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OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  ORAZ PROJEKTU 
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO   BRANśY DROGOWEJ. 

Nazwa przedsięwzięcia   : Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie  Świedziebnia  
                                            poprzez przebudowę drogi gminnej nr 080920C Janowo –  
                                            pod szkołę ,dł. 0,987 km, dz. nr  31 o/Janowo. 
Nazwa obiektu    : Droga gminna nr 080920C Janowo – pod szkołę ,odc. dł. 0,987 km ,  
                               dz. nr  31 o/Janowo , w km 0+002 (skrz. z dr. nr 080921C)  
                               – km 0+989 (skrz. z dr. nr 1827C).  
 
1.Podstawa opracowania. 
    Podstawą opracowania projektu budowlano-wykonawczego  branŜy drogowej dla zakresu 
przebudowy  drogi gminnej nr 080920C  Janowo-pod szkołę ,w Gminie Świedziebnia 
stanowiącego samodzielne opracowanie ,uzgodnione i skoordynowane z pozostałą 
infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji w pasie drogowym są:        
� Zlecenie Gminy Świedziebnia  
� Projekt budowlany z 08.01.2007r dla zakresu przebudowy dróg w m. Janowo o dł. ok. 7,0 

km (dr. nr 080921C,dr. nr 080920C,dr. nr 080923C, dr. bez nr). 
� Mapa sytuacyjno-wysokościowa pasa drogowego w skali 1:1000 
� Pomiary uzupełniające sytuacyjno- wysokościowe. 
� Pomiary  ruchu wraz z oszacowaniem jego charakteru . 
� Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,  znak: 

7025-..-2010 z dnia ...04.2010r. 
� Decyzja lokalizacyjna celu publicznego na realizację przedsięwzięcia ,  znak: 7025-..-2010 

z dnia ...04.2010r. 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133) 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 30 maja 2000 r w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie 
i ich usytuowanie  (Dz. U. nr 63/2000 ,poz.735) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezp. ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 2003 r , poz. 2181. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 
nr 202/2004 ,poz.2072) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126) 

� Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą. 
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2.Zakres opracowania. 
 Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy  branŜy drogowej , kosztorys 
inwestorski oraz szczegółowe specyfikacje techniczne robót (SST) .  
Planowana do przebudowania infrastruktura drogowa jest usytuowana w istniejącym pasie 
drogowym drogi gminnej nr 080920C Janowo-pod szkołę ,  klasy „L”(lokalna),  na długości 
0,987 km, na dz. nr 31 o/Janowo,  stanowiąc trasę  dojazdową do przyległych do drogi 
zabudowań w przewadze t. siedliska  gospodarstw rolnych oraz szkoły w Janowie , do której 
wjazd usytuowany jest w km 0,859. 
Korona dróg przewidzianych do przebudowy -przebiega  w  posiadanym przez inwestora 
pasie drogowym. Podane na planie sytuacyjnym kąty zwrotu mają charakter orientacyjny i 
mogą się róŜnić od  rzeczywistych  +/- 0,50 , a obliczone łuki poziome mogą zostać 
skorygowane o +/-5,0 m tak, aby wpisać je maksymalnie w istniejący pas drogowy (nie ma to 
wpływu na wielkość przechyłek poprzecznych jezdni , a ich określenie z w/w dokładnością 
jest niezbędne dla celów ustalenia spadków poprzecznych  jezdni na łuku).  
Opracowanie projektowe zawiera : projekt zagospodarowania  terenu -plan sytuacyjny trasy 
przebudowywanej drogi, przekroje normalne, przekroje konstrukcyjne , profil podłuŜny i  
elementy konstrukcyjne obiektów inŜynierskich .  
 
3. Cel i uzasadnienie realizacji i przebiegu drogi. 
Projektowana do przebudowy trasa drogi gminnej  znajduje się w istniejącym ciągu 
drogowym dróg gminnych Gminy Świedziebnia w strefie obsługującej istniejące jednostki  
osadniczej:  Janowo i  Mełno, usytuowane przy granicy z m. Świedziebnia , będącej  pręŜnym 
centrum rozwoju gospodarczego i kulturalnego oraz administracyjnego Gminy . 
W oparciu o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia oraz  wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Świedziebnia i decyzję lokalizacyjną celu ustalono ,Ŝe miejscowość 
Janowo jest liczących się ośrodków Ŝycia gospodarczego gminy i  powinna posiadać 
wszystkie elementy sfery infrastruktury technicznej i społecznej .W celu pełnego  
zapewnienia dostępu do infrastruktury społecznej niezbędne jest dogodne  połączenie 
miejscowości z ośrodkiem gminnym i powiatowym , którym jest miasto Brodnica .  
Przebudowa istniejącego  ciągu  drogowego  o nawierzchni gruntowej i ŜuŜlowej na odcinku 
o dl. około 1,0 km , na drogę z nawierzchnią ulepszoną – bitumiczną, z wydzieleniem ciągów 
pieszych na odcinku o duŜym natęŜeniu ruchu pieszego,  usprawni ruch występujący w 
obrębie miejscowości Janowo ( w strefie istniejącej szkoły) w zakresie : 
-ruchu lokalnego  stanowiącego dojazd do posesji usytuowanych w strefie drogi, 
-ruchu ponadlokalnego  stanowiąc alternatywną trasę dojazdową dolinnych miejscowości , 
-ruchu produkcyjno-handlowego i rekreacyjnego dojazd do terenów rolniczych i rekreacyjno-
turystycznych  oraz  ekologicznych . 
 
4. Stan istniejący. 
Projektowana droga gminna nr 080920C Janowo-pod szkołę od km 0+002 do km 0+840 
posiada nawierzchnię nieutwardzoną gruntowo-Ŝwirowo-ŜuŜlową oszer. 4,0-5,0m ,  a od km 
0+840 do km 0+989 jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 3,0m. Nawierzchnia jezdni 
posiada liczne odkształcenia, lokalnie głębokie wyboje utrudniające ruch drogowy. Szerokość 
całego pasa drogi wynosi maksymalnie 6-6,5m – bez rowów odwodnieniowych. Rzadko 
występujący drzewostan – poza koroną drogi lub na jej krawędzi. 
 Do pasa drogowego  drogi gminnej przylegają grunty rolne oraz posesje,  do których 
prowadzą liczne zjazdy drogowe o nawierzchni gruntowej. Do drogi dochodzą zjazdy 
indywidualne w formie wjazdów drogowych z dróg dojazdowych do gospodarstw 
indywidualnych , wjazdów polnych (zjazdy do upraw przewaŜnie niejednoznacznie 
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zlokalizowane) , zjazdy publiczne w formie dróg gruntowych  . Generalnie brak przepustów 
przejazdowych na wjazdach. W strefie istniejącego  centrum miejscowości Janowo na  
długości około 150mb, w strefie skrzyŜowania dróg : gminnej nr 080920C „Janowo” (dz. nr 
31) oraz powiatowej nr 1827C relacji „Brodnica – Okalewo”( km 18+600), usytuowane są 
obiekty uŜyteczności publicznej takie jak :Szkoła ,  Remiza OSP i przystanek  komunikacji 
zbiorowej .  Istniejące drogi na w/w odcinku przebiegającym przez obszar zabudowany,  
posiadają  przekrój drogowy  odpowiadający swymi parametrami klasie drogi dojazdowej 
„D” – dr. gminna i lokalnej „L”- dr. powiatowa .  
Odcinek projektowanej drogi rozpoczyna się na skrzyŜowaniu z drogą gminną nr 080921C  
(km 1+434)  i kończy w km 0+991– skrzyŜowaniem zwykłym z drogą powiatową nr 1827C 
Brodnica – Okalewo ( km 18+600). W km 0+215-0+370 ,droga  aktualnie  przebiega po 
terenie nie będącym pasem drogowym ,dlatego konieczne jest w trakcie przebudowy  
przesunięcie  jezdni w granice pasa drogowego – spowoduje to wyprostowanie trasy. 
Urządzenia inŜynierskie- przepust drogowy podjezdniowy   na cieku melioracyjnym w km 
0+279,w złym stanie technicznym ,bez ścianek czołowych jest usytuowany na odcinku który 
podlega zmianie trasy . 
Oznakowanie pionowe – istniejący znak podporządkowania do drogi powiatowej oraz 
oznakowanie związane z usytuowaniem skrzyŜowania (zjazdu do szkoły ) w obszarze drogi 
powiatowej. Istniejąca kategoria ruchu na w/drodze gminnej – KR 1. 
 
4.1.Warunki gruntowo-wodne 
W podłoŜu  planowanego do przebudowy ciągu dróg gminnych drogi zalegają grunty mało-
róŜnorodne (przepuszczalne i średnio przepuszczalne) . Projekt obejmuje budowę , 
przebudowę i nadbudowę nawierzchni jezdni, plantowanie i uformowanie  poboczy wraz z 
częściowym umocnieniem poboczy kruszywem kamiennym, budowę urządzeń do 
odwodnienia powierzchniowego w formie rowów gruntowych chłonno-retencyjnych oraz 
budowę przepustów podjezdniowych na ciągach melioracyjnych . Charakter i zakres robót 
odwodnieniowych nie wymaga przeprowadzania odrębnych badań geotechnicznych podłoŜa, 
a w czasie pomiarów uzupełniających projektant zapoznał się z warunkami gruntowo-
wodnymi  w pasie drogowym  w oparciu o pomiary sondą  do gł. 1,5 m od poziomu terenu  i 
odkrywki  do gł. 1,0 m od poziomu terenu  oraz wywiad środowiskowy  (informacje o rodzaju 
gruntów w podłoŜu i poziomie wód od właścicieli gruntów sąsiadujących z drogą). W oparciu 
powyŜsze stwierdzono , iŜ w podłoŜu drogi zalegają grunty przepuszczalne  niewysadzinowe , 
a na odcinkach lokalnych obniŜeń terenu  (strefie ciągów melioracyjnych) - słabo 
wysadzinowe -  piaski drobne z domieszką gliny oraz części organicznych . PodłoŜe 
zakwalifikowano do grupy nośności  podłoŜa  jako „G1”, z odcinkiem podlegającym 
przebudowie jako G2. Na podstawie w/w naleŜy przyjąć, iŜ w podłoŜu występują tzw. proste 
warunki gruntowe.  
Przewidywane roboty drogowe kwalifikują projektowany odcinek robót do pierwszej 
kategorii geotechnicznej , zgodnie z Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budowli z dnia 
24 września 1988r (Dz. U. Nr 126,poz.839). 
 
5. Stan projektowany. 
5.1. Charakterystyka techniczna przebudowywanej drogi 
Droga gminna nr 080920C C Janowo – pod szkołę, po przebudowie,  będzie posiadała 
parametry usytuowania drogi odpowiadającej drodze klasy „L” - Lokalnej - o szybkości 
projektowej poza terenem zabudowanym 40 km/h  (na terenie zabudowanym 30 km/h) – o 
szer. jezdni 5,0 m i korony 6,0m - zgodnie z „warunkami technicznymi jakim  powinny 
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odpowiadać drogi publiczne „ wg.  Rozporządzenia MINISTRA Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 02.03.1999 r., Dz. U .Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.. 
Istniejący ruch na drodze w chwili obecnej i  w 10 roku od daty opracowania , po 
przeanalizowaniu charakteru i natęŜenia ruchu został zakwalifikowany do kategorii KR1  
(struktura ruchu  przy załoŜeniu Ŝe samochody cięŜarowe z przyczepami lub ciągniki 
siodłowe z naczepami albo równowaŜne obciąŜenie ciągnikami rolniczymi z przyczepami  nie 
przekroczy ilości 10 szt/ dobę /prz.dr.) 
 
5.2.  Przekrój poprzeczny 
Na odcinkach prostych i łukach zastosowano przekrój korony drogi typu drogowego,  zgodny 
z określonymi  warunkami technicznymi – o szer. 6,0 m. Szerokość jezdni z nawierzchnią 
ulepszoną 5,0m (podbudowa – utwardzenie na szer. 5,5 m) , szerokość poboczy obustronnych 
po 0,50m. Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%na szer. 5,0m , spadek poboczy 10% na 
szer. 0,5m, niecka odwadniająca, trójkątna ,gruntowa o szer. 0,7-1,0m i gł. do 0,3 m.   
Nawierzchnia jezdni na łukach poziomych na całym projektowanym do przebudowy odcinku 
- bez poszerzeń. 
Zjazdy indywidualne przez pobocze w kształcie trapezu – umocnione na szerokości pobocza 
(0,50m) o  wymiarach 6,0 m*5m (ze skosami 1:1). 
Lokalizacja zjazdów i obiektów inŜynierskich na drodze gminnej nr 080920C  
Lokalizacja  Oznaczenie  

zjazdu 
Funkcja Szerokość 

 (m) 
Lok. Przep. 
zjazdowego 

Uwagi: dotyczące 
poboczy 

0+000 SkrzyŜowanie -droga gminna nr 080921C 
0+233 ZIL1+ZIP1 Zjazd polny 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+279 Projektowany przepust drogowy ø 60 cm l = 7,0m 
0+330 ZIL2+ZIP2 Zjazd polny 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+469 ZIL3 Zjazd indywidual. 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+546 ZIL4+ZIP3 Zjazd polny 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+626 ZIL5 Zjazd indywidual. 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+682 ZIL6 Zjazd indywidual. 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+707 ZIP4 Zjazd polny 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+732 ZIL7 Zjazd indywidual. 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+819 ZIL8 Zjazd indywidual. 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+840 ZIL9 Zjazd indywidual. 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+859 ZIP10 Zjazd publiczny 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-0,5m 
0+912 ZIL11 Zjazd indywidual. 5/6,0 Bez przep. Naw..na dług.-1,25m 
0+916 ZIP5 Zjazd indywidual. 4/9,0 W obszarze zatoki  o szer. 2,5m 
0+954 ZIP6 Zjazd indywidual. W obszarze zatoki  o szer. 2,5+0,5 m 
0+972 ZIP7 Zjazd indywidual. 4/9,0 W obszarze zatoki  o szer. 2,5 m 
0+991 SkrzyŜowanie z drogą powiatową nr 1827C w km 18+600 
 
5.3. Sytuacja. 
Projektowana trasa drogi przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie 
drogowym i jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową, o przekroju zamiejskim , szer. 
jezdni 5,0 m, szerokość korony 6,0 m. Początek odcinka na skrzyŜowaniu z drogą gminną nr 
080921C w km 1+434. Drogę zaprojektowano  bez wyokrągleń łukami poziomymi na 

załamaniach (kąt załamania α= 1-6°) ,które pozostawiono bez zmian sytuacyjnych i bez 
poszerzeń, ze spadkami poprzecznymi jak na prostej. Lokalizację załamań podano na planie 
zagospodarowania. W km 0+215-0+330  skorygowano-wyprostowano trasę . W km 0+840 -
0+989 przewidziano poszerzenie istniejącej jezdni o szer. 3,0m ,z nawierzchnią bitumiczną  
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do szer. 5,0m. Uwzględniono w opracowaniu usytuowanie w km 0+914-0+989 chodnika 
lewostronnego o szer. 1,25 i zatoki parkingowej ( strona prawa jezdni) w km 0+916-0+972 o 
szer. 2,5m ,objętych oddzielnym opracowaniem i przedsięwzięciem realizowanym w ramach 
zagospodarowania centrum wsi. 
Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy nawierzchni będzie posiadał po  przebudowie  
następującą charakterystykę  sytuacyjno-lokalizacyjną   : 
Początek Koniec 

 odc. 
Długość 
(m) 

Charakterystyka Jezdnia 
Szer..(m) 

Pobocza 
Szer.(m) 

Korona 
Szer.(m) 

Rów 

0+000 Skrz.. z dr. Gm. nr 080921C 
0+002 0+056  54 prosta 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+056   załamanie α=2° 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+056 0+259 203 prosta 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+259   załamanie α=3° 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+259 0+489 230 prosta 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+489   załamanie α=3° 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+489 0+674 185 prosta 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+674   załamanie α=3° 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+674 0+791 117 prosta 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+791   załamanie α=6° 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+791 0+855,5  64,5 prosta 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+855,5   załamanie α=1° 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+855,5 0+914 58,5 prosta 5,0 2*0,5 6,0 Ciek gr. 
0+914 0+989 75,0 prosta 5,0 1,25+3,0 9,5 Ch+pb 
0+991 Skrz.. z dr. pow nr 1827C 
 
5.4. Rozwiązanie wysokościowe. 
Niweletę osi jezdni zaprojektowano (bez zmian w stosunku do istniejącego przebiegu w 
profilu podłuŜnym) jako wpisaną w istniejący teren w celu wykorzystania jako podłoŜe 
istniejącej nawierzchni Ŝwirowo-ŜuŜlowej . Spadki podłuŜne i łuki pionowe oznaczono na 
profilu podłuŜnym. Ze względu na podwyŜszenie niwelety nawierzchni o grubość nadbudowy 
wynoszącą o 25-40 cm w stosunku do stanu istniejącego, na poboczu wystąpią nasypy o wys. 
0,25-0,45 m. Grunt potrzebny  na podwyŜszenie poboczy i poszerzenie do projektowanej 
szerokości będzie uzyskany z pasa drogowego poprzez doprofilowanie połączenia nowego 
pobocza z istniejącym otaczającym terenem – a dowóz brakującego gruntu (moŜe wystąpić 
tylko wtedy kiedy nie będą wykonywane płytkie cieki gruntowe o gł. do 30 cm)  z odległości 
do 1km z terenów wyznaczonych przez inwestora   
 
5.5. Konstrukcja nawierzchni. 
Projektowana przebudowa drogi gminnej dostosowuje jezdnię do bieŜących potrzeb 
obciąŜeniowo-ruchowych (docelowe obciąŜenie ruchem  rolniczym równorzędnym z KR1) i 
stwarza warunki dla dogodnej komunikacji samochodowej okolicznych mieszkańców oraz  
dojazdu do sąsiednich miejscowości oraz siedziby gminy w Świedziebni. 
Po przebudowie, jezdnia na całej długości, będzie posiadała nawierzchnię ulepszoną  o 
spadku poprzecznym –daszkowym 2% i spadkach podłuŜnych   zgodnych  z wartościami 
podanymi na planie sytuacyjnym. 
Projektowana konstrukcja  jezdni : 
- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa o gr. 5 cm , składającą się z : 
a/ warstwa ścieralna w formie powierzchniowego utrwalenia  emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym f. 2/5 mm  
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b/ warstwa wiąŜąco-profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej o grub. średniej 5 cm z 
mieszanki mineralno asfaltowej grysowo-Ŝwirowej o frakcjach 0/16,3 mm. 
c/ podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dwuwarstwowa o grub.              
całkowitej 25 cm uwzględniająca istniejące utwardzenie  w tym: 
w km 0+002 - 0+215 i 0+330 - 0+840 zaprojektowano wzmocnienie istniejącej konstrukcji 
poprzez wbudowanie : 
a/ warstwa górna podbudowy o grub. 7cm z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm 
b/ warstwa dolna podbudowy o grub. 13cm z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm 
c/ wyprofilowanie mechaniczne i zagęszczenie istniejącej  podbudowy Ŝwirowo-ŜuŜlowej  
jako warstwa podłoŜa  
d/ na poszerzeniu (pod nawierzchnię i pobocze) warstwa odsączająco-odcinająca o grub. 
10cm z kruszywa naturalnego (piasek, Ŝwir, pospółka)  
w km 0+215 – 0+330 (zmiana istniejącej trasy drogi) zaprojektowano wykonanie pełnej 
podbudowy poprzez wbudowanie : 
a/ warstwa górna podbudowy o grub. 7cm z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm 
b/ warstwa dolna podbudowy o grub. 18cm z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm 
c/ warstwa odsączająco- odcinająca o grub. 10cm z kruszywa naturalnego (piasek, Ŝwir, 
pospółka) na szerokości korony drogi 
d)  wyprofilowanie i zagęszczenie podłoŜa gruntowego  
w km 0+840 – 0+989 zaprojektowano wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz 
poszerzenie z 3,0m do 5,0m  poprzez wbudowanie : 
a/ na szer. istniejącej nawierzchni bitumicznej (3,0m) - remont i profilowanie nawierzchni 
przez wykonanie w-wy remontowo –profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej f. 0/12,8 
mm  o gr. 2-5 cm ze opryskiem związania międzywarstwowego emulsją asfaltową. 
b/ na szer. poszerzenia jezdni wynoszącej 2,5m 
warstwa górna podbudowy o grub. 7cm z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm 
b/ warstwa dolna podbudowy o grub. 18cm z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm 
c/ warstwa odsączająco- odcinająca o grub. 10cm z kruszywa naturalnego (piasek, Ŝwir, 
pospółka) na szerokości korony drogi 
d)  koryto na poszerzeniu o gł. 20-30 cm  z  zagęszczeniem podłoŜa gruntowego  
Pobocza obustronne o szer. 0,5 m o konstrukcji: 
- umocnione tłuczniem o grub. 5 cm na szer. 25 cm na podbudowie wykonanej w obszarze 
jezdni stanowiącej poszerzenie ; pobocza  gruntowe na szer. 25 cm. 
Zjazdy przez pobocze, indywidualne i publiczne  (o kształcie trapezu )  w formie wjazdów do 
posesji zaprojektowano jako umocnione na szerokości korony drogi o konstrukcji wg  
technologii – jak nawierzchnia .  
Połączenie krawędzią jezdni drogi powiatowej – obcięcie krawędzi jezdni dr. woj. w linii 
prostej na dł. 21m, połączenie spoiną podłuŜną z konstrukcja projektowanej jezdni dr. 
gminnej , ze zlicowaniem poziomu nawierzchni drogi gminnej z istniejąca nawierzchnią.  
Na odcinku od km 0+914-0+989, dr. gminna nr 080920C - objęta opracowaniem , po 
wbudowaniu ciągu pieszego w obszar istniejącego pobocza gruntowego (chodnik 
przyjezdniowy o szer. 1,25m)- strona lewa, będzie posiadała jezdnię o szer. 5,0 m z 
prawostronnym placem parkingowym (obok istniejącego budynku remizy OSP w Janowie) o 
dł. 40m  . Spadek poprzeczny chodnika - 2% w kierunku jezdni. Chodnik od strony jezdni 
obramowany krawęŜnikiem betonowym o wym. 15*30*100 na ławie betonowej z betonu B-
10 z oporem o wym.35*30*15. W obszarze zjazdów i na przejściach dla pieszych 
zastosowano krawęŜnik betonowy przejazdowy wtopiony o wym. 15*22*100 na szerokości 
przejazdu i przejścia (o dł. - 4m + 2*1m skosy) ustawiony na ławie betonowej B-10 z oporem 
o wym. 35*30*15. KrawęŜnik na przejściach wystający ponad krawędź nawierzchni jezdni na 
wysokości max. 2cm a  na zjazdach max. +4cm.  
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Konstrukcja placu parkingowego - zatoki prawostronnej w km 0+916-0+972- wykonanie 
ławy betonowej pod obramowanie krawędzi od strony jezdni - krawęŜnik 12*25*100cm  
- wykonanie nawierzchni placu parkingowego  (zatoki postojowej do parkowania 
równoległego wzdłuŜ jezdni) z kostki betonowej (szarej) o gr. 8 cm ,na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie o gr. 20 cm z kruszywa łamanego f. 31,5/63mm , 
stabilizowanego mechanicznie i warstwie odsączająco-odcinającej gr. 10 cm z piasku 
średnioziarnistego. Zakresem niniejszego opracowania są jedynie obramowania jezdni na 
odcinkach planowanej zabudowy chodnikiem i zatoką w km 0+914-0+989. 
 
5.6. Odwodnienie jezdni - powierzchniowe przez infiltracj ę. 
Odwodnienie jezdni drogi gminnej Janowo- pod szkołę, cały odcinek o przekroju drogowym,  
pozostawiono bez zmian co do zasady funkcjonowania oraz sposobu odbioru  wód 
opadowych z pasa drogowego. Odwodnienie  pozostawiono jako powierzchniowe spadkami 
poprzecznymi na otaczający teren pasa drogowego. Ograniczona szerokość publicznego pasa 
drogowego bez wykupu terenów prywatnych uniemoŜliwia wykonanie odwodnienia w formie 
rowów chłonno-retencyjnych, dlatego przewidziano wykonanie w pasie przyległym do 
korony drogi płytkich cieków gruntowych trójkątnych o gł. <30cm. 
Spadki poprzeczne jezdni po przebudowie – na prostych –daszkowe 2%. 
Spadki poboczy –na prostych 8-10%. 
W km 0+279 projektowana budowa, na ciągu melioracyjnym, przepustu fi 60cm o dł. 10 m z 
obudowaniem wlotów w formie ścianki czołowej w technologii PECOR OPTIMA z  
obudową wylotów  kostką betonową aŜurową.. 
 
5.7. Obiekty obce tworzące kolizje z trasą drogi. 
 W pasie drogowym projektowanego ciągu drogi gminnej występują inne elementy 
infrastruktury technicznej i tak w obrębie projektowanej jezdni  występują następujące media: 
- siec wodociągowa gminna  
- sieć energetyczna kablowa i słupowa  
-sieć telekomunikacyjna będąca w administracji TT i jednostki wojskowej 
 
5.8.Wpływ projektowanych robót na środowisko. 
Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe  nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka 
drogi gminnej, nie mają wpływu na zmianę natęŜenia ruchu drogowego , a mają na celu 
usprawnienie ruchu oraz  regulację stosunków wodno-ściekowych w pasie drogowym oraz 
mogą zmniejszać poziom hałasu i spalin  na skutek większej płynności jazdy. 
Wykonanie zaprojektowanych robót  wyeliminuje wsiąkanie wód opadowych  w grunt w 
miejscach niedozwolonych , na skutek tego zostaną polepszone warunki ochrony środowiska 
tj.: wyeliminowanie ewentualnych zanieczyszczenia gleby i wody w pasie przydroŜnym. 
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko , a w trakcie prowadzenia 
robót  nie wystąpią przyczyny  mające szkodliwy wpływ na środowisko ( ani na atmosferę , 
ani na glebę, ani na roślinność, ani na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach 
drogowych nie będzie przekraczał natęŜenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie 
krótkotrwały . 
 
6.Organizacja ruchu . 
6.1.Organizacja ruchu w trakcie robót. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na 
czas budowy z podziałem na prawdopodobne odcinki robót , technicznie uzasadnione.  
Organizacja robót na czas budowy  ma za zadanie zapewnić  bezpieczeństwo ruchu w obrębie 
robót oraz moŜliwość dojazdu i wyjazdu mieszkańców posesji usytuowanych wzdłuŜ drogi.  
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Roboty będą wykonywane sprzętem mechanicznym dopuszczonym do wykonywania tego 
typu robót w aspekcie wydzielania spalin, hałasu i innych skutków ubocznych . 
Wykonawca wykonuje projekt  tymczasowej organizacji ruchu , który będzie uwzględniał 
warunki wykonania,  zaleŜne od zakresu robot zleconych przez Inwestora, długości odcinków 
robót, zaleŜnych od rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje. 
Na trasie projektowanej budowy drogi wykonawca robót winien zastosować oznakowanie 
robót dla wykonania prac w obrębie  jezdni i poboczy (w tym chodnika i zatoki) z 
wyłączeniem częściowym powierzchni jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego. 
Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną  organizację ruchu 
przez organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy po wcześniejszym 
uzyskaniu pozytywnej opinii administratora drogi tj. Urzędu Gminy Świedziebnia. 
6.2. Organizacja ruchu po wybudowaniu jezdni wraz z elementami towarzyszącymi . 
Organizacja ruchu na drodze nr 080920C oraz na skrzyŜowaniu z drogą powiatową  nie ulega 
zmianie po przebudowie nawierzchni na w/w odcinku drogi. 
Na projekcie  zagospodarowania – zlokalizowano istniejące i projektowane oznakowanie 
pionowe niezbędne dla zabezpieczenia ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie 
opracowania dokumentacji. Nowoprojektowanym urządzeniem związanym z 
bezpieczeństwem ruchu są bariery SP-4 –projektowane do zamontowania nad przepustem w 
km 0+279 (bariery o obustronne o dł. 4,0m + zakończenia 2*4,0m) 
 Przed oddaniem do eksploatacji przebudowanego odcinka drogi  naleŜy sprawdzić zgodność 
oznakowania z obowiązującymi przepisami a w przypadku korekty oznakowania uzyskać 
zatwierdzenie zmienionej stałej organizacji ruchu po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej 
opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy oraz administratora drogi.   
 
 7. Warunki dodatkowe. 
-Nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i 
świadectwa zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
-Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o 
przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. Przebudowa 
korony drogi nie  koliduje  wysokościowo z  istniejącą siecią wod-kan, energetyczną i 
telekomunikacyjną , gdyŜ całość robot polega na nadbudowie warstw nawierzchniowych o gr. 
około 30 cm , jednak naleŜy zwracać uwagę na wystające końcówki urządzeń w/w sieci  a w 
przypadku ich naruszenia lub przykrycia  naleŜy je odtworzyć. 
-istniejący drzewostan przydroŜny chronić przed zniszczeniem gdyŜ zgodnie z PB nie ulega 
zmianie . 
-zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwałym  podlegają 
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót podlegają geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 
- zastosować się do uzgodnień roboczych z gestorami mediów mogących występować w pasie 
drogowym  zgodnie z uwagami i wymogami podanymi w załączonej do opracowania opinii 
PZUD Brodnica.  
7.1Uzgodnienie z Telekomunikacją Polską S.A. w Toruniu    podaje lokalizacje istniejących 
urządzeń TP S.A. , poniewaŜ przewidziane projektem roboty modernizacyjne nie wymagają 
przebudowy w/w urządzeń ,jedynie prowadzenie prac w ich pobliŜu , a podwyŜszenie 
poboczy koliduje z siecią TP S.A. i dlatego  winno być wykonywana ze szczególną 
starannością i w razie odkrycia przewodów naleŜy zgłosić ten fakt TP S.A. 
7.2. Uzgodnienie z Zakładem Energetycznym  w Toruniu podaje lokalizacje istniejących 
urządzeń ZE. , poniewaŜ przewidziane projektem roboty modernizacyjne nie wymagają 
przebudowy w/w urządzeń ,jedynie prowadzenie prac w ich pobliŜu , a podwyŜszenie 
poboczy mimo Ŝe nie koliduje z siecią energetyczną winno być wykonywana ze szczególną 
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starannością i w razie odkrycia przewodów naleŜy zgłosić ten fakt do Zakładu 
Energetycznego właściwego dla danego obszaru. 
7.3. Projektowane roboty modernizacyjne nie kolidują z istniejącą siecią wodociągową 
gminną . Uzgodnienie z UG Gminy Świedziebnia w zakresie przebiegu sieci wodociągowej  
nie przewiduje przebudowy i ochrony w/w sieci. Istniejące przyłącza przechodzące w poprzek 
jezdni nie wymagają przebudowy ,natomiast roboty ziemne na poboczu i w ramach regulacji 
rowów prowadzić uwaŜnie ,a o kaŜdym urządzeniu informować władającego siecią. 
 
8. Opis technologii planowanej przebudowy drogi gminnej w zakresie nadbudowy jezdni 
nawierzchnią bitumiczną na podbudowie tłuczniowej  . 

- Rodzaj przedsięwzięcia- przebudowa  drogi gminnej kat. „L” 
- Długość drogi   0,987 mb 
- Szerokość w-wy jezdnej 5,0 m (nawierzchnia mineralno-asfaltowa gr. 5 cm) w tym 

szerokość podbudowy 5,5 m  
- Szerokość korony drogi 6,0 m 

Zjazdy przez pobocze (szt.15) o nawierzchni jak warstwa jezdna na szerokości pobocza , o 
wymiarach: 5/6,0m (szer.zjazdu 5,0 m + skosy 2*  0,5m) 
Pobocza obustronne o szer. 0,5 m (w tym na szer. 0,25m umocnione kruszywem łamanym) 
Profilowanie skarp nasypów i zewnętrznych skarp korony drogi z nadaniem spadków  o 
pochyleniu od 1:1,5 . 
W zakres projektowanych robót wchodzą roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku 
drogi które polegają na wycięciu trawy i chwastów w pasie poboczy i na szer. 1,25-1,5 m 
wraz z krzewami  i jednorocznymi odrostami oraz ścięciu darniny (warstwy ziemi urodzajnej) 
z pobocza i złoŜeniu na krawędzi korony drogi. Istniejące podłoŜe na całej szerokości pasa 
drogowego naleŜy wyrównać i wyprofilować przy uŜyciu równiarek z nadaniem spadków 
poprzecznych zbliŜonych do projektowanych dla nawierzchni. PodłoŜe zagęścić walcami 
wibracyjnymi lub ogumionymi do uzyskania właściwego wskaźnika zagęszczenia (Wz=1,0 
na gł. 0,2m). W trakcie prowadzenia robot ziemnych wybudować przepust drogowy pod 
jezdnią o średnicy 60cm i długości 10 m w km 0+279  na cieku melioracyjnym – z rur 
PECOR OPTIMA z obudową wlotu i wylotu  jako umocnienie skarpy kostką betonową 
aŜurową. Na przygotowanym podłoŜu po ustaleniu rodzaju oraz sprawdzeniu grubości 
zalegającego podłoŜa  przystąpić do budowy poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni wg projektowanych typów konstrukcyjnych . 
Projektowane pobocza gruntowe na  szer. 0,25 m  wykonać z gruntu miejscowego złoŜonego 
w trakcie profilowania na krawędzi korony drogi, a dowóz brakującej masy gruntu ustalić z 
inwestorem w trakcie robót –lub uzyskać z niecki trójkatnej. 
Sposób połączenia projektowanego odcinka jezdni z odcinkiem jezdni drogi powiatowej i 
poszerzenie jezdni - poprzez  wykonanie koryta w pasie gruntowym i wbudowanie 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm do poziomu 
krawędzi drogi powiatowej lub poziomu istniejącej nawierzchni asfaltowej  
 
9. SKRÓCONA  INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTAWA I  
        OCHRONY ZDROWIA  

Podstawa opracowania . 
Podstawę opracowania  „ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” są: 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony 
zdrowia ,Dz. U.  nr 120/2003 poz. 1126 , z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z 
późniejszymi zmianami, 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47,poz.401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 
ziemnych ,budowlanych, drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,poz. 1263) 
 

9.1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
9.1.1. Zakres robót budowlanych projektowanego przedsięwzięcia. 
    Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi nr 080920C Janowo-
pod szkołę na dł. 0,989 km z nadbudową jezdni i  poboczy oraz regulacją odwodnienia.  
Droga gminna  jest  cały czas  uŜytkowana przez mieszkańców  jako dojazd do posesji  oraz 
do obsługi obszarów rolniczych i  obiektów uŜyteczności publicznej usytuowanych w strefie 
skrzyŜowania z dr. powiatową. 
W pasie  przyległym do drogi i fragmentami w samym pasie drogowym (na części 
zakwalifikowanej jako zabudowana )  zlokalizowane są media obsługujące zabudowę 
- sieć wodociągową wiejską wraz z przyłączami do poszczególnych posesji  na gł. 1,4-1,8 m, 
- sieć energetyczna niskiego napięcia wraz z przyłączami do poszczególnych posesji ,sieć 
częściowo kablowa, częściowo napowietrzna , 
- sieć teletechniczna  będąca we władaniu TP SA. 
Projektowana przebudowa jezdni nie zmienia charakteru komunikacji w obrębie wsi  i 
skrzyŜowań włączenia projektowanej drogi do drogi nr 080921C i 1827C. Projektowane 
roboty drogowe i odwodnieniowe  naleŜy wykonywać odcinkami z ograniczeniem ruchu 
pojazdów i pieszych  na  bieŜącym odcinku  robót . W związku z powyŜszym kaŜdorazowo 
na taki zakres  wykonawca winien opracować projekt organizacji robót na czas budowy oraz 
plan BIOZ dla robót budowlanych. 
9.1.2.Kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Na  projektowanym odcinku robót między węzłami komunikacyjnymi przewidziano 
następującą  kolejność  robót  : 
- profilowanie istniejącego podłoŜa 
-  przebudowę jezdni z nadbudową nawierzchni i  regulacją poboczy  
-  uporządkowanie pozostałej części  pasa drogowego 
9.1.3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- W obrębie powierzchni działek drogowych objętych  planem zagospodarowania dla 
projektowanego przedsięwzięcia,  znajdują się   przyłącza: sieci wodociągowej 
gminnej, sieci teletechnicznej , sieci energetycznej NN . 

9.1.4.Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
śaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem 
rozbudowy nie stwarza zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
9.1.5.Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robot 
budowlanych , określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania 
- nie występują . 
9.2. Informacja o prowadzeniu robót. 
W trakcie prowadzenia robót  budowlanych mogą wystąpić zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia 
pracowników lub osób postronnych  tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów  bhp w 
szczególności  przy obsłudze urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach 
prowadzonych  na wykopach i w pobliŜu linii energetycznych. 
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9.3.Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed  przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Na projektowanej inwestycji nie przewidziano wykonywania robót szczególnie 
niebezpiecznych, jednak roboty będą zawsze wykonywane w warunkach przebiegającego 
ruchu drogowego . 
 
9.4. Projektowany obiekt -  Przebudowa drogi gminnej nr 080920C Janowo – pod szkołę , 
odc. dł. 0,987 km ,dz. nr  31 o/Janowo , w km 0+002 (skrz. z dr. nr 080921C) – km 0+989 
(skrz. z dr. nr 1827C) - wymaga opracowania przez kierownika budowy „Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126) . 
Nie opracowano oddzielnego załącznika graficznego dla celów informacji BIOZ, gdyŜ projekt  
zagospodarowania dla  przedsięwzięcia stanowi integralną część opracowania , a podział na 
odcinki robocze zaleŜy od zaplanowanej organizacji robot na czas budowy i moŜliwości 
technicznych wykonawcy oraz ekonomicznych inwestora ( ewentualne etapy robot). 
 
                                       Opracował: mgr inŜ. Danuta Iwanus 
 
 
                                       Sprawdził : mgr inŜ. Ryszard Iwanus 
 
Brodnica , kwiecień   2010 r. 
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STRONA KOŃCOWA 
DO  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  

I PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO   
Nazwa przedsięwzięcia   : Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie  Świedziebnia  
                                            poprzez przebudowę drogi gminnej nr 080920C Janowo –  
                                            pod szkołę ,dł. 0,987 km, dz. nr  31 o/Janowo. 
Nazwa obiektu    : Droga gminna nr 080920C Janowo – pod szkołę ,odc. dł. 0,987 km ,  
                               dz. nr  31 o/Janowo , w km 0+002 (skrz. z dr. nr 080921C)  
                               – km 0+989 (skrz. z dr. nr 1827C).  
 
 
 Projekt budowlano - wykonawczy  branŜy drogowej dla w/w zadania  oprawiony w sposób 
trwały, zawiera  ….. kart  spiętych i ponumerowanych wraz ze „stroną końcową”. 
 
 
                                                 Sporządził : Projektant - mgr inŜ. Danuta Iwanus 
 
                                                      ......................................... 
 
Brodnica , dnia ...04.2010 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE: 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczam , Ŝe  projekt 
budowlano-wykonawczy  branŜy drogowej z  zagospodarowaniem terenu   
dla przedsięwzięcia : Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie  Świedziebnia poprzez 
przebudowę drogi gminnej nr 080920C Janowo –  pod szkołę ,dł. 0,987 km, dz. nr  31 
o/Janowo. 
dla obiektu : Droga gminna nr 080920C Janowo – pod szkołę ,odc. dł. 0,987 km , dz. nr  
31 o/Janowo , w km 0+002 (skrz. z dr. nr 080921C)  – km 0+989 (skrz. z dr. nr 1827C),  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i 
jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma słuŜyć. 
(Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133). 
Brodnica , dnia ...04.2010 r. 
 

                                                                     Projektant - mgr inŜ. Danuta Iwanus 
 

                                                      ......................................... 
 

Sprawdził - mgr inŜ. Ryszard Iwanus 
 

                                                      ........................................ 


