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1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu w ramach
„Kompleksowego programu poprawy bezpiecze stwa na drogach
gminnych przez przebudow   nawierzchni i monta  urz dze
poprawiaj cych bezpiecze stwo – I etap” przebudowy dróg gminnych
nr  F001848, F001849, F001850 i F001865 w Borowem, F001867  i
F001870 w Czy ówku, F001860,  F001861 i . F001862 w Wilkowisku,
F001843 w Jankowej aga skiej, F001827, F001830, F001831 i
F001832 w Szczepanowie, F001837, F001833 i F001838 w Koninie

aga skim, . F001812 w Czernej i F001822 w Klikowie w gminie I owa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

 Ustalenia z Inwestorem Gmin  I owa
 Mapy sytuacyjno – wysoko ciowe skala 1:500
 Normy i wytyczne projektowania dróg.
 Wizja lokalna w terenie
 Warunki techniczne

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: projekt przebudowy dróg gminnych nr  F001848,
F001849, F001850 i F001865 w Borowem, F001867  i F001870 w
Czy ówku, F001860,  F001861 i . F001862 w Wilkowisku, F001843 w
Jankowej aga skiej, F001827, F001830, F001831 i F001832 w
Szczepanowie, F001837, F001833 i F001838 w Koninie aga skim, .
F001812 w Czernej i F001822 w Klikowie w gminie I owa
Zakres ca ej inwestycji obejmuje dzia ki ewidencyjne nr. 385/2, 479/2,
454, 440, 523 obr b Borowe, 21/2, 78/2, 239 ob. Czy ówek, 1/1, 19 i
86 ob. Wilkowisko, 156/1, 180, 178 ob. Jankowa aga ska, 258, 319,
272, 280 ob. Szczepanów, 615, 608, 625/1 ob. Konin aga ski, 513,
514, 454, 465/1 ob. Czerna, 133/1, 132/1, 132/2 i 114 ob. Klików w
gminie I owa

ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  ORAZ ZMIANY W STOSUNKU DO
ISTNIEJ CEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1  Obecnie droga gminna nr F001848 w Borowem, jest cz ciowo drog
asfaltow  a na remontowanym odcinku gruntow , obejmuje cz. dz. 385/2 na
odcinku od pocz tku granicy z dz. nr 375 do ko ca dzia ki nr 200/4 o d ugo ci
417,0m z koleinami, bez odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny
dojazd do pi ciu posesji w Borowem. Pas drogowy ograniczony istniej cymi
ogrodzeniami o zró nicowanej szeroko ci od 3,00 – 5.00m. Trasa posiada
dwa za amania.
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1.2 W chwili obecnej droga gminna nr F001849 w Borowem, jest cz ciowo drog
asfaltow  a cz ciowo gruntow  wzmocnion  gruzem, szlak  i t uczniem,
obejmuje dz. 479/2 od granicy z drog  wojewódzk  nr 300 o d ugo ci 400,0m,
bez odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do dziewi ciu
posesji w Borowem. Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami i
drzewami o szeroko ci ok 4,00 – 5.00m bez za ama .

1.3 Obecnie droga gminna nr F001850 w Borowem, jest drog  gruntow
wzmocnion  gruzem i t uczniem, obejmuje dz. 454 od granicy z drog
wojewódzk  nr 300 o d ugo ci 60,0m i szer. od 5,00 do 6,00m, i dz. nr 523 do
granicy z drog  wojewódzk  nr 300 o d ugo ci 270,0m i zró nicowanej
szeroko ci od 3,00 – 4.00m z koleinami, bez odwodnienia. Jest to droga,
stanowi ca jedyny dojazd do wietlicy wiejskiej sklepu i pi ciu posesji w
Borowem. Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami i zabudow .
Trasa posiada trzy za amania.

1.4 W chwili obecnej droga gminna nr F001865 w Borowem, jest drog  gruntow ,
wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz. 440 od granicy z drog  gminn  F001848
dz. nr 385/2 do ko ca dz.519 o d ugo ci 1800,0m, bez odwodnienia. Jest to
droga, stanowi ca jedyny dojazd do pi ciu posesji w Borowem. Pas drogowy
ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o szeroko ci ok 3,00 – 4,00m bez
za ama .

1.5 W chwili obecnej droga gminna nr F001812 w Czernej, jest cz ciowo drog
asfaltow , cz ciowo brukowan , a cz ciowo gruntow  wzmocnion  gruzem,
szlak  i t uczniem, obejmuje dz. 512, 513, 514, 454 i 465/1 od granicy z drog
wojewódzk  nr 296 o d ugo ci 920,0m, bez odwodnienia. Jest to droga,
stanowi ca jedyny dojazd do prawobrze nej cz ci Czernej do dwunastu
posesji. Pas drogowy ograniczony istniej cymi urz dzeniami (most),
ogrodzeniami i drzewami o szeroko ci ok 3,00 – 5.00m z pi cioma
za amaniami.

1.6 W chwili obecnej droga gminna nr F001867 w Czy ówku, jest cz ciowo
drog  betonow , a cz ciowo gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz.
21/2 i 78/2 od granicy z drog  powiatow  nr F1082 o d ugo ci 587,0m, bez
odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do dziewi ciu posesji w
Czy ówku. Pas drogowy ograniczony istniej cymi urz dzeniami (most),
ogrodzeniami i drzewami o szeroko ci ok 3,00 – 4.00m z trzema za amaniami.

1.7 W chwili obecnej droga gminna nr F001870 w Czy ówku, jest drog  gruntow
wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz. 239 od granicy z drog  powiatow  nr
F1082 do ko ca dz. nr 1000 o d ugo ci 450,0m, z licznymi koleinami i
wyp uczynami nawierzchni bez odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny
dojazd do dziesi ciu posesji w Czy ówku. Pas drogowy ograniczony
istniej cymi ogrodzeniami o szeroko ci ok 3,00 – 4.00m z jednym
za amaniem.
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1.8 W chwili obecnej droga gminna nr F001843 w Jankowej aga skiej, jest
drog  gruntow   wzmocnion  gruzem, szlak  i t uczniem, na odcinku dz. nr
156/1 od drogi gminnej nr F001840 poprzez dz. nr 180 na odcinku do ko ca
dzia ki nr 181 i dz. nr 178 o d ugo ci 495,0m z licznymi koleinami, bez
odwodnienia. Na w/w drodze w czasie deszczu, powstaj  zastoiny wody nie
do przej cia dla ruchu pieszego. Jest to droga, stanowi ca jedynym dojazd do
posesji nr: 13, 14, 15, 16 i 18 w Jankowej aga skiej. Pas drogowy
ograniczony istniej cymi urz dzeniami (wiadukt kolejowy) i ogrodzeniami o
zró nicowanej szeroko ci od 3,00 – 6.00m. Trasa posiada trzy za amania.

1.9  W chwili obecnej droga gminna nr F001822 w Klikowie, jest drog  gruntow
wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz. 133/1, 132/1, 132/2 i 114 od granicy z
drog  wojewódzk  nr 296 o d ugo ci 670,0m, bez odwodnienia. Jest to droga,
stanowi ca jedyny dojazd do dziewi ciu posesji w tym do wietlicy wiejskiej w
Klikowie. Pas drogowy ograniczony istniej cymi urz dzeniami (most) i
ogrodzeniami o szeroko ci ok 4.00m z pi cioma za amaniami czterema
rozga zieniami.

1.10 W chwili obecnej droga gminna nr F001837 w Koninie aga skim, jest drog
gruntow , obejmuje dz. 615 od granicy z drog  powiatow  nr F1079 o

ugo ci 230,0m, bez odwodnienia z licznymi dziurami i zastoinami wody. Jest
to droga, stanowi ca jedyny dojazd do trzech bloków mieszkalnych i budynku
wielorodzinnego w Koninie aga skim. Pas drogowy ograniczony istniej cymi
urz dzeniami (przepust drogowy) i ogrodzeniami o szeroko ci ok 3,00 - 4.00m
bez za ama .

