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Załącznik do decyzji Wójta Gminy Czernikowo 
Nr UG-7624-7-3/2009 z dnia 25.08.2009 r. 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa dróg gminnych Nr 101117C, 101121C i 101116C w m. Czernikowo, Jackowo, 
Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2043C w m. Steklinek”. 

Przedsięwzięcie prowadzone będzie na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, 
w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 65 – obręb Czernikowo, 102, 157, 170, 186, 
200/2 – obręb Jackowo, 26/1, 26/2, 27 – obręb Steklinek. 

Inwestycja polegać będzie na budowie dróg gminnych Nr 101117C, 101121C i 101116C 
położonych na płn-wsch od Czernikowa. Długość dróg planowanych do wykonania wynosi 
4 296,00 m. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej po zrealizowaniu przedsięwzięcia 
wynosić będzie 21 480 m2, powierzchnia poboczy 6 444 m2. Razem 27 924 m2. 

Zakres robót na powyższych odcinkach dróg obejmować będzie: 
 usunięcie i wywiezienie warstwy ziemi urodzajnej, 
 utworzenie koryt pod konstrukcję jezdni o głębokości 44 cm, 
 wykonanie warstwy odsączającej z piasku - grubość 15 cm, 
 wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 31,5÷63 mm - grubość 25 cm, 
 spryskanie wyrównanej podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową, 
 wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm, 
 wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi, 
 wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m, 
 przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2043C, 
 przebudowę skrzyżowania z drogą gminną Nr 101116C, 
 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 budową dróg prowadzone będą w liniach rozgraniczających drogi gminne 
i nie będą naruszały własności gruntów przyległych. 
Budowa dróg nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania tych działek, będą pełnić 
dalej funkcje drogi. 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem zaliczanym do „Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000”, (PLB040003 Dolina Dolnej Wisły i PLH040012 
Nieszawska Dolina Wisły) oraz poza Obszarem Chronionego Krajobrazu Niziny 
Ciechocińskiej. Teren objęty pracami nie jest wpisany do rejestru zabytków, a projektowana 
inwestycja nie spowoduje pogorszenia środowiska naturalnego. 

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Czernikowo. 


