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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej 

Grzywna – Kuczwały” 
(droga powiatowa nr 2026c Browina-Grzywna-Sławkowo od km 2+995 do km 4+177) 

 
 

       
I. OPIS TECHNICZNY 

 
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

− Rys.1. Plan orientacyjny        skala 1:25 000 
 

− Rys.2.1 Plan sytuacyjny       skala 1:500 

− Rys.2.2 Plan sytuacyjny       skala 1:500 
 

− Rys.3.Przekroje normalne      skala 1:25 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 56/2015 z dnia 29.10.2015r. 

 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

• Numeryczna mapa w skali 1:500  

• Wizja lokalna 

• Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129), 

• Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290), 

• Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735), 

• Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137), 

• Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 

• inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

• katalogi elementów drogowych 

 

 

 

 



Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla 
rowerów przy drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały 

4 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie:  

Projektu budowlanego dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz 

wsparcie niskoemisyjnego transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy 

drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały” (droga powiatowa nr 2026c Browina-Grzywna-Sławkowo 

od km 2+995 do km 4+177)  

 
W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się realizację: 

• Budowa ciągu rowerowego 

• Budowa oraz przebudowa zjazdów 

• Oczyszczenie istniejących rowów odwadniających 

 

Celem niniejszego projektu jest rozwiązanie techniczne rozbudowy drogi powiatowej nr 2026c, klasy 

Z, na  odcinku Grzywna - Kuczwały polegające na budowie ciągu rowerowego po północnej stronie 

drogi powiatowej nr 2026c. 

Przy znacznym natężeniu ruchu oraz z uwagi na duży ruch rowerowy związany głównie z dojazdem 

do pracy do pobliskich zakładów pracy oraz szkół konieczne jest wykonanie w ciągu drogi 

elementów poprawiających płynność ruchu kołowego oraz bezpieczeństwo ruchu pieszego i 

rowerowego.  

W związku z tym projekt zakłada budowę ciągu rowerowego z dopuszczonym ruchem pieszych, 

która poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. 

 
Zakres inwestycji obejmuje: 

- budowę ciągu rowerowego o szerokości 2,0m i długości 1,182 km, 

- budowa, przebudowę istniejących zjazdów, 

- wykonanie wykopów i nasypów 

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego na ciągu rowerowym 

- regulację odwodnienia powierzchniowego (oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych), 

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem budowy ciągu rowerowego, 

- rozbiórkę elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją 

- budowa przepustów  
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4. Teren inwestycji 

Województwo Kujawsko - Pomorskie;   Powiat: toruński;   Gmina: Chełmża 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chełmża 

Gmina Obręb Nr działki 

Chełmża 

Grzywna 0011 

 

 

37/18 

37/20 

37/22 

 

38 

Kuczwały 0014 

78/1 

 

83/1 

84/1 

 

88/3 

 

93 

 

5. Stan istniejący 

5.1Lokalizacja zadania 

Projektowany ciąg rowerowy znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w 

powiecie Toruńskim, gminie Chełmża, przy drodze powiatowej nr 2026 C. 

 

5.2Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowany ciąg rowerowy prowadzony jest wzdłuż drogi powiatowej nr 2026C. Projektowany 

ciąg rowerowy przebiega w większości przez grunty rolne poza terenem zabudowy. Droga 

powiatowa nr 2026C na rozpatrywanym odcinku, jest drogą o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5 

metrów, stan nawierzchni jest dobry. W obecnym układzie drogowym ruch rowerowy odbywa się 

po jezdni na zasadach ogólnych, co stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi. 

 

6. Rozwiązania projektowe 

Zakres opracowania obejmuje budowę ciągu rowerowego na długości 1,182 km, o szerokości 2,0m - 

2,5m z 0,5m poboczami, zlokalizowaną na północ od drogi powiatowej. Projektowany ciąg 

rowerowy poprowadzono możliwie równolegle do istniejącej jezdni przy odsunięciu od jezdni o 
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szerokość pobocza – 1,00m i oczyszczonego rowu odwadniającego. Projektowany ciąg rowerowy z 

betonu asfaltowego należy ograniczyć z obu stron obrzeżami betonowymi 8x30. Zaprojektowano 

jednostronne pochylenie poprzeczne w kierunku pogłębianego rowu odwadniającego. Krawędzie 

zjazdów indywidualnych z krawędziami jezdni wyokrąglono za pomocą łuków poziomych o 

promieniu 5m. Zaprojektowano nawiązanie wysokościowe zjazdów z jezdnią za pomocą krawężnika 

betonowego – obniżonego 20x30.  

