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Remont drogi 1203N 
Postulaty, uwagi i rekomendacje eksperckie  

 

CZĘŚĆ 1  

WPROWADZENIE 
 

Droga 1203N 

Droga powiatowa nr 1203N na odcinku pomiędzy Jonkowem a Gamerkami Wielkimi, co w praktyce 

oznacza odcinek do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 530 w miejscowości Mostkowo, jest 

historycznym szlakiem transportowym, którego podstawowe parametry zostały ukształtowane 

przed ponad 100 laty. Poprzez most na Pasłęce trakt ten łączy tereny Warmii i Mazur Zachodnich.  

Ostatnie znaczące działania remontowe na całym przebiegu drogi polegały na ułożeniu nowego 

dywanika asfaltowego i miały miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku. Wyjątkiem jest jedynie 

wyremontowany kilka lat temu krótki odcinek między Nowym a Starym Kawkowem. Aktualnie na 

pozostałych odcinkach drogi stan techniczny, wiek i stan zdrowotny nasadzeń oraz system 

odwodnienia są coraz gorsze, okresowo stwarzając znaczące utrudnienia w ruchu drogowym. 

Dotyczy to szczególnie spękań nawierzchni. 

Niewątpliwa jest potrzeba podjęcia działań prowadzących do poprawy stanu technicznego drogi 

i podniesienia bezpieczeństwa jej użytkowników. Żeby planowane działania były adekwatne do 

rzeczywistych potrzeb i możliwości, projektowanie powinno zostać poprzedzone oceną aktualnej 

funkcji drogi i jej znaczenia w sieci transportowej, a także oczekiwań grona jej głównych 

użytkowników. W obliczu zmieniających się potrzeb w zakresie transportu towarów oraz 

przemieszczania się osób powinna także zostać przeprowadzona rzetelna ocena potencjału drogi 

do sprostania tym zmianom w perspektywie najbliższych lat. Ewentualnie podjęte teraz 

i zrealizowane w nieodległej przyszłości działania powinny przygotować drogę zarówno do 

wypełniania swojej roli dziś jak i w całym okresie jej przewidywanej technicznej trwałości po 

remoncie. 

 

PROJEKT „Na dobrej drodze”  

Projekt „Na dobrej drodze” został zaplanowany tak, aby opisane powyżej założenia niezbędne do 

projektowania prac na drodze powstały w wyniku zebrania oczekiwań mieszkańców miejscowości 

leżących na trasie. Zebranie informacji o tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia codziennego 
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korzystania z drogi i zestawienie ich ze specyfiką istniejącego szlaku drogowego powinno pozwolić 

na określenie najlepszego podejścia do uzyskania przez drogę oczekiwanych parametrów. 

Niniejszy materiał stanowi skrótowe podsumowanie spotkania, które odbyło się 26 kwietnia 2022 r. 

w Urzędzie Gminy w Jonkowie. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy – pan Wojciech Giecko, radni 

gminni zainteresowani tematem oraz sołtysi poszczególnych miejscowości położonych wzdłuż 

omawianej drogi wraz z kilkuosobowymi delegacjami ich mieszkańców. W trakcie spotkania 

rozmawiano o drodze 1203N, jej znaczeniu dla mieszkańców, stanie technicznym i potrzebach 

remontowych. Celem spotkania było zebranie oczekiwań mieszkańców dotyczących funkcji drogi 

i jej przyszłego kształtu i opinii co do zakresu działań remontowych. Mieszkańcy w swojej dyskusji 

wspomagani byli przez konsultanta w osobie pana Jana Jakiela – doświadczonego eksperta ds. 

transportu1. 

 

W trakcie dyskusji mieszkańcy sformułowali kilka ważnych postulatów: 

• Droga powiatowa nr 1203N na odcinku Jonkowo–Gamerki Wielkie służy 

głównie potrzebom ruchu lokalnego i w najbliższych latach to się nie zmieni. 

• W wyniku działań naprawczych jezdnia drogi na całej długości powinna 

posiadać nośność i trwałość nie gorszą niż wyremontowany kilka lat temu 

odcinek Nowe Kawkowo–Stare Kawkowo. 

• Droga w miarę możności powinna na swoim przebiegu posiadać jezdnię 

o szerokości 5,5 m. W opinii mieszkańców jest to możliwe na całym odcinku 

Stare Kawkowo–Gamerki Wielkie. Na odcinku Pupki–Nowe Kawkowo 

szerokość jezdni powinna być nie węższa niż na odcinku Nowe Kