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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego na: 

„PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2602C CIECHOCINEK-DĄBRÓWKA W m. RACIĄŻEK” 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

� Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

� Uzgodnienia z Zarządcą Drogi 

� Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę 

� Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r) 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 2602C  
Ciechocinek-Dąbrówka w m. Raciążek mający na celu wykonanie nawierzchni ulicy, zjazdów i 
ciągu pieszego. 

Zakres opracowania obejmuje: 

� Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej 

� Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej, 

� Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, 

� Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej  

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Lokalizacja inwestycji 

Projektowana przebudowa drogi powiatowej w m. Raciążek zlokalizowana jest na terenie 
gminy Raciążek.  

Działki nr: 294/2, 114, 287, 425, 246/1, 246/2, 273/2, 2340 

Istniejąca droga w miejscowości Raciążek posiada nawierzchnię utwardzoną bitumiczną , 
bez uregulowanych poboczy. 

3.2 Ukształtowanie terenu  

Teren objęty opracowaniem jest częściowo zurbanizowany wzdłuż ulicy zlokalizowane są 
domy mieszkalne. Charakteryzuje się znacznymi różnicami wysokości wynoszącą ponad 
40,0 m. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z 
przebudową.  
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3.3 Istniejące uzbrojenie  

Na odcinku drogi objętym przebudową zlokalizowana jest: 

� Infrastruktura teletechniczna, 

� Infrastruktura wodociągowa, 

� Infrastruktura energetyczna. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem założono: 

� Na całym odcinku drogi wykonać nawierzchnię mineralno asfaltową SMA gr 5cm. 

� W miejscach istniejących zjazdów indywidualnych i chodnika wykonać nawierzchnię 
z kostki betonowej drobnowymiarowej. 

� Poprzez zaprojektowanie chodników następuje separacja ruchu pieszych i 
samochodów.  

� Na początku odcinka przewidziano przejście dla pieszych. 

4.1Droga w przekroju poprzecznym 

Projektuje się ulicę o szerokości 5,50mb i przekroju ulicznym obustronnie ograniczonym 
krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Spadek poprzeczny na omawianej drodze przyjęto: 

2% daszkowy – odcinki proste 

Na łukach poziomych: jednostronny spadek o wartości od 3% do 5%. 

Na całym odcinku przewiduje się wykonanie ścieku przykrawężnikowego. 

4.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

Projektowany odcinek drogi o łącznej długości 768,87 mb posiada następujące łuki 
kołowe wraz z ich parametrami: 

R1= 91,0 m; Ł=96,29m; T=53,20m; α=60,626o  

R2= 29,0 m; Ł=53,06m; T=37,68m; α=104,832o 

R3=29,0m; Ł=82,96m; T=205,12m; α=163,905o 

R4=39,0m; Ł=39,35m; T=21,65m; α=58,074o 

R5=260,0m; Ł=16,32m; T=8,16m; α=3,596o 

R6=42,0m; Ł=54,93m; T=32,19m; α=74,935o 
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4.3 Projektowana konstrukcja  

Zaprojektowano konstrukcję drogi o kategorii ruchu odpowiadającej KR 3.  

• Konstrukcja jezdni  

� Warstwa ścieralna z SMA gr.5 cm 

� Warstwa wiążąca z BA gr.6 cm 

� Podbudowa zasadnicza z BA gr. 11 cm 

� Z frezowana istniejąca nawierzchnia jako podbudowa pomocnicza. 

• Konstrukcja zjazdów 

� Drobnowymiarowa brukowa kostka betonowa - 8cm  

� Podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm  

� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 23 cm 

� Podsypka piaskowa - 10 cm 

� Grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony 

4.4 Rozwiązania wysokościowe,  

Droga w przekroju podłużnym 

Rzędne ulicy zostały dostosowane do istniejących zjazdów z uwzględnieniem istniejących 
wysokości. Wysokość punktu początkowego to 88,37 natomiast punkt końcowy to 48,12. 
Projektuje się spadki podłużne od 0,54% do 6,27%.Projektuje się łuk pionowy wklęsły o 
następujących parametrach: R=1930m; T=50,28m; B=0,65m. 

