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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Inwestor 

Miasto Świdwin 

Plac Konstytucji 3 Maja 1 

78-300 Świdwin 

1.2. Jednostka projektowa 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej  

Oddział w Koszalinie 

ul. Kupiecka 5 

75-671 Koszalin 

 

RADIUS Inżynieria Drogowa Marek Matysiak 

ul. Głowackiego 1/7 

73 – 150 Łobez 

1.3. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno-budowlany budowy drogi w ciągu                  

ul. Łokietka w Świdwinie w ramach zadania pn. „Projekt budowy drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z) 

wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową mostu w ciągu ulicy Łokietka na rzece Rega”.  

Projektowany obiekt należy do XXV kategorii obiektów budowlanych. 

1.4. Przeznaczenie 

Projektowana droga i ciąg pieszy będą stanowiły przeprawę przez przeszkodę wodną jaką 

stanowi rzeka Rega i będą łączyły komunikacyjnie ul. Sportową z ul. Łokietka (odcinek biegnący                  

do drogi wojewódzkiej nr 152). 

1.5. Cel opracowania 

Celem opracowania jest określenie zakresu prac budowy drogi gminnej. 

1.6. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy obiekt znajduje się w Świdwinie, w ciągu ulicy Łokietka, nad rzeką Rega, łączy 

ulicę Sportową z ulicą Łokietka (odcinek biegnący do drogi wojewódzkiej nr 152).. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY I ROZPORZĄDZENIA 

2.1. Podstawa opracowania 

[1.] Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą pn. „Projekt budowy drogi ul. Łokietka 

(nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową mostu w ciągu ulicy 

Łokietka na rzece Rega”. 
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[2.] Mapa do celów projektowych. 

 

[3.] Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektu: 

„Budowa drogi gminnej ul. W. Łokietka z odwodnieniem drogi oraz z przebudową obiektu 

mostowego ul. W. Łokietka na rzece Rega” w m. Świdwin, Usługi Geologiczne Magdalena 

Tyszecka, wrzesień 2021r. 

2.2. Przepisy i rozporządzenia 

[4.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich usytuowanie    

(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. z późn. zm.) 

[5.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z późniejszymi 

zmianami. 

[6.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z dnia 18 września 2020r.) 

z późniejszymi zmianami. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ DROGI 

3.1. Parametry geometryczne i nawierzchnia 

Istniejąca droga w ciągu ulicy Łokietka (nr drogi 300028Z) w Świdwinie na odcinku objętym 

opracowaniem posiada częściowo nawierzchnie asfaltową i z kostki kamiennej (obręb skrzyżowania 

z ul. Sportową), częściowo z betonowej kostki brukowej a w największej części jest to nawierzchnia 

gruntowa (mieszanina kruszywa łamanego, piasku, żużla itp.). W stanie istniejącym jezdnia posiada 

szerokości wynoszącą 3,5 – 5,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe porośnięte trawą. Droga 

posiada w części ograniczenie krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm. 

 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Projektowane rozwiązania drogowe 

W ramach zadania zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni i ciągu pieszego o warstwie 

ścieralnej z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnie te zaprojektowano praktycznie po śladzie 

istniejącej jezdni. Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjęto na podstawie 

przepisów zawartych w Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 r. poz. 430 (Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późn. zm.) oraz ustaleń z Zamawiającym. 

Zaprojektowano jeden odcinek oznaczony jako A – B o długości wynoszącej 260,75 mb. 

Zaprojektowano jezdnię ograniczoną krawężnikiem z obu stron. 

4.2. Rozwiązania projektowe w planie 

Przyjęto następujące założenia: 

- klasa drogi:      D - dojazdowa 

- kategoria ruchu:       KR 2 

- prędkość projektowa Vp:     30 km/h 
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- szerokość jezdni:  :    5,00 m 

- szerokość ciągu pieszego:    4,00 m 

- ilość kierunków ruchu:     dwukierunkowa 

- przekrój poprzeczny jezdni:    daszkowy o nachyleniu 2% 

- szer. chodnika miejscowo zwężonego (bez krawężnika): min. 1,25 mb 

- długość odcinka A - B:     260,75 mb 

4.3. Rozwiązania projektowe w profilu podłużnym 

Projektowany profil podłużny drogi zaprojektowano w sposób umożliwiający bezproblemowe 

dowiązanie się wysokościowo do skrzyżowania z ul. Sportową na początku i końcu odcinka objętego 

opracowaniem, uwzględniając również istniejące zabudowania (dojazd do garaży) i zjazdy  oraz 

umożliwiający korzystanie z niej przez użytkowników działek przyległych. 