1.11 Obecnie droga gminna nr F001833 w Koninie aga skim, jest cz ciowo
drog  betonow , a cz ciowo brukowan  kamieniem polnym, obejmuje cz.
dz. 625/1 od granicy z drog  wojewódzk  nr 300 o d ugo ci 60,0m i szer. od
5,00 do 6,00m, i dz. nr 523 do granicy z drog  powiatow  nr F1078 o d ugo ci
756,0m i zró nicowanej szeroko ci od 4,00 – 6.00m bez odwodnienia. Jest to
droga, stanowi ca jedyny dojazd do boiska wiejskiego budynku dworca PKP i
trzynastu posesji w Koninie aga skim. Pas drogowy ograniczony istniej cymi
ogrodzeniami i zabudow . Trasa bez za ama .

1.12 W chwili obecnej droga gminna nr F001838 w Koninie aga skim, jest drog
gruntow , obejmuje cz. dz. 608 od granicy z drog  powiatow  nr F1078 do
ko ca dz. nr 5 o d ugo ci 470,0m, bez odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca
jedyny dojazd do dwunastu posesji w Koninie aga skim. Pas drogowy
ograniczony istniej cymi urz dzeniami (przepust drogowy) i ogrodzeniami o
szeroko ci ok 3,00 - 4.00m z dwoma za amaniami.

1.13 W chwili obecnej droga gminna nr F001827 w Szczepanowie, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz. 258 od granicy z drog
powiatow  nr F1083 do ko ca dz. nr 261/3 o d ugo ci 108,0m, bez
odwodnienia z chodnikiem z p ytek betonowych. Jest to droga, stanowi ca
jedyny dojazd do szko y podstawowej w Szczepanowie, ko cio a i dwóch
posesji. Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o szeroko ci ok
3,00 – 4.00m z jednym za amaniem.



Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych, poprzez przebudow  nawierzchni i
monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo – I etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko,

Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików.
 PROJEKT    BUDOWLANY

Opis techniczny Strona 5

1.14 W chwili obecnej droga gminna nr F001830 w Szczepanowie, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje cz. dz. 319 od granicy z dz. nr
261/3 do ko ca dz. nr 272 o d ugo ci 155,0m, z odwodnieniem i cz.
chodnikiem z polbruku. Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do pi ciu
posesji w Szczepanowie. Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami
o szeroko ci ok 5,00 – 6.00m bez za ama .

1.15 W chwili obecnej droga gminna nr F001831 w Szczepanowie, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz. 272 od granicy z drog  gminn
nr F001830 do dz. nr 277 o d ugo ci 170,0m, bez odwodnienia. Jest to droga,
stanowi ca jedyny dojazd do trzech posesji w Szczepanowie. Pas drogowy
ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o szeroko ci ok 4.00m z jednym
za amaniem.

1.16 W chwili obecnej droga gminna nr F001832 w Szczepanowie, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje cz. dz. 280 od granicy z drog
gminn  nr F001831 do ko ca dz. nr 278 o d ugo ci 185,0m, bez odwodnienia.
Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do sze ciu posesji w Szczepanowie.
Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o szeroko ci ok 3.00 -
4.00m bez za ama .

1.17 W chwili obecnej droga gminna nr F001860 w Wilkowisku, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje cz. dz. 1/1 od granicy z drog
powiatow  nr F1083 do ko ca dz. nr 19 i dz. nr 19 do dz. nr 20 o d ugo ci
270,0m, bez odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do posesji
nr: 7, 7a, 8 i 9 w Wilkowisku. Pas drogowy ograniczony istniej cymi
ogrodzeniami o szeroko ci ok 3.00 - 4.00m z jednym za amaniem.

1.18 W chwili obecnej droga gminna nr F001862 w Wilkowisku, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje cz. dz. 86 od granicy z drog
powiatow  nr F1083 do ko ca dz. nr 110/2 o d ugo ci 150,0m, bez
odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do czterech posesji w
Wilkowisku. Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o szeroko ci
ok 3.00 - 4.00m bez za ama .

W obr bie przebudowywanej  drogi gminnej znajduj  si  sieci: energetyczna
napowietrzna, telekomunikacyjna i wodoci gowa nie koliduj ce z robotami
drogowymi w zg aszanym zakresie.

Wysoko ciowo przebudowywana w/w inwestycja  zosta a dostosowana to
istniej cych rz dnych. Na terenie projektowanego uk adu komunikacyjnego nie
przewiduje si  wycinki drzew.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - uk ad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy dróg gminnych nr
F001848, F001849, F001850 i F001865 w Borowem, F001867  i F001870 w
Czy ówku, F001860,  F001861 i . F001862 w Wilkowisku, F001843 w Jankowej

aga skiej, F001827, F001830, F001831 i F001832 w Szczepanowie, F001837,
F001833 i F001838 w Koninie aga skim, . F001812 w Czernej i F001822 w
Klikowie w gminie I owa

 Projektowane parametry dróg: drogi gminne na terenie wiejskim gminy

 Szeroko  jezdni, 3,00-5,00m
 Pr dko  30-50 Km/h
 Spadek poprzeczny przebudowywanych dróg 2%-3% zale nie od

obecnego ukszta towania
 Odprowadzenie wód opadowych poprzez odpowiednie spadki na

pobocze, do rowów i do projektowanych wpustów ulicznych
 Nawierzchnie jezdni asfaltowe grubo  5cm
 Chodniki ( istniej ce ) wydzielone lini  ci  z pasa jezdni oraz

pozostawione w stanie nie naruszonym z kostki betonowej typu
„Polbruk” lub p ytek chodnikowych betonowych.

Pozosta e niezb dne informacje, dotycz ce rozwi za  technicznych,
zawarto w projekcie architektoniczno- budowlanym.

INFORMACJA DOTYCZ CA REJESTRU ZABYTKÓW

Nie dotyczy.

W YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

  Nie dotyczy

INFORMACJA O ZAGRO ENIACH

  Nie dotyczy

POZOSTA E DANE

Na niniejszy projekt nie ma konieczno ci sporz dzania raportu oddzia ywania na
rodowisko.
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2. INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót i kolejno  realizacji

Ca e zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudow  dróg gminnych nr
F001848, F001849, F001850 i F001865 w Borowem, F001867  i F001870 w
Czy ówku, F001860,  F001861 i . F001862 w Wilkowisku, F001843 w Jankowej

aga skiej, F001827, F001830, F001831 i F001832 w Szczepanowie, F001837,
F001833 i F001838 w Koninie aga skim, . F001812 w Czernej i F001822 w
Klikowie w gminie I owa
Kolejno  wykonywania poszczególnych robót wynika z ogólnych zasad wiedzy
technicznej.

Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

Na obszarach obj tych opracowaniem znajduj  si  istniej ce skrzy owania
o nawierzchni bitumicznej oraz sieci:

 energetyczna,
 telekomunikacyjna.
 wodoci gowa

Elementy, które mog  stwarza  zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia
ludzi.

Prowadzenie robót w obr bie pasa drogowego przy równoczesnym
wyst puj cym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe

Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót
budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji wyst powa  b dzie zagro enie bezpiecze stwa
i zdrowia ludzi:

 Ko owy ruch publiczny i budowlany – wypadki drogowe

Instrukta  pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych

Bior cy udzia  w procesie budowlanym powinni by  przeszkoleni w ramach
okresowych szkole  BHP, zgodnie z przepisami szczegó owymi. Ponadto,
bezpo rednio przed przyst pieniem do realizacji robót zwi zanych
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z przedmiotow  inwestycj , nale y przeprowadzi  indywidualny instrukta
polegaj cy na:

 Okre leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac dla w/w inwestycji
 Szczegó owym poinformowaniu pracowników o wyst puj cych

zagro eniach podczas realizacji robót zgodnie z punktem 3.
 Przedstawienie metod post powania w przypadku wyst pienia

bezpo redniego zagro enia ycia lub zdrowia.

Nie wolno dopu ci  pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej tno ci, a tak e dostatecznej
znajomo ci przepisów oraz zasad BHP.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy
sprawuj  odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowi zków.

rodki zapobiegaj ce zagro eniom
W celu zapobiegni cia niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania
robót nale y:

 Oznakowa  i zabezpieczy  teren przed dost pem osób postronnych
 Pracownicy powinni stosowa  odzie  ochronn
 Zadba  o dobr  komunikacj  na terenie budowy, dotycz

wyznaczenia doj cia pracowników, dostawy i miejsca sk adowania
materia ów budowlanych,

 Zaleca si  aby pojazdy budowy, w czasie jazdy ty em automatycznie
wysy y sygna  d wi kowy

 W razie ujawnienia w czasie budowy niewypa ów lub innych
przedmiotów trudnych do identyfikacji nale y niezw ocznie przerwa
wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzi  i oznakowa
napisem ostrzegawczym o znalezieniu niewypa ów lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nale y niezw ocznie powiadomi  Urz d Miasta
i Policj .

 Wykonanie robót w zakresie robót drogowych odbywa  si  b dzie przy
cz ciowym wy czeniu odcinków dróg z ruchu. Na odpowiednie odcinki
nale y opracowa  projekty organizacji ruchu zwi zanego z wy czeniem
odcinka robót i wskazaniem objazdów. Przy ka dej przek adce roboty
wygrodzi  zaporami U – 20a wzd  jezdni oraz U-20b poprzecznie do
jezdni, na których od zmroku do witu pali wiat a ostrzegawcze.

 Zgodnie z Ustaw  Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 art.
21a, ust. 1, Kierownik budowy zobowi zany jest sporz dzi  lub
zapewni  sporz dzenie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

3. Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy dróg
gminnych nr  F001848, F001849, F001850 i F001865 w Borowem, F001867  i
F001870 w Czy ówku, F001860,  F001861 i . F001862 w Wilkowisku, F001843 w
Jankowej aga skiej, F001827, F001830, F001831 i F001832 w Szczepanowie,
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F001837, F001833 i F001838 w Koninie aga skim, . F001812 w Czernej i F001822
w Klikowie w gminie I owa

PODSTAWA OPRACOWANIA

 Ustalenia zawarte z Inwestorem
 Mapy sytuacyjno – wysoko ciowe skala 1:500
 Normy i wytyczne projektowania dróg.
 Wizje lokalne w terenie

DANE OGÓLNE O TERENIE

3.1 Obecnie droga gminna nr F001848 w Borowem, jest cz ciowo drog
asfaltow  a na remontowanym odcinku gruntow , obejmuje cz. dz. 385/2 na
odcinku od pocz tku granicy z dz. nr 375 do ko ca dzia ki nr 200/4 o d ugo ci
417,0m z koleinami, bez odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny
dojazd do posesji nr: (13, 14, 15, 16 i 18) w Borowem. Pas drogowy
ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o zró nicowanej szeroko ci od 3,00 –
5.00m. Trasa posiada dwa za amania.

3.2 W chwili obecnej droga gminna nr F001849 w Borowem, jest cz ciowo drog
asfaltow  a cz ciowo gruntow  wzmocnion  gruzem, szlak  i t uczniem,
obejmuje dz. 479/2 od granicy z drog  wojewódzk  nr 300 o d ugo ci 400,0m,
bez odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do posesji nr: (13,
14, 15, 16 i 18) w Borowem. Pas drogowy ograniczony istniej cymi
ogrodzeniami i drzewami o szeroko ci ok 4,00 – 5.00m bez za ama .

3.3 Obecnie droga gminna nr F001850 w Borowem, jest drog  gruntow
wzmocnion  gruzem i t uczniem, obejmuje dz. 454 od granicy z drog
wojewódzk  nr 300 o d ugo ci 60,0m i szer. od 5,00 do 6,00m, i dz. nr 523 do
granicy z drog  wojewódzk  nr 300 o d ugo ci 270,0m i zró nicowanej
szeroko ci od 3,00 – 4.00m z koleinami, bez odwodnienia. Jest to droga,
stanowi ca jedyny dojazd do wietlicy wiejskiej sklepu i posesji nr: (13, 14, 15,
16 i 18) w Borowem. Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami i
zabudow . Trasa posiada trzy za amania.

3.4 W chwili obecnej droga gminna nr F001865 w Borowem, jest drog  gruntow ,
wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz. 440 od granicy z drog  gminn  F001848
dz. nr 385/2 do ko ca dz.519 o d ugo ci 1800,0m, bez odwodnienia. Jest to
droga, stanowi ca jedyny dojazd do posesji nr: (13, 14, 15, 16 i 18) w
Borowem. Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o szeroko ci
ok 3,00 – 4,00m bez za ama .

3.5 W chwili obecnej droga gminna nr F001812 w Czernej, jest cz ciowo drog
asfaltow , cz ciowo brukowan , a cz ciowo gruntow  wzmocnion  gruzem,
szlak  i t uczniem, obejmuje dz. 512, 513, 514, 454 i 465/1 od granicy z drog
wojewódzk  nr 296 o d ugo ci 920,0m, bez odwodnienia. Jest to droga,
stanowi ca jedyny dojazd do prawobrze nej cz ci Czernej do posesji nr: (13,
14, 15, 16 i 18). Pas drogowy ograniczony istniej cymi urz dzeniami (most),
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ogrodzeniami i drzewami o szeroko ci ok 3,00 – 5.00m z pi cioma
za amaniami.

3.6 W chwili obecnej droga gminna nr F001867 w Czy ówku, jest cz ciowo
drog  betonow , a cz ciowo gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz.
21/2 i 78/2 od granicy z drog  powiatow  nr F1082 o d ugo ci 587,0m, bez
odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do posesji nr: (13, 14,
15, 16 i 18) w Czy ówku. Pas drogowy ograniczony istniej cymi urz dzeniami
(most), ogrodzeniami i drzewami o szeroko ci ok 3,00 – 4.00m z trzema
za amaniami.

3.7 W chwili obecnej droga gminna nr F001870 w Czy ówku, jest drog  gruntow
wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz. 239 od granicy z drog  powiatow  nr
F1082 do ko ca dz. nr 1000 o d ugo ci 450,0m, z licznymi koleinami i
wyp uczynami nawierzchni bez odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny
dojazd do posesji nr: (13, 14, 15, 16 i 18) w Czy ówku. Pas drogowy
ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o szeroko ci ok 3,00 – 4.00m z jednym
za amaniem.

3.8 W chwili obecnej droga gminna nr F001843 w Jankowej aga skiej, jest
drog  gruntow   wzmocnion  gruzem, szlak  i t uczniem, na odcinku dz. nr
156/1 od drogi gminnej nr F001840 poprzez dz. nr 180 na odcinku do ko ca
dzia ki nr 181 i dz. nr 178 o d ugo ci 495,0m z licznymi koleinami, bez
odwodnienia. Na w/w drodze w czasie deszczu, powstaj  zastoiny wody nie
do przej cia dla ruchu pieszego. Jest to droga, stanowi ca jedynym dojazd do
posesji nr: 13, 14, 15, 16 i 18 w Jankowej aga skiej. Pas drogowy
ograniczony istniej cymi urz dzeniami (wiadukt kolejowy) i ogrodzeniami o
zró nicowanej szeroko ci od 3,00 – 6.00m. Trasa posiada trzy za amania.

3.9  W chwili obecnej droga gminna nr F001822 w Klikowie, jest drog  gruntow
wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz. 133/1, 132/1, 132/2 i 114 od granicy z
drog  wojewódzk  nr 296 o d ugo ci 670,0m, bez odwodnienia. Jest to droga,
stanowi ca jedyny dojazd do posesji nr: (13, 14, 15, 16 i 18) w Klikowie. Pas
drogowy ograniczony istniej cymi urz dzeniami (most) i ogrodzeniami o
szeroko ci ok 4.00m z pi cioma za amaniami czterema rozga zieniami.