 

6.1 Trasa w planie 

W celu poprowadzenia ciągu rowerowego możliwie równolegle do istniejącej jezdni  oraz w 

celu ominięcia kolizji zastosowano Rmin=20m. 

 

6.2 Parametry techniczne ciągu rowerowego 

Projektowany ciąg rowerowy zostanie wykonany z betonu asfaltowego AC 8S, na 

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, 

na kruszywie stabilizowanym spoiwem hydraulicznym C1,5/2.  

Parametry techniczne Wielkość 

Szerokość ciągu rowerowego 2m 

Pochylenie poprzeczne ciągu rowerowego 2% 

Szerokość poboczy gruntowych 0,5m 

Pochylenie poprzeczne poboczy 6% 

Promienie łuków poziomych Rmin=20m 

 

6.3 Przyjęte konstrukcje 

6.3.1 Ciąg rowerowy: 

Rodzaj warstwy Grubość 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S  5cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 15cm 

Warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 15cm 

 
6.3.2 Zjazdy: 

 

Rodzaj warstwy Grubość 

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S  5cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 15cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 22cm 
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Warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 15cm 

Doprowadzenie podłoża gruntowego do kategorii G1  

 
6.3.3 Przejazd ciągu rowerowego przez zjazd: 

 

Rodzaj warstwy Grubość 

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S  5cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 15cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 22cm 

Warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 15cm 

Doprowadzenie podłoża gruntowego do kategorii G1  

 

6.5 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Nie stwierdzono kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 

 

6.6 Odwodnienie ciągu rowerowego 

Odwodnienie ciągu rowerowego będzie się odbywało za pomocą pochylenia podłużnego i 

poprzecznego w kierunku oczyszczonego istniejącego rowu odwadniającego pomiędzy 

jezdnią drogi powiatowej nr 2026c, a projektowanym ciągiem rowerowym. Pod zjazdami 

indywidualnymi zaprojektowano rury odwadniające wg. PS.  

Lp. Oznaczenie Lokalizacja km proj. Ścieżki rowerowej 
Długość 

[m] 
Wymiary 

1 Rów kryty 
od km 3+342,00 

do km 3+408,00 
66,00 Dn400mm 

2 Rów kryty 
od km 3+408,80 

do km 3+475,80 
67,00 Dn400mm 

3 

Przepust pod 

ciągiem 

rowerowym 

km 3+505,00 29,00 Dn400mm 

3 
Przepust pod 

zjazdem 
km 3+628,00 12,00 Dn400mm 

4 
Przepust pod 

zjazdem 
km 3+816,00 12,00 Dn400mm 

5 
Przepust pod 

zjazdem 
km 4+057,00 12,00 Dn400mm 

6 
Przepust pod 

zjazdem 
km 4+138,00 12,00 Dn400mm 

7 
Przepust pod 

zjazdem 
km 4+167,00 12,00 Dn400mm 
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7. Elementy liniowe 

Projekt zakłada wbudowanie obrzeży betonowych ograniczających ścieżkę, o wymiarach 30x8. W 

miejscach nawiązania ścieżki rowerowej do istniejących jezdni bitumicznych zaprojektowano 

wbudowanie krawężnika betonowego o wymiarach 20x30 cm. Wszystkie wymienione elementy 

posadowione zostaną na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z 

oporem i wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

 

8. Uzbrojenie terenu 

W obszarze inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu, które nie znajdują się w kolizji z 

zakresem inwestycji: 

- sieć wodociągowa 

- sieć elektroenergetyczna 

- kanalizacja deszczowa 

- kanalizacja sanitarna 

- sieć gazowa 

- sieć teletechniczna 

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w obrębie tych sieci wykonywać ręcznie. 

W razie wystąpienia urządzeń infrastruktury podziemnej, niezinwentaryzowanej na mapie do celów 

projektowych, należy powiadomić o tym fakcie Zarządcę drogi oraz odpowiedniego gestora sieci. 

Przed przystąpieniem do realizacja zadania należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w instytucji oraz 

stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić z zachowaniem 

wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie wystąpienia 

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod 

nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami. 

 

 

 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Filip Grzelak 

SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 
WKP/0269/POOD/0 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 

− Rys.1. Plan orientacyjny        skala 1:25 000 
 

− Rys.2.1 Plan sytuacyjny       skala 1:500 

− Rys.2.2 Plan sytuacyjny       skala 1:500 
 

− Rys.3.Przekroje normalne      skala 1:25 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


