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Załącznik do decyzji Wójta Gminy Czernikowo 
Nr UG-7624-6-3/2009 z dnia 10.08.2009 r. 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż”  

Przedsięwzięcie prowadzone będzie na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, 
w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 499 – obręb Czernikowo, 77 – obręb 
Wygoda, 49/1, 49/2 – obręb Witowąż. 

Inwestycja polegać będzie na przebudowie nawierzchni odcinka drogi gminnej Nr 101150C 
Czernikowo – Witowąż o długości 1 112,5m i szerokości 4,0 m wraz z poboczami 
drogowymi i zjazdami na tereny przyległe oraz oczyszczeniu rowów przydrożnych. 

Droga nie wymaga radykalnej zmiany parametrów geometrycznych. Na odcinku od 
km 0+000 do km 0+420 i od km 0+910 do km 1+112,5 zachowany zostanie profil ze 
spadkiem dwustronnym, a od km 0+420 do km 0+910 wykonany zostanie profil ze spadkiem 
jednostronnym. Łuki poziome i pionowe pozostawione zostaną bez zmian. 

Przebudowa drogi na powyższym odcinku obejmować będzie następujące prace: 
 uzupełnienie ubytków i nałożenie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego 

granitowego frakcji 0 ÷ 31,5mm o grubości 4 cm, 
 spryskanie wyrównanej podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową, 
 wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej - warstwa wiążąca – grub. 3 cm, 
 wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej - warstwa ścieralna – grub. 3 cm, 
 wzmocnienie poboczy o szerokości do 0,5 m materiałem z wyrównania nawierzchni, 
 przebudowanie zjazdów na drogi boczne i do gospodarstw, 
 oczyszczenie istniejących rowów i przepustów, utrzymanie dotychczasowego kierunku 

odprowadzenia wód opadowych. 
Cały zakres prac zostanie wykonany mechanicznie przy użyciu sprawnych maszyn 
drogowych tj. koparek, równiarek, rozkładarek do mas bitumicznych, walców drogowych 
i zagęszczarek. 
Roboty związane z przebudową drogi prowadzone będą w liniach rozgraniczających drogi 
gminnej i nie będą naruszały własności gruntów przyległych. 
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania tych działek, będą 
pełnić dalej funkcje drogi. 

Teren objęty pracami nie jest wpisany do rejestru zabytków, a projektowana inwestycja nie 
spowoduje pogorszenia środowiska naturalnego. 

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Czernikowo. 


