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KARTA PROJEKTU 

 
 
L.P 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE INFORMACJE 

1 
 

Nazwa projektu 
 

Zadanie w formie “zaprojektuj i wybuduj” 
pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 222021G 
w m. Sąpolno” 

2 Nazwa Beneficjenta 
Gmina Przechlewo, 
ul. Człuchowska 26, 
77-320 Przechlewo, 

3 Numer umowy z Wykonawcą  

1/RB/2018 z dnia 5 marca 2018 r. 
Aneks nr 1 z dnia 12 marca 2018 r. 
Aneks nr 2 z dnia 6 czerwca 2018 r.  
Aneks nr 3 z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

4 Nazwa Programu 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020” 

5 Numer i nazwa działania 

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w 
ramach poddziałania „wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 
rozbudowa wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju obszarów 
Wiejskich 2014-2020 

6 Miejsce realizacji projektu Miejscowość Sąpolno 

7 Wartość inwestycji ogółem w zł 1 348 240,00 PLN 

8 Źródło finansowania 

Środki z „Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020” 
 
oraz środki własne Gminy Przechlewo 
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9 Budżet projektu 

 
Środki z UE – 857 885,00 PLN. 

Wkład własny w wysokości 490 355,00 PLN 

10 Termin realizacji 
rozpoczęcie: 5 marca 2018 r. 
zakończenie: wrzesień 2018 r. 

11 Informacje o zakresie inwestycji 

Odcinek drogi gminna nr 222021G 
przeznaczony do przebudowania przebiega po 
terenie równym przez miejscowość Spalono. 
Wzdłuż drogi znajduje się zabudowa 
jednorodzinna, występuje skrzyżowanie z 
drogą powiatową nr 2510G Nowa Wieś 
Sąpolno oraz występują zjazdy do posesji. 

− klasa techniczna: D, 

− obciążenie:100kN/oś, 

− kategoria ruchu: KR-1, 

− przekrój uliczny (obramowanie 
prawostronne z krawężnika 15x30 cm, 
obramowanie lewostronne z opornika 
betonowego), 

− szerokość jezdni: 5,0m, 

− szerokość poboczy strona lewa: 1,0 m, 

− szerokość poboczy strona prawa (za 
chodnikiem): 0,5 m, 

− szerokość chodników 2,0 m, 

− odwodnienie terenu: spadkami 
poprzecznymi i podłużnymi do rowu 
lewostronnego i na tereny przyległe, 

− długość planowanego do przebudowy 
odcinka: ok. 995 m. 

Wykonanie robót w zakresie: 

− wykonania robót rozbiórkowych i 
przygotowawczych, 

− organizacji ruchu na czas robót: projekt, 
wykonanie, utrzymanie i likwidacja, 

− przebudowy istniejącej nawierzchni, 

− budowy chodnika jednostronnego 
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(prawostronny), 

− wbudowania krawężników, 

− wybudowanie progu zwalniającego – 2 
szt.,  

− wybudowanie oporników, 

− wykonanie poboczy, 

− wykonanie odwodnienia 
powierzchowniego,  

− regulacja i oczyszczenie istniejącego 
rowu, 

− przebudowy zjazdów, 

− robót ziemnych, 

− wykonania oznakowania (stała 
organizacja ruchu), 

− zabezpieczenia i przebudowy urządzeń 
obcych i uzbrojenia terenu wraz z 
opłatami za nadzór nad przebudową ze 
strony właścicieli sieci, 

− przebudowy połączenia z drogą 
powiatową, 

− wykonania robót wykończeniowych i 
porządkowych, 

12 Wykonawca 
„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” 
ul. Podmiejska 2, 
78-500 Drawsko Pomorskie 

 


