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NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 
 
Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-

Wola Lipowska 

 
Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren inwestycji : 
 
Obręb: 0008 m.Braniewo 
181/3, 181/4, 181/5 
Obręb: 0009 m.Braniewo 
40/1, 40/2, 55/8, 50/3, 76, 55/10, 51/4, 78, 18/7 
Obręb: 0001 Bobrowiec Gmina Braniewo 

157/1, 32/1, 37/1, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 157/2, 48/1 
Obręb: 0017 Świętochowo Gmina Braniewo  

162, 228, 199/4, 85/15, 85/13, 25/2, 5/9, 5/7, 27/2 
Obręb: 0020 Zakrzewiec Gmina Braniewo  

6/1, 6/3 
Obręb: 0018 Wola Lipowska Gmina Braniewo 
20/1, 20/3, 2/3, 20/2, 49/2, 33/2, 33/3, 49/3, 32/7, 20/4, 51/2, 32/9, 20/5, 2/124, 2/4, 20/6, 32/10, 2/132, 
7/22, 20/7, 25/1, 334, 9/2, 245, 29/2, 294 
 
Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren inwestycji (po podziale) 
Uwaga: w nawiasach numer działki przed podziałem  
 
Obręb: 0009 m Braniewo  
49/4 (49/3), 49/6 (49/1), 50/5 (50/2), 50/7 (50/4), 84/14 (84/6), 84/12 (84/5), 84/10 (84/4), 84/8 (84/2),  
Obręb: 0001 Bobrowiec Gmina Braniewo 
7/8 (7/1), 7/10 (7/2), 1/7 (1/4), 297/1 (297), 5/2 (5/1), 37/3 (37/2) 
Obręb: 0017 Świętochowo Gmina Braniewo 

85/23 (85/10), 85/25 (85/22), 199/10 (199/7), 199/11 (199/7), 255/1 (255), 126/1 (126) 
 198/1(198),  6/27(6/8) 
Obręb: 0020 Zakrzewiec Gmina Braniewo  
9/1 (9) 

      Obręb: 0018 Wola Lipowska Gmina Braniewo 

      2/203 (2/192), 32/33 (32/6), 2/207 (2/25), 2/205 (2/13), 337/5 (337/1), 337/7 (337/3), 
      246/1 (246), 11/1 (11), 18/4 (18/3), 236/3 (236/2), 5/17 (5/2), 8/25 (8/2), 250/1 (250),  
      253/1 (253), 252/1 (252), 258/1 (258), 291/1 (291), 285/1 (285), 285/2 (285), 290/1 (290) 
 

Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren inwestycji (teren kolejowy): 

 

Obręb: 0009 m.Braniewo 

81/6 

 

Wykaz działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową dróg 
innych kategorii oraz istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

 

Obręb: 0003 m.Braniewo 

66/14, 66/13, 127, 60/1, 136/37, 135/5 

Obręb: 0008 m.Braniewo 

169/12, 169/14, 169/4, 223/37 

 



Obręb: 0009 m.Braniewo 

55/9, 73, 49/1, 49/2, 62/2, 50/2 

Obręb: 0001 Bobrowiec Gmina Braniewo 

57/5 

Obręb: 0017 Świętochowo Gmina Braniewo 

161/1, 14/65 

Obręb: 0020 Zakrzewiec Gmina Braniewo 

6/2, 7, 10 

Obręb: 0018 Wola Lipowska Gmina Braniewo 

47, 2/12, 304, 55/3, 306, 49/1, 247, 249, 29/1, 256 

 
Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola 

Lipowska-Pieniężno 

 
Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren inwestycji : 
 
Obręb: 0001 Białczyn Gmina Pieniężno 
319, 320, 321, 59/1, 19/4, 383/5, 383/7, 383/4 
Obręb: 0022 Piotrowiec Gmina Pieniężno 
19/1, 72/2, 19/3, 42/17, 41/10, 70/2, 45/1, 48/3, 71/2, 77, 99, 78 
Obręb: 0027 Sawity Gmina Pieniężno  

57/1, 53, 126 
Obręb:0031 Żugienie Gmina Pieniężno 

207 
Obręb: 0002 m Pieniężno  
19/1, 21, 21/1, 189 
Obręb: 0003 m Pieniężno  
74 
 
Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren inwestycji (po podziale) 
Uwaga: w nawiasach numer działki przed podziałem  
 

      Obręb: 0001 Białczyn Gmina Pieniężno  

      301/7 (301/1), 1/14 (1/10), 1/15 (1/10), 1/17 (1/11), 1/19 (1/12), 300/1 (300), 1/21 (1/13),  
      39/13 (39/6), 37/1 (37), 41/18 (41/7), 41/20 (41/17), 41/22 (41/5), 36/3 (36/1),      
      214/3 (214/2), 29/1 (29), 383/9 (383/1), 63/1 (63), 27/20 (27/16) 
      Obręb: 0022 Piotrowiec Gmina Pieniężno  
      89/1 (89), 89/2 (89), 28/1 (28), 2/5 (2/4), 33/8 (33/2), 33/10 (33/6), 7/5 (7/3), 62/1 (62) 
      Obręb: 0027 Sawity Gmina Pieniężno  
      6/10 (6/3), 6/11 (6/3), 6/12 (6/3), 20/1(20), 22/3 (22/2), 58/3 (58/1), 37/5 (37/3),   
      3/11 (3/10), 3/12 (3/10),12/52 (12/27), 12/54 (12/51), 11/1 (11) 
      Obręb: 0031 Żugienie Gmina Pieniężno  
      3069/4 (3069/1) 
      Obręb: 0015 Łajsy Gmina Pieniężno  
      64/12 (64/8), 63/3 (63/1) 
      Obręb: 0005 Cieszęta Gmina Pieniężno  
      235/1 (235), 212/1 (212), 203/1 (203), 200/1 (200), 198/1 (198), 197/1(197), 196/1 (196),  
      220/1 (220),  
      Obręb: 0002 m.Pieniężno 
     19/3 (19/2), 20/3 (20/1), 20/4 (20/1), 20/6 (20/2), 170/1 (170), 178/1 (178), 190/3 (190/2),  
      212/7 (212/6) 
 



Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren inwestycji (przyjęte w całości – stają się  własnością  
Województwa Warmińsko- Mazurskiego):  
 

Obręb: 0022 Piotrowiec Gmina Pieniężno 

42/14, 42/9 

Obręb: 0015 Łajsy Gmina Pieniężno 

56/1, 55/1, 49/1, 47/1 

Obręb: 0015 Cieszęta Gmina Pieniężno 

251/1, 255/1, 249/1 

Obręb: 0002 Pieniężno 

14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1 

 

Wykaz działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową dróg 
innych kategorii oraz istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

 

Obręb: 0001 Białczyn Gmina Pieniężno 

302, 38, 1/4, 56, 51, 41/13, 19/3 

Obręb: 0022 Piotrowiec Gmina Pieniężno 

94, 83, 19/2, 84, 88, 5/24, 5/21, 70/3, 25 

Obręb: 0027 Sawity Gmina Pieniężno 

36/4, 122, 70/25, 130, 38, 127 

Obręb: 0015 Łajsy Gmina Pieniężno 

57, 49/2 

Obręb: 0015 Cieszęta Gmina Pieniężno 

251/4, 244/1, 204 

Obręb: 0002 m.Pieniężno 

212/6, 212/5, 19/2, 212/3 

Obręb: 0003 m.Pieniężno 

73/1 
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I. OŚWIADCZENIE I UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE 
 
Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z poźn. 
zmianami) oświadczam, że projekt budowlany: 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno w podziale na dwa 

etapy: 

Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-

Wola Lipowska 

Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola 

Lipowska-Pieniężno 

ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ 
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 
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II. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA PIIB 

 















































 
 
 



III. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania inwestycyjnego 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno w podziale na 

dwa etapy: 

Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-

Wola Lipowska 

Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola 

Lipowska-Pieniężno”. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Podstawą opracowania jest umowa ZDW/283/NZP.IP-1/PN/3220/91/15 z dnia 30.10.2015r. pomiędzy 
Województwem Warmińsko-Mazurskim Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, przy  
ul. Pstrowskiego 28b, a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” sp. z o.o. z 
siedzibą przy w Olsztynie ul. Polnej 1B/10. 

 
Pod względem formalnym jako obowiązujące przyjęto: 
 
– Wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
– Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, 
– Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych terenów zamkniętych kolejowych, 
– Ustalenia dokonane w trakcie narad roboczych z Zamawiającym, 
– Pomiary i analizy ruchu drogowego, 
– Opinię geotechniczną, 
– Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego, 
– Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
WOOŚ.4210.2.2016.JC.8 
– Decyzję Śl.6341.37.2017 o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowo-
roztopowych i ścieków deszczowych do odbiornika urządzeniami kanalizacji deszczowej oraz na budowę 
urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowe 
– Decyzję Śl.6341.36.2017 o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego na remont, rozbiórkę istniejących 
przepustów oraz budowę nowych urządzeń wodnych - przepustów 
– Warunki techniczne i uzgodnienia gestorów poszczególnych sieci 
 
W zakresie techniczno – prawnym, m.in: 
 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zmianami), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 1409 z z późn. 
zmianami); 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U., poz. 460 z dnia 31 
marzec 2015 r., z późn. zmianami); 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zmianami); 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232 z 

późn. zmianami); 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446, 
z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 469 wraz z późn. 



zmianami); 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zmianami); 
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity - 
Dz. U. 2015 r., poz. 909 z późn. zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. 
zmianami); 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 213 z 2010 r., poz. 1397 z późn. zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112); 
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1789 z późniejszymi zmianami); 

– Obowiązujące aktualnie normy. 

 
Katalogi i wytyczne stosowania: 

 

– Katalog typowych nawierzchni konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych , załącznik do 
zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r. 
– Wytyczne do projektowania skrzyżowań drogowych opracowane na zlecenie GDDP; sierpień 2001 r. 
– Wytyczne techniczne WT-1 2014 dotyczące kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, GDDKiA, 2014 r. 
– Wytyczne techniczne WT-2 2014 dotyczące mieszanek mineralno – asfaltowych. Nawierzchnie 
asfaltowe na drogach krajowych, GDDKiA, 2014 r. 
– Wytyczne techniczne WT-4 2010 dotyczące mieszanek niezwiązanych, GDDKiA, 2010 r. 
– Wytyczne techniczne WT-5 2010 dotyczące mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, 

GDDKiA, 2010 r. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Celem opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania celem 
uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 
Całe zadanie inwestycyjne rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno zosta-
ło podzielone na dwa etapy realizacyjne: 
- I Etap Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola 

Lipowska 

- II Etap Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-

Pieniężno  

 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 
Projektowana droga położona jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie braniewskim na 
terenie gminy Braniewo i Pieniężno. Droga posiada połączenie z drogami o znaczeniu międzynarodo-
wym. Początek drogi stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 54, która prowadzi do przejścia granicz-
nego z Rosją Gronowo-Mamonowo. W km 7+770 droga krzyżuje się z drogą ekspresową S22 z Elbląga 
w kierunku Kaliningradu. Skrzyżowanie z drogą S22 stanowi węzeł drogowy. Odcinek drogi wojewódz-
kiej nr 507 od km 6+898 do km 7+283 (obszar węzła drogowego) wyłączony jest z zakresu opracowania 
(droga na w/w odcinku jest przebudowana). W km 27+998 projektowanej drogi występuje skrzyżowanie 
z drogą wojewódzką nr 510. 



Projektowana droga stanowi ważne połączenie komunikacyjne w analizowanym obszarze województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Obszar oddziaływania dla projektowanej inwestycji zamyka się w pasa drogi wojewódzkiej.  
Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej. 
Jedynie w przypadku przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
przebudowy istniejących skrzyżowań wystąpi konieczność wyjścia z robotami poza pas 
drogowy. Na działkach, na których przewiduje się przebudowę istniejących urządzeń 
infrastruktury technicznej ustanawia się trwałe ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości.  

 

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

 
6.1. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAŃ 

 

Polowe badania geotechniczne wykonano w celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na obsza-
rze przeznaczonym pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo – Pieniężno od km 
0+000 do km 26+580, powiat braniewski, woj. warmińsko - mazurskie. 
Odcinek projektowanej rozbudowy DW507 rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic: 
Elbląskiej i Królewieckiej w miejscowości Braniewo. Następnie biegnie w kierunku południowo – 
wschodnim poprzez miejscowości: Bobrowiec, Maciejewo, Lipowina, Wola Lipowska, Białczyn. W 
miejscowości Piotrowiec DW 507 obiera kierunek południowy i poprzez Sawity dociera do początku 
projektowanej obwodnicy Pieniężna. Cały projektowany odcinek rozbudowy drogi przebiega po śladzie 
istniejącej DW507. 
Na trasie projektowanej przebudowy drogę przecinają liczne cieki wodne i rzeki: Lipówka, Biebrza, Ba-
nówka i Burdula. 
Badany obszar jest zróżnicowany geomorfologicznie. Deniwelacje terenu na całym omawianym odcinku 
DW507 przekraczają 100 m, to jest zawierają się w przedziale rzędnych 3,38 m n.p.m. (otw. P4) ÷ 
106,43 m n.p.m. (otw. 96). 
 

6.2. BUDOWA GEOLOGICZNA 

 
Obszar badań jest zróżnicowany pod względem geomorfologicznym. Omawiany odcinek drogi stanowi 
fragment wysoczyzny morenowej poprzecinanej lokalnymi obniżeniami terenowymi oraz niewielkimi 
ciekami wodnymi i rzekami: Lipówka, Biebrza, Banówka, Burdula. Teren badań budują holoceńskie 
grunty nasypowe, gleby, grunty organiczne i osady deluwialno – aluwialne zalegające na plejstoceńskich 
gruntach morenowych oraz trzeciorzędowych (mioceńskich) osadach zastoiskowych. Grunty plejstoceń-
skie zostały zdeponowane podczas zlodowacenia północnopolskiego. Naturalne ukształtowanie terenu 
zostało zmienione w wyniku działalności człowieka, o czym świadczą nawiercone grunty nasypowe. 
Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw geologicznych, które szczegółowo 
opisano w punkcie 1.6. opracowania. 
 

6.3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

 
Część wykonanych otworów wiertniczych jest sucha do głębokości przeprowadzonego rozpoznania. W 
pozostałych wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwiercia-
dle swobodnym, zwierciadle napiętym oraz w postaci sączeń w obrębie gruntów organicznych i spoi-
stych. Poziom lustra wody gruntowej ustabilizował się na głębokości 0,0 ÷ 2,8 m p.p.t. 
Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań geotechnicz-
nych (styczeń - maj 2016r. oraz marzec – kwiecień 2017r.). W zależności od opadów atmosferycznych i 



wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym waha-
niom, szacunkowo o ok. 0,5 m. 
 

6.4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSRTYKA PODŁOŻA 

 
Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw geologicznych. Do warstwy pierwszej 
zaliczono holoceńskie grunty nasypowe, do drugiej gleby, do trzeciej grunty organiczne, do czwartej osa-
dy deluwialno –aluwialne, do piątej plejstoceńskie grunty morenowe, do szóstej trzeciorzędowe osady 
zastoiskowe. Podział na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020, przyjmując za kryterium genezę nawierconych gruntów. W obrębie wydzielonych warstw geolo-
gicznych dokonano podziału na warstwy geotechniczne, również zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020 przyjmując za kryterium rodzaj gruntu oraz zróżnicowanie przyjętych charakterystycznych (uo-
gólnionych) wartości stopnia zagęszczenia i stopnia plastyczności. 
Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco: 
warstwa geotechniczna Ia – obejmuje holoceńskie nasypy budowlane i niekontrolowane w postaci wil-
gotnych piasków drobnych humusowych z domieszką gruzu, kamieni, żużlu i humusu, piasków średnich 
w tym przewarstwianych piaskami gliniastymi z domieszką gruzu i kamieni oraz glinami humusowymi, 
piasków średnich na pograniczu piasków drobnych, piasków drobnych humusowych, piasków średnich 
humusowych z kamieniami, piasków średnich przewarstwianych żwirem gliniastym z humusem oraz 
żwirów z domieszką gruzu w stanie średnio zagęszczonym o charakterystycznej wartości stopnia zagęsz-
czenia ID = 0,40 ÷ 0,60. 
warstwa geotechniczna Ib – obejmuje holoceńskie nasypy niekontrolowane i budowlane w postaci wil-
gotnych piasków gliniastych przewarstwionych piaskami średnimi, glin przewarstwionych piaskami gli-
niastymi z domieszką humusu, pospółek gliniastych humusowych z domieszką kamieni, piasków glinia-
stych w tym na pograniczu piasków drobnych z humusem, piasków gliniastych humusowych, glin humu-
sowych przewarstwianych piaskami gliniastymi i piaskami drobnymi, glin piaszczystych w tym przewar-
stwianych piaskami drobnymi, glin pylastych, glin zwięzłych oraz glin przewarstwianych pyłami piasz-
czystymi z domieszką humusu w stanie twardoplastycznym i plastycznym o charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności IL = 0,25 ÷ 0,40. 

