwanego w pobliżu planowanej przeprawy rezerwatu archeologicznego „Kaliski 
Gród Piastów” w Kaliszu - Zawodziu. Projektowana kładka leży na przedłuże-
niu ulicy Zawodzie, która aktulanie kończy się w miejscu lewobrzeżnego wału 
przeciwpowodziowego.  
Na etapie rozwiązań koncepcyjnych wybrano obiekt dwuprzęsłowy, o charakte-
rystycznej konstrukcji z trzema pylonami. Każdy z pylonów składał się z czte-
rech pionowych rur stężonych pomiędzy sobą. Rozpiętości przęseł ustroju nio-
sącego wyniosły 75m+82m. Rozwiązanie to zakładało przekroczenie terenu 
rzeki Prosny oraz lewo- i prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego. Podpo-
ry skrajne zlokalizowano poza tym terenem, natomiast pylon środkowy na brze-
gu rzeki. Konsekwencją lokalizacji pylonów skrajnych oraz zewnętrznych want 
odciągowych poza międzywalem rzeki Prosny była znaczna ingerencja w przy-



ległe tereny należące przede wszystkim do osób prywatnych. W trakcie postę-
powania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego okazało się, że część właścicieli terenów przeznaczonych 
pod reazlizację zadania nie wyraża zgody na budowę kładki. Działki na których 
nie można realizować prac budowlanych to większość działek za lewostronnym 
wałem przeciwpowodziowym oraz jedna działka poza wałem prawostronnym. Z 
uwagi na znaczne zaawansowanie prac projektowych podjęto decyzję o konty-
nuowaniu zadania, uwzględniając jednocześnie określone możliwości związane 
z korektą lokalizacji obiektu.  
 

 
Rys. 4. Pierwsza lokalizacja kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Prosną w Kaliszu 

 

 
Rys. 5. Ostateczna lokalizacja kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Prosną w Kaliszu 

 
Możliwość wejścia w teren po stronie lewej została na tyle ograniczona, że po-
stanowiono zlokalizować obiekt już w międzywalu (pomiędzy wałem a lewym 
brzegiem rzeki Prosny). Natomiast z prawej strony możliwa była ingerencja w 
dwie działki. Analizując zaistniałą sytuację zaproponowano korektę, w stosunku 
do przebiegu pierwotnego, projektowanej osi kładki. Po ustaleniu nowego prze-
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biegu obiektu prace projektowe rozpoczęto od początku, a więc od uzyskania 
nowej decyzji o lokalizacji inwestycji cel publicznego.  
 

 
Rys.6. Szkic architektoniczny kładki dla pieszych nad rzeką Prosną w Kaliszu 

 
Nowy obiekt to dwuprzęsłowa kładka o konstrukcji podwieszonej z jednym 
pylonem i rozpiętością przęseł 22m+85m. Stalowy pylon o wysokości 43,0m 
odchylony jest od pionu o 6° w stronę krótszego przęsła. Ustrój niosący stano-
wią dwa dźwigary z drewna klejonego stężone stalowymi półramami i stęże-
niami wiatrowymi. Profil podłużny kładki został tak dobrany aby na lewym 
brzegu włączyć się bezpośrednio w istniejący wał przeciwpowodziowy bez in-
gerencji w jego konstrukcję. Na prawym brzegu natomiast  konstrukcja kładki 
przechodzi nad wałem, pozostawiając skrajnię rowerową wysokości 2,5m. Moż-
liwość lokalizacji kładki na dwóch prawobrzeżnych działkach pozwoliła zapro-
jektować drogę dla samochodów obsługujących wał oraz usytuować miejsce dla 
punktu widokowego. Z tego miejsca rozpościera się widok na lewy brzeg rzeki 
Prosny, na którym Miasto Kalisz planuje wybudować szereg ciekawych punk-
tów rekreacyjnych w postaci muszli koncertowej czy lodowiska.  

Z uwagi na możliwości uzyskania zewnętrznych środków na budowę 
kładki miasto podjęło szybką decyzję o zleceniu opracowania dokumentacji. Z 
uwagi na duży koszt inwestycji (budowa obiektu o długości ponad 100m) decy-
zja ta była jak najbardziej uzasadniona. Podjęto jednak to ryzyko bez wcześniej-
szych konsultacji z właścicielami gruntów. Brak zgód kilku właścicieli odłożył 
w czasie zakończenie projektu, a w konsekwencji budowę obiektu. Można za-
stanowić się w tym miejscu czy specustwa [1] nie powinna obowiązywać rów-
nież dla budowy ścieżek rowerowych, chodników a w konsekwencji także ta-
kich obiektów mostowych jakimi są kładki dla pieszych. Podobnie jak obiekty 
drogowe służą one przecież komunikacji publicznej i wydaje się zasadne, aby 
podlegały podobnym przepisoo ułatwiającym ich lokalizację.   



  
 
3. PODSUMOWANIE 
 
a. Dwuetapowe planowanie inwestycji, jaką jest budowa ulicy wraz z ciągiem 

pieszym, niesie za sobą konieczność podjęcia decyzji o formie jej realizacji. 
Czy ma to być obiekt skromny, „czekający” na dostawienie kolejnego, czy 
może tak jak w przedstawionym przykładzie zasadne jest jednoznaczne wy-
różnienie pierwszego z budowanych obiektów. Sposób wyodrębnienia obiek-
tu zależeć powinien jednak od miejscowych warunków urbanistycznych. A 
wyróżnienie nie powinno być kojarzone z dominacją konstrukcji nad przyle-
głym terenem.  

b. Podjęcie decyzji o budowie nowego obiektu na terenie, na który wcześniej 
wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, w sposób znaczący ogranicza 
możliwości usytuowania takich inwestycji. Wymaga to rówież od Zamawia-
jącego prowadzenia prac w kolejności i formie uwzględniających przyszłą 
inwestycję. W przypadku gdy obie inwestycje podlegają jednemu Zamaiwa-
jącemu można takie zadania wykonywać równocześnie. Znacznie gorszą sy-
tuacją byłoby gdyby Inwestycje podlegałyby dwóm róznym Zamawiającym, 
a każdy z nich miałby odrębną politykę budżetową.  

c. Lokalizacja obiektów, takich jak kładki dla pieszych, w terenie dla którego 
brak wcześniejszych ustaleń oraz zgód właścieli gruntów, niesie za sobą ry-
zyko wstrzymania inwestycji. Należy podkreślić, że kładka dla pieszych nie 
podlega przepisom specustawy [1] a zatem nie ma możliwości pozyskania 
gruntów na cele publiczne bez wyrażenia zgody ich właścicieli. 
 

 
LITERATURA  
 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194/ 