 

4.4. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni dobrano w oparciu o Katalog nawierzchni podatnych i półsztywnych.                   

Przyjęto, na podstawie wykonanych odwiertów geotechnicznych następujące konstrukcje: 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej  (odcinek: A–B): 

8 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, BEHATON,   

4 cm - warstwa podsypki cementowo – piaskowe j 1:4,   

15 cm - podbudowa z betonu cementowego C12/15,  

15 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu związanego cementem C1,5/2,  

------- - istniejące podłoże gruntowe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu lub nasyp z gruntów                         

mineralnych, 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej na ciągu pieszym: 

8 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, BEHATON,   

4 cm - warstwa podsypki cementowo – piaskowe j 1:4,   

15 cm - podbudowa z betonu cementowego C12/15,  

15 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu związanego cementem C1,5/2,  

------- - istniejące podłoże gruntowe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu lub nasyp z gruntów                         

mineralnych, 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej na ciągu pieszym (istn. do przełożenia): 

8 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, BEHATON,   

   (kostka istniejąca, do oczyszczenie i przełożenia z wykonaniem nowej podbudowy) 

4 cm - warstwa podsypki cementowo – piaskowe j 1:4,   

15 cm - podbudowa z betonu cementowego C12/15,  

------- - istniejące podłoże gruntowe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu lub nasyp z gruntów                         

mineralnych, 
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Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej na ciągu pieszym (istn. do przełożenia): 

8 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym, BEHATON,   

4 cm - warstwa podsypki cementowo – piaskowe j 1:4,   

15 cm - podbudowa z betonu cementowego C12/15, 

15 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu związanego cementem C1,5/2,   

------- - istniejące podłoże gruntowe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu lub nasyp z gruntów                         

mineralnych, 

Konstrukcja poboczy z kruszywa łamanego: 

15 cm - warstwa ścieralna z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3,   

------- - istniejące podłoże gruntowe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu lub nasyp z gruntów                         

mineralnych, 

 

5. BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

W celu określenia warunków gruntowo–wodnych wykonano badania podłoża gruntowego [3]. 

Szczegółowe wyniki badań geotechnicznych znajdują się w opracowaniu geotechnicznym 

stanowiącym załącznik do projektu budowlanego. 

6. UZBROJENIE TERENU 

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja w obrębie drogi występuje sieć 

energetyczna oraz gazowa. Sieć energetyczna zostanie przełożona zgodnie z dokumentacją 

projektową stanowiącą integralną część innej dokumentacji opracowywanej przez Zamawiającego 

(oświetlenie projektowanej drogi – ul. Łokietka). 

7. ORGANIZACJA RUCHU 

Przed przystąpieniem do rozbiórki i budowy nowej drogi należy wykonać projekt czasowej 

organizacji ruchu, uwzględniający zakres i czas prowadzonych robót. Na potrzeby niniejszego 

projektu opracowano także projekt stałej organizacji ruchu stanowiący integralną część 

opracowania. 

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy. 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

10. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Obiekt nie znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. 
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11. URZĄDZENIA OBCE 

Na obiekcie nie planuje się przeprowadzania urządzeń obcych. 

12. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Wykonawca, biorąc pod uwagę własne zasoby i możliwości ich wykorzystania, we własnym 

zakresie i własnym staraniem, opracuje wszystkie niezbędne projekty technologiczne i uzgodni je  

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz uzyska wszelkie zgody na prowadzenie prac 

budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

13. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE 

 Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Architektoniczno-Budowlany.  

 Projekt należy rozpatrywać całościowo z pozostałymi elementami opracowania. 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia 

terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, zabezpieczyć teren i wezwać Inspektora 

Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku 

postępowania. 

 Prace w obrębie przewodów instalacyjnych należy prowadzić pod nadzorem 

użytkowników. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót, a 

prace prowadzić zgodnie z warunkami lub wytycznymi właścicieli. Prace w pobliżu 

istniejących urządzeń obcych należy wykonywać ostrożnie. W przypadku uszkodzenia 

ww. urządzeń Wykonawca pokryje na swój własny koszt naprawy tych urządzeń. 

 Plac budowy należy wyposażyć w odpowiednie punkty poboru wody i energii elektrycznej. 

Przy wyjeździe z placu budowy należy wykonać myjnię samochodową ze stałą obsługą, 

do mycia samochodów wywożących grunt. 

 W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ochronę wód i gleby przed skażeniem. 

 Wykonawca w trakcie prowadzenia robót powinien przewidzieć zabezpieczenie koryta 

rzeki przed przedostaniem się zanieczyszczeń i gruzu. 