Ze względu na genezę grunty tych warstw zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-03020 
zalicza się do typu ,,C” jako inne grunty spoiste, nieskonsolidowane. 
Dla pobranej próbki gruntu z otworu nr D19A wykonano następujące oznaczenia: wilgotność naturalna 
wn = 16,49 %, granica plastyczności wp = 15,26 %, granica płynności wL = 36,18 %, wskaźnik plastycz-
ności Ip = 20,9. 
warstwa geotechniczna IIa – obejmuje holoceńskie gleby w postaci wilgotnych piasków drobnych hu-
musowych, glin humusowych, pyłów humusowych, piasków gliniastych humusowych. Warstwę tę zali-
czono do gruntów słabonośnych. 
warstwa geotechniczna IIIa – obejmuje holoceńskie grunty organiczne reprezentowane przez wilgotne 
namuły gliniaste w tym na pograniczu torfów, kredy, torfy w tym przewarstwione namułami piaszczy-
stymi i gytie. Warstwę tę zaliczono do gruntów słabonośnych. 
Dla pobranych 4 próbek gruntów organicznych (z otworów o numerach: D6A, D19, D20, D77) wykona-
no oznaczenie wilgotności naturalnej wn = 19,42 ÷ 36,51 % oraz zawartości części organicznych Iom = 
24,64 ÷ 79,48 %. 
warstwy geotechniczne IVa, IVb, IVc, IVd – obejmują holoceńskie grunty deluwialno – aluwialne re-
prezentowane przez wilgotne pyły humusowe na pograniczu namułów gliniastych, piaski gliniaste humu-
sowe przewarstwione namułami gliniastymi, gliny przewarstwione piaskami gliniastymi gliny humuso-
we, gliny pylaste w tym przewarstwione pyłami piaszczystymi, gliny humusowe, gliny piaszczyste na 
pograniczu glin przewarstwione piaskami drobnymi, gliny pylaste zwięzłe w tym z domieszką węglanu 
wapnia, gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwięzłych, gliny zwięzłe humusowe na pograniczu 
namułów gliniastych, gliny pylaste humusowe w tym z domieszką węglanu wapnia oraz gliny z częściami 
roślin w stanie twardoplastycznym, plastycznym oraz miękkoplastycznym. 
Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne w zależności od rodzaju grun-
tu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności: 



IVa – gliny pylaste, gliny przewarstwione piaskami gliniastymi gliny humusowe, gliny pylaste zwięzłe w 
tym z domieszką węglanu wapnia o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20; 
IVb – piaski gliniaste humusowe przewarstwione namułami gliniastymi, gliny pylaste w tym przewar-
stwiane pyłami piaszczystymi, gliny humusowe, gliny pylaste zwięzłe w tym z domieszką węglanu wap-
nia, gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwięzłych, gliny zwięzłe humusowe na pograniczu namu-
łów gliniastych, gliny pylaste humusowe w tym z domieszką węglanu wapnia oraz gliny z częściami ro-
ślin o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,35. 
Dla pobranej próbki gruntu z otworu nr D81 wykonano następujące oznaczenia: wilgotność naturalna wn 
= 17,58 %, granica plastyczności wp = 13,68 %, granica płynności wL = 23,63 %, wskaźnik plastyczno-
ści Ip = 9,95. 
IVc – pyły humusowe na pograniczu namułów gliniastych, gliny pylaste na pograniczu glin pylastych 
zwięzłych, gliny zwięzłe humusowe na pograniczu namułów gliniastych, gliny pylaste zwięzłe, gliny 
piaszczyste na pograniczu glin przewarstwione piaskami drobnymi o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL = 0,55; 
IVd – gliny pylaste, gliny pylaste humusowe w tym z domieszką węglanu wapnia oraz gliny z częściami 
roślin o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,70. 
Ze względu na genezę grunty tych warstw zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-03020 zali-
cza się do typu ,,C” jako inne grunty spoiste, nieskonsolidowane. 
warstwy geotechniczne IVe, IVf, IVg, IVh, IVi, IVj – obejmują holoceńskie grunty deluwialno – alu-
wialne reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski drobne w tym na pograniczu piasków pyla-
stych, piaski pylaste, piaski drobne przewarstwiane glinami piaszczystymi i pyłami, piaski drobne z do-
mieszką torfów, piaski pylaste humusowe, piaski średnie w tym na pograniczu piasków drobnych i pia-
sków gliniastych, piaski średnie przewarstwione pyłem z domieszką humusu oraz pospółki w tym z do-
mieszką humusu w stanie luźnym oraz średniozagęszczonym. 
Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne w zależności od rodzaju grun-
tu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia: 
IVe – piaski drobne w tym na pograniczu piasków pylastych, piaski pylaste, piaski pylaste humusowe, 
piaski drobne przewarstwione glinami piaszczystymi i pyłami o charakterystycznej wartości stopnia za-
gęszczenia 
ID = 0,25. Dla pobranej próbki gruntu z otworu nr D67 wykonano oznaczenie wilgotności naturalnej wn 
= 14,64 %. 
IVf – piaski średnie w tym przewarstwione pyłem z domieszką humusu o charakterystycznej wartości 
stopnia zagęszczenia ID = 0,25. 
IVg – pospółki o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,25; 
IVh – piaski drobne w tym na pograniczu piasków pylastych, piaski pylaste, piaski drobne przewarstwia-
ne glinami piaszczystymi i pyłami, piaski drobne z domieszką torfów o charakterystycznej wartości stop-
nia zagęszczenia ID = 0,45; 
IVi – piaski średnie w tym na pograniczu piasków drobnych i piasków gliniastych o charakterystycznej 
wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,45; 
IVj – pospółki w tym z domieszką humusu o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,45. 
warstwy geotechniczne Va, Vb, Vc, Vd, Ve – obejmują plejstoceńskie grunty morenowe reprezentowa-
ne przez wilgotne gliny piaszczyste w tym na pograniczu glin i piasków gliniastych, gliny pylaste w tym 
przewarstwiane pyłami piaszczystymi, pyły piaszczyste, gliny przewarstwiane piaskami gliniastymi i pia-
skami drobnymi w stanie twardoplastycznym, plastycznym i miękkoplastycznym. 
Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne w zależności od rodzaju grun-
tu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności: 
Va – gliny piaszczyste w tym na pograniczu glin i piasków gliniastych, gliny o charakterystycznej warto-
ści stopnia plastyczności IL = 0,10; 
Dla pobranej próbki gruntu z otworu nr D23 wykonano następujące oznaczenia: wilgotność naturalna wn 
= 15,45 %, granica plastyczności wp = 13,87 %, granica płynności wL = 27,36 %, wskaźnik plastyczno-
ści Ip = 13,5. 
Vb – gliny piaszczyste w tym na pograniczu glin i piasków gliniastych, gliny pylaste w tym przewar-
stwiane pyłami piaszczystymi, pyły piaszczyste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 
0,20; 



Vc – gliny piaszczyste, gliny pylaste w tym przewarstwiane pyłami piaszczystymi, pyły piaszczyste, gli-
ny przewarstwiane piaskami gliniastymi i piaskami drobnymi o charakterystycznej wartości stopnia pla-
styczności IL = 0,35; 
Vd – gliny piaszczyste w tym na pograniczu glin i piasków gliniastych, pyły piaszczyste, gliny przewar-
stwiane piaskami gliniastymi i piaskami drobnymi o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL 
= 0,55; 
Ve – gliny piaszczyste, gliny pylaste w tym przewarstwiane pyłami piaszczystymi, pyły piaszczyste, gli-
ny przewarstwiane piaskami gliniastymi i piaskami drobnymi o charakterystycznej wartości stopnia pla-
styczności IL = 0,70; 
Ze względu na genezę grunty tych warstw zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-03020 zali-
cza się do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, nieskonsolidowane. 
warstwy geotechniczne Vf, Vg, Vh – obejmują plejstoceńskie grunty morenowe reprezentowane przez 
wilgotne i nawodnione piaski drobne w tym na pograniczu piasków średnich, piaski średnie w tym z do-
mieszką żwirów, piaski średnie na pograniczu piasków drobnych, piaski średnie przewarstwiane żwirami 
gliniastymi oraz pospółki w stanie średniozagęszczonym. 
Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne w zależności od rodzaju grun-
tu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia: 
Vf – piaski drobne w tym na pograniczu piasków średnich o charakterystycznej wartości stopnia zagęsz-
czenia ID = 0,50; 
Dla pobranej próbki gruntu z otworu nr D71 wykonano oznaczenie wilgotności naturalnej wn = 18,97 %. 
Vg – piaski średnie w tym z domieszką żwirów, piaski średnie na pograniczu piasków drobnych, piaski 
średnie przewarstwiane żwirami gliniastymi o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 
0,50; 
Vh – pospółki o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50. 
warstwy geotechniczne VIa, VIb, VIc – obejmują trzeciorzędowe (mioceńskie) osady zastoiskowe re-
prezentowane przez wilgotne gliny pylaste w tym przewarstwione glinami pylastymi zwięzłymi, pyłami 
piaszczystymi i piaskami pylastymi, gliny pylaste zwięzłe, pyły w tym przewarstwione pyłami piaszczy-
stymi i piaskami pylastymi, pyły piaszczyste na pograniczu glin pylastych w stanie twardoplastycznym, 
plastycznym oraz miękkoplastycznym. 
Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne w zależności od rodzaju grun-
tu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności: 
VIa – gliny pylaste w tym przewarstwione glinami pylastymi zwięzłymi, pyłami piaszczystymi i piaskami 
pylastymi, gliny pylaste zwięzłe, pyły w tym przewarstwione pyłami piaszczystymi i piaskami pylastymi, 
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20;  
VIb – gliny pylaste w tym przewarstwione glinami pylastymi zwięzłymi, pyłami piaszczystymi i piaska-
mi pylastymi, gliny pylaste zwięzłe, pyły w tym przewarstwione pyłami piaszczystymi i piaskami pyla-
stymi, pyły piaszczyste na pograniczu glin pylastych o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności 
IL = 0,35; 
VIc – gliny pylaste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,60. 
Ze względu na genezę grunty tych warstw zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-03020 zali-
cza się do typu ,,C” jako inne grunty spoiste, nieskonsolidowane. 
warstwa geotechniczna VId – obejmuje trzeciorzędowe (mioceńskie) osady zastoiskowe reprezentowa-
ne przez wilgotne iły w tym przewarstwione glinami i glinami pylastymi, iły pylaste w stanie twardopla-
stycznym o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20. Ze względu na genezę grunty tej 
warstwy zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-03020 zalicza się do typu ,,D” jako iły nieza-
leżnie od pochodzenia geologicznego. 
Mioceńskie grunty zastoiskowe występują we wschodniej i południowo – wschodniej miejscowości Bra-
niewo oraz w najbliższych okolicach miejscowości. Zostały one osadzone w postaci „kry” przetranspor-
towanej przez lodowiec z północy Europy. Występują one w obrębie plejstoceńskich glin morenowych. 
warstwa geotechniczna VIe – obejmuje trzeciorzędowe (mioceńskie) osady zastoiskowe reprezentowane 
przez wilgotne i nawodnione piaski drobne i piaski pylaste w stanie średniozagęszczonym o charaktery-
stycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50. 
Stopień zagęszczenia dla gruntów sypkich oraz stopień plastyczności dla gruntów spoistych ustalono na 
podstawie genezy nawierconych gruntów, oceny makroskopowej oraz oporu w trakcie prac wiertniczych. 



Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie z normą PN-
81/B-03020 metodami „A” i „B” przyjmując za parametry wiodące stopień zagęszczenia i stopień pla-
styczności. Wszystkie charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych zebrano 
i zestawiono w tabeli na załączniku nr 2 opracowania. Warunki gruntowo – wodne wraz z podziałem na 
warstwy geotechniczne przedstawiono w formie graficznej na przekrojach geotechnicznych. 
 

6.5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

 
Dla odcinków projektowanej drogi objętej rozbudową przyjęto następujące kategorie geotechniczne: 
 
- odcinek od km 0+000 do km 27+280 – druga kategoria geotechniczna w złożonych i prostych warun-
kach gruntowych 
- odcinek od km 27+280 do km 28+840 – trzecia kategoria geotechniczna w skomplikowanych warun-
kach gruntowych 
 
Szczegółowe warunki geologiczno – inżynierskie dla przedmiotowego projektu przedstawiono w doku-

mentacji badań podłoża gruntowego. 

 

7. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

7.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
Droga wojewódzka nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno w obecnym stanie posiada następujące 
parametry: 

− klasa drogi G (główna) 
− nawierzchnia bitumiczna 
− szerokość nawierzchni 6,00m 
− szerokość poboczy gruntowych 1,00 – 1,25m 

 
Początkowy odcinek drogi od km 0+000,00 do km 1+300,00 przebiega przez teren zabudowy miejskiej 
(miasto Braniewo – ulica Kościuszki i Kolejowa). Na tym odcinku droga posiada przekrój uliczny. 
Szerokość nawierzchni jest zmienna i uzależniona od zastosowanych rozwiązań komunikacyjnych 
(dodatkowe pasy ruchu, miejsca postojowe). Ponadto na szerokość jezdni na tym odcinku drogi 
zasadniczy wpływ ma istniejąca zabudowa. Nawierzchnia drogi na tym odcinku jest w znacznym stopniu 
zniszczona (spękania, nierówności, ubytki w nawierzchni). Ponadto występują odcinki na których 
przylegające do jezdni chodniki posiadają małą szerokość (0.70 – 1,00m). W km 0+409 poprzez ulicę 
Traugutta do ulicy Kościuszki doprowadzona jest ścieżka rowerowa Green Velo (szlak rowerowy 
przebiegający przez województwo warmińsko-mazurskie). Ścieżka rowerowa przecina ulicę Kościuszki i 
na dalszym odcinku przebiega wyznaczoną trasą. W km 1+150 występuje skrzyżowanie z linią kolejową. 
Jest to przejazd kolejowy strzeżony. Z uwagi na małą szerokość istniejącej nawierzchni na przejeździe 
oraz brak wyznaczonego przejścia dla pieszych, przejazd przewidywany jest do przebudowy. 
Od km 1+300 do km 3+500 droga przebiega przez teren niezabudowany. Droga posiada przekrój 
szlakowy.  Wzdłuż drogi występuje obustronne zadrzewienie. Występujące drzewa zlokalizowane są w 
odległości 0,5 – 1,0m od krawędzi nawierzchni drogi.  
Odcinek drogi od km 3+500 do km 3+920 przebiega przez teren zabudowany (miejscowość Bobrowiec). 
Obecnie na tym odcinku droga posiada przekrój szalkowy. Szerokość nawierzchni wynosi 6,00m. W 
miejscowości Bobrowiec występują obustronne zatoki autobusowe. Od km 3+390 do km 3+760 po lewej 
stronie drogi przebiega odcinek ścieżki rowerowej Green Velo. Ścieżka rowerowa zlokalizowana jest 
poza rowem drogowym. W km 3+760 ścieżka rowerowa przekracza drogi wojewódzką i na dalszym 
odcinku przebiega drogą lokalną. Od km 3+440 droga wojewódzka przebiega wzdłuż linii kolejowej 
Braniewo-Pieniężno. Linia kolejowa zlokalizowana jest po prawej stronie drogi wojewódzkiej. Droga 
wojewódzka przebiega w odległości 14 -18 m od torowiska kolejowego.  
Od km 3+920 do km 6+100 droga wojewódzka przebiega przez teren niezabudowany. Droga posiada 
przekrój szlakowy. Szerokość nawierzchni wynosi 6,00m. Do km 4+400 droga przebiega wzdłuż linii 



kolejowej Braniewo-Pieniężno. Na dalszym odcinku linia kolejowa oddala się od drogi wojewódzkiej. W 
km 4+620 (strona lewa) oraz km 4+520 (strona prawa) występują przystanki autobusowe wraz z 
zatokami. Wzdłuż drogi występuje obustronne zadrzewienie. Występujące drzewa zlokalizowane są w 
odległości 0,5 – 1,0m od krawędzi nawierzchni drogi.  
Od km 6+100 do km 6+560 droga przechodzi przez teren zabudowany (miejscowość Maciejewo). Na 
tym odcinku droga posiada przekrój szlakowy (szerokość nawierzchni 6,00m). W km 6+250 (strona 
lewa) oraz km 6+340 (strona prawa) występują przystanki autobusowe z zatokami. Na odcinku od km 
6+160 do km 6+380 po prawej stronie drogi zlokalizowany jest chodnik. Chodnik poprowadzony jest 
poza rowem drogowym. 
Odcinek drogi wojewódzkiej od km 6+250 do km 6+898 przebiega po terenie niezabudowanym. Droga 
posiada przekrój szalkowy (szerokość nawierzchni 6,00m). Wzdłuż drogi występuje obustronne 
zadrzewienie. Występujące drzewa zlokalizowane są w odległości 0,5 – 1,0m od krawędzi nawierzchni 
drogi.  
Na odcinku od km 1+300 do km 6+898 nawierzchnia drogi jest w dosyć dobrym stanie (brak widocznych 
większych uszkodzeń i spękań). Szerokość nawierzchni drogi wynosi 6,00m. 
Odcinek drogi od km 6+898 do km 7+283 włączony jest do pasa drogi krajowej nr 22. Na wyżej 
wymieniony odcinku występuje węzeł drogowy drogi krajowej S22 „Maciejewo”. Na tym odcinku droga 
posiada nawierzchnię o szerokości 6,00m. Nawierzchnia jest w dobrym stanie. Droga na tym odcinku nie 
wymaga przebudowy. 
Od km 7+283 do km 10+940 droga przebiega przez teren niezabudowany. Wzdłuż drogi występuje 
obustronne zadrzewienie. Występujące drzewa zlokalizowane są w odległości 0,5 – 1,0m od krawędzi 
nawierzchni drogi. Nawierzchnia drogi na w/w odcinku jest zniszczona. Występują ubytki w nawierzchni, 
spękania i koleiny. W km 7+520 (strona lewa) oraz 7+565 (strona prawa) zlokalizowane są przystanki 
autobusowe bez zatok. Od km 8+160 do km  
9+000 droga przebiega wzdłuż linii kolejowej Braniewo-Pieniężno (prawa strona drogi). Droga przebiega 
w odległości 13 – 16m o torowiska kolejowego.  Od km 9+000 droga wojewódzka oddala się od linii 
kolejowej. W km 8+705 (strona lewa) oraz w km 8+725 (strona prawa) w okolicach skrzyżowania 
zlokalizowane są przystanki autobusowe bez zatok. W km 10+620 (strona lewa) oraz w km 10+630 
(strona prawa) zlokalizowane są przystanki autobusowe bez zatok.  
Odcinek drogi od km 10+940 do km 12+140 przechodzi przez miejscowość Lipowina (teren 
zabudowany). W miejscowości po obydwu stronach drogi występują chodniki. Chodniki są odsunięte od 
krawędzi drogi wojewódzkiej. Zakres istniejących chodników jest następujący: 

