
OPIS TECHNICZNY 
Przebudowa dróg powiatowych: nr 1323P odc. Drawsko – Pęckowo od km 6+303 do 

km 9+751 
i nr 1336P odc. Pęckowo – Piłka od km 3+672 do km 8+429 

- budowa ścieżki rowerowej 
1. STAN ISTNIEJĄCY 
1.1. Lokalizacja 
 

Planowaną ścieżkę rowerową zlokalizowano przy drogach powiatowych nr 
1323P Krzesiwo –Krzyż – Drawsko – Pęckowo i nr 1336P Drawski Młyn – Piłka. Ma 
ona stanowić połączenie rowerowe 
pomiędzy Drawskiem a Piłką. 
Zgodnie z kilometrażem drogi nr 1323P Krzesiwo – Krzyż – Drawsko – Pęckowo 
ścieżka zlokalizowana jest na odcinku Drawsko - Pęckowo od km 6+303 w m. 
Drawsko do 9+751 w m. Pęckowo po prawej stronie drogi. Po stronie planowanej 
ścieżki rowerowej w km 6+303 w m. Drawsko kończy się istniejący chodnik o 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Projektowany odcinek 
ścieżki kończy się w km 9+571 tuż za zjazdem z istniejącą ścieżką rowerową o 
nawierzchni żwirowej w m. Pęckowo. Długość odcinka 3,448 km. 
Zgodnie z kilometrażem drogi nr 1336P Drawski Młyn – Piłka ścieżkę zlokalizowano 
po lewej stronie drogi na odcinku Pęckowo – Piłka, od km 3+672 w m. Pęckowo do 
km 8+429 w m. Piłka. W km 3+672 znajduje się koniec istniejącej ścieżki rowerowej 
przy budynku nr 1. Km 8+429 znajduje się na granicy działki nr 569/3 w m. Piłka 
(początek zjazdu do posesji nr 37). Długość odcinka 4,757 km. 
Łączna długość ścieżki rowerowej pomiędzy Drawskiem a Piłką wynosi 8,205 km. 
 
1.2. Istniejąca sytuacja 
A. Droga nr 1323P odc. Drawsko – Pęckowo od km 6+603 do km 9+751 
 

Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 m. W m. 
Drawsko (ul. Noja) lewa strona jezdni obramowana jest krawężnikiem przy którym 
usytuowany jest chodnik. Na dalszym odcinku brak zagospodarowania prawej strony 
jezdni. Droga przebiega w otoczeniu pól, łąk i lasu. Po stronie projektowanej ścieżki 
znajduje się pobocze gruntowe szerokości 3,60 do 4,00 m (do granicy pasa 
drogowego). Od skrzyżowania z ul. Polną droga posiada pobocza gruntowe szer. 
1,30 do 1,50 m oraz szczątkowe rowy przydrożne. 
Na trasie drogi znajdują się 3 przepusty drogowe: 

- w km 7+344 przepust z rur żelbetowych Ø 100 cm ze ścianką czołową 
znajdująca się 
w odległości 2,20 m od krawędzi jezdni, 
- w km 8+418 przepust z rur żelbetowych Ø 100 cm ze ścianką czołową 
znajdującą się 
w odległości 3,00 m od krawędzi jezdni, 
- w km 9+494 przepust z rur żelbetowych Ø 60 cm zakończony ścianką w 
odległości 2,00 m od krawędzi jezdni. 

Wszystkie ww. przepusty wymagają przebudowy – wydłużenia pod ścieżką. 
W km 6+791 do 6+809 znajduje się przydrożny rów, który pełni również rolę cieku 
melioracyjnego odprowadzającego wody powierzchniowe od przepustu pod drogą. 
W km 6+849 i w km 9+510 rosną drzewa (jabłoń i brzoza), które należy usunąć. 



W km 8+482 znajduje się figura Matki Boskiej, której dolny stopień jest oddalony o 
3,20 m od krawędzi jezdni i obniżony o 39 cm w stosunku do istniejącej krawędzi 
jezdni. Od km 8+491 do km 8+530 o odległości 1,80 m od krawędzi jezdni występuje 
ogrodzenie z siatki rozpiętej na słupkach stalowych Ø 70 mm, które zlokalizowane 
jest w pasie drogi i w związku z tym musi zostać przestawione. 
Przed m. Pęckowo znajdują się ogródki działkowe (od km 9+320 do km 9+330), do 
których prowadzą dwa zjazdy o nawierzchni betonowej. 
 
B. Droga nr 1336P Drawski Młyn – Piłka od km 3+672 do km 8+429 
 
Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 m. Po stronie 
projektowanej ścieżki (strona lewa) znajduje się pobocze gruntowe szerokości ok. 
1,20 m i szczątkowy rów przydrożny. Droga w przeważającej części przebiega przez 
tereny leśne. W poboczu punktowo rosną drzewa. 
 
2. STAN PROJEKTOWANY 
2.1. Droga nr 1323P odc. Drawsko – Pęckowo od km 6+603 do km 9+751 
 

Usytuowanie ścieżki rowerowej po prawej stronie jezdni. 
W m. Drawsko ścieżkę odsunięto od jezdni na odległość 1,30 m. Na pozostałym 
odcinku ścieżka odsunięta od jezdni o 1,50 m. Na odc. od km 6+791 do km 6+809 
pod planowaną ścieżką należy ułożyć rurociąg z rur polietylenowych spiralnie 
karbowanych Ø 400 mm jako przedłużenie istniejącego. Istniejące przepusty należy 
przebudować (przedłużyć) wg załączonych rysunków nr 10,11 i 12. Istniejące ścianki 
czołowe wylotów należy zasypać i wybudować nowe ścianki na zakończeniach 
części wylotowej przepustów. Dno rowu przy wylotach należy umocnić betonem na 
długości 1,50 m. 
 
a) Ścieżka rowerowa w profilu podłużnym 
Na przekroju podłużnym niweletę ścieżki dopasowano do konfiguracji istniejącego 
terenu. 
Załamania niwelety należy wyokrąglić łukami pionowymi o promieniu nie mniejszym 
niż 100,00 m. 
 
b) Ścieżka rowerowa w przekroju poprzecznym 
Projektowana szerokość ścieżki 2,00 m plus obrzeża o wym. 8x30 cm (z obrzeżami 
2,16 m). Na terenie Drawska spadek poprzeczny ścieżki jednostronny 2% 
skierowany do jezdni, na pozostałym odcinku jednostronny 2 % skierowany do 
przyległych terenów. Pobocze przy jezdni szer. 1,00 m o spadku 7 %. 
Pochylenie poprzeczne zjazdów dopasować do istniejącego ukształtowania terenu. 
 
c) Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: 

 nawierzchnia żwirowa (z pospółki) grub. 15 cm,  

 obramowanie obostronne betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce 
piaskowej. 

 
d) Konstrukcja nawierzchni zjazdów przez ścieżkę rowerową: 

 nawierzchnia żwirowa (z pospółki) grub. 15 cm, 

 obramowanie obustronne betonowym obrzeżem o wym. 8x30 cm na ławie 
betonowej z betonu C12/15 (0,02 m3/m). 



Zjazdy w m. Drawsko i skrzyżowania z drogami polnymi połączone z drogą i 
zakończone skosami z obrzeża betonowego 8x30 cm. Przy krawędzi jezdni należy 
posadowić krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm na ławie z betonu C12/15 (0,06 
m3/m). Na pozostałym odcinku zjazdy tylko przez ścieżkę obramowane obrzeżem 
betonowym 8x30 cm na ławie betonowej. Zjazdy te należy wyznaczyć obrzeżem 
8x30 cm ustawionym w poprzek ścieżki. 
 
2.2. Droga nr 1336P odc. Pęckowo - Piłka od km 3+672 do km 8+429 
 
Usytuowanie ścieżki rowerowej po lewej stronie jezdni. 
Ścieżkę odsunięto od jezdni na odległość 1,50 m. W miejscach występowania drzew 
w poboczu oraz 
odsunięciach od nasypu spowodowane wkomponowaniem do przyległego terenu 
ścieżka odsunięta 
od jezdni o 2,50 i 2,00 m. 
 
a) Ścieżka rowerowa w profilu podłużnym 
 
Na przekroju podłużnym niweletę ścieżki dopasowano do konfiguracji istniejącego 
terenu. 
Załamania niwelety należy wyokrąglić łukami pionowymi o promieniu nie mniejszym 
niż 100,00 m. 
 
b) Ścieżka rowerowa w przekroju poprzecznym 
 
Projektowana szerokość ścieżki 2,00 m plus obrzeża o wym. 8x30 cm (z obrzeżami 
2,16 m). Spadek poprzeczny jednostronny 2 % skierowany do przyległych terenów. 
Pobocze przy jezdni szer. 1,00 m do 2,00 m o spadku 7 %. 
Pochylenie poprzeczne zjazdów dopasować do istniejącego ukształtowania terenu. 
 
Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: 

 nawierzchnia żwirowa (z pospółki) grub. 15 cm, 

 obramowanie obostronne betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce 
piaskowej. 

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów przez ścieżkę rowerową: 

 nawierzchnia żwirowa (z pospółki) grub. 15 cm, 

 obramowanie obostronne betonowym o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z 
betonu C12/15 (0,02 m3/m). 

Skrzyżowania z drogami polnymi połączone z drogą i zakończone skosami z obrzeża 
betonowego 8x30 cm. Przy krawędzi jezdni należy posadowić krawężnik betonowy o 
wym. 15x22 cm na ławie z betonu C12/15 (0,06 m3/m). Na pozostałym odcinku 
zjazdy tylko przez ścieżkę obramowane obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie 
betonowej. Zjazdy te należy wyznaczyć obrzeżem 8x30 cm ustawionym w poprzek 
ścieżki. 
 
  



3. REPER 
 
Dla drogi nr 1323P odc. Drawsko – Pęckowo w km 8+543 jako poziom porównawczy 
przyjęto reper państwowy na transformatorze H=44,79 m n.p.m. (po prawej stronie 
drogi). Dla drogi nr 1336P odc. Pęckowo – Piłka - przy posesji nr 26 jako poziom 
porównawczy przyjęto punkt osnowy geodezyjnej H=45,99 m n.p.m. (po prawej 
stronie drogi). W km 4+926,50 punkt osnowy geodezyjnej po stronie lewej nr 1047 
H=45,67 m. W km 8+525 po stronie prawej tuż przy skrzyżowaniu trzy skrzynki 
zasuw wodociągowych H=48,74 m n.p.m. 
 
4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowa o dzieło z Gmina Drawsko, 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430), - uzupełniające pomiary 
sytuacyjno-wysokościowe. 






























































































































