3.10 W chwili obecnej droga gminna nr F001837 w Koninie aga skim, jest
drog  gruntow , obejmuje dz. 615 od granicy z drog  powiatow  nr F1079 o

ugo ci 230,0m, bez odwodnienia z licznymi dziurami i zastoinami wody. Jest
to droga, stanowi ca jedyny dojazd do bloków mieszkalnych nr: (13, 14, 15,
16 i 18) w Koninie aga skim. Pas drogowy ograniczony istniej cymi
urz dzeniami (przepust drogowy) i ogrodzeniami o szeroko ci ok 3,00 - 4.00m
bez za ama .

3.11 Obecnie droga gminna nr F001833 w Koninie aga skim, jest cz ciowo
drog  betonow , a cz ciowo brukowan  kamieniem polnym, obejmuje cz.
dz. 625/1 od granicy z drog  wojewódzk  nr 300 o d ugo ci 60,0m i szer. od
5,00 do 6,00m, i dz. nr 523 do granicy z drog  powiatow  nr F1078 o d ugo ci
756,0m i zró nicowanej szeroko ci od 4,00 – 6.00m bez odwodnienia. Jest to
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droga, stanowi ca jedyny dojazd do boiska wiejskiego budynku dworca PKP i
posesji nr: (13, 14, 15, 16 i 18) w Koninie aga skim. Pas drogowy
ograniczony istniej cymi ogrodzeniami i zabudow . Trasa bez za ama .

3.12 W chwili obecnej droga gminna nr F001838 w Koninie aga skim, jest
drog  gruntow , obejmuje cz. dz. 608 od granicy z drog  powiatow  nr F1078
do ko ca dz. nr 5 o d ugo ci 470,0m, bez odwodnienia. Jest to droga,
stanowi ca jedyny dojazd do posesji nr: (13, 14, 15, 16 i 18) w Koninie

aga skim. Pas drogowy ograniczony istniej cymi urz dzeniami (przepust
drogowy) i ogrodzeniami o szeroko ci ok 3,00 - 4.00m z dwoma za amaniami.

3.13 W chwili obecnej droga gminna nr F001827 w Szczepanowie, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz. 258 od granicy z drog
powiatow  nr F1083 do ko ca dz. nr 261/3 o d ugo ci 108,0m, bez
odwodnienia z chodnikiem z p ytek betonowych. Jest to droga, stanowi ca
jedyny dojazd do szko y podstawowej w Szczepanowie i posesji nr: (13, 14,
15, 16 i 18). Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o szeroko ci
ok 3,00 – 4.00m z jednym za amaniem.

3.14 W chwili obecnej droga gminna nr F001830 w Szczepanowie, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje cz. dz. 319 od granicy z dz. nr
261/3 do ko ca dz. nr 272 o d ugo ci 155,0m, z odwodnieniem i cz.
chodnikiem z polbruku. Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do posesji nr:
(13, 14, 15, 16 i 18) w Szczepanowie. Pas drogowy ograniczony istniej cymi
ogrodzeniami o szeroko ci ok 5,00 – 6.00m bez za ama .

3.15 W chwili obecnej droga gminna nr F001831 w Szczepanowie, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje dz. 272 od granicy z drog  gminn
nr F001830 do dz. nr 277 o d ugo ci 170,0m, bez odwodnienia. Jest to droga,
stanowi ca jedyny dojazd do posesji nr: (13, 14, 15, 16 i 18) w Szczepanowie.
Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o szeroko ci ok 4.00m z
jednym za amaniem.

3.16 W chwili obecnej droga gminna nr F001832 w Szczepanowie, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje cz. dz. 280 od granicy z drog
gminn  nr F001831 do ko ca dz. nr 278 o d ugo ci 185,0m, bez odwodnienia.
Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do posesji nr: (13, 14, 15, 16 i 18) w
Szczepanowie. Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o
szeroko ci ok 3.00 - 4.00m bez za ama .

3.17 W chwili obecnej droga gminna nr F001860 w Wilkowisku, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje cz. dz. 1/1 od granicy z drog
powiatow  nr F1083 do ko ca dz. nr 19 i dz. nr 19 do dz. nr 20 o d ugo ci
270,0m, bez odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do posesji
nr:  7a,  8  i  9 w Wilkowisku. Pas drogowy ograniczony istniej cymi
ogrodzeniami o szeroko ci ok 3.00 - 4.00m z jednym za amaniem.

3.18 W chwili obecnej droga gminna nr F001862 w Wilkowisku, jest drog
gruntow  wzmocnion  t uczniem, obejmuje cz. dz. 86 od granicy z drog
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powiatow  nr F1083 do ko ca dz. nr 110/2 o d ugo ci 150,0m, bez
odwodnienia. Jest to droga, stanowi ca jedyny dojazd do posesji nr: 7a, 8 i 9
w Wilkowisku. Pas drogowy ograniczony istniej cymi ogrodzeniami o
szeroko ci ok 3.00 - 4.00m bez za ama .

W obr bie przebudowywanej  drogi gminnej znajduj  si  sieci: energetyczna
napowietrzna, telekomunikacyjna i wodoci gowa nie koliduj ce z robotami
drogowymi w zg aszanym zakresie.

OPIS PROJEKTOWANEGO UK ADU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy dróg gminnych nr
F001848, F001849, F001850 i F001865 w Borowem, F001867  i F001870 w
Czy ówku, F001860,  F001861 i . F001862 w Wilkowisku, F001843 w Jankowej

aga skiej, F001827, F001830, F001831 i F001832 w Szczepanowie, F001837,
F001833 i F001838 w Koninie aga skim, . F001812 w Czernej i F001822 w
Klikowie w gminie I owa

 Projektowane parametry dróg gminnych na terenie gminy
   Szeroko  jezdni, 3,00-5,00m
 Pr dko  30-50 Km/h
 Spadek poprzeczny przebudowywanych dróg 2%-3% zale nie od

obecnego ukszta towania
 Odprowadzenie wód opadowych poprzez odpowiednie spadki na

pobocze, do rowów
 Nawierzchnie jezdni asfaltowe grubo  5cm
 Chodniki ( istniej ce ) wydzielone lini  ci  z pasa jezdni oraz

pozostawione w stanie nie naruszonym z kostki betonowej typu
„Polbruk” lub p ytek chodnikowych betonowych.

Przebieg dróg w profilach:

W profilach dostosowano si  do rz dnych istniej cych.
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 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnie jezdni:

 Nawierzchnia  cieralna asfaltowa grubo ci 5 cm
 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalona grysami
 podbudowa t ucznia kamiennego grubo 15 cm

Nawierzchnie parkingów i zjazdów:

 Nawierzchnia  cieralna asfaltowa grubo ci 5 cm
 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalona grysami
 podbudowa t ucznia kamiennego grubo 15 cm

Odwodnienie

Poprzez odpowiednie spadki na pobocze, do rowów .

Wycinka drzew

Nie przewiduje si  wycinki drzew.

Roboty ziemne

Wielko  robót ziemnych obliczono metod  korytowania uwzgl dniaj c
projektowany przebieg niwelety. Wielko ci robót ziemnych uj to w przedmiarach
kosztorysowych.

Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Ustaw  Prawo Budowlane Dz. U. nr 89, poz. 414, art. 21a, ust. 1,
kierownik budowy ma obowi zek sporz dzenia planu „bioz”. Wykonanie robót w
zakresie robót drogowych odbywa  si  b dzie pod ruchem. Na odpowiednie
odcinki nale y opracowa  projekty organizacji ruchu zwi zanego z wy czeniem
odcinka robót i ewentualnym wskazaniem objazdów. Przy ka dej przek adce
roboty wygrodzi  zaporami U – 20a wzd  jezdni oraz U-20b poprzecznie do
jezdni, na których od zmroku do witu pali wiat a ostrzegawcze. Materia y do
budowy nale y sk adowa  zgodnie z instrukcj  ich sk adowania w miejscach
wygrodzonych, by uniemo liwi  wchodzenia osobom postronnym.
Ka dorazowo po wykonaniu robót zabezpieczaj cych poszczególnych etapów
nale y je zg osi  do odpowiedniego organu dla stwierdzenia, e mo na
przyst pi  do wykonywania robót w ciwych. Szczegó owy zakres i forma
planu „bioz” musi odpowiada  Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 r. nr 152 poz. 1256.
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