− chodnik lewostronny od km 11+240 do km 11+750 (od km 11+500 chodnik przylega do jezdni) 
− chodnik prawostronny od km 11+150 do km 11+410 

W miejscowości zlokalizowane są przystanki autobusowe z zatokami: 
− strona lewa w km 11+150 
− strona prawa w km 11+380 

Droga wojewódzka na dalszym odcinku przebiega przez teren niezabudowany pomiędzy 
miejscowościami Lipowina i Wola Lipowska. Na odcinku od km 12+140 do km 13+240 droga posiada 
przekrój szalkowy. Wzdłuż drogi na w/w odcinku występuje obustronne zadrzewienie. Występujące 
drzewa zlokalizowane są w odległości 0,5 – 1,0m od krawędzi nawierzchni drogi.  
Na dalszym odcinku od km 13+240 do km 13+880 droga przechodzi przez miejscowość Wola Lipowska. 
Droga posiada przekrój szlakowy. W miejscowości obecnie wzdłuż drogi nie ma chodników.  
Odcinek drogi od km 13+880 do km 20+280 przebiega przez teren niezabudowany. Droga posiada na 
tym odcinku przekrój szalkowy. Wzdłuż drogi występuje obustronne zadrzewienie. Występujące drzewa 
zlokalizowane są w odległości 0,5 – 1,0m od krawędzi nawierzchni drogi. Od km 16+140 do km 17+280 
droga przebiega przez miejscowość Białczyn. Ten odcinek drogi nie jest oznakowany jako teren 
zabudowany. W km 16+360 strona lewa oraz w km 16+460 strona prawa zlokalizowane są przystanki 
autobusowe bez zatok. W rejonie skrzyżowania w km 17+050 zlokalizowany jest przystanek autobusowy 
bez zatoki po prawej stronie drogi. Podobnie w rejonie skrzyżowania w km 19+120 znajduje się 
przystanek autobusowy po prawej stronie drogi.  
Od km 20+280 do km 21+180 droga przebiega przez teren zabudowany (miejscowość Piotrowiec). W 
miejscowości Piotrowiec w stanie obecnym nie występują chodniki zlokalizowane wzdłuż drogi 
wojewódzkiej. W km 20+500 zlokalizowany jest przystanek autobusowy bez zatoki po lewej stronie 
drogi.  



Dalszy odcinek drogi od km 21+180 do km 23+830 przebiega po terenie niezabudowanym. Na całej 
długości tego odcinka drogi występuje obustronne zadrzewienie. Występujące drzewa zlokalizowane są 
w odległości 0,5 – 1,0m od krawędzi nawierzchni drogi. W km 22+700 po lewej stronie drogi znajduje 
się przystanek autobusowy bez zatoki. Droga na tym odcinku posiada przekrój szalkowy. 
Odcinek od km 23+830 do km 24+340 przebiega przez miejscowość Sawity (teren zabudowany). 
Obecnie brak w miejscowości chodników przebiegających wzdłuż drogi wojewódzkiej. W miejscowości 
znajdują się przystanki autobusowe bez zatok w następującej lokalizacji: 

− strona lewa w km 24+170 
− strona prawa w km 24+220 

Na dalszym odcinku od km 24+340 do km 26+600 droga przebiega przez teren niezabudowany. Na całej 
długości odcinka drogi występuje obustronne zadrzewienie. Występujące drzewa zlokalizowane są w 
odległości 0,5 – 1,0m od krawędzi nawierzchni drogi. Droga posiada przekrój szlakowy. Nie występują 
przystanki autobusowe.  
Od km 26+600 planowany jest nowy przebieg drogi wojewódzkiej. Przewiduje się budowę obwodnicy 
Pieniężna.  
Planowana obwodnica Pieniężna kończyć się będzie włączeniem do obecnej drogi wojewódzkiej nr 510 
w rejonie skrzyżowania z ulicą Królewiecką. Docelowo dalszy odcinek drogi wojewódzkiej nr 507 będzie 
przebiegał po istniejącej drodze nr 510 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 512. Odcinek drogi 
wojewódzkiej nr 510 posiada przekrój szalkowy. Na odcinku drogi występuje obustronne zadrzewienie. 
Występujące drzewa zlokalizowane są w odległości 0,5 – 1,0m od krawędzi nawierzchni drogi. 
Zakończenie projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej przewiduje się na skrzyżowaniu z drogą 
wojewódzką nr 512. 
Nawierzchnia drogi na odcinku od km 7+283 do końca opracowania jest zniszczona. Występują ubytki w 
nawierzchni, spękania i koleiny.  
Obecnie dopuszczalne naciski pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 507 wynoszą 80kN/oś.  
Woda opadowa z drogi odprowadzana jest do rowów trawiastych przebiegających po obydwu stronach 
drogi.  

 

7.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

 
W obszarze objętym rozbudową drogi zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury technicznej 
wymagającej dostosowania do projektowanego układu drogowego: 
 
– kanalizacja sanitarna, 
– kanalizacja deszczowa, 
– sieć wodociągowa, 
– sieć gazowa, 
– sieć energetyczna, 
– sieć teletechniczna, 
– oświetlenie uliczne, 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia terenu pokazana została na mapie do celów projektowych. 

 

7.3. ISTNIEJĄCA ZIELEŃ 

 
Wykonana została szczegółowa inwentaryzacja zieleni dla terenu objętego projektem. Inwentaryzacja 
szczegółowa polegała na określeniu położenia gatunków i ich szczegółowemu opisaniu, w uprzednio 
przygotowanej tabeli inwentaryzacyjnej. W terenie oznaczono wszystkie drzewa i krzewy. Dla każdego 
drzewa określono gatunkową nazwę polską i łacińską. Pomierzono obwód pnia na wys. 1,3m (cm), 
rozpiętość korony (m) oraz wysokość rośliny (m). Pomiaru wysokości drzew dokonano przy użyciu 
wysokościomierza Suunto PM-5/1520 oraz dalmierza. Rośliny, które nie zostały wyrysowane na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej oznaczono na mapie na podstawie domiarów prostokątnych. Dokonano 
również opisu uzupełniającego, zwracając szczególną uwagę na opis zdrowotny roślin, opis prezentujący 
prawidłowość wykształcenia systemu korzeniowego, pnia i korony oraz lokalizację obiektów. 



Dla każdego krzewu określono polską i łacińską nazwę gatunku. Pomierzono rozpiętość korony – krzew 
pojedynczy (m), powierzchnię zajmowaną przez krzew lub grupę krzewów (m2) oraz wysokość rośliny 
lub grupy (m). W przypadku, gdy krzew posiadał wyraźne pnie mierzono również obwód na wys.1,3m 
(cm) lub podawano przedział, w jakim wartości występowały (np. 2 – 10cm).  
Inwentaryzacji podlegały również okazy martwe i zamierające.  
Na terenie opracowania zinwentaryzowano 5585 pozycje - 42 gatunki drzew oraz krzewów. Wśród nich 
4754 obiektów stanowią pojedyncze drzewa. Pojedyncze krzewy występują w ilości 82 sztuk. 749 ze 
zinwentaryzowanych pozycji stanowią grupy drzew i krzewów. Łącznie grupy zajmują powierzchnię 
47998  m². Dominują rodzime gatunki liściaste. 
 

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

8.1. BRANŻA DROGOWA 

8.1.1. Podstawowe parametry projektowe 

 
Przyjęto następujące podstawowe parametry projektowe dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 

na odcinku Braniewo-Pieniężno: 
 

• klasa drogi G  
• przekrój poprzeczny 1x2. 
• prędkość projektowana na terenie zabudowy - V p= 50km/h 
• prędkość projektowana poza terenem zabudowy - V p= 70km/h 
• szerokość pasa ruchu na terenie zabudowanym wynosi 3,00-3.50m 
• szerokość pasa ruchu na odcinku szlakowym wynosi 3.00m 
• szerokość pasa ruchu dla lewoskrętu wynosi 3.0m 
• szerokość chodników 1.5 - 2.0m  
• szerokość zatok autobusowych 3.0m 
• obciążenie dopuszczalne  -  100 kN/oś, z możliwością wzmocnienia do 115kN/oś; 
• okres trwałości projektowanych nawierzchni:  10 lat;  

 

8.1.2. Rozwiązanie sytuacyjne  

 

Opisano rozwiązania sytuacyjne na poszczególnych odcinkach rozbudowywanej drogi. 

 

8.1.2.1. Odcinek od km 0+000 do km 1+500 (odcinek miejski w Braniewie) 
 

Na odcinku miejskim w Braniewie obejmującym ulice Kościuszki oraz ulicę Kolejową) przewiduje się 
wprowadzenie następujących korekt: 
 

• Wydłużenie dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ulicy Kościuszki w ulicę Królewiecką; w 
stanie obecnym pojazdy jadące na wprost blokują ruch pojazdów zamierzających skręcić w pra-
wo w ulicę Królewiecką. Początek dodatkowego pasa ruchu planuje się rozpocząć w km 0+150. 

• Wprowadzenie korekt dla parametrów geometrycznych istniejących zatok autobusowych w km 
0+292,18 (strona prawa) oraz zmiana lokalizacji zatoki autobusowej km 0+196,85 (strona lewa).  

• Skorygowanie skosów wjazdowych i wyjazdowych zatok autobusowych do zgodnych z wymo-
gami  Rozporządzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• Przebudowę wlotu skrzyżowania ulicy Dworcowej do ulicy Kościuszki. Zakłada się wyprofilo-
wanie wlotu ulicy Dworcowej poprzez zmianę ukształtowania prawoskrętu z ulicy Dworcowej. 
Kierunek dojazdu pojazdów z ulicy Dworcowej do skrzyżowania będzie prostopadły do osi ulicy 



Kościuszki. Poprawi to w znacznym stopniu warunku bezpieczeństwa ruchu (polepszenie wi-
doczności).  

• Przebudowę skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej z ulicą Kościuszki. Przebudowa skrzyżowania po-
legać będzie na wykonaniu nowego podłączenia ulicy Olsztyńskiej do ulicy Kolejowej w km 
0+928. Wlot ulicy Olsztyńskiej będzie prostopadły do ulicy Kolejowej. Stary odcinek ulicy Olsz-
tyńskiej przewiduje się zagospodarować poprzez budowę miejsc parkingowych w ilości 9 szt.  

• Przebudowę przejazdu kolejowego w km 1+150. Przebudowa przejazdu kolejowego będzie pole-
gać na poszerzeniu nawierzchni przejazdu, wyznaczeniu przejścia dla pieszych oraz przebudowie 
infrastruktury kolejowej. 

• Poszerzenie chodnika prawostronnego na odcinku od km 0+800 do km 0+880. Na w/w odcinku 
przewiduje się zmniejszenie szerokości jezdni ulicy lub przesunięcie jej osi w celu poszerzenia 
chodnika.  

• Wydzielenie ścieżki rowerowej na istniejącym przebiegu szlaku rowerowego Green Velo. Istnie-
jący szlak rowerowy Green Velo przecina w Braniewie ulicę Kościuszki. W stanie istniejącym 
nie ma wyznaczonej ścieżki rowerowej na tym odcinku. Projektuje się wydzielenie ścieżki rowe-
rowej na odcinku od ulicy Traugutta (km 0+409) do km 0+340. Następnie wyznaczony będzie 
przejazd dla rowerów przed przejściem dla pieszych w km 0+340. Po drugiej stronie ulicy Ko-
ściuszki wydzielony zostanie odcinek ścieżki rowerowej w zakresie pasa drogi wojewódzkiej, 
który skieruje ruch rowerowy na dalszy przebieg szlaku Green Velo. 

• Budowa odcinka chodnika prawostronnego od km 0+890 do km 1+460. Na w/w odcinku drogi 
przewiduje się budowę chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Szerokość 
chodnika wyniesie 2,00m. W km 1+150 chodnik przecina linię kolejową. Chodnik zapewni bez-
pieczny ruch pieszych na tym odcinku drogi. Zakończenie chodnika przewiduje się w km 1+460 
(wjazd do istniejącego zakładu). Przy istniejącej zabudowie mieszkalnej od km 1+190 do km 
1+230 przewiduje się budowę chodnika lewostronnego  zlokalizowanego bezpośrednio przy kra-
wędzi jezdni o szerokości 2,00m. Jednocześnie przewiduje się likwidację chodnika lewostronne-
go na odcinku od km 0+945 do km 1+040. Z uwagi na warunki terenowe nie jest możliwe prze-
dłużenie chodnika lewostronnego na odcinku do przejazdu kolejowego. Ponadto biorąc pod uwa-
gę natężenie ruchu pieszego, wystarczający będzie chodnik jednostronny.  

Skorygowanie parametrów wszystkich istniejących zjazdów na cały odcinku przebiegu drogi 
wojewódzkiej przez miasto Braniewo. 
 

8.1.2.2. Odcinek od km 3+500 do km 3+940 (miejscowość Bobrowiec) 
 

Na odcinku przejścia drogi wojewódzkiej przez miejscowość Bobrowiec przewiduje się poszerzenie 
nawierzchni do szerokości 7,00m (od km 3+500 do km 3+800). W miejscu istniejących zatok 
autobusowych przewiduje się budowę nowych, tj.w km 3+561,83 (strona lewa) oraz w km 3+691,02 
(strona prawa). W miejscowości projektuje się chodniki. Projektowany jest chodnik lewostronny od km 
3+540 do km 3+650 (strona lewa). Chodnik zlokalizowany jest wzdłuż krawędzi drogi oraz przy zatoce 
autobusowej. Szerokość chodnika wyniesie 2,00m. Od km 3+650 do skrzyżowania w km 3+771,82 
projektowany jest chodnik prawostronny. Chodnik także będzie zlokalizowany wzdłuż krawędzi drogi 
oraz przy zatoce autobusowej. Szerokość chodnika wyniesie 2,00m. W km 3+650 pomiędzy zatokami 
autobusowymi przewiduje się wyznaczenie przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką. 
Na odcinku od km 3+387 do km 3+760 po lewej stronie drogi przebiega odcinek szlaku rowerowego 
Green Velo. Ścieżka rowerowa jest odsunięta od drogi wojewódzkiej, przebiega poza rowem drogowym. 
Nie przewiduje się zmian przebiegu ścieżki rowerowej i jej przebudowy. Projektowane zatoki 
autobusowe oraz chodniki nie będą kolidować z przebiegiem istniejącej ścieżki rowerowej. 
 

 

 

 



8.1.2.3. Odcinek od km 6+100 do km 6+540 (miejscowość Maciejewo) 
 

Od km 6+200 do km 6+420 przewiduje się poszerzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej do szerokości 
7,00m. Przewiduje się budowę zatok autobusowych zlokalizowanych w miejscu obecnie istniejących. 
Zatoki projektuje się w km 6+250,15 (strona lewa) oraz w km 6+339,18 (strona prawa).  Po stronie lewej 
drogi od km 6+245 do skrzyżowania w km 6+359,73 projektowany jest chodnik zlokalizowany 
bezpośrednio przy krawędzi jezdni oraz zatoki autobusowej. Od km 6+161 do skrzyżowania w km 
6+406,30 projektowany jest chodnik po prawej stronie drogi. Od km 6+161 do km 6+320 projektowany 
chodnik przebiegać będzie po śladzie chodnika obecnie istniejącego. Chodnik odsunięty będzie od 
krawędzi drogi wojewódzkiej. Szerokość chodnika wyniesie 1,50m. Na dalszym odcinku chodnik 
przebiega przy krawędzi drogi. W km 6+295 pomiędzy zatokami autobusowymi przewiduje się 
wyznaczenie przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką. 
 

8.1.2.4. Odcinek od km 10+950 do km 12+140 (miejscowość Lipowina) 
 

Na odcinku od km 11+220 do km 11+750 projektowane jest poszerzenie nawierzchni drogi do szerokości 
7,00m.  
Od km 11+160 do km 11+750 po lewej stronie drogi projektowany jest chodnik. Odcinki chodnika od km 
11+160 do km 11+260 oraz od km 11+500 do km 11+750 przylegają bezpośredni do krawędzi jezdni. 
Odcinek od km 11+260 do km 11+500 przebiegać będzie po śladzie obecnego chodnika i jest odsunięty 
od jezdni.  
Od km 11+140 do km 11+410 projektowany jest chodnik po prawej stronie drogi. Odcinek chodnika od 
km 11+140 do km 11+350 będzie odsunięty od krawędzi jezdni (przebiegać będzie po śladzie chodnika 
istniejącego). Końcowy odcinek chodnika przylega do zatoki autobusowej. 
Odcinki chodnika zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni będą posiadać szerokość 2,00m, natomiast 
odcinki chodnika odsunięte od jezdni będą posiadały szerokość 1,50m.   
W km 11+150,65 projektowane jest zatoka autobusowa po lewej stronie drogi. Zatoka jest projektowana 
w miejscu obecnie istniejącej zatoki autobusowej.  Podobnie w miejscu istniejącej zatoki autobusowej w 
km 11+380,96 projektowana jest nowa zatoka po stronie prawej. W km 11+285 i w km 11+407 
projektowane są przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką. Zgodnie z wnioskiem Urzędu Gminy w 
Braniewie w km 11+680 wyznaczone zostało dodatkowe przejście dla pieszych przez drogę wojewódzką. 
W km 11+156,65 projektowana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania z droga boczną. Przewiduje 
się korektę wlotu drogi bocznej na drogę wojewódzką (podłączenie pod kątem 90o). Obecne podłączenie 
pod dużym kątem nie jest bezpieczne. 
 