 Prace należy prowadzić w sposób minimalizujący wpływ na otaczające środowisko i 

elementy przyrody. Zaleca się zabezpieczenie pobliskich drzew. 

 Po zakończeniu budowy drogi teren objęty inwestycją należy bezwzględnie przywrócić do 

stanu pierwotnego. 

 Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) jest ściśle związany z Projektem Technicznym 

i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

które stanowią uszczegółowienie PAB. W zakresie materiałów oraz wykonania robót 

STWiORB stanowią część PAB. 

 

Kontakt bezpośredni z zespołem projektowym – tel. kom. 698 267 659. 

 

Opracował 

mgr. inż. Marek Matysiak 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO 

 

Oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant: 

mgr inż. Marek Matysiak 

upr. drogowe: ZAP/0191/POOD/09 

 

 

……….……………………………… 

 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Mariusz Jażdżewski  

upr. drogowe: ZAP/0193/POOD/09 

 

 

……….……………………………… 
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  UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 
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w ciągu ulicy Łokietka na rzece Rega 

            Tom 2.1 - Projekt architektoniczno-budowlany – branża drogowa str. 15 

 

 

 

  



Projekt budowy drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową mostu  

w ciągu ulicy Łokietka na rzece Rega 

            Tom 2.1 - Projekt architektoniczno-budowlany – branża drogowa str. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



NR RYS.

FAZA:BRANŻA:

DATA:SKALA:

TEMAT RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

ADRES INWESTYCJI:

A

X=5959944.04 Y=5550679.33

B

X=5960104.41
Y=5550502.58

gamma

Wa2

       3,3214 g

X=5960058.39
Y=5550516.16

R

Z

T

Lł

       250 m

       0,09 m

       6,52 m

       13,04 m

i

Pz, Pw
       0,00 m

gamma

Wa3

       16,2274 g

X=5960085.92
Y=5550505.00

R

Z

T

Lł

       25 m

       0,20 m

       3,20 m

       6,37 m

i

Pz, Pw
       0,00 m

Wa1

X=5959997.51 Y=5550537.20

A

tau

X

Xs

R

To

Td

Lł

L

Y

Ts

gamma

H

Z

i

gamma'

Pw Pz

34,64

10,610

19,94

9,99

60,00

38,31

13,34

32,70

0,00

20,00

34,697

1,11

28,32

55,9168

0,28

6,60

0,00



Legenda:

projektowana niweleta jezdni lub ciągu pieszego

skrzyżowanie / zjazd lewostronne

istniejący teren

skrzyżowanie / zjazd prawostronne

skrzyżowanie obustronne

projektowany wpust drogowy

projektowany obiekt mostowy

L=116,08 m
Prosta

L=15,00m

Krzywa przejściowa

Łuk poziomy

R=60,00m

L=37,68m

Krzywa przejściowa

L=15,00m L=35,19 m
Prosta

Łuk poziomy

R=250,00m

L=13,04m

L=19,97 m
Prosta

L=15,46 m
Prosta

1:50/500

NR RYS.

FAZA:BRANŻA:

DATA:SKALA:

TEMAT RYSUNKU:

DROGOWA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

PROJEKTOWAŁ:

PB

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

D.02

NAZWA ZADANIA:

ADRES INWESTYCJI:

mgr inż. Marek Matysiak

03.2022

mgr inż. Marek Matysiak

upr. bud. nr ZAP/0191/POOD/09

w specjalności drogowej

mgr inż. Mariusz Jażdżewski

upr. bud. nr ZAP/0193/POOD/09

w specjalności drogowej

Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt ten jest chroniony

prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim.

Kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie

zmian bez zgody autora projektu jest zabronione i

podlega karze.

Urząd Miasta w Świdwinie

Plac Konstytuacji 3 Maja 1

78 - 300 Świdwin

Budowa drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z)
wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową
mostu w ciągu ul. Łokietka na rzece Rega.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Kupiecka 5, 75 - 671 Koszalin

dz. nr 23/2, 41/1, 45/1, 45/2, 46, 70/5, 136/2,

139  obręb ewid. m. Świdwin, gmina Świdwin
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L
.
R

.

2,0%

2,50m

jezdnia z kostki

2,50m

jezdnia z kostki

2,0%

+0,00

5,00m

teren zielony teren zielony

zmiennie

zmiennie

zmiennie

zmiennie

0,15m 0,15m

L
.
R

.

L
.
R

.