4.5 Odwodnienie : 

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, przez nadanie spadków poprzecznych 
i podłużnych.  

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilości 

� Długość drogi – 623,68 mb 

� Powierzchnia jezdni - 4088 m2 

� Chodniki 463,4 m2 

4.7 Elementy bezpieczeństwa ruchu. 

Projekt przewiduje wykonanie praktycznie na całej długości ulicy barier sprężystych. Ulica 
uzyskała oświetlenie. Z uwagi na swoją szerokość jezdnia posiadać będzie oznakowanie 
poziome i pionowe. Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.  

4.8 Tabela frezowania  
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Frezowanie 4 cm istniejącej nawierzchni 

Km początkowy Km końcowy Powierzchnia m2 

0+092,20 0+215,70 750 

0+379,90 0+437,30 340 

0+511,55 0+580,40 410 

 

 

5. ROBOTY ZIEMNE 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność 
w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były 
prowadzone ręcznie. 

6. Informacja BIOZ.  

Droga objęta opracowaniem uzbrojona jest w następujące sieci: 
- wodociągową, 
- telekomunikacyjną, 
- elektroenergetyczną. 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 
przedmiar robót. 
Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- w pobliżu linii niskiego napięcia 
- w pobliżu linii teletechnicznej 
- „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 
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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 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. 
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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. 
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8.1 Ukształtowanie terenu ,poło żenie geograficzne   

Wg podziału fizyczno-geograficznego J.Kondrackiego ( Atlas środowiska geograficznego 
Polski(Polska Akademia Nauk , Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  
Warszawa 1994 r.) teren objęty opracowaniem znajduje się w Mezoregionie Wysoczyzny 
Kujawskiej sąsiadującej od strony południowej z Kotliną Płocką. Od północnego zachodu 
jest płaska morena denna  z niewielkimi pagórkami i licznymi zagłębieniami rynnowymi , a 
od wschodniego krańca ciągnie się obszar sandru. Teren ukształtowany został w okresie  
zlodowacenia bałtyckiego i tworzą go przede wszystkim utwory piaszczystych tarasów 
rzecznych oraz akumulacji lodowcowej .Geologicznie możemy je zakwalifikować jako 
utwory czwartorzędowe plejestoceńskie. 

  .   

8.2. Warunki klimatyczne przydatne przy planowaniu realizacji projektu  

Obszar objęty projektem położony jest wg W.Okołowicza w zasięgu Regionu 
Nadwiślańsko-Żuławskiego , Subregionu Kujawskiego. Wg Narodowego Atlasu Polski      
( Polska Akademia Nauk ,Instytut Geografii Zakład Narodowy Ossolińskich Wrocław, 
Warszawa, Kraków Gdańsk) charakterystyka klimatu przedstawia się następująco :   

- przeciętna ilość opadów rocznie -                               508 mm 

- średnia roczna temperatura powietrza-                      + 8,4 0C 

- średnia temperatura stycznia-                                     - 0,7 0C    

- średnia temperatura lipca-                                         + 18,9 OC   

- średnia ilość dni w roku z pokrywą śnieżną-             ca 70 

- udział wiatrów silnych i bardzo silnych-                    1-2% 

- średnie daty ostatnich przymrozków wiosennych-    26.IV-5.V. 

- średnie daty ostatnich przymrozków jesiennych-     6.X-15.X                  

8.3. Obszary Natura 2000  

8.3.1 Najbliżej położone obszary Natura 2000  ( w odległości do 25 km od planowanej 
inwestycji) to : 

• Dolina Dolnej Wisły  

• Włocławska Dolina Wisły  

•  Ciechocinek  

  

  

 

 8.3.2 Dolina Dolnej Wisty (kod PLB40003) -  położona o ok. 7 km od 
lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. Jest obszarem specjalnej ochrony 
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ptaków regulowanym Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 
lipca2004 roku § 2 pkt 6 (Dz. U' Nr229, poz. 2313). Dolina Dolnej Wisły 
zaliczana jest do obszarów sieci Natura 2000(Dyrektywa Rady nr 
79l409lEWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku) 

  

• Ogólna charakterystyka obszaru  

Odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od Włocławka do Przegaliny, zachowujący 
naturalny charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej. Rzeka płynie w dużym stopniu 
naturalnym korytem, z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami, w dolinie 
zachowane są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie; brzegi pokryte są mozaiką 
zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami dolinę 
Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których utrzymują się murawy kserotermiczne i 
grądy zboczowe. Wisła przepływa w granicach obszaru przez kilka dużych miast, jak: 
Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew. Planowana jest budowa nowej zapory - stopień 
wodny w Nieszawie. 

 

• Status ochrony  

Występują następujące formy ochrony: Rezerwat Przyrody: Las łęgowy nad Nogatem 
(33,0 ha), Łęgi na Ostrowiu Panieńskim (34,4 ha), Mątowy (56,7 ha), Wielka Kępa 
(Ostromecka) (27,8 ha), Wiosło Małe (21,9 ha), Kępa Bazarowa (32,4 ha), Rzeka 
Drwęca (18888, ha), Park Krajobrazowy: Dolina Dolnej Wisły (55643,0 ha) Obszar 
Chronionego Krajobrazu: Białej Góry (3841,0 ha) Doliny Kwidzyńskiej (1977,0 ha) 
Gniewski (2336,0 ha) Nadwiślański Ujścia Nogatu, Środkowożuławski (2870,0 ha), 
Doliny Drwęcy, Doliny Osy i Gardęgi. Na Południe od Torunia Nizina Ciechocińska, 
Rzeki Szkarpawy, Żuław Gdańskich, Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, Wydm 
Śródlądowych na Południe od Torunia. Użytek Ekologiczny: Mopkowy Most (0,2 ha) 
Parowa (4,0 ha).   Projektowane 4 rezerwaty. 

 

 

• PLB040003: Klasy siedlisk  

Siedlisko Pokrycie 
[%] 

cieki wodne 35 % 

grunty orne 21 % 

łąki i pastwiska 19 % 

tereny rolnicze z dużym udziałem  elementów naturalnych 14 % 

lasy liściaste 5 % 

sady i plantacje 2 % 

złożone systemy upraw i działek 2 % 
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lasy iglaste 1 % 

lasy w stanie zmian 1 % 
 

 

 

                          8.3.3 Włocławska Dolina W isły ( PLH040039)  - obszar     położony o  
ok. 22  km od planowanej inwestycji. 

 

 