8.1.2.5. Odcinek od km 13+240 do km 13+880 (miejscowość Wola Lipowska) 
 

Odcinek drogi wojewódzkiej od km 13+240 do km 13+880 przebiega przez teren zabudowany 
(miejscowość Wola Lipowska). Od km 13+290 do km 13+820 poszerzono nawierzchnie do 7,00m. Na 
odcinku od km 13+260 do km 13+930 projektowany jest chodnik lewostronny przylegający bezpośrednio 
do krawędzi drogi wojewódzkiej. Po stronie prawej projektowany jest chodnik w obrębie zatoki 
autobusowej, tj. od km 13+745 do km 13+795. Obecnie w miejscowości brak jest zatok autobusowych. 
Projektuje się nowe zatoki autobusowe w km 13+711,54 (strona lewa) oraz w km 13+786,08 (strona 
prawa). W km 13+745 pomiędzy zatokami autobusowymi wyznaczone będzie przejście dla pieszych. 
 

8.1.2.6. Odcinek od km 20+290 do km 21+170 (miejscowość Piotrowiec) 
 

Nawierzchnia drogi na odcinku od km 20+290 do km 20+940 będzie poszerzona do 7,00m. Po stronie 
lewej drogi projektowany jest chodnik w zakresie od km 20+540 do km 20+600 (obręb zatoki 
autobusowej). Ponadto na odcinku od km 20+780 do km 20+820 po lewej stronie drogi także 
projektowany jest odcinek chodnika (rejon przejścia dla pieszych). Po prawej stronie drogi projektowany 
jest chodnik na odcinku od km 20+340 do km 21+140. Chodnik na całej długości zlokalizowany będzie 



przy krawędzi drogi wojewódzkiej. W km 20+548,01 projektowana jest zatoka autobusowa po lewej 
stronie drogi. Zatoka autobusowa po prawej stronie drogi projektowana jest w km 20+747,32. Zatoka 
autobusowa została zlokalizowana na łuku poziomym (zewnętrzna strona). Zatoka oddzielona jest od 
krawędzi drogi wojewódzkiej wyspą. Lokalizacja zatoki wynika z uwarunkowań terenowych. W km 
20+585 oraz w km 20+785 wyznaczone zostały przejście dla pieszych przez drogę wojewódzką. W km 
20+785 przejście zostało wyznaczone z uwagi na zalecenia zawarte w piśmie ZDW-IP-2301/150/16. 
 

8.1.2.7. Odcinek od km 23+830 do km 24+350 (miejscowość Sawity) 
 

W miejscowości Sawity projektuje się nowe zatoki autobusowe w km 24+104,20 (strona lewa) oraz w km 
24+219,74 (strona prawa). Od km 20+040 do km 24+260 projektuje się nawierzchnię drogi o szerokości 
7,00m. W rejonie projektowanych zatok autobusowych przewiduje się budowę chodników (od km 
23+930 do km 24+200 – strona lewa oraz od km 24+180 do km 24+225 - strona prawa). Chodniki będą 
zlokalizowane bezpośrednio przy krawędzi drogi wojewódzkiej. W km 24+182 pomiędzy zatokami 
autobusowymi wyznaczone jest przejście dla pieszych. W km 23+931,44 przewiduje się przebudowę 
istniejącego skrzyżowania. Skorygowany będzie jeden z wlotów drogi bocznej na skrzyżowanie w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu. Odbywa się ruch pojazdów rolniczych przejeżdżających na wprost przez 
drogę wojewódzką.  
 
Na wszystkich odcinkach drogi wojewódzkiej nr 507 przebiegających przez teren zabudowany parametry 
drogi dostosowano do wymagań drogi klasy G i prędkości projektowej Vp=50km/h. 
 

8.1.2.8. Odcinki drogi wojewódzkiej nr 507 przebiegające poza terenem zabudowanym 
 

Poza terenem zabudowanym droga wojewódzka nr 507 przebiega na następujących odcinkach: 
− od km 1+500 do km 3+500 
− od km 3+940 do km 6+100 
− od km 6+540 do km 10+950 
− od km 12+140 do km 13+240  
− od km 13+880 do km 20+290 
− od km 21+170 do km 23+830 
− od km 24+350 do km 28+840,80 (koniec opracowania) 

Na wyżej wymienionych odcinkach droga wojewódzka przebiegać będzie po śladzie obecnej drogi (z 
wyjątkiem odcinka obwodnicy Pieniężna). Projektuje się nawierzchnię drogi o szerokości 6,00m z 
poboczami o szerokości 1,25m. Wystąpią jedynie korekty łuków poziomych. Parametry łuków 
poziomych dostosowane zostały do wymagań  drogi klasy G i prędkości projektowej Vp=70km/h. 
Przyjęto minimalny promień łuku poziomego R=200m.  
Odcinek drogi od km 6+998 do km 7+283 został wyłączony z opracowania. W/w odcinek drogi jest w 
administracji GDDKiA Oddział w Olsztynie (obszar węzła drogowego „Maciejewo” na drodze krajowej 
S-22). Odcinek drogi posiada nawierzchnię w dobrym stanie nie wymagającym przebudowy o szerokości 
6,00m.  
 

8.1.3. Rozwiązanie wysokościowe (profil podłużny) 

 
Przebieg drogi w profilu podłużnym dostosowany jest do obecnego przebiegu drogi. Projektowane spadki 
podłużne wahają się od 0,3% do 4,5%. Planowane jest wprowadzenie korekt niwelety w celu poprawy 
warunków widoczności na łukach pionowych. Wprowadzone korekty zapewnią spełnienie wymagań 
odnośnie warunków widoczności na zatrzymanie dla drogi klasy G i prędkości projektowej 70km/h. 
Planuje się wprowadzenie jak najmniejszej ilości korekt z uwagi na ograniczenie wycinki drzew 
zlokalizowanych wzdłuż drogi.  



Projektowane niwelety dróg dochodzących do skrzyżowań zostały dopasowane wysokościowo do stanu 
istniejącego. 

 

8.1.4. Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi 

 

W celu uzyskania oszczędności w stosunku do rozwiązań katalogowych, konstrukcja nawierzchni została 
zaprojektowana indywidualnie przy pomocy metody mechanistycznej. 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi dla poszczególnych biorąc pod uwagę 
zagospodarowanie przyległego terenu. 

 
Konstrukcja nawierzchni na obszarze niezamieszkałym (KR3) 

• Ulepszone podłoże (patrz p. 8.3.4.1.) 
• Konstrukcja nawierzchni (typ N1): 

o podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE: 18 cm 
o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 7 cm 
o warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni na obszarze zamieszkałym (KR3) 

• Ulepszone podłoże (patrz p. 8.3.4.1.) 
• Konstrukcja nawierzchni (typ N2): 

o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5: 20 cm 
o podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P: 6 cm 
o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 5 cm 
o warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni na obszarze zamieszkałym (KR4) 

• Ulepszone podłoże (patrz p. 8.3.4.1.) 
• Konstrukcja nawierzchni (typ N3): 

o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5: 20 cm 
o podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P: 8 cm 
o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 6 cm 
o warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 

8.1.4.1. Ulepszone podłoże 
 

Zaprojektowano następujące konstrukcje ulepszonego podłoża (doprowadzenie podłoża do nośności E2 = 
min. 100 MP):  
Podłoże dla grupy nośności G1-G4 

Konstrukcja I ulepszonego podłoża (grupa nośności G1): 

• podłoże gruntowe 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 15 cm 
• konstrukcja nawierzchni 

 
Konstrukcja II ulepszonego podłoża (grupa nośności G2): 

• podłoże gruntowe 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 28 cm 
• konstrukcja nawierzchni 

 
Konstrukcja III ulepszonego podłoża (grupa nośności G4): 

• podłoże gruntowe 
• geotkanina separacyjna 



• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• konstrukcja nawierzchni 

 
Grunty spoiste w stanie plastycznym i nasypy niekontrolowane (G4*) 

Zgodnie z KTKNPiP grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikują się do grupy 
nośności G4 i wymagają zaprojektowania indywidualnego rozwiązania konstrukcji ulepszonego podłoża.  
Zgodnie z zaleceniami KTKNPiP, zaprojektowano indywidualną konstrukcję ulepszonego podłoża. 
Zastosowano warstwę mieszanki niezwiązanej stabilizowaną georusztem trójosiowym. Zrezygnowano z 
zastosowania rozwiązań wykorzystujących warstwy stabilizowane spoiwami, gdyż w warunkach 
występowania słabonośnego podłoża z gruntów plastycznych i miękkoplastycznych warstwy 
stabilizowane spoiwem mają tendencję do przyspieszonego pękania, często nawet pod wpływem ruchu 
budowlanego. 
Nasyp niebudowlany charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem budowy oraz zmiennością parametrów. 
Nasypy niebudowlane nie nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektu i nie kwalifikują się do 
grupy nośności G4. Wymagają zaprojektowania indywidualnego rozwiązania konstrukcji ulepszonego 
podłoża.  
W przypadku występowania gruntów spoistych w stanie plastycznym oraz warstwy nasypów 
niekontrolowanych należy zastosować następującą konstrukcję: 
 
Konstrukcja IV ulepszonego podłoża (grupa nośności G4*): 

• podłoże gruntowe 
• geotkanina separacyjna 
• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 
• georuszt trójosiowy* 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• konstrukcja nawierzchni 

 
* - jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się zastosowanie georusztu dwuosiowego. W takim 
przypadku grubość warstwy podbudowy pomocniczej należy zwiększyć o 10 cm. 
 
Grunty organiczne 

Na odcinkach, na których w podłożu występują grunty organiczne, rozróżniono trzy sytuacje wymagające 
różnego podejścia: 

a) Zalegające bezpośrednio przy powierzchni terenu warstwy gruntów organicznych o stosun-
kowo niewielkiej miąższości (do 3 m). W takim przypadku należy wykonać wymianę gruntu. 

b) Warstwy gruntów organicznych zalegające pod istniejącym nasypem. W takim przypadku 
można przyjąć założenie, że grunty te uległy konsolidacji, i w związku z tym, że nie są pro-
jektowane istotne podniesienia niwelety, można je pozostawić w podłożu bez ryzyka wystą-
pienia dodatkowych osiadań. Wystarczającym zabezpieczeniem nowej nawierzchni jest za-
stosowanie dwuwarstwowego geomateraca. 

c) Nieskonsolidowane warstwy gruntów organicznych o znacznej miąższości, lokalnie przekra-
czającej 20 m. W takim przypadku zostanie zastosowana technologia przeciążenia z wyko-
rzystaniem drenów prefabrykowanych. Po zakończeniu konsolidacji bezpośrednio pod na-
wierzchnią zostanie wykonany podwójny geomaterac. 

 
Dla przypadków opisanych w podpunktach b) i c) należy zastosować następującą konstrukcję: 
 
Konstrukcja V ulepszonego podłoża (grunty organiczne w podłożu): 

• podłoże gruntowe 
• georuszt trójosiowy * 
• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 



• georuszt trójosiowy * 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• konstrukcja nawierzchni 

 
* - jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się zastosowanie georusztu dwuosiowego. W takim 
przypadku grubość warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej należy zwiększyć o 10 cm. 
 

8.1.4.2. Przyporządkowanie konstrukcji ulepszonego podłoża do odcinków drogi 

 
W Tabeli 1. przedstawiono przyporządkowanie konstrukcji ulepszonego podłoża do 

poszczególnych odcinków. 
 
Tab.1. Przyporządkowanie konstrukcji ulepszonego podłoża do odcinków drogi 
 

km od km do długość grunt podłoża typ konstrukcji 

00+000 00+320 320 G2 
frezowanie  i 
ułożenie tylko 

warstwy ścieralnej 
00+320 00+630 310 G4* IV 

00+630 01+440 810 G2 II 

01+440 01+600 160 G4* IV 

01+600 01+870 270 ORG V 

01+870 02+480 610 G1 I 

02+480 03+570 1090 G4* IV 

03+570 03+850 280 G4 III 

03+850 05+420 1570 G4* IV 

05+420 05+610 190 ORG V 

05+610 06+140 530 G4 III 

06+140 06+360 220 G4* IV 

06+360 06+850 490 G4 III 

06+850 07+430 580 G4* IV 

07+430 07+930 500 G4 III 

07+930 09+400 1470 G4* IV 

09+400 10+840 1440 G4 III 

10+840 11+200 360 G1 I 

11+200 11+560 360 G4* IV 

11+560 11+820 260 ORG V 

11+820 12+390 570 G4* IV 

12+390 13+580 1190 ORG V 

13+580 14+830 1250 G4* IV 

14+830 14+870 40 ORG V 

14+870 16+250 1380 G4* IV 

16+250 16+310 60 ORG V 

16+310 16+690 380 G4* IV 

16+690 16+960 270 G4 III 

16+960 17+330 370 G4* IV 

17+330 18+720 1390 G1 I 



18+720 19+070 350 G4* IV 

19+070 19+520 450 G4 III 

19+520 20+780 1260 G1 I 

20+780 20+930 150 ORG V 

20+930 21+030 100 G4* IV 

21+030 21+190 160 G1 I 

21+190 21+390 200 ORG V 

21+390 21+580 190 G4* IV 

21+580 21+930 350 G4 III 

21+930 22+540 610 G4* IV 

22+540 22+900 360 G4 III 

22+900 26+450 3550 G4* IV 

26+450 26+880 430 G4 III 

26+880 27+270 390 G4* IV 

27+270 28+840 1570 ORG DO 20m V+DRENAŻ 
 
Poszczególne typy konstrukcji ulepszonego podłoża należy zastosować na poszczególnych odcinkach 
zgodnie z Tabelą 1. Typ konstrukcji ulepszonego podłoża nie w każdym miejscu odpowiada grupie 
nośności podłoża – w celu uproszczenia technologii i uniknięcia częstych zmian konstrukcji niektóre 
krótkie odcinki włączono do odcinków sąsiednich (zawsze kwalifikując grunty „w dół” – do gorszej 
grupy nośności).  

 
Konstrukcje ulepszonego podłoża zaprojektowano dla nośności min. E2 ≥ 15 MPa. W przypadku, jeżeli 
nośność podłoża na danym odcinku będzie niższa, od minimalnej, Wykonawca doprowadzi podłoże do 
zakładanej nośności E2 = min. 15 MPa w dowolny wybrany przez siebie sposób (np. poprzez stabilizację 
gruntu metodą „na miejscu” cementem, wapnem lub innym środkiem chemicznym czy lokalną wymianę 
gruntu). 

 
8.1.4.3. Przyjęte konstrukcje nawierzchni  

 
K1. Konstrukcja nawierzchni na obszarze niezamieszkałym (KR3, grupa nośności G4*): 

• podłoże E2 = 15 MPa 
• geotkanina separacyjna 
• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 
• georuszt trójosiowy 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE: 18 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 7 cm 
• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 

K2. Konstrukcja nawierzchni na obszarze niezamieszkałym (KR3, grupa nośności G4): 

• podłoże E2 = 25 MPa 
• geotkanina separacyjna 
• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE: 18 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 7 cm 
• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 
K3. Konstrukcja nawierzchni na obszarze niezamieszkałym (KR3, grupa nośności G1): 



• podłoże E2 = 80 MPa 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 15 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE: 18 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 7 cm 
• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 
K4. Konstrukcja nawierzchni na obszarze zamieszkałym (KR3, grupa nośności G4*): 

• podłoże E2 = 15 MPa 
• geotkanina separacyjna 
• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 
• georuszt trójosiowy 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5: 20 cm 
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P: 6 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 5 cm 
• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 

K5. Konstrukcja nawierzchni na obszarze zamieszkałym (KR3, grupa nośności G4): 

• podłoże E2 = 25 MPa 
• geotkanina separacyjna 
• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5: 20 cm 
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P: 6 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 5 cm 
• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 
K6. Konstrukcja nawierzchni na obszarze zamieszkałym (KR3, grupa nośności G1): 

• podłoże E2 = 80 MPa 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 15 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5: 20 cm 
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P: 6 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 5 cm 
• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 
K7. Konstrukcja nawierzchni na obszarze zamieszkałym (KR4, grupa nośności G4*): 

• podłoże E2 = 15 MPa 
• geotkanina separacyjna 
• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 
• georuszt trójosiowy 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5: 20 cm 
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P: 8 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 6 cm 
• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 

K8. Konstrukcja nawierzchni na obszarze zamieszkałym (KR4, grupa nośności G2): 

• podłoże E2 = 50 MPa 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 28 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5: 20 cm 
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P: 8 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 6 cm 



• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 
 
K9. Konstrukcja nawierzchni na obszarze niezamieszkałym (KR3, grupa nośności G4* (org)): 

• podłoże E2 = 15 MPa 
• geotkanina separacyjna 
• georuszt trójosiowy 
• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 
• georuszt trójosiowy 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE: 18 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 7 cm 
• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 
K10. Konstrukcja nawierzchni na obszarze zamieszkałym (KR3, grupa nośności G4* (org)): 

• podłoże E2 = 15 MPa 
• geotkanina separacyjna 
• georuszt trójosiowy 
• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 
• georuszt trójosiowy 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5: 20 cm 
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P: 6 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 5 cm 
• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 
K11. Konstrukcja nawierzchni na obszarze zamieszkałym (KR4, grupa nośności G4* (org)): 

• podłoże E2 = 15 MPa 
• geotkanina separacyjna 
• georuszt trójosiowy 
• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%: 30 cm 
• georuszt trójosiowy 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>80%: 25 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5: 20 cm 
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P: 8 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 6 cm 
• warstwa ścieralna z SMA8: 4 cm 

 

8.1.4.4. Zestawienie konstrukcji nawierzchni dla całego odcinka drogi  

 
W Tabeli 2 przedstawiono przyporządkowanie konstrukcji ulepszonego podłoża i konstrukcji 

nawierzchni do poszczególnych odcinków. 
 

KM od KM do 
Długość 
odcinka 

Grupa 

nośności 

podłoża 

Typ konstrukcji 

ulepszonego 

podłoża 

Typ 

konstrukcji 

nawierzchni 

Konstrukcja 

Nr 

00+000 00+340 340 Frezowanie i ułożenie tylko warstwy ścieralnej 

00+340 00+630 290 G4* IV N3 K7 

00+630 01+440 810 G2 II N3 K8 

01+440 01+600 160 G4* IV N3 K7 

01+600 01+650 50 ORG V N3 K11 



01+650 01+870 220 ORG V N1 K9 

01+870 02+480 610 G1 I N1 K3 

02+480 03+570 1090 G4* IV N1 K1 

03+570 03+850 280 G4 III N1 K2 

03+850 05+420 1570 G4* IV N1 K1 

05+420 05+610 190 ORG V N1 K9 

05+610 06+140 530 G4  III N1 K2 

06+140 06+360 220 G4* IV N1 K1 

06+360 06+899 539 G4 III N1 K2 

06+899 07+283 385 odcinek wyłączony z opracowania 

07+283 07+430 147 G4* IV N1 K1 

07+430 07+930 500 G4 III N1 K2 

07+930 09+400 1470 G4* IV N1 K1 

09+400 10+840 1440 G4 III N1 K2 

10+840 11+160 320 G1 I N1 K3 

11+160 11+560 400 G4* IV N2 K4 

11+560 11+750 190 ORG V N2 K10 

11+750 11+820 70 ORG V N1 K9 

11+820 12+390 570 G4* IV N1 K1 

12+390 13+270 880 G4 III N1 K2 

13+270 13+580 310 G4 III N2 K5 

13+580 13+920 340 G4* IV N2 K4 

13+920 14+830 910 G4* IV N1 K1 

14+830 14+870 40 ORG V N1 K9 

14+870 16+250 1380 G4* IV N1 K1 

16+250 16+310 60 ORG V N1 K9 

16+310 16+690 380 G4* IV N1 K1 

16+690 16+960 270 G4 III N1 K2 

16+960 17+330 370 G4* IV N1 K1 

17+330 18+720 1390 G1 I N1 K3 

18+720 19+070 350 G4* IV N1 K1 

19+070 19+520 450 G4 III N1 K2 

19+520 20+280 760 G1 I N1 K3 

20+280 20+780 500 G1 I N2 K6 

20+780 20+930 150 ORG V N2 K10 

20+930 21+145 215 G4* IV N2 K4 

21+145 21+390 245 ORG V N1 K9 

21+390 21+580 190 G4* IV N1 K1 

21+580 21+930 350 G4 III N1 K2 

21+930 22+540 610 G4* IV N1 K1 

22+540 22+900 360 G4 III N1 K2 

22+900 23+900 1000 G4* IV N1 K1 

23+900 24+250 350 G4* IV N2 K4 

24+250 26+540 2290 G4* IV N1 K1 



26+540 26+880 340 G4 III N2 K5 

26+880 27+270 390 G4* IV N2 K4 

27+270 28+180 910 DRENAŻ V N2 K10 

28+180 28+840 660 ORG V N1 K9 

Tabela 2. Przyporządkowanie konstrukcji ulepszonego podłoża i konstrukcji nawierzchni do odcinków 
drogi 

 
Na poniższych odcinkach należy wykonać przypowierzchniową wymianę gruntów organicznych: 
 

• 13+110 do 13+250 
• 13+515 do 13+580 
• 15+760 do 15+820 
• 20+410 do 20+440 
• 26+950 do 26+990 
• 27+080 do 27+140 

 
Zakres wymiany gruntu dla każdego przekroju należy określić zgodnie z poniższym schematem, gdzie H 
to grubość warstwy wymienianego gruntu:  
 

2:1

2:
1

grunty nienośne

grunty nośne

 
Rozwiązanie z konsolidacją z drenami prefabrykowanymi według odrębnego opracowania należy 
wykonać na odcinku od km 27+270 do km 28+180. 
 

8.1.4.5. Konstrukcja nawierzchni na odcinku od km 28+180 do km 28+840 

 
Na w/w odcinku drogi zalegają warstwy gruntów organicznych o znacznej miąższości, lokalnie przekra-
czającej 20 m. W takim przypadku zostanie zastosowana technologia przeciążenia z wykorzystaniem dre-
nów prefabrykowanych. Po zakończeniu konsolidacji bezpośrednio pod nawierzchnią zostanie wykonany 
podwójny geomaterac. 
Ze względu na występowanie w podłożu słabonośnych i bardzo ściśliwych gruntów organicznych 
projektowana konstrukcja nie może zostać posadowiona bezpośrednio. Posadowienie konstrukcji 
bezpośrednio, bez dodatkowych zabiegów, groziłoby wystąpieniem znacznych osiadań i deformacji 
nawierzchni w okresie eksploatacji drogi. 
W miejscach znacznej miąższości warstw gruntów organicznych wzmocnienie podłoża zostało 
zaprojektowane poprzez jego konsolidację z zastosowaniem drenów prefabrykowanych VD i nasypu 
przeciążającego lub konsolidacji próżniowej MV. W miejscach, gdzie warstwy gruntów organicznych są 
niewielkiej miąższości, zaprojektowano wykonanie tylko geomateraca z kruszywa stabilizowanego 
georusztem trójosiowym. 
 
Tabela 3. Zakres zastosowanego rodzaju wzmocnienia podłoża dla odcinków drogi  



km od  km do technologia 

27+280 
 

27+430 dreny prefabrykowane z nasypem przeciążającym 

27+710 
 

28+180 konsolidacja próżniowa MV  

 
Na pozostałym odcinku od km 28+180 do km 28+840 zaprojektowano wykonanie geomateraca z 
kruszywa stabilizowanego georusztem trójosiowym. 

 

8.1.4.6. Sprawdzenie warunku mrozoodporności nawierzchni 

 
Grupa 

nośności 

podłoża 

Kategoria 

ruchu 

Rodzaj podbudowy 

zasadniczej 

Wymagana 

grubość 
konstrukcji 

[cm] 

Łączna 

grubość 
nawierzchni i 

ulepszonego 

podłoża [cm] 

Spełnienie 

warunku 

mrozoodporności 

G2 KR4 Beton asfaltowy 
+kruszywo 

66 66 TAK 

G4 KR4 Beton asfaltowy 
+kruszywo 

90 93 TAK 

G4 KR3 Beton asfaltowy 
+kruszywo 

84 90 TAK 

G4 KR3 MCE 84 84 TAK 

Tabela 4. Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

 

8.1.5. Transport publiczny 

 
W celu obsługi pasażerów zaprojektowano następujące zatoki autobusowe: 
 

− km 0+196,85 (strona lewa, ul. Kościuszki w Braniewie) 
− km 0+292,18 (strona prawa, ul. Kościuszki w Braniewie w miejscu istniejącej zatoki) 
− km 1+444,75 (strona lewa, przy ul. Kolejowej w Braniewie) 
− km 1+516,10 (strona prawa, przy ul. Kolejowej w Braniewie) 
− km 3+561,83 (strona lewa, m. Bobrowiec) 
− km 3+691,02 (strona prawa, m. Bobrowiec) 
− km 4+623,82 (strona lewa, skrzyżowanie z DP 1314N) 
− km 4+824,54 (strona prawa, skrzyżowanie z DP 1314N) 
− km 6+250,15 (strona lewa, m. Maciejewo) 
− km 6+339,18 (strona prawa, m. Maciejewo) 
− km 7+530,52 (strona lewa) 
− km 7+609,45 (strona prawa) 
− km 8+644,00 (strona lewa, skrzyżowanie z DG 110007N) 
− km 8+737,38 (strona prawa, skrzyżowanie z DG 110007N) 
− km 9+960,63 (strona lewa) 
− km 10+034,66 (strona prawa) 
− km 11+156,65 (strona lewa, m. Lipowina) 
− km 11+380,96 (strona prawa, m. Lipowina) 
− km 13+711,54 (strona lewa, m. Wola Lipowska) 



− km 13+786,08 (strona prawa, m. Wola Lipowska) 
− km 16+357,30 (strona lewa) 
− km 16+459,05 (strona prawa) 
− km 16+984,06 (strona lewa, skrzyżowanie z DG 113001N) 
− km 17+080,73 (strona prawa, skrzyżowanie z DG 113001N) 
− km 19+156,06 (strona lewa, skrzyżowanie z DP 1397N) 
− km 19+266,42 (strona prawa, skrzyżowanie z DP 1397N) 
− km 20+548,01 (strona lewa, m. Piotrowiec) 
− km 20+747,32 (strona prawa, m. Piotrowiec) 
− km 22+696,10 (strona lewa) 
− km 22+769,56 (strona prawa) 
− km 24+104,20 (strona lewa, m. Sawity) 
− km 24+219,74 (strona prawa, m. Sawity) 
 

W rejonie projektowanych zatok autobusowych przewiduje się budowę odcinków chodników, które będą 
zapewniać bezpieczne dojścia do przystanków autobusowych. Nie przewiduje się wyznaczania przejść 
dla pieszych na odcinkach drogi zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym. 
 
Parametry zatoki autobusowej: 
 
- szerokość zatoki 3,00 m 
- skos klina wjazdowego 1:8 
- skos klina wyjazdowego 1:4 
- promień wyokrąglenia załamań 30,00 m 
 

8.1.6. Budowa i przebudowa skrzyżowań 

 
Przewiduje się przebudowę następujących skrzyżowań: 
W związku z projektowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej na odcinku od km 26+600 do km 
26+840,80, przewiduje się budowę nowych skrzyżowań. 

• Km 0+000,00 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki z ul. Królewiecką, dr. krajową nr 54       
kl. GP. 

• Km 0+079,76 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki z ul. Łącznikową, dr. gminną nr 202018N 
kl. D 

• Km 0+084,58 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki z ul. Kościelną, dr. powiatową nr 2316N 
kl. L 

• Km 0+165,66 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki z ul. Wąską, dr. gminną nr 202030N kl. D 
• Km 0+239,99 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej, dr. powiatową nr 

2306N kl. L 
• Km 0+322,42 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki z ul. Kościuszki II, dr. gminną nr 

202033N kl. D 
• Km 0+329,39 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki z ul. Malinową, dr. powiatowa nr 2320N 

kl. L 
• Km 0+399,74 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki z ul. Skośną, dr. powiatową nr 2340N      

kl. L 
• Km 0+409,41 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki z ul. Traugutta, dr. powiatową nr 2344N 

kl. L 
• Km 0+598,20 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki ul. Skośną, dr. powiatową nr 2340N kl. L 
• Km 0+745,74 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kościuszki z ul. Szkolną, dr. powiatową nr 1314N   

kl. L 



• Km 0+928,34 - skrzyżowanie DW507 – ul. Kolejowej z ul. Olsztyńską, dr. powiatową nr 1385N 
kl. G 

• Km 3+771,82 - skrzyżowanie DW507 z drogą gminną nr 110006N kl. D 
• Km 4+715,14 - skrzyżowanie DW507 z drogą na Świętochowo, dr. powiatową nr 1314N kl. L 
• Km 8+691,79- skrzyżowanie DW507 z drogą gminną do Zakrzewca nr 110007N kl. D 
• Km 10+858,64 - skrzyżowanie DW507 z drogą powiatową nr 1383N kl. L 
• Km 11+489,44 - skrzyżowanie DW507 z drogą powiatową nr 1391N kl. Z 
• Km 13+861,94 - skrzyżowanie DW507 z drogą gminną w Woli Lipowskiej na Mikołajewo        

nr 110010N, kl. D 
• Km 17+035,11 - skrzyżowanie DW507 z drogą gminną w Białczynie na Gajle nr 113001N, kl. D 
• Km 19+207,78 - skrzyżowanie DW507 z drogą powiatową na Zagaje - Pakosze nr 1397N kl. Z 
• Km 20+822,15 - skrzyżowanie DW507 z drogą powiatową nr 1334N kl. L 
• Km 23+931,44 - skrzyżowanie DW507 z drogą gminną w Sawitach na Gaudyny nr 113007N,   

kl. D 
• Km 27+998,15 - skrzyżowanie DW507 typu rondo z DW510 na Lelkowo kl. Z i drogą gminną na 

Pieniężno, ul. Królewiecką - drogą powiatową nr 2376N, kl. D 
• Km 28+530,20 - skrzyżowanie DW507 z ul. Generalską DW507, kl. G 

W km 26+673,56 projektowane jest skrzyżowanie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 507 z 
projektowanym jej nowym przebiegiem (obwodnica Pieniężna). Projektowane jest skrzyżowanie 
skanalizowane. Na wlocie drogi podporządkowanej przewiduje się wykonanie wysepki kierunkowej w 
krawężnikach. Na skrzyżowaniu będzie zjazd z projektowanej obwodnicy do Pieniężna od strony 
Braniewa. 
Od km 26+600 do km 27+998,15 droga wojewódzka nr 507 będzie przebiegać po nowym śladzie. 
Projektuje się nowy odcinek drogi (obwodnica Pieniężna). 
W km 27+998,15 koniec projektowanej obwodnicy Pieniężna łączy się z obecną drogą wojewódzką nr 
510. W tym miejscu projektowane jest skrzyżowanie typu „rondo”. Projektuje się rondo o czterech 
wlotach. Do ronda podłączona będzie droga wojewódzka nr 507 (dwa wloty), droga wojewódzka nr 510 
(jeden wlot) oraz ulica Królewiecka.  
Od km 27+988,15 do km 28+840,80 droga wojewódzka nr 507 będzie przebiegać po śladzie drogi 
wojewódzkiej nr 510. W km 28+530,20 projektowana jest przebudowa skrzyżowania z ulicą Generalską. 
W związku ze zmianą przebiegu drogi wojewódzkiej nr 507 nastąpi zmiana głównego kierunku ruchu na 
tym skrzyżowaniu. Obecny główny kierunek jest w stronę centrum miasta (ul. Generalska). Po zmianie 
głównym kierunkiem będzie trasa drogi wojewódzkiej nr 507 (na wprost). Wobec powyższego na wlocie 
ulicy Generalskiej projektowana jest wysepka kierunkowa. Od strony skrzyżowania z droga wojewódzką 
nr 512 projektowany jest dodatkowy pas ruchu (lewoskręt w      ul. Generalską).  
W km 27+217,60 z projektowaną obwodnicą Pieniężna krzyżuje się szlak rowerowy Green Velo. Szlak 
Green Velo przebiega po istniejącej drodze gruntowej. Przewiduje się budowę skrzyżowania zwykłego 
zapewniającego przejazd po drodze gruntowej zarówno pojazdów samochodowych jak i rowerów.  
W rejonie projektowanego skrzyżowania w km 27+998,15 (rondo), w celu zapewnienia dojazdu do 
działek należy wybudować odcinek drogi dojazdowej. Droga dojazdowa będzie podłączona do ul. 
Królewieckiej.  

 

8.1.7. Infrastruktura dla rowerzystów 

 

Zakres rozbudowy drogi wojewódzkiej nie przewiduje budowy nowych odcinków ścieżek rowerowych. 
Projektowany jest jedynie odcinek ciągu pieszo-rowerowego w mieście Braniewo na ul. Kościuszki na 
odcinku od skrzyżowania z dk54 do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową Green Velo, która przecina 
ulicę Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Malinową. Na odcinku ulicy Kościuszki między 
skrzyżowaniem z ul. Malinową, a ul. Traugutta przewiduje się wydzielenie istniejącego przebiegu ścieżki 
rowerowej Green Velo poprzez wykonanie jej nawierzchni w kolorze czerwonym. 



Istniejący szlak rowerowy Green Velo przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od km 3+387 do 
km 3+760. Szlak rowerowy przebiega w pasie drogi wojewódzkiej po jej lewej stronie. Nie przewiduje 
się przebudowy nawierzchni szlaku rowerowego. Jego przebieg nie będzie kolidował z planowaną 
rozbudową drogi.  
Istniejący szlak rowerowy Green Velo przecina w km 27+217,60 projektowaną obwodnicą Pieniężna. 
Szlak Green Velo przebiega po istniejącej drodze gruntowej. Przewiduje się budowę skrzyżowania 
zwykłego zapewniającego przejazd po drodze gruntowej zarówno pojazdów samochodowych jak i 
rowerów.  

 

8.1.8. Infrastruktura dla pieszych 

 
Na odcinku przebiegu drogi wojewódzkiej przez miasto Braniewo przewiduje się odtworzenie istnieją-
cych chodników. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w miarę możliwości szerokość istnieją-
cych chodników została zwiększona (obecnie na tych odcinkach występują chodniki o szerokości poniżej 
1,0m). Zaprojektowane zostały także chodniki w poszczególnych miejscowościach przez które przebiega 
droga wojewódzka. Zakres projektowanych chodników został szczegółowo opisany w pkt. 8.3.2. 
W rejonie projektowanych zatok autobusowych projektuje się budowę odcinków chodników, które będą 
zapewniać bezpieczne dojścia do przystanków autobusowych. 

 

 

 

 

8.1.9. Zjazdy z drogi wojewódzkiej 

 
Zakres rozbudowy drogi wojewódzkiej obejmuje przebudowę wszystkich istniejących zjazdów. 
Parametry zjazdów dostosowane zostały do stanu istniejącego. Projektuje się zjazdy o szerokości 
nawierzchni nie mniejszej niż obecna szerokość zjazdów (uzgodniona przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich). Na obszarach zabudowanych szerokości zjazdów zostały dostosowane do szerokości 
istniejących bram wjazdowych na poszczególne posesje. Projektuje się nawierzchnie zjazdów wykonać 
do granicy pasa drogi wojewódzkiej. Na obszarach leśnych lokalizację i parametry zjazdów zostały 
uzgodnione z Nadleśnictwami. 

 

8.1.10. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 
8.1.10.1. Bariery drogowe 

 
W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w miejscach, w których zjechanie pojazdu 
poza krawędź drogi w dużym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi zastosowano bariery 
drogowe. Dopuszcza się do stosowania konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano cer-
tyfikat zgodności z normą EN1317 na podstawie testów zderzeniowych. 
 

8.1.10.2. Nawierzchnie z płyt wskaźnikowych 
 

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa komunikacji pieszej osób niedowidzących i niewidomych, 
na odcinku miejskim w Branieie zastosowano nawierzchnie z płyt wskaźnikowych w formie opasek przed 
przejściami. Nawierzchnia wykonana jest z płytek ostrzegawczych z polimerobetonu z wypustkami okrą-
głymi koloru żółtego. 
 

8.1.10.3. Organizacja ruchu 
 

Dla całego przebudowywanego układu drogowego zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe. 
 



8.1.10.4. Wyspy redukujące prędkość 
 

W km 20+975 na wjeździe do miejscowości Piotrowiec od strony Pieniężna została zaprojektowana 
wyspa redukująca prędkość pojazdów. Wyspa została zaprojektowana jako niesymetryczna (ogranicza 
prędkość tylko pojazdów wjeżdżających do miejscowości Piotrowiec).  

 
8.1.10.5. Punkt kontrolny z miejscem do ważenia pojazdów 

 
Punkt kontrolny z miejscem do ważenia pojazdów został zaprojektowany na odcinku drogi lokalnej 
umiejscowionej w pobliżu projektowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 507 z drogą 
wojewódzką nr 510 (rondo na końcu obwodnicy Pieniężna). W stanie obecnym odcinek drogi lokalnej, na 
którym zaplanowano punkt kontroli pojazdów posiada nawierzchnię gruntową. Planowane jest 
wykonanie nawierzchni bitumicznej na tym odcinku drogi. Punkt kontrolny został zaprojektowany 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie. 
Lokalizacja miejsca kontroli pojazdów zapewnia skierowanie do niego pojazdów dojeżdżających do 
skrzyżowania z każdego kierunku.  

 

8.2. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE 

 

8.6.1. Sieć elektroenergetyczna napowietrzna wysokiego napięcia 
 
W obszarze opracowania występują skrzyżowania linii napowietrznych wysokiego napięcia z 
projektowanym układem drogowym, które nie wymagają przebudowy. W obszarze skrzyżowań rzędne 
projektowanej drogi nie ulegną zmianie w stosunku do drogi istniejącej. W projekcie budowlano - 
wykonawczym zostaną przedstawione profile linii potwierdzające wymaganą wysokość zwieszenia 
przewodów. 
 

8.6.2. Sieć elektroenergetyczna kablowa średniego napięcia 

 
W obszarze opracowania wystąpiły kolizje linii kablowych średniego napięcia z projektowanym układem 
drogowym. W celu likwidacji kolizji projektuje się wykonanie wstawek kablowych zakończonych 
mufami kablowymi, których lokalizacja i trasa została pokazana na planach sytuacyjnych. Należy 
zastosować kable jednożyłowe typu  XRUHAKXS o przekroju takim jak w stanie istniejącym. Przy 
połączeniach z kablami trójżyłowymi HAKFtA należy zastosować mufy przejściowe natomiast przy 
połączeniach z kablami jednożyłowymi mufy przelotowe. W obszarach skrzyżowania projektowanego 
kabla z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu zastosować rury osłonowe karbowane, 
dwuścienne o średnicy Ø160. Skrzyżowania z jezdniami zabezpieczyć rurami osłonowymi 
gładkościennymi Ø160/9,1 natomiast przy skrzyżowaniach linii kablowej z układem drogowym należy 
ułożyć przepusty rezerwowe z rur gładkościennych Ø160/9,1. 
Przebudowie podlega: 

• - kolizja 2.35 Odgałęzienie [SN] - Braniewo Gdańska - Śródmieście [8016] - typ HAKnFta 3x120 
- przebudowa kolizji polega na wykonaniu dwóch muf przelotowych MP1.35 i MP2.35 oraz uło-
żeniu nowego odcinka kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm2  o długości 21m. Przy krzyżowaniu się 
z innymi sieciami projektowany kabel zabezpieczyć dwuścienną rurą karbowaną, ścianka ze-
wnętrzna karbowana, ścianka wewnętrzna gładka o odporności na ściskanie 450N oraz sztywno-
ści obwodowa 9 kN/m2 ø160 o odcinkach 6m i 11m. 

• - kolizja 2.42 Odgałęzienie [SN] - Braniewo Gdańska - Kościuszki [8024] - typ HAKnFta 3x120 
- przebudowa kolizji polega na wykonaniu dwóch muf przelotowych MP1.42 i MP2.42 oraz uło-
żeniu nowego odcinka kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm2 o długości 9m. 

• - kolizja 2.55 Odgałęzienie [SN] - Braniewo Garbarnia II - Wodociągi [12500] - typ HAKnFtA 
3x50 - przebudowa kolizji polega na wykonaniu dwóch muf przelotowych MP1.55 i MP2.55, 
ułożeniu nowego odcinka kabla 3xXRUHAKXS 1x50mm2 o długości 26m, oraz ułożenie pod 
modernizowaną drogą rurę osłonową dwuścienną sztywną o odporności na ściskanie 750N oraz 



sztywności obwodowa 18 kN/m2 ø160 o odcinku 11m. Dodatkowo należy zabezpieczyć istnieją-
cy kabel pod projektowanymi zjazdami rurą osłonową dwudzielną o odporności na ściskanie 
750N oraz sztywności obwodowa 10 kN/m2 ø160 o długościach 6m, 7m i 10m. 

Pozostałe odcinki wymienione w warunkach przebudowy nie wymagają przebudowy, ponieważ  nie 
wchodzą w zakres przebudowywanej drogi 
 

8.6.3. Sieć elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia 

 
W obszarze opracowania występują skrzyżowania linii napowietrznych średniego napięcia z 
projektowanym układem drogowym, które nie wymagają przebudowy. W obszarze skrzyżowań rzędne 
projektowanej drogi nie ulegną zmianie w stosunku do drogi istniejącej. W projekcie budowlano - 
wykonawczym zostaną przedstawione profile linii potwierdzające wymaganą wysokość zawieszenia 
przewodów. 
 

8.6.4. Sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia 

 
W obszarze opracowania wystąpiły kolizje linii kablowych niskiego napięcia z projektowanym układem 
drogowym. W celu likwidacji kolizji projektuje się wykonanie wstawek kablowych zakończonych 
mufami kablowymi, których lokalizacja i trasa została pokazana na planach sytuacyjnych. Należy 
zastosować kable o przekroju i typie typ wg standardów ENERGA. W obszarach skrzyżowania 
projektowanego kabla z istniejącym i 
projektowanym uzbrojeniem terenu zastosować rury osłonowe karbowane, dwuścienne o średnicy Ø110. 
Skrzyżowania z jezdniami zabezpieczyć rurami osłonowymi gładkościennymi Ø110/6,3 oraz należy 
ułożyć przepusty rezerwowe z rur gładkościennych Ø110/9,1. 
Przebudowie podlega: 

• kolizja 2.31 Obwód [nN] - Obwód 1499/300 [1499/300] - typ YAKXS 4x35 - przebudowa kolizji 
polega na zabezpieczeniu istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwudziel-
ną o odporności na ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 na odcinku 12m  

• kolizja 2.37 Obwód [nN] - Obwód 1363/300 [1363/300] - typ AKFtA 3x185+70, YAKY 4x120 - 
kabel relacji Stacja 1363 Braniewo Śródmieście - ZK 6309 wolnostojące przy budynku Ko-
ściuszki 7 - przebudowa kolizji polega na wykonaniu dwóch muf przelotowych MP1.37 i 
MP2.37, ułożeniu nowego odcinka kabla YAKXS 4x120mm2 o długości 25m, zabezpieczenie 
kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwuścienną sztywną o odporności na ściskanie 
750N oraz sztywności obwodowa 18 kN/m2 ø110 o łącznej długości L=18m oraz w miejscach 
skrzyżowaniach z innymi sieciami kabel zabezpieczyć dwuścienną rurą karbowaną, ścianka ze-
wnętrzna karbowana, ścianka wewnętrzna gładka o odporności na ściskanie 450N oraz sztywno-
ści obwodowa 9 kN/m2 ø110 o odcinkach 2m i 2m. 

• kolizja 2.38 Obwód [nN] - Obwód 1374-7456/5314 [1374-7456/5314] - typ AKFtA3x185+150, 
AKFtA 3x50+25 

a) kabel relacji ZK 7456 na budynku Kościuszki 21 - ZK 6301Kościuszki 54 - przebudowa kolizji polega 
na przełożeniu istniejącego kabla po nowej trasie oraz zabezpieczeniu istniejącego kabla pod 
modernizowaną drogą rurą osłonową dwudzielną o odporności na ściskanie 250N oraz sztywności 
obwodowa 5 kN/m2 ø110 o odcinkach 9m i 11m  
b) kabel relacji ZK 7456 na budynku Kościuszki 21 - Stacja 1374 - przebudowa kolizji polega na 
zabezpieczeniu istniejącego kabla pod modernizowaną drogą (wjazdami) rurą osłonową dwudzielną o 
odporności na ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o odcinkach 5m i 5m. 

• kolizja 2.39 Obwód [nN] - Obwód 1352-5227 [1352-5211] - typ YAKY 4x120 - kabel relacji ZK 
5227 wolnostojące - ZK 5218 Kościuszki 93 - przebudowa kolizji polega na zabezpieczeniu ist-
niejącego kabla pod modernizowaną drogą (wjazdami) rurą osłonową dwudzielną o odporności 
na ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o odcinkach 10m i 8m. 

• kolizja 2.40 Obwód [nN] - Obwód 1352-5211 [1352-5211] - typ YAKY 4x120 - kabel relacji ZK 
5210 Kościuszki 109 - ZK 5211 Kościuszki 111- przebudowa kolizji polega na zabezpieczeniu 



istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwudzielną o odporności na ściska-
nie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 na odcinku 7m. 

• kolizja 2.43 Obwód [nN] - Obwód 1374-7406 [1374-7406] - typ YAKY 4x120 - kabel relacji 
Stacja 1374 - ZK 7406 na budynku Malinowa 1 - przebudowa kolizji polega na zabezpieczeniu 
istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwudzielną o odporności na ściska-
nie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o odcinkach 14m i 8m 

• kolizja 2.44 Obwód [nN] - Obwód 1374-7401 [1374-7401] - typ AKFtA 3x95+35 - kabel relacji 
Stacja 1374 - ZK 7401 na budynku Malinowa 6 - przebudowa kolizji polega na zabezpieczeniu 
istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwudzielną o odporności na ściska-
nie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o o odcinkach 14m i 8m 

• kolizja 2.48 Obwód [nN] - Obwód 1374-7431 [1374-7431] - typ YAKY 4x70, YAKY 4x120, 
YAKY 4x240, YAKY 4x95 - kabel relacji Stacja 1374 - ZK 7431 na budynku Kościuszki 69 - 
przebudowa kolizji polega na przełożeniu istniejącego kabla po nowej trasie przez ul. Traugutta 
oraz zabezpieczeniu istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwudzielną o 
odporności na ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o o odcinkach 12m i 
14m  

• kolizja 2.50 Obwód [nN] - Obwód 1374-7411 [1374-7411] - typ YAKY 4x95, YAKY 4x120, 
YAKY 4x50 - kabel YAKY 4x120 relacji ZK 7416 Kościuszki 82 - ZK 7417 Kościuszki 86 - 
przebudowa kolizji polega na zabezpieczeniu istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą 
osłonową dwudzielną o odporności na ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 
o odcinku 5m 

• kolizja2.54 Obwód [nN] - Obwód 1352-SK8 [1352-SK8] - typ YAKY 4x120, YAKY 4x25, YA-
KY 4x95, YAKXS 4x240, YAKY 4x120, YAKY 4x50, YAKY 4x35 - a) kabel YAKY 4x120 re-
lacji ZK 7422 Kościuszki 83 - ZK 7421 Kościuszki 94 - przebudowa kolizji polega na zabezpie-
czeniu istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwudzielną o odporności na 
ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o  długości 11m  

b) kabel YAKY 4x120 relacji SK8 Kościuszki 105A - ZK 5213 Kościuszki 106 - przebudowa kolizji 
polega na zabezpieczeniu istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwudzielną o 
odporności na ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o  długości 8m  
c) kabel YAKY 4x50 relacji SK8 Kościuszki 105A - ZK 5215 pomiędzy budynkami Kościuszki 110 i 
110A - przebudowa kolizji polega na zabezpieczeniu istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą 
osłonową dwudzielną o odporności na ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o  
długości 9m  
d) kabel YAKY 4x120 relacji ZK 5206 Kościuszki 95 - ZK 5209 Kościuszki 91 - przebudowa kolizji 
polega na zabezpieczeniu istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwudzielną o 
odporności na ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o  długości 5m  
e) kabel YAKY 4x120 relacji SK8 Kościuszki 105A - ZK 5210 Kościuszki 109 - przebudowa kolizji 
polega na zabezpieczeniu istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwudzielną o 
odporności na ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o  długości 13m  
f) kabel YAKY 4x95 relacji ZK 5202 Kościuszki 103 - ZK 5203 Kościuszki 97 -  przebudowa kolizji 
polega na zabezpieczeniu istniejącego kabla pod modernizowaną drogą rurą osłonową dwudzielną o 
odporności na ściskanie 250N oraz sztywności obwodowa 5 kN/m2 ø110 o odcinkach 7m i 10m  
Pozostałe odcinki wymienione w warunkach przebudowy nie wymagają przebudowy, ponieważ nie 
wchodzą w zakres przebudowywanej drogi. 
 

8.6.5. Sieć elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napięcia 

 
W obszarze opracowania wystąpiły kolizje linii napowietrznych niskiego napięcia z projektowanym 
układem drogowym. W celu likwidacji kolizji projektuję demontaż i budowę nowych słupów 
przelotowych wraz z odtworzeniem istniejące linii po nowym odcinku. Do przebudowy zastosować słupy 
z żerdzią wirowaną typu E. Na projektowanych słupach krańcowych należy zainstalować odgromniki 
oraz uziom odgromowy TP 2x10. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 10Ω. 
Przebudowie podlega: 



• kolizja 2.2 Obwód [nN] - Obwód 1514/200 [1514/200] - typ AsXSn 4x35 + oświetlenie (Sawity) 
- istniejący słup nr 310 ŻN pojedynczy przelotowy koliduje z projektowanym zjazdem, usunięcie 
kolizji polega na demontażu słupa i posadowienie nowego słupa wirowanego przelotowego 
E10,5/6 wraz z budową nowych odcinków kabla typu AsXSn 4x25 z oświetleniem. 

• kolizja 2.22 Obwód [nN] - Obwód 1449/300 [1449/300] - typ AsXSn 4x95 (Lipowina) - istnieją-
cy słup nr 310 ŻN bliźniaczy narożny koliduje z projektowanym zjazdem, usunięcie kolizji pole-
ga na demontażu słupa i posadowienie nowego słupa wirowanego przelotowego E10,5/10 wraz z 
budową nowych odcinków kabla typu AsXSn 4x95 

W pozostałych przypadkach skrzyżowania linii napowietrznych niskiego napięcia z projektowanym 
układem drogowym, nie wymagają przebudowy ponieważ rzędne projektowanej drogi nie ulegną zmianie 
w stosunku do drogi istniejącej. W projekcie budowlano - wykonawczym zostaną przedstawione profile 
linii potwierdzające wymaganą wysokość zawieszenia przewodów. 

 

8.7. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE DROGOWE 

 
Na obszarze przebudowy drogi funkcjonuje świetlenie będące w całości w eksploatacji i na majątku 
ENERGA SOPOT OŚWIETLENIE. Wyjątkiem jest 10latarń stylowych w m. Braniewo które są 
własnością gminy Braniewo i w eksploatacji ENERGA SOPOT OŚWIETLENIE. 
Miejsca przewidywanych zabezpieczeń na istniejących liniach kablowych oraz trasy nowych odcinków 
linii napowietrznych i kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania. 
Długości i rodzaje kabli, oraz zastosowanych osłon rurowych dla poszczególnych typy słupów i linii 
przedstawiono na szkicach sytuacyjnych (schematach ideowych). 
Przed przystąpieniem do przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych należy w miejscu kolizji 
wykonać przekopy próbne i przeprowadzić identyfikacje kabli.  
Prace te i prace na sieci napowietrznej należy wykonać w porozumieniu z odpowiednim służbami 
ENERGA po bezpiecznym przygotowaniu miejsca pracy. Przy przebudowie należy stosować się do 
wymogów normy PN-76/E-05125 i PN/E-05100-1, i standardów obowiązujących na terenie ENERGA.  
Roboty sieciowe i kablowe podlegają tyczeniu geodezyjnemu przed i po wykonaniu robót. Przy 
przebudowie należy stosować się do wymogów normy PN/E-05125:1976 i i PN/E-05100-1 oraz 
standardów obowiązujących na terenie ENERGA. 
 
