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Włocławek, 27.11.2017 r.                       Egzemplarz nr 1, 2, 3, 4, 5 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową 

przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 w km 0+107 

Lokalizacja: 

Województwo kujawsko – pomorskie, powiat aleksandrowski, 

gmina Koneck, miejscowość Koneck: 

dz. 357/1, 373, 426/1, 343, 341, 365/2, 370, 354, 353/2, 

425/2, 427 

Inwestor: 

 

    
 Powiat Aleksandrowski 
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obiektu: 
Kategoria XXV –  drogi i kolejowe drogi szynowe 

Zawartość: 
Projekt Zagospodarowania Terenu 
Projekt budowlany branży drogowej 
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Kody CPV: 

 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45221111-3 – Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Zagospodarowania Terenu dla: 

Przebudowy drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z 

przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 

01020808 w km 0+107 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Decyzja środowiskowa 

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego 

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r., poz. 460) 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 

2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 

stycznia 2016 r. Poz. 124) 

- Uzgodnienia branżowe 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla  drogi powiatowej nr 

2617C w miejscowości Straszewo mający na celu wykonanie jej nowej nawierzchni 

bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy przepustu w km 0+107. Zakres 

opracowania obejmuje: 
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- Rozebranie istniejącego przepustu drogowego, 

- Wykonanie nowego przepustu drogowego, 

- Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki Tążyny, 

- Korytowanie pod poszerzenie jezdni, zjazdów i ścieżki pieszo-rowerowej, 

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu oraz zjazdach i ścieżki pieszo-

rowerowej, 

- Ułożenie warstw bitumicznych na konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zjazdów 

bitumicznych, 

- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na konstrukcji ścieżki pieszo-

rowerowej i zjazdów w jej ciągu, 

- Wbudowanie umocnionego pobocza z kruszywa łamanego, 

- Oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia jest w stanie złym: jest nierówna z 

licznymi zadoleniami, które skutecznie uniemożliwiają swobodny spływ wód opadowych i 

deszczowych. To z kolei działa destrukcyjnie na nawierzchnię. Pobocza gruntowe 

przerośnięte są trawami, co również uniemożliwia spływ wody lub miejscami są 

pozapadane – stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego. 

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Projektowana budowa drogi  zlokalizowana jest w miejscowości Straszewo, gm. Koneck. 

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane 

stanowią działki nr  357/1, 373, 426/1, 343, 341, 365/2, 370, 354, 353/2, 425/2, 427 – m. 

Straszewo, jednocześnie projektant oświadcza, że inwestycja zlokalizowana jest w całości 

na w/w działkach. 

Droga nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże należy 

dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w środowisko 

naturalne była jak najbardziej ograniczona. . Przedsięwzięcie nie zostało 
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zakwalifikowane  zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko ( Dz.U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 ) jako drogi o nawierzchni twardej o 

całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 

i 32 (…). 

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu – 

budowę należy prowadzić na podstawie Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 

BI.6733.4.2017 z dnia 24.11.2017 r. wydanej przez Wójta Gminy Koneck. Omawiana 

inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską. W przypadku 

odkrycia w trakcie trwających robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, 

że są zabytkami, należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) zawiadomić 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku lub Wójta 

Gminy Koneck, po wcześniejszym wstrzymaniu robót budowlanych. 

4. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu 

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz 

uwzględniając charakterystykę konstrukcji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z 

dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463) proponuje się przyjęcie dla całej inwestycji II-giej 

kategorii geotechnicznej. 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

5.1 Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria drogi: powiatowa (P), 

• Klasa drogi: Zbiorcza (Z), 

• Kategoria ruchu: KR2, 

• Prędkość projektowa: 50 km/h, 

• Długość – 1 000 m, 

• Szerokość nawierzchni drogi: 5,5 m, 
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• Przekrój jezdni: 1x2 

• Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy, 

• Rodzaj poboczy: umocnione kruszywem łamanym 

5.2 Projektowana konstrukcja  

- Konstrukcja jezdni: 

• Warstwa ścieralna AC11S 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa wiążąca AC11W 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa profilowa AC11W 50/70 – śr. 100 kg/m2 

• Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako podbudowa. 

- Konstrukcja jezdni na poszerzeniu: 

• Warstwa ścieralna AC11S 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa wiążąca AC11W 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa profilowa AC11W 50/70 – śr. 100 kg/m2 

• Siatka przeciwspękaniowa na łączeniu z zakładem 50/50, 

• Warstwa wiążąca AC11W 50/70 – 3 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 20 cm, 

• Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa – 15 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0 

- Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej: 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 8 cm, 

• Podsypka cem. – piask. 1:4 – 3 - 5 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 10 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0 
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- Konstrukcja zjazdów bitumicznych: 

• Warstwa ścieralna AC11S 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa wiążąca AC11W 50/70 – 4 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 20 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0 

- Konstrukcja zjazdów w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej: 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 8 cm, 

• Podsypka cem. – piask. 1:4 – 3 - 5 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 20 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0 

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać o szerokości 5,0m. Połączenie zjazdów z 

nawierzchnią jezdni należy zrealizować za pomocą łuków o promieniu R=3,0m lub 

skosu 1:1 (dla zjazdów w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej). Wszystkie zjazdy są 

zjazdami istniejącymi. 

5.3 Odwodnienie : 

W km 0+429 – 1+029 odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za 

pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących odtworzonych i 

oczyszczonych rowów przydrożnych.  

W km 0+029 – 0+429 projektuje się odwodnienie jezdni powierzchniowo za pomocą 

spadków podłużnych i poprzecznych do kanalizacji deszczowej 

5.3.1 Studnie  

Na kanale  zaprojektowano studnie rewizyjne Ø 1,0 m z kręgów żelbetowych z 

betonu klasy minimum C-35/45, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnie z PN EN 

1917.  
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Elementy denne studni z uszczelkami przystosowanymi dla rur PCV. Studnie 

zakończone konusem będą przykryte pokrywami przejazdowymi. Wszystkie studnie 

należy wyposażyć w stopnie włazowe oraz we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego  

Ø 600mm klasy D (obciążenie próbne 400kN), zgodnie z PN-EN 124/2000. Włazy 

muszą być wyposażone we wkładkę amortyzacyjną i posiadać zabezpieczenie 

(zamek lub blokada) przed kradzieżą. W studniach należy wyprofilować kinety z 

betonu kl. C35/45 w dostosowaniu do kanałów wlotowych. Stopnie do studni winny 

spełniać wymagania PN EN 13101 i być wkuwane w ścianę studni. Pierwszy stopień 

zamontować pod włazem jako pochwytowy. 

Studnie nie wymagają stosowania izolacji bitumicznych na zewnątrz i wewnątrz. 

 

5.3.2 Wyloty do Tążyny 

Ze względu na brak miejsca dla wykonania typowych wylotów projekt przewiduje 

wykonanie wylotów skarpowych w postaci płyty betonowej z betonu min. C25/30. 

Skarpy w obrębie wylotów należy umocnić dyblami na dł. 1m z każdej strony. Należy 

zastosować prefabrykat wylotu drenu zgodnie z kartą 01.23 Katalogu powtarzalnych 

elementów drogowych. Przykładową kartę katalogową zamieszczono w części 

rysunkowej projektu. 

 

5.3.3 Wpusty deszczowe 

W celu odwodnienia nawierzchni drogi, zaprojektowano wpusty deszczowe z 

kratkami ściekowymi. Wpusty uliczne wykonać jako studzienki z rur żelbetowych o 

średnicy 500mm z osadnikiem piasku o głębokości min. 0,5m. Rury osadzić na płycie 

betonowej grubości 20cm. Przykrycie wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000. Kratki 

ściekowe winny posiadać pierścienie odciążające. Zastosować kratki żeliwne klasy D 

400. Przykanaliki wpustowe zaprojektowano z rur PVC 200 mm.  

 

5.3.4   Materiały 

Dla kanału deszczowego - rury o średnicy 300mm PVC – U klasy S (SN12) o 

jednolitych gładkich ściankach, z uszczelką Sewer – Lock mocowaną w kielichu rury. 

Kanały zaprojektowano tak aby prędkość w kolektorach wynosiła przynajmniej 0,6m/s  

a nie przekraczała 3,0 m/s. Przykanaliki deszczowe należy wykonać z tego samego 
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rodzaju rur – o średnicy 200mm. 

Dla studni – kręgi żelbetowe z betonu C35/45 łączone na uszczelkę gumową. Żeliwo 

na włazy i wpusty.  

Dla wylotu – beton o min. klasie C 25/30. 