• Ogólna charakterystyka obszaru  

Obszar zlokalizowany w południowo-wschodniej części Kotliny Toruńskiej, a częściowo w Pradolinie 
Toruńsko- Eberswaldzkiej. Jest to ok. 30 km odcinek doliny Wisły (od 647,75 do 704 km biegu rzeki) 
między tamą we Włocławku a miejscowością Nieszawa. Teren obejmuje koryto rzeki oraz terasę 
zalewową wraz z otaczającym obszarem, z lokalnie występującymi stromymi stokami doliny. Dla 
Włocławskiej Doliny Wisły, charakterystyczne są formacje geomorfologiczne typowe dla dużych, nie 
uregulowanych rzeki nizinnych, takich jak: piaszczyste wyspy w korycie rzeki, starorzecza o 
znacznej powierzchni, strome skarpy, krawędzie erozyjne i podcięcia. Uwagę zwracają także 
występujące progi tektoniczne oraz odcinków przełomowe. Rzeka tworzy długie zakola zajmujące 
ok. 1/3 powierzchni przy średnim stanie wód. Warunki siedliskowe i szata roślinna dna doliny tego 
odcinka Wisły kształtuje się przy bezpośrednim udziale wód rzecznych. W obrębie obszarów 
akumulacji, bezpośrednio sąsiadującym z korytem rzeki, ukształtowały się siedliska inicjalne, a 
pierwotna sukcesja roślinności związana jest z początkowymi stadiami rozwoju gleb. W obrębie 
starorzeczy zachodzi akumulacja biologiczna, prowadząc do naturalnych procesów lądowacenia. 
Różnorodność siedlisk w przekroju poprzecznym dna doliny kształtowana jest w oparciu o aktualny 
stan i dynamikę uwilgotnienia oraz wiąże się ze składem mechanicznym utworów 
powierzchniowych. Ukształtowane w dolinnym krajobrazie Wisły biotopy i zasiedlające je fitocenozy 
charakteryzują się znacznie większym zróżnicowaniem i skomplikowaniem struktury, niż te tworzące 
krajobraz płaskiego dna doliny. Zaawansowane w różnym stopniu procesy glebowe determinują 
różnorodność zbiorowisk roślinnych na zboczach, mających postać od inicjalnych, poprzez 
murawowe i zaroślowe, aż do zbiorowisk leśnych na dojrzałych glebach. Znaczne zróżnicowanie 
orograficzne, wpływające na zmienność warunków mikroklimatycznych, stwarza możliwość 
występowania siedlisk flory o charakterze kserotermicznym. Warunki siedliskowe i struktura szaty 
roślinnej Włocławskiej Doliny Wisły ukształtowane zostały przy wyraźnym wpływie człowieka od 
czasów prehistorycznych, z intensyfikacją przypadającą na okres średniowieczny, w wyniku czego 
dominuje krajobraz rolniczy, a z lasów pokrywających niegdyś dno i graniczące z doliną wysoczyzny 
pozostały jedynie rozproszone fragmenty. Typowe dla tego odcinka liczne piaszczyste łachy i 
muliste nanosy w korycie są formowane wskutek procesu depozycji materiału erodowanego z dna 
rzeki poniżej tamy we Włocławku. Powierzchnia odsłoniętych łach jest uzależniona nie tyle od 
generalnego poziomu wody w rzece, co przede wszystkim od krótkoterminowych zmian poziomu 
wody wynikających z wymiany wody w elektrowni Włocławek. Na tym odcinku rzeki dzienna 
amplituda poziomu wody wynosi 1,5 - 2,0 m w rejonie Włocławka a 1,0 m koło Nieszawy (maksimum 
wynosi 3 m). Nowe ławice piaskowe są kolonizowane przez efemeryczne zbiorowiska roślinne 
Bidentetea tripartiti i Isoeto-Nanojuncetea. Na tym odcinku rzeki występują starsze wyspy porośnięte 
głównie przez młode wierzbowo-topolowe zarośla, z domieszką krzewów wierzbowych i bylin oraz 
typowe zarośla wierzbowe Salicetum triandro-viminalis. Obecnie, większość starych wysp jest 
połączona z brzegiem rzeki groblami. Dlatego funkcjonują one jako wyspy tylko przy wysokich  
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stanach wody. Występują tu łańcuchy starorzeczy zarówno uformowanych naturalnie jak i 
stworzonych w czasie prac hydrotechnicznych. Wodne zbiorowiska rozwijają się w miejscach cofek 
oraz tam, gdzie prąd wody jest spowolniony. Przechodzą one stopniowo w szuwary rozwijające się 
wzdłuż brzegu. Obwałowania zbudowane blisko koryta rzeki pod koniec XX. wieku występują tyko 
lokalnie. Bardziej lub mniej wyniesione i okresowo zalewane tereny blisko sąsiadujące z korytem 
rzeki są porośnięte mozaiką ziołorośli i muraw z pojedynczymi drzewami lub grupami drzew bądź 
krzewów. Powszechnie występują młode wierzbowo-topolowe drzewostany oraz wierzbowe zarośla. 
Częste są także typowe wierzbowe zbiorowiska: Salicetum triandro-viminalis, Salicetum albo-fragilis 
oraz topolowe Populetum albae. Stwierdzono tu także Senecion fluviatilis, Convolvulum sepium, 
Aegopodion podagrariae. W dolinie koło Włocławka znajdują się pozostałości wielogatunkowych 
zbiorowisk leśnych: Ficario-Ulmetum minoris, Violo odorotae-Ulmetum minoris i Alno-Ulmion. 
Ogółem lasy zajmują około 1/4 obszaru. Powszechne są łąki i pastwiska w tym również 
przesuszone, ubogie w gatunki, zagospodarowane rolniczo. Podobne zbiorowiska murawowe 
występują na obwałowaniach, przydrożach i niekserotermicznych zboczach. Żyźniejsze i rzadziej 
zalewane tereny są często użytkowane jako pola uprawne. Tereny porośnięte przez murawy 
kserotermiczne i zbiorowiska łąk, zarastają w wyniku zaprzestania pasterstwa (wypasu) wypalania i 
wykaszania. Zastępują je zarośla tarniny, głogu, róży itp. tzw. czyżnie. Lasy i zarośla porastające 
niegdyś zbocza doliny rozwijają się płatami. Zarośla olszowe występują w zatorfionych marginalnych 
częściach doliny oraz przy źródłach koło Wólne, Bobrowniki oraz w ujściu rzeki Mień. 
Najcenniejszym fragmentem Włocławskiej Doliny Wisły jest jej południowo-wschodni kraniec 
zdominowany przez zbiorowiska grądowe, urozmaicone leśnymi zbiorowiskami ciepłolubnymi i 
roślinnością kserotermiczną. Obszar ten, o powierzchni 57,6 ha na mocy rozporządzenia nr 277/01 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001 r. objęto ochroną w postaci rezerwatu 
przyrody "Kulin", którego nadrzędnym celem jest zachowanie ze względów przyrodniczych, 
dydaktycznych i krajobrazowych wielogatunkowych drzewostanów o cechach zbliżonych do 
naturalnych. Leżący na skarpach we Włocławku rezerwat jest jednym z najcenniejszych w Polsce, 
ze względu na cel ochrony. Chroni się w nim przedstawiciela stepowej roślinności pontyjskiej, jedną 
z dwóch w Polsce, izolowanych geograficznie populacji dyptamu jesionolistnego Dictamnus albus. 
W rezerwacie podziwiać można niezwykłą różnorodność zbiorowisk roślinnych - muraw stepowych i 
psammofilnych, ciepłolubnych okrajków, zarośli kserotermicznych oraz zbiorowisk grądowych (grąd 
zboczowy i grąd subkontynentalny), dąbrowy świetlistej oraz niewielki płat górskiego łęgu 
jesionowego. Dyptam jesionolistny występuje w towarzystwie wielu innych osobliwości 
florystycznych, takich jak: oman szorstki Inula hirta, wężymord stepowy Scorzonera purpurea, 
ostnica Jana Stipa joannis, dzwonek syberyjski Campanula sibirica, dziewanna fioletowa Verbascum 
phoeniceum czy ożota zwyczajna Linosyris vulgaris. W bogatm runie zbiorowisk leśnych znalazło 
dla siebie miejsce dużo gatunków rzadkich i chronionych, takich jak: kruszczyk szerokolistny 
Epipactis helleborine, koniczyna długokłosowa Trifolium rubens, wyki - kaszubska Vicia cassubica, 
lędźwianowata V. lathyroides i grochowata V. pisiformis. 
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• PLH040039: Klasy siedlisk  

Siedlisko Pokrycie 
[%] 

cieki wodne 36 % 

lasy iglaste 17 % 

lasy liściaste 16 % 

grunty orne 14 % 

tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych 8 % 

łąki i pastwiska 5 % 

złożone systemy upraw i działek 3 % 

sady i plantacje 1 % 
 

 

 

           8.3.4. Ciechocinek  - obszar oznaczony -  PLH040019 poło żony ok. 5,5 km od   
planowanej inwestycji. 

 

                 Opis obszaru :       
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Ogólna charakterystyka obszaru  

Obszar obejmuje rezerwat halofitów  Ciechocinek  w Ciechocinku na Kujawach. Rezerwat o 
pow. 1,88 ha położony jest w kompleksie łąk nadwiślańskich i pól uprawnych. Powstał w roku 

1963. Siedliska słone występują w części rezerwatu. Na terenie rezerwatu halofitów najwyższe 
zasolenie notowane jest w obrębie szerokiego, stosunkowo płytkiego rowu odprowadzającego 

słone wody burzowe spod tężni, a w okresie działania basenu kąpielowego   solankę z 
basenu. Zasolenie, mierzone jako przewodnictwo (EC) świeżej gleby (mierzone w nasyconym 
wyciągu glebowym   ECe) osiąga nawet 38 dS/m w płatach soliroda zielnego i astra solnego, 
co oznacza wg skali Jacksona gleby silnie zasolone. W obrębie łąki jest o wiele mniejsze   ok. 

2 dS/m. W przeszłości łąki w dolinie Wisły (w tym rezerwat) zasilane były przez słone wody 
gruntowe, kontaktujące się ze słonymi źródłami, towarzyszącymi cechsztyńskim pokładom soli 
kamiennej. Na skutek melioracji doliny, głównie w latach 50-tych i 60-tych poziom wód obniżył 
się o ponad 1 m. Doprowadziło to do niemal całkowitego zaniku solnisk, które obecnie istnieją 
dzięki funkcjonowaniu uzdrowiska. Inne cechy obszaru: W obrębie obszaru zlokalizowane są 

tężnie   unikalne w Europie drewniane konstrukcje z XIX wieku, wybudowane w celu 
zagęszczania solanki w procesie produkcji soli. Trzy tężnie mają razem ok. 2 km długości i ok. 
15 m wysokości. Konstrukcja tężni jest drewniana. Podstawę stanowią bale dębowe, szkielet 

zbudowany jest z sosny, a cała budowla wypełniona gałęziami tarniny (Prunus padus). Solanka 
ze źródła  Grzybek  pompowana jest na szczyt tężni, następnie przez specjalne otwory 

spada w dół przez gałęzie tarniny i zagęszczona na skutek działania słońca i wiatru zbierana 
jest w specjalnych zbiornikach. Z tężni nr I zagęszczona solanka kierowana jest na tężnię nr II, 
gdzie podlega dalszemu zagęszczaniu, a stamtąd na tężnię nr III. Stężenie solanki zmienia się 

w ten sposób z kilku do ok 25%. Z tężni nr III solanka odprowadzana jest rurociągiem do 
warzelni soli, która działa do dziś. Po wybudowaniu tężni, ok. roku 1850 odkryto leczniczy 

wpływ solanki na organizm człowieka i w związku z tym rozwinęło się uzdrowisko. Obecnie 
trawniki pod tężniami są ostoją rzadkich gatunków słonorośli w Polsce, szczególnie astra 
solnego i soliroda zielnego, które na stanowiskach śródlądowych w strefie oddziaływania 

naturalnych solanek poza Ciechocinkiem nie występują. 

Status ochrony  

Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej (1991), rezerwat halofitów 
 Ciechocinek  (1963). 

 

 

 

 

PLH040019: Klasy siedlisk    

 

Siedlisko Pokrycie 
[%] 

grunty orne 74 % 

zieleń miejska 16 % 

złożone systemy upraw i działek 10 % 
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Obszary Natura 2000 oddalone od 5-22 km od planowan ej inwestycji nie podlegaj ą 
ewentualnym negatywnym jej wpływom.  
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – 
PRAWNE  
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.  
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ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB.  
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DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJ Ę 
PRZEDSIĘWZIĘCIA.
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DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUB LICZNEGO. 
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