BRANIEWO 

 
W miejscowości Braniewo przewiduje się:  
Demontaż: 
10 kompletnych stylowych latarń ROSA – stanowiących własność Gminy BRANIEWO. 
Uwaga: oprawa LED AMPERA MIDI zainstalowana na słupie stylowym nr 201 podlega demontażowi a 
stanowi własność ENERGA OŚWIETLENIE SOPOT. 
20 latarń WZ z oprawami sodowymi (SGS), zlokalizowanymi w ul. Kościuszki, Dworcowej i Kolejowej - 
stanowiących własność ENERGA OŚWIETLENIE SOPOT. 
W tym naświetlacza PHILIPS 150W na słupie nr 109. 
Zdemontowane materiały przekazać właścicielom – Urząd Miasta i Gminy Braniewo i ENERGA 
OŚWIETLENIE SOPOT RUO Młynary lub postąpić zgodnie z ich dyspozycją.  
Sieć oświetleniowa stanowiąca własność ENERGA OŚWIETLENIE SOPOT –  
Obwód nr 1 YAKY 4x35 zasilany z TO-1374 – w miejscach demontażu latarń wykonać mufy 
przelotowe. W miejscach zmiany geometrii ulic kable zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi fi 
75mm. Również w miejscach występowania kolizji z projektowaną geometria drogi przewiduje się 
wykonanie nowych odcinków linii kablowych kablem YAKXS 4x35mm2. 
Linie wykonać zgodnie wymaganiami normy PN/E-0125:1976. Kable na skrzyżowaniu z jezdniami 
osłonić rurami 75mm o sztywności obwodowej min 9 kN/m2 a na skrzyżowaniu z innymi urządzeniami 
podziemnymi osłonić rurami 75mm o sztywności obwodowej min 7 kN/m2. Przerzut przodem 
izolowanym ze słupa  



Obwód nr 2 YAKY 4x35 zasilany z TO-1374 – w miejscach demontażu latarń wykonać mufy 
przelotowe. W miejscach zmiany geometrii ulic kable zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi fi 
75mm. Również w miejscach występowania kolizji z projektowaną geometria drogi przewiduje się 
wykonanie nowych odcinków linii kablowych kablem YAKXS 4x35mm2  
w tym od zdemontowanej latarni 210 do istniejącej latarni w ul. Gdańskiej i od niej do latarni w ul. 
Królewieckiej (przez ul. Kościuszki). Linie wykonać zgodnie wymaganiami normy PN/E-0125:1976. 
Kable na skrzyżowaniu z jezdniami osłonić rurami 75mm o sztywności obwodowej min 9 kN/m2 a na 
skrzyżowaniu z innymi urządzeniami podziemnymi osłonić rurami 75mm o sztywności obwodowej min 7 
kN/m2. Odtworzony obwód zapewni zasilanie oświetlenia ulicznego w kierunku placu Piłsudzkiego ul. 
Gdańskiej i Królewieckiej. 
Poza wyżej opisanym zakresem nie przewiduje się innych robót na sieci ENERGA OŚWIETLENIE 
SOPOT w m. Braniewo. 
 
MACIEJEWO 

 
W miejscowości Maciejewo przewiduje się:  
Demontaż jednej oprawy LED (AMPERA MIDI) na słupie nr 301 od strony drogi 507 pozostawiając 
oprawę skierowaną w stronę drogi dojazdowej. 
Wraz z demontażem oprawy zdemontować również wysięgnik, skrzynkę bezpiecznikową i połączenia do 
oprawy. 
Zdemontowane materiały przekazać do ENERGA OŚWIETLENIE SOPOT RUO Młynary.  
Poza wyżej opisanym zakresem nie przewiduje się innych robót na sieci ENERGA OŚWIETLENIE 
SOPOT w m. Maciejewo. 
 
 
LIPOWINA 

 

W miejscowości Lipowina przewiduje się przeniesienie istniejącej oprawy LED wraz z wysięgnikiem i 
skrzynką z zabezpieczeniem wraz z przestawianym słupem nr 310 linii napowietrznej ENERGA 
OPERATOR. Przestawienie słupa wynika z przebudowy geometrii skrzyżowania. 
Poza wyżej opisanym zakresem nie przewiduje się innych robót na sieci ENERGA OŚWIETLENIE 
SOPOT w m. Lipowina. 
 
WOLA LIPOWSKA 

 
W miejscowości Wola Lipowska przewiduje się: 
Demontaż 7 opraw LED (AMPERA MIDI) na słupach linii napowietrznej nr 116, 114, 111, 109, 108, 
107, 106/1.  
Wraz z demontażem opraw zdemontować również wysięgniki, skrzynki bezpiecznikowe  
i połączenia do opraw. 
Zdemontowane materiały przekazać do ENERGA OŚWIETLENIE SOPOT RUO Młynary. 
Poza wyżej opisanym zakresem nie przewiduje się innych robót na sieci ENERGA  OŚWIETLENIE 
SOPOT w m. Wola Lipowska. 
 
BIAŁCZYN 

 

W miejscowości Białczyn przewiduje się: 
Demontaż jednej oprawy sodowej (SGS) na słupie nr 307. 
Demontaż 2 słupów wirowanych oznaczonych numerami 306/1 i 306/2 (E10,5/6) wraz  
z oprawami sodowymi (ME), wysięgnikami, skrzynkami zabezpieczeń i połączeniami do opraw. 
Również należy zdemontować przęsła linii napowietrznej izolowanej ASXSN 2x16 o łącznej długości 
117m pomiędzy słupami 306÷ 306/1, 306/1÷ 306/2 wraz osprzętem. 
Na demontowanych słupach uziemień i ochrony przepięciowej – brak.   
Zdemontowane materiały przekazać do ENERGA OŚWIETLENIE SOPOT RUO Młynary. 



Poza wyżej opisanym zakresem nie przewiduje się innych robót na sieci ENERGA OŚWIETLENIE 
SOPOT w m. Białczyn. 
 
PIOTROWIEC 

 

W miejscowości Piotrowiec przewiduje się: 
Demontaż 11 opraw sodowych (10SGS, 1ME) na słupach linii napowietrznej nr 201, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 101, 104, 107, 108.  
Wraz z demontażem opraw zdemontować również wysięgniki, skrzynki bezpiecznikowe  
i połączenia do opraw. 
Zdemontowane materiały przekazać do ENERGA OŚWIETLENIE SOPOT RUO Młynary. 
Na słupie linii napowietrznej nr 102 istniejącą oprawę sodową obrócić prostopadle do drogi dojazdowej 
do drogi głównej. 
Poza wyżej opisanym zakresem nie przewiduje się innych robót na sieci ENERGA OŚWIETLENIE 
SOPOT w m. Piotrowiec. 
 
SAWITY 

 
W miejscowości Sawity przewiduje się: 
Demontaż jednej oprawy sodowej (SGS) na słupie nr 105 wraz z wysięgnikiem i skrzynką 
bezpiecznikowa i połączeniami do oprawy. 
Należy zdemontować przęsło linii napowietrznej izolowanej – obwód oświetleniowy ASXSN 2x16 
pomiędzy słupami nr 104 i 105 długości 48m. 
Demontaż 4 słupów linii napowietrznej oznaczonych numerami 206/1 (PP-10/ŻN), 206/2 (BN-10/ŻN) 
206/3 (PP-10/ŻN), 206/4 (RK-10/ŻN) wraz z oprawami sodowymi (SGS), wysięgnikami, skrzynkami 
zabezpieczeń i połączeniami do opraw. 
Również należy zdemontować przęsła linii napowietrznej izolowanej ASXSN 2x16 o łącznej długości 
172m od słupami 206÷ do 206/4 wraz osprzętem. 
Na demontowanych słupach uziemień i ochrony przepięciowej – brak.   
Zdemontowane materiały przekazać do ENERGA OŚWIETLENIE SOPOT RUO Młynary. 
Oprawę sodową na słupie linii napowietrznej nr 206 obrócic prostopadle do drogi dojazdowej 
Poza wyżej opisanym zakresem nie przewiduje się innych robót na sieci ENERGA OŚWIETLENIE 
SOPOT w m. Sawity. 
 
Projektowane oświetlenie drogowe 

 

Na projektowanych odcinkach przebudowywanej drogi projektowane jest nowe oświetlenie drogowe w 
miejscowościach Braniewo ( obszar przebudowy), Bobrowiec, Maciejewo, Lipowina, Wola Lipowska, 
Białczyn, Piotrowiec, Sawity, Pieniężno (fragment obwodnicy z rondem i miejscem ważenia pojazdów. 
Wszystkie nowe instalacje będą zasilane z nowych punków przyłączenia zgodnie z Warunkami 
Przyłączenia ENERGA OPERATOR oraz z nowych szaf oświetleniowych sterowniczo zasilających. 
Projektowane oświetlenie zasilane będzie liniami kablowymi podziemnymi. Latarnie budowane będą ze 
słupów stalowych ocynkowanych instalowanych na fundamentach prefabrykowanych z osprzętem i 
oprawami LED dobranym tak, aby zapewnić wymagania normy PN-EN-13201-2-2007 dla klasy 
oświetlenia ME3c. Oprawy LED wyposażone będą w możliwość zmniejszania strumienia świetlnego w 
wyznaczonej porze nocnej.  
Miejsca przewidywanych zabezpieczeń na istniejących liniach kablowych oraz trasy nowych odcinków 
linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania. 
Przed przystąpieniem do przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych należy w miejscu kolizji 
wykonać przekopy próbne i przeprowadzić identyfikacje kabli.  
Prace te i prace na sieci napowietrznej należy wykonać w porozumieniu z odpowiednim służbami 
ENERGA po bezpiecznym przygotowaniu miejsca pracy. Przy przebudowie należy stosować się do 
wymogów normy PN-76/E-05125 i PN/E-05100-1.  



Roboty sieciowe i kablowe podlegają tyczeniu geodezyjnemu przed i po wykonaniu robót. Przy 
przebudowie należy stosować się do wymogów normy PN/E-05125:1976 i i PN/E-05100-1 oraz 
standardów obowiązujących na terenie ENERGA. 

 

8.8. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

8.6.1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej 

W zakresie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno 
projektowane są następujące odcinki kanalizacji deszczowej: 

− m. Braniewo przy DW507 od km ~0+000 do km ~1+100, 
− msc. Bobrowiec przy DW507 od km ~3+480 do km ~3+790, 
− przy DW50 od km ~4+580 do km ~4+640, 
− msc. Zakrzewiec przy DW507 od km ~8+670 do km ~8+770, 
− msc. Lipowina przy DW507 od km ~11+140 do km ~11+720, 
− msc. Wola Lipowska przy DW507 od km ~13+250 do km ~13+940, 
− msc. Piotrowiec przy DW507 od km ~20+250 do km ~21+100. 

 

8.6.2. Kubatura projektowanej kanalizacji deszczowej 

 
− kolektory kanalizacji deszczowej ~3,0 km 
− przykanaliki ~0,7 km, 
− studnie rewizyjne ~140 szt, 
− separator + osadnik  ~1 szt, 
− studzienki ściekowe ~220 szt. 
 

8.6.3. Odbiorniki wód opadowych i podłączenia sieci kanalizacji deszczowej 

Odbiornikami wód opadowych w zakresie projektowanej budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej 
przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno są rowy przydrożne oraz cieki 
melioracyjne wskazane w pozwoleniu wodnopranym. 

8.6.4. Materiały i średnice 

Kolektory kanalizacji deszczowej zostały zaprojektowane o średnicach od DN300 do DN1000, 
przykanaliki o średnicach od DN200 do DN250, studnie rewizyjne o średnicach od DN1200 do DN2500 i 
studzienki ściekowe z wpustem o średnicach ~DN500. W Braniewie dodatkowo zostało zaprojektowane 
miejscowo odwodnienie liniowe, a na poszczególnych odcinkach DW507 przewidziane zostały także 
ścieki krawędziowe i skarpowe – szczegółowa lokalizacja zgodnie z projektem wykonawczym 
stanowiącym odrębne opracowanie.  

Osadnik OS 1500/2,0 - celem uzyskania wymaganej sprawności usuwania zawiesiny przy wykorzystaniu 
klasycznego osadnika o przepływie poziomym, należy  zastosować osadnik o powierzchni w planie 
A>1,26m2. Dla założonych przepływów i skuteczności dobrano osadnik Ø 1500 mm,  Aos=2,0 m2.        

Separator 15/150 - dla przeprowadzonych obliczeń oraz przepływów, dobrano osadnik OS Ø1500 
Vcz=2,0 m3 i separatora lamelowego 15/150 o następujących parametrach: 

- średnica zbiornika O: 1500 mm 

- średnica zbiornika S: 1200 mm 

- pojemność magazynowania oleju w separatorze: 290 dm3 
 

8.6.5. Roboty ziemne i ułożenie rur 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop należy wykonywać 
ręcznie, na pozostałych odcinkach wykopy wykonywać mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem 



podziemnym zachować ostrożność. Ściany wykopu odpowiednio zabezpieczyć. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury należy układać na podsypce piaskowe grub. 
15cm. Podsypka powinna posiadać uziarnienie poniżej 20 mm. Warstwę ochronną zasypu ponad wierzch 
rury wykonać z gruntu drobno lub średnioziarnistego wg PN -74/B-2480. Grubość tej warstwy powinna 
wynosić 30cm. Materiał zasypu należy zagęszczać wibratorami płytowymi o wadze 50 - 100kg lub 
warstwami 15 - 20cm do uzyskania zmodyfikowanego wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0-0,95. Wskaźnik 
zagęszczenia Is powinien wynosić : 

− górna warstwa do 20 cm poniżej rzędnej terenu ls=1,00, 
− niżej leżące warstwy do głębokości 1,2m Is=0,97, 
− warstwy poniżej 1,20m Is=0,95. 

Wskaźnik zagęszczenia Is badać na podstawie PN-77/8931-12: Drogi samochodowe. Oznaczanie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu, oraz PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
Zagęszczanie wibratorem bezpośrednio nad rurami jest dopuszczalne dopiero na warstwie ochronnej o 
grubości 25cm. W podłożu oraz w warstwie zasypowej do wys. 30cm powyżej wierzchu rury nie może być 
kamieni. Pod ulicami wykop zagęścić w całości do poziomu nawierzchni. Grunt nie nadający się do zasypki 
należy wymienić. 

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zadania (możliwą bardzo dużą ilość uzbrojenia podziemnego) 
prace prowadzić z należytą ostrożnością. Każde napotkane urządzenie zgłosić nadzorowi, po uzyskaniu 
opinii Inwestora urządzenie zabezpieczyć lub zlikwidować. Wykopy próbne w celu dokładnego 
zlokalizowania uzbrojenia wykonywać ręcznie.  

8.6.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zadania (bardzo duża ilość uzbrojenia podziemnego) prace 
prowadzić z należytą ostrożnością. Każde napotkane urządzenie zgłosić nadzorowi, po uzyskaniu opinii 
Inwestora urządzenie zabezpieczyć lub zlikwidować. Wykopy próbne w celu dokładnego zlokalizowania 
uzbrojenia wykonywać ręcznie. 

Uwagi i zalecenia: 

− w zasięgu koron drzew wykop wykonać ręcznie bez uszkadzania systemu korzeniowego, 
− przed przystąpieniem do robót uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w Urzędzie Miasta,  
− uzgodnić sposób zabezpieczenia robót w pasie drogowym z Urzędem Miasta, 
− w pobliżu uzbrojenia podziemnego i słupów uzbrojenia nadziemnego prace prowadzić ręcznie i pod 

nadzorem zarządcy uzbrojenia, 
− prace prowadzone przy zbliżeniach do kabli energetycznych uzgodnić w Zakładzie Energetycznym. 
− przewody telekomunikacyjne, energetyczne w razie zbliżeń zabezpieczać rurami osłonowymi, pozo-

stałe uzbrojenie zabezpieczać na czas prowadzenia robót (podwieszanie w specjalnej konstrukcji ).  
− roboty prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia podziemnego. 
W przypadku kolizji wysokościowej z istniejącym wodociągiem należy powiadomić zarządcę tej sieci i w 
uzgodnieniu przedstawicielem tego zarządcy dokonać niezbędnej korekty  

 

8.7. BRANŻA TELETECHNICZNA 

 

8.7.1. Stan istniejący sieci telekomunikacyjnej 

 
W pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno  znajduje się kanalizacja 
telekomunikacyjna i kable abonenckie będące w zarządzaniu Orange Polska S.A. i Netia S.A. Kanalizacja 
kablowa i kable telekom. ułożone są na gł. od ok. 0,6 m do 1 m od poziomu terenu. Na istniejących 
wjazdach kable ułożone są w rurach osłonowych ø 100. W związku z projektowaną przebudową drogi 
kable wymagają przebudowy i zabezpieczenia. 
 

8.7.2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

 



W trakcie przebudowy drogi przewiduje się: 
 

• przebudowę istniejącej kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi o dł. 120 m. Kanaliza-
cja kablowa z rur PCVø110 będzie ułożona w pasie drogowym na gł. do 0,8 m. Stara kanalizacja 
wraz ze studnią kablową i słupem telekomunikacyjnym zostanie zlikwidowana. 

• przebudowę telekomunikacyjnych o dł. 170 m. Kable zostaną ułożone na gł. od 0,8 m do 1 m w 
ziemi i przykryte na gł. 0,5 m taśmą ostrzegawczą. Stare kable o dł. 220 m zostaną zdemontowa-
ne. 

• zabezpieczenie kabli rura osłonową dwudzielną typu PS ø110 lub HDPE ø125. Całkowita dłu-
gość rur wyniesie 230 m. Końce rur należy uszczelnić pianką poliuretanową (nie zwiększającej 
swojej objętości). 

Wszelkie zmiany należy nanieść na geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
Sposób zabezpieczenia kabli w przebudowywanej ulicy został uzgodniony z operatorami sieci. 

 

8.8. ZIELEŃ 

8.8.1. Gospodarka zielenią 

 
Realizacja zadania związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Branieow-Pieniężno 
wymaga usunięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym.  
 
Do usunięcia przewidziane jest: 
- 1217 szt. drzew 
- 42558 m2 krzewów 
 

8.8.2. Projekt zieleni 

 
Realizacja przedmiotowego zadania zakłada nasadzenia drzew. Przewiduje się nasadzenie 2850szt drzew. 
Liczba drzew przewidywanych do nasadzenia spełnia wymagania określone w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.  
 

9. POWIERZCHNIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Dla planowanej inwestycji zaprojektowano następujące elementy: 
 
- jezdnia drogi głównej ~ 180500 m2 

- skrzyżowania ~ 6900 m2 

- zatoki autobusowe ~ 3750 m2 
- zatoki postojowe ~ 1060 m2 
- zjazdy z drogi głównej ~ 11700 m2 
- chodniki ~ 18300 m2 
- ciąg pieszo-rowerowy ~ 970 m2 
- wyspy dzielące ~ 1000 m2 
 

10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
Planowana inwestycja powoduje konieczność przebudowy bądź rozbiórki elementów istniejących 
obiektów budowlanych. W ramach prac przygotowawczych będą rozbierane następujące elementy: 
 
- nawierzchnie i podbudowy przebudowywanych ulic, 
- nawierzchnie zatok autobusowych, zjazdów, chodników, 
- krawężniki, oporniki, obrzeża, 



- elementy oznakowania, 
- oświetlenie drogowe, 
- kolidujące sieci: sanitarne, teletechniczne i elektroenergetyczne 
- ogrodzenia posesji 
 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
W celu minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko zastosowano rozwiązania projektowe w zakresie: 
 
 

11.1. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

 

Zastosowany system odwodnienia drogi zapewnia ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed 
ich zanieczyszczeniem. Na odcinkach o przekroju szalkowym zastosowano odwodnienie 
powierzchniowe. Wody opadowe spływają z nawierzchni drogi do rowów przydrożnych. Skarpy i dno 
projektowanych rowów będą umocnione warstwą humusu i obsiane mieszanką traw. Zapewni to w 
znacznym stopniu oczyszczanie się wód spływających rowami. Na odcinkach drogi o przekroju ulicznym 
projektowane są odcinki kanalizacji deszczowej z osadnikami we wpustach i studniach deszczowych. Na 
przebudowywanym odcinku kanalizacji deszczowej w Braniewie zastosowano urządzenia 
podczyszczające w postaci osadnika i separatora substancji ropopochodnych.  

 

 

 

11.2. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I OCHRONA PRZED HAŁASEM 

 
Analiza rozkładu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych wartości 
dla przyjętych progów emisyjnych poza teren inwestycji.   
Na całym odcinku projektowanej drogi zastosowana została warstwa ścieralna nawierzchni o parametrach 
nawierzchni cichej. Zastosowana została warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej SMA8: grub. 4cm. 
Ponadto ułożenie nowej równej nawierzchni w znacznym stopniu ograniczy poziom hałasu w stosunku do 
obecnej sytuacji (znaczy hałas pochodzący od nierównej nawierzchni).  
 

11.3. OCHRONA FAUNY I FLORY 

 
W celu zapewnienia odpowiedniej możliwości migracji zwierząt w rejonie planowanej rozbudowy drogi 
zaprojektowano przepusty dla płazów w dwóch lokalizacjach: 
 
− w km 25+463,23 przepust stanowiący przejście dla płazów, 
− w km 28+380 istniejący przepust dostosować do pełnienia funkcji przejścia dla płazów (dobudowa 

półek) 
 
Na niżej wymienionych odcinkach drogi zastosowano system płotków herpetologicznych zabezpieczają-
cych płazy przed wtargnięciem na jezdnię drogi: 
 
− km 25+100 – 25+750 – obustronnie 
− km 28+330 – 28+410 – obustronnie 
 
Ponadto zostały zaprojektowane nasadzenia zastępcze w proporcji 2:1, a w przypadku drzew o obwodzie 
powyżej 200cm w proporcji 3:1. Do nasadzeń użyto liściastych drzew gatunku: lipa drobnolistna, dąb 
szypułkowy i klon zwyczajny. 
 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW 



 
Została uzyskana opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu 
dotycząca projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno. Urząd 
Ochrony Zabytków opiniuje pozytywnie zakres inwestycji przy zastosowaniu warunków określonych w 
w/w opinii (pismo IZNR.5183.65.2017.mm z dnia 07.03.2017r.). 

 

13. ODSTĘPSTWO OD WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 
Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409, z późn. zm.) uzyskano odstępstwa od przepisów: 
• rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 124), 

w następującym zakresie: 
 

• § 8 ust. 1 - w zakresie szerokości dróg w liniach rozgraniczających, 
• § 9 ust. 1 pkt 4) - w zakresie powiązań drogi klasy G z drogami nie niższej klasy niż L 

(wyjątkowo klasy D), 
• § 15 ust. 1 pkt. 3) -  w zakresie szerokości pasa ruchu dla drogi klasy G, 
• § 16 ust. 1 pkt. 1) - w zakresie szerokości pasa ruchu na łuku kołowym dla drogi klasy G, 
• § 21 ust. 3 pkt. 1 - w zakresie promieni łuku kołowego, 
• § 21 ust. 3 pkt. 2a - w zakresie pochyleń poprzecznych jezdni dla drogi klasy G i prędkości 

miarodajnej 60km/h na terenie zabudowy i 90km/h poza nim, jeżeli jezdnia nie jest 
ograniczona krawężnikami, 

• § 21 ust. 3 pkt. 2b - w zakresie pochyleń poprzecznych jezdni dla drogi klasy G i prędkości 
miarodajnej 60km/h na terenie zabudowy i 90km/h poza nim, jeżeli jezdnia jest ograniczona 
z jednej lub obu stron krawężnikami, 

• § 53 ust. 3 - w zakresie odległości pnia drzewa od krawędzi jezdni, 
• § 78 ust. 1 w związku z § 113 ust.7 pkt. 1 - w zakresie lokalizacji zjazdów w miejscach 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności w obszarze 
oddziaływania skrzyżowania 
 

14. UWAGI KOŃCOWE 

 
Roboty związane z realizacją inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 
oraz przepisami BHP. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i 
zastrzeżeniami zawartymi w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestorów poszczególnych 
rodzajów uzbrojenia podziemnego. Przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt 
zagospodarowania pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji. Wykopy w rejonie 
występowania urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie. Dokładne zlokalizowanie 
uzbrojenia należy przeprowadzić za pomocą przekopów próbnych. 
 
 
 
 
         Opracował: 
 
            Mirosław Piotrowski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą prawną opracowania jest: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi 

zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodza-

jów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 

151, poz. 1256).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20.11.1998r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami, 

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r. – prawo o ruchu drogowym, DZ.U. Nr 98, - Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuo-

wanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735 

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

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, 

Dz. U. Nr 177, poz.1729 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 

pkt. l b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

ww. planu przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), należy uwzględnić specy-

fikę następujących rodzajów robót: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysy-

pania ziemią lub upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników bio-

logicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 

8) wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 



 

2. DANE OGÓLNE 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-
Pieniężno od km 0+000,00 do km 28+840,80. 

2.2. Zakres projektowanych robót wraz z określeniem elementów podlegających prze-
budowie, bądź rozbiórce: 

− wzmocnienie nawierzchni drogi do 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia w przyszłości 

do 115kN/oś; 

− budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej (obwodnica Pieniężna); 

− doprowadzenie drogi do parametrów klasy G poprzez korektę łuków poziomych i pio-

nowych; 

− przebudowę istniejących skrzyżowań; 

− przebudowę obiektów inżynierskich, wzmocnienie do klasy A; 

− budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów 

indywidualnych i publicznych; 

− budowę stanowiska do ważenia pojazdów; 

− przebudowę przejazdu kolejowego w Braniewie; 

− budowę nowych i przebudowę istniejących przejść dla pieszych; 

− wycinkę kolidujących z przebudową drzew;  

− budowę i przebudowę odwodnienia drogi; 

− budowę i przebudowę oświetlenia drogowego na odcinkach przechodzących przez 

miejscowości; 

− przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi; 

− zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego; 

− wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych; 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE              
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

3.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
gólnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 

− karczowanie drzew, 

− wykonywanie wykopów w korpusie drogi, 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: demontaż słupów, posadowienie studni i 

montaż latarni oświetleniowych, 

− wykonywanie wykopów pod sieci podziemne, 

− wykonywanie wykopów w ściankach szczelnych, 

− roboty wyładunkowe, składowanie materiałów, 

− prace przy użyciu elektronarzędzi, 

− prace na wysokości, 

− prace sprzętu zmechanizowanego i transportowego, 



 

− wykonywanie robót w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch pojazdów, 

3.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdro-
wiu ludzi: 

− frezowanie nawierzchni bitumicznej 

− układanie nawierzchni bitumicznej  

− prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C 

− wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

3.3. Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii  komu-
nikacyjnych:  

− przebudowa oświetlenia 

− wykonanie wykopów 

− wykonanie ciągu chodników 

− montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

3.4. Roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników 

− roboty przy przebudowie przepustów 

3.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemią: 

− wykopy fundamentowe 

3.6. Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabryko-
wanych: 

− demontaż i montaż słupów 

− posadowienie studni  

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 

W planie BiOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających             

potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI RO-
BÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak rów-

nież miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpie-

czeństwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagroże-

nia przewidzieć należy zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z 

prowadzeniem budowy.  

 

W szczególności należy mieć na uwadze: 

 

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy 
2) zachowanie ostrożności przy prowadzeniu wycinki drzew 
3) organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo 
4) właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 



 

5) zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojo-
nych 

6) zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów 
ciężkich 

7) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje dzia-
łanie substancji niebezpiecznych 

8) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z budową kanali-
zacji deszczowej 

9) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową ko-
lizji elektroenergetycznych i budową oświetlenia  

10) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje dzia-
łanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury 
 

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są 

w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93). 

 

Ad.1)  
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy 

w dużym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpo-

wiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem bu-

dowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić spo-

rządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowla-

nego i warunki prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). 

Jednocześnie zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w infor-

macji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w pla-

nie, wynikających z postępu prac budowlanych. 

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 

- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu                 

realizacyjnego 

- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń 

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy 

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego,         

pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń 

- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych 

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej 

pomocy. 

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony 

przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt 

powinien być odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach 

prawnych i instrukcjach BHP. 

 

 

 



 

Ad. 2) 
Zachowanie ostrożności przy prowadzeniu wycinki drzew 
 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wycinanie drzew rosnących w pobliżu napo-

wietrznych linii energetycznych i drzew spróchniałych. Prace te należy wykonywać pod nadzo-

rem i przez co najmniej dwóch pracowników posiadających doświadczenie w wykonywaniu 

tych prac (odpowiednio przeszkolonych). W razie konieczności zaleca się zamknięcie ruchu 

pojazdów oraz pieszych na wymagany okres czasu (około 5 min.). 

 

Ad.3) 
Organizacja terenu budowy w sposób zapewniająca bezpieczeństwo  
 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany 

ma być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy 

w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób niezatrudnionych. Jednocześnie należy 

w taki sposób zaplanować prace, aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do bu-

dynków i posesji. Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów.  

Roboty na jezdni lub poboczu należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według 

opracowanego projektu organizacji ruchu na czas robót. Pracownicy muszą pracować                  

w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby 

byli dobrze widoczni dla kierujących samochodami. 

Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlane-

go i etap ten należy przygotować ze szczególną starannością, a w trakcie realizacji dbać           

o przestrzeganie przyjętych warunków. 

 
Ad.4) 
Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 
 

Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia bezpie-

czeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających                 

w jego sąsiedztwie. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające 

ryzyko powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. 

Zgodnie obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w 

szczególności być: 

- sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 

- obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników 

- używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami określonymi 

w instrukcji obsługi 

- pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby 

postronne. 

Ponadto, niedopuszczalne jest: 

- dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych 

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu 

- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć 

z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy 

w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycz-

nych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy 



 

współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa                

i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi urządzeń. 

W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyż-

szych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę 

i konserwację sprzętu.  

 

Ad.5) 
Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach                  
uzbrojonych 
 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić 

z właścicielem lub zarządcą WSZYSTKICH poszczególnych sieci odległość bezpiecznego 

używania maszyn roboczych oraz zorientować się co do możliwości wystąpienie innego uzbro-

jenie niezidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokościowych. W przypadku            ja-

kichkolwiek wątpliwości użycie sprzętu należy poprzedzić ręczną odkrywką uzbrojenia            

podziemnego.  

 
Ad.6) 
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów ciężkich 
 

Przy wykonywaniu wykopów, w tym wykopów związanych z wymianą gruntu, należy 

przestrzegać bezwzględnie wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych. 

Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać 

o potrzebie właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeń-

stwa w trakcie prac, w  szczególności: 

- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robo-

tach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny 

sposób.  

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie 

przykryty balami, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną,  

- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych (sieci wodociągowe, kanalizacja sani-

tarna) osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczo-

nej części wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym 

miejscu innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

Ponadto, konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensyw-

nych opadach atmosferycznych. 

Elementy ciężkie: kręgi studzienne, części przepustu, bariery ochronne będą montowa-

ne (i demontowane) przy użyciu urządzeń dźwigowych. Przy wykonywaniu prac zgodnie ze 

sztuką budowlaną i przestrzeganiu odnośnych przepisów etap ten nie powinien stwarzać wyso-

kiego zagrożenia.  

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów uniemożliwiające ich 

przypadkowe bądź wymuszone stoczenie. 

 

 

 

 

 



 

Ad. 7) 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie 
substancji niebezpiecznych. 
 

Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów bądź 

technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy 

jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i 

instrukcją producenta. 

Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłe-

mu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się 

z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami.  

Ponadto, przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP 

w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausz-

ników wygłuszających.  

 

Ad. 8) 
Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji 
deszczowej 
 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac prowa-

dzonych pod jezdnią oraz wszelkie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego w czasie 

prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka”. W czasie prowa-

dzenia robót istnieje groźba zawałów wykopów, porażeń energią elektryczną, zalania wykopów 

z przerwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych. 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie 

powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i 

kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Każdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu po-

winien potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych w miejscach występowania uzbroje-

nia podziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokładnego 

zlokalizowania tego uzbrojenia. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. Ruch pieszy                

w poprzek wykopów kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego. 

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze 

publicznej. Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni po-

winna być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru: 

b≥
u

H

φtg
 +0,5 [m] (1) 

w którym: 

H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 

 φu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od rodzaju grun-

tu wg dokumentacji  

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowio-

nej powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane zgodnie z dokumenta-

cją specjalne zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru: 

a≥
utg

hH

φ
3,0+−

 +0,5 [m] (2) 



 

w którym: 

H i φu - jak we wzorze (1) 

h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej posado-

wienia fundamentu budowli, m. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu budowli sąsiadującej z wykopem dla 

ochrony przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów należy przeprowadzić oględziny 

czy nie występują spękania ścian i w przypadku ukazania się spękania należy założyć na nich 

plomby szklane, a w szczególnych przypadkach należy osadzić w fundamentach stalowe 

trzpienie. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głę-

bokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nieprzekraczających 20 m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną 

powinien być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni wyko-

pu powinno być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej spływania na stop-

nie niżej położone. Ponieważ prace będą wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub 

studniach kanalizacyjnych, w przypadku zagrożenia należy przeprowadzać ewakuację               

w kierunku – na zewnątrz obiektu poza obrys wykopu. 

 
Ad. 9) 
Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową kolizji 
energetycznych i budową oświetlenia  
 

Podczas wykonywania robót związanych z przebudową urządzeń elektroenergetycz-

nych i budową oświetlenia należy zastosować środki techniczno – organizacyjne zapobiegają-

ce niebezpieczeństwom:  

− do prac na wysokości należy dopuścić pracowników posiadających aktualne zaświad-

czenia lekarskie o zdolności do wykonywania prac na wysokościach 

− do prac na wysokości zaleca się stosować podnośnik dźwigowy 

− do prac elektrycznych należy dopuścić pracowników posiadających wymagane świa-

dectwa kwalifikacyjne 

− należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej BHP 

− należy wyposażyć pracowników w łączność telefoniczną lub radiową ze służbami ra-

towniczymi oraz PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk 

− należy stosować sprzęt, narzędzia oraz urządzenia pomiarowe sprawne techniczne 

oraz posiadające wymagane badania 

− wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, 

norm oraz z zasadami wiedzy technicznej  

 

Ad. 10) 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp. 
 

Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą 

techniczną i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz 

technologie podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy 

dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. 

Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności 

korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszają-

cych. 



 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZA-
DANIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebez-

piecznych.  

6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 

W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 

7. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM                      
Z PROWADZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego za-

grożenia. 

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 

Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik bu-

dowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie. 

9. UWAGI 

1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 

22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia, wynikających z postępu prac budowlanych.  

2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wy-

tycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz wytycznymi producentów 

urządzeń i materiałów. 

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót bu-

dowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 

1256 §1.1., 3) ). 
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