5.4 Przepust : 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

maja 2000r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, przepływ miarodajny dla projektowanego 

przepustu drogowego na drodze klasy zbiorczej, do której jest zaliczana 

projektowana droga wynosi Q1% = 2,69m3/s. 

 Wymiary przepustu dobrano dla napełnienia 50% wysokości przekroju przy 

zachowaniu minimalnej odległości 0,25m pomiędzy zwierciadłem wody, a stropem 

przepustu (§45 w.w. rozporządzenia) oraz zalecanego minimalnego spadku I = 5‰. 

W km 35+176,3 – 35+186,1 rzeki Tążyny projektuje się przepust skrzynkowy 

żelbetowy o wysokości H = 1,50m i rozpiętości B = 2,00m. Maksymalna 

przepustowość przepustu przy 75% wysokości napełnienia przepustu wynosi 

3,7m3/s. Przykrycie naziomem, wliczając w to warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

drogi wynosi 0,55m.Roboty wymagają czasowego wyłączenia z ruchu odcinka drogi 

powiatowej. Wykonawca powinien wkalkulować w koszt robót odpowiednie 

oznakowanie odcinka drogi. Oprócz tego dodatkowym kosztem będzie pompowanie 

wody które należy prowadzić do osiągnięcia przez konstrukcję pełnej nośności. 

 

5.4.1 Roboty rozbiórkowe i ziemne  

           Należy rozebrać istniejący korpus drogi na przepuście oraz przepust 

skrzynkowy. Dno rzeki należy odmulić zgodnie z profilem podłużnym oraz 

wyprofilować tak jak i skarpy Tążyny. 

5.4.2. Roboty fundamentowe 

Zaprojektowano ławy pod murki czołowe szerokości 60 cm i głębokości 40 cm z 

betonu C 25/30 zbrojone prętami Ø12 mm. Pręty zbrojeniowe pionowe w rozstawie 

co 20 cm należy wypuścić w górę w celu dowiązania zbrojenia ścianki czołowej. Pod 

ławy należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm. Między ławami ścianek 
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czołowych przepustu należy wykonać ławę z betonu C8/10 o grubości 30 cm i 

szerokości 280 cm – o 20 cm szersza z każdej strony od elementu 

prefabrykowanego. 

 

5.4.3. Roboty montażowe 

Przepust zaprojektowano jako skrzynkowy zamknięty o wymiarach w świetle 150 x 

200 cm i długości 10,8 m. Przepust należy wykonać z typowych elementów 

prefabrykowanych. 

Rury przepustu można układać nie wcześniej niż 5 dnia po wykonaniu podbudowy. 

Elementy przepustu powinny czołowo do siebie przylegać, szczelina miedzy 

elementami powinna być równa na całym obwodzie i nie większa niż 1,5 cm. 

Szczeliny wypełnić z zewnątrz i wewnątrz przepustu zaprawą cementową. 

Po ułożeniu ciągu przelotowego należy wykonać murki czołowe na wlocie i wylocie 

przepustu. Murki czołowe żelbetowe powinny być wylewane na mokro z betonu 

C25/30. Murki powinny być zbrojone w dwóch warstwach. Pręty pionowe Ø 12 o 

rozstawie co 20cm oraz pręty poziome Ø 10 o rozstawie co 25cm. Murki czołowe 

powinny posiadać na całej długości kapinos. Murek wlotowy należy wykonać o 

długości 4,00m a wylotowy o długości 6,00m. Mieszankę betonową należy układać 

warstwami, dokładnie zagęszczając wibratorem buławowym. Po wykonaniu murków 

czołowych należy wykonać żelbetową płytę zespalającą z betonu klasy C 12/15 o 

grubości 14 – 16,3 cm. Płyta powinna być zbrojona siatką prętów Ø  10mm co 12,5 

cm. Na płycie sprzęgającej należy wykonać izolację grubą a na bokach przepustu 

izolację cienką. Izolacja gruba składa się z warstwy gruntującej ,,Abizol R” i trzech 

warstw papy zgrzewalnej. Izolację cienką stanowi dwukrotna warstwa  Abizolu. 

 

Roboty w zakresie konstrukcji nasypu: 

Ciąg przelotowy należy obsypać piaskiem w celu odtworzenia rozebranego nasypu 

drogi. Obsypka z piasku powinna charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia co 

najmniej ls=1,0. Wykonywanie obsypki z piasku można rozpocząć nie wcześniej niż 7 

dni po zabetonowaniu murków. 

 

Roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni: 
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Pod podbudową należy rozłożyć geosiatkę polipropylenową dwukierunkową o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 20 kN/m w obu kierunkach. 

Po jednej stronie drogi przewidziano ustawienie barier mostowych mocowanych do 

murka czołowego. Rodzaj i ustawienie barier określono w projekcie drogowym. 

Projektowana droga składać się będzie z jezdni o nawierzchni asfaltowej o 

szerokości 5,5m oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,0m. 

 

5.4.4. Umocnienia 

Dno i skarpy rowu na wlocie i wylocie przepustu należy wzmocnić narzutem 

kamiennym gr. 30 cm. Skarpy rzeki należy umocnić w obrębie prowadzonych robót 

ściankami typu L o wys. min. 1,0m. 

5.5 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 

5.6 Szkody górnicze: 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód 

górniczych. 

4.7 Zestawienie charakterystycznych ilości 

• Długość drogi – 1 000 m2, 

• Powierzchnia jezdni – 5 564 m2. 

Opracował:  
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową 

przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 w km 0+107 

Lokalizacja: 

Województwo kujawsko – pomorskie, powiat aleksandrowski, 

gmina Koneck, miejscowość Koneck: 

dz. 357/1, 373, 426/1, 343, 341, 365/2, 370, 354, 353/2, 

425/2, 427 

Inwestor: 

 

    
 Powiat Aleksandrowski 

Kategoria 

obiektu: 
Kategoria XXV –  drogi i kolejowe drogi szynowe 

Zawartość: Projekt budowlany branży drogowej 
Branża: Drogowa 

Kody CPV: 

 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45221111-3 – Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

              

Biuro projektowe: 
 

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski 

ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek 
Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek 

tel. 785 46 12 73 

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

www.facebook.com/uslugi.drogowe 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego branży drogowej dla: 

Przebudowy drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z 

przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 

01020808 w km 0+107 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Decyzja środowiskowa 

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego 

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r., poz. 460) 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 

2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 

stycznia 2016 r. Poz. 124) 

- Uzgodnienia branżowe 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej dla  drogi powiatowej nr 

2617C w miejscowości Straszewo mający na celu wykonanie jej nowej nawierzchni 

bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy przepustu w km 0+107. Zakres 

opracowania obejmuje: 
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- Korytowanie pod poszerzenie jezdni, zjazdów i ścieżki pieszo-rowerowej, 

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu oraz zjazdach i ścieżki pieszo-

rowerowej, 

- Ułożenie warstw bitumicznych na konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zjazdów 

bitumicznych, 

- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na konstrukcji ścieżki pieszo-

rowerowej i zjazdów w jej ciągu, 

- Wbudowanie umocnionego pobocza z kruszywa łamanego, 

- Oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia jest w stanie złym: jest nierówna z 

licznymi zadoleniami, które skutecznie uniemożliwiają swobodny spływ wód opadowych i 

deszczowych. To z kolei działa destrukcyjnie na nawierzchnię. Pobocza gruntowe 

przerośnięte są trawami, co również uniemożliwia spływ wody lub miejscami są 

pozapadane – stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego. 

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Projektowana budowa drogi  zlokalizowana jest w miejscowości Straszewo, gm. Koneck. 

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane 

stanowią działki nr  357/1, 373, 426/1, 343, 341, 365/2, 370, 354, 353/2, 425/2, 427 – m. 

Straszewo, jednocześnie projektant oświadcza, że inwestycja zlokalizowana jest w całości 

na w/w działkach. 

Droga nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże należy 

dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w środowisko 

naturalne była jak najbardziej ograniczona. . Przedsięwzięcie nie zostało 

zakwalifikowane  zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko ( Dz.U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 ) jako drogi o nawierzchni twardej o 



   
 

 
  20 
 

całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 

i 32 (…). 

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu – 

budowę należy prowadzić na podstawie Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 

BI.6733.4.2017 z dnia 24.11.2017 r. wydanej przez Wójta Gminy Koneck. Omawiana 

inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską. W przypadku 

odkrycia w trakcie trwających robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, 

że są zabytkami, należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) zawiadomić 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku lub Wójta 

Gminy Koneck, po wcześniejszym wstrzymaniu robót budowlanych. 

4. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu 

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz 

uwzględniając charakterystykę konstrukcji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z 

dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463) proponuje się przyjęcie dla całej inwestycji II-giej 

kategorii geotechnicznej. 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

5.1 Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria drogi: powiatowa (P), 

• Klasa drogi: Zbiorcza (Z), 

• Kategoria ruchu: KR2, 

• Prędkość projektowa: 50 km/h, 

• Długość – 1 000 m, 

• Szerokość nawierzchni drogi: 5,5 m, 

• Przekrój jezdni: 1x2 

• Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy, 

• Rodzaj poboczy: umocnione kruszywem łamanym 
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5.2 Projektowana konstrukcja  

- Konstrukcja jezdni: 

• Warstwa ścieralna AC11S 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa wiążąca AC11W 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa profilowa AC11W 50/70 – śr. 100 kg/m2 

• Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako podbudowa. 

- Konstrukcja jezdni na poszerzeniu: 

• Warstwa ścieralna AC11S 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa wiążąca AC11W 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa profilowa AC11W 50/70 – śr. 100 kg/m2 

• Siatka przeciwspękaniowa na łączeniu z zakładem 50/50, 

• Warstwa wiążąca AC11W 50/70 – 3 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 20 cm, 

• Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa – 15 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0 

- Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej: 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 8 cm, 

• Podsypka cem. – piask. 1:4 – 3 - 5 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 10 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0 
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- Konstrukcja zjazdów bitumicznych: 

• Warstwa ścieralna AC11S 50/70 – 4 cm, 

• Warstwa wiążąca AC11W 50/70 – 4 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 20 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0 

- Konstrukcja zjazdów w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej: 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 8 cm, 

• Podsypka cem. – piask. 1:4 – 3 - 5 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 – 20 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0 

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać o szerokości 5,0m. Połączenie zjazdów z 

nawierzchnią jezdni należy zrealizować za pomocą łuków o promieniu R=3,0m lub 

skosu 1:1 (dla zjazdów w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej). Wszystkie zjazdy są 

zjazdami istniejącymi. 

5.3 Odwodnienie : 

W km 0+429 – 1+029 odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za 

pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących odtworzonych i 

oczyszczonych rowów przydrożnych.  

W km 0+029 – 0+429 projektuje się odwodnienie jezdni powierzchniowo za pomocą 

spadków podłużnych i poprzecznych do kanalizacji deszczowej 

5.4 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 
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5.5 Szkody górnicze: 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód 

górniczych. 

4.7 Zestawienie charakterystycznych ilości 

• Długość drogi – 1 000 m2, 

• Powierzchnia jezdni – 5 564 m2. 

Opracował:  
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową 

przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 w km 0+107 

Lokalizacja: 

Województwo kujawsko – pomorskie, powiat aleksandrowski, 

gmina Koneck, miejscowość Koneck: 

dz. 357/1, 373, 426/1, 343, 341, 365/2, 370, 354, 353/2, 

425/2, 427 

Inwestor: 

 

    
 Powiat Aleksandrowski 

Kategoria 

obiektu: 
Kategoria XXV –  drogi i kolejowe drogi szynowe 

Zawartość: Informacja BIOZ 
Branża: Drogowa 

Kody CPV: 

 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45221111-3 – Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

              

Biuro projektowe: 
 

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski 

ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek 
Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek 

tel. 785 46 12 73 

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

www.facebook.com/uslugi.drogowe 
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Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 

przedmiar robót. 

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- w pobliżu linii teletechnicznej 

- w pobliżu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 

- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 

• Roboty przygotowawcze  

- roboty rozbiórkowe 

• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  

Wykonanie podbudowy 

• Transport technologiczny pionowy i poziomy  

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

1. stosować sprzęt ochrony osobistej 

2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 

3. ustawić tablice ostrzegawcze 

4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 

5. należy dbać o stan nawierzchni dróg 

6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 

1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej 

2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej 

pracy 

3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku 

pracy 

4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi 

5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 

6. znajomość telefonów alarmowych 

7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej 

inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub 

miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 

 

7. Ogólne wytyczne inwestycji 

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując 

przekopy próbne. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych 

robót ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót 

zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały użyte 

na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie 

roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O 

ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 

opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. Jakość 

robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac 

budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

Opracował:  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