2,0%

2,50m

jezdnia z kostki

2,50m

jezdnia z kostki

2,0%

+0,00

5,00m

zjazd z kostki betonowej teren zielony

zmiennie

zmiennie

zmiennie

zmiennie

0,15m 0,15m

odcinek A-B przekrój podstawowy

PRZEKRÓJ  1 - 1

odcinek A-B ze zjazdem z kostki bet.

PRZEKRÓJ  2 - 2

i - maks. 5,0%

-0,05

+0,07

-0,05

+0,07

-0,05

+0,07

-0,05

-0,01

+0,00

L
.
R

.

L
.
R

.

2,0%

2,50m

jezdnia z kostki

2,50m

jezdnia z kostki

2,0%

+0,00

5,00m

teren zielony

zmiennie

zmiennie

0,15m 0,15m

odcinek A-B z poboczem utwardzonym z kruszywa

PRZEKRÓJ  3 - 3

-0,05

+0,07

-0,05

-0,01

+0,00

0,15m

2,00m

pobocze z kruszywa

zmiennie

pobocze z kruszywa

zmiennie

2,0%

-0,04

+0,00

odcinek A-B przekrój przez ciąg pieszy

PRZEKRÓJ  4 - 4

2,0%

2,0%

-0,04

+0,08

-0,04

2,00m

ciąg pieszy z kostki

2,00m

ciąg pieszy z kostkiteren zielony

zmiennie

teren zielony

zmiennie
0,15m0,15m

4,00m
zmienniezmiennie

+0,00

odcinek A-B przekrój przez ciąg pieszy (naw. istniejąca do przełożenia)

PRZEKRÓJ  5 - 5

2,0%

2,0%

-0,04

-0,04

min. 2,00m

ciąg pieszy z kostki

min. 2,00m

ciąg pieszy z kostkiteren zielony

zmiennie

teren zielony

zmiennie
0,15m0,15m

min. 4,00m
zmienniezmiennie

+0,00

+0,00

Szczegół nr 1

krawężnik betonowy 15x30 cm

ława z betonu cementowego C12/15

0,15m 0,15m

0
,
1
5
m

0
,
2
0
m

+0,00

-0,12

krawężnik betonowy 15x22 cm

ława z betonu cementowego C12/15

0,15m 0,15m

0
,
1
5
m

0
,
1
0
m

Szczegół nr 2

+0,00

+0,01

-0,04

Szczegół nr 3

opornik betonowy 12x25 cm

ława z betonu cementowego C12/15

+0,00

+0,00

0,10m 0,10m

0,32m

0
,
1
0
m

0
,
1
5
m

0
,
1
0
m

0
,
1
1
m

krawężnik betonowy 15x22 cm

ława z betonu cementowego C12/15

0,15m 0,15m

0
,
1
5
m

0
,
1
0
m

Szczegół nr 4

+0,00

+0,01

-0,02

istn. nawierzchnia bitumiczna

wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową

krawężnik wystający 15x30 cm krawężnik najazdowy 15x22 cm opornik betonowy 12x25 cm krawężnik na połączeniu z istn. nawierzchnią bitumiczną

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z betonu cementowego C 12 / 15 gr. 15 cm

1

Warstwy konstrukcyjne jezdni z kostki betonowej

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kolor szary

Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu związanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm

1 1

11

11

2 2

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z betonu cementowego C 12 / 15 gr. 15 cm

2

Warstwy konstrukcyjne ciągu pieszego z kostki betonowej

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kolor szary

Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu związanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm

33

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z betonu cementowego C 12 / 15 gr. 15 cm

3

Warstwy konstrukcyjne ciągu pieszego z kostki betonowej  (istn. do przełożenia)

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kolor szary

4

5

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z betonu cementowego C 12 / 15 gr. 15 cm

4

Warstwy konstrukcyjne zjazdów z kostki betonowej

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kolor czerwony

Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu związanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm

5

Warstwy konstrukcyjne pobocza z kruszywa łamanego

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Warstwa mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3, gr. 15 cm

6

Tereny zielone

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu

Warstwa humusu z obsianiem trawą, gr. warstwy 5 cm

66

6

6

66

66

A

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu

Krawężnik betonowy wystajacy 15x30 cm

Ława z betonu cementowego C12/15

B

Krawężnik betonowy 15x22 cm

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Ława z betonu cementowego C12/15

AA

A

A

AA

B

BB

C

C

C

Opornik betonowy 12x25 cm

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu

Opornik betonowy 12x25 cm

Ława z betonu cementowego C12/15

NR RYS.

FAZA:BRANŻA:

DATA:SKALA:

TEMAT RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

ADRES INWESTYCJI:


