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Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 2319W 

Przywilcz-Zakrzewo-Żmijewo Kuce’’, klasy Z, która stanowi połączenie komunikacyjne 

pomiędzy miejscowościami Przywilcz, Zakrzewo, Żmijewo Kuce oraz zapewnia dojazd do 

posesji prywatnych, gospodarstw rolnych, siedlisk i pól uprawnych. 

Planowany odcinek drogi objęty zamierzeniem inwestycyjnym ma długość ok. 1200 mb.  

Inwestycja będzie prowadzona na działkach: stanowiących drogę powiatową, do których 

inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem w zakresie terenu zajętego pod inwestycje: 

dz. ew. nr 156, 147 obręb 0008 Łysakowo, na działkach prywatnych oraz na działkach 

jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa które ulegną podziałowi pod 

poszerzenie pasa drogowego, na podstawie decyzji ZRiD. Planowany do rozbudowy odcinek 

drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i posiada częściowo chodnik 

jednostronny, a częściowo obustronny, pobocza szerokości zmiennej oraz przydrożne rowy 

odwadniające. W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne, tj. sieć 

wodociągowa, sieć teletechniczna oraz uzbrojenie napowietrzne tj. napowietrzna sieć 

elektroenergetyczna. W granicach pasa drogowego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

występują drzewa i krzewy kolidujące z planowaną inwestycją, które przewidziane są do 

wycinki. Obecnie ww. odcinek drogi powiatowej ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. 

ok. 4,5 — 6,0 m, w złym stanie technicznym z licznymi odkształceniami poprzecznymi                             

i podłużnymi. 

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną: 

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

- jezdnia asfaltowa szer. 6,0 m,  

- chodnik szer. 2,0 m, 

- zjazdy do posesji z kruszywa łamanego i kostki betonowej, 

- pobocza częściowo obustronne,  

- rowy przydrożne odwadniające, 

- kanalizacja deszczowa, 

- kanał technologiczny, 

- kablowa linia oświetlenia ulicznego w miejscowościach. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu na 

obszarze objętym inwestycją. 

Rozbudowa drogi będzie się odbywała metodami tradycyjnymi. Podczas prac będą używane 

maszyny robocze typu: koparka, ładowarka oraz samochody ciężarowe do wywożenia mas 

ziemnych i dostarczania materiałów na wykonanie inwestycji. Inwestor planuje również 

wykonywanie robót ręcznie, szczególnie w miejscach występowania podziemnej infrastruktury 

technicznej. Zakres prac realizacyjnych będzie obejmował mechaniczne ścinanie i uzupełnianie 

poboczy, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika, poboczy i zjazdów do 

posesji oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnika, poboczy i zjazdów do 

posesji. Przed wykonaniem nawierzchni podłoże pod nawierzchnię będzie zagęszczane w celu 

uzyskania maksymalnie dobrego efektu stabilności podłoża, a spadki poprzeczne będą 

dostosowane do sposobu odwodnienia drogi.  

 



Na terenie inwestycyjnym stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowo-wodnych. 

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów zostanie zastosowana instalacja 

igłofiltrowa umożliwiająca obniżenie zwierciadła wód gruntowych do 3,0 m. Prace 

odwodnieniowe będą miały charakter krótkotrwały i prowadzone będą odcinkami, zgodnie                                    

z postępem robót. Pomiar ilości odprowadzanej wody z wykopów będzie prowadzony za 

pomocą wodomierza lub skrzyni przelewowej. Inwestor planuje również zainstalowanie 

urządzeń do pomiaru rzędnej zwierciadła wody tzw. piezometrów. W ramach realizacji 

przedsięwzięcia terenie zawartej zabudowy mieszkaniowej wykonana zostanie kanalizacja 

deszczowa w postaci rowu krytego ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi                                  

z przykanalikami o długości ok. 300m. Na pozostałym terenie wody opadowe i roztopowe będą 

odprowadzane do planowanych rowów trawiastych odparowujących z odprowadzeniem 

nadmiaru wody do cieków poprzecznych, o rzędnej wlotu do przepustu min. 5 cm powyżej dna 

rowu i o długości ok. 1000 m. Skarpy i dna ww. rowów przy wylocie do cieków poprzecznych 

zostaną umocnione ażurowymi płytami betonowymi.  

Roboty w większości wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przewiduje się 

również wykonywanie robót ręcznie, szczególnie w miejscach występowania podziemnej 

infrastruktury technicznej. 

Na czas rozbudowy drogi będzie zaproponowany ruch zastępczy przewidujący umożliwianie 

dojazdu dla mieszkańców do posesji i zabezpieczenie ruchu pieszych poruszających się po 

drodze. Ograniczona zostanie prędkość na drodze i wprowadzony zakaz zatrzymywania się. 

Rozwiązania chroniące środowisko 
Projektuje się wykonanie przedsięwzięcia i zastosowanie materiałów zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska tj.:  

Na terenie bazy zapewnione zostanie prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych                      

i smarowych oraz innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód                         

i powierzchni ziemi. 

Funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie terenów objętych 

ochroną przed hałasem będzie się odbywać w porze dziennej. 

Zastosowane materiały przewidziane do wbudowania będą posiadać certyfikaty zgodności                    

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszą być dopuszczone 

przez Państwowy Instytut Higieny. 

Mieszanki asfaltowe wbudowywane w obiekt będą w miarę potrzeb sukcesywnie dowożone                              

z zalegalizowanych wytwórni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o zatwierdzone 

recepty laboratoryjne i na bieżąco badane, co do ich jakości, według ustanowionych norm                        

i przepisów produkcyjnych.  

Pozostałe materiały przeznaczone do wbudowania zgromadzone będą bezpośrednio w ilościach 

wystarczających do pełnego cyklu budowy drogi na bazie magazynowo sprzętowej budowy. 

Do wykonywania robót użyty będzie sprawny technicznie sprzęt o możliwie niskich emisjach 

zanieczyszczeń powietrza i hałasu.  

W trakcie realizacji robót związanych z budową wymienionego odcinka drogi nie nastąpi 

zanieczyszczenie środowiska ponad normy wynikające z emisji spalin sprzętu do robót 

drogowych.  

Wykonawca robót zostanie zobowiązany warunkami technicznymi (SST) wykonania tego 

zadania do używania sprawnego sprzętu, niepowodującego wydzielania nadmiernego hałasu                  

i spalin oraz niezanieczyszczającego terenów wyciekami produktów ropopochodnych. Pojazdy 

przewożące te materiały stosować będą opończe w celu uniknięcia pylenia i ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do środowiska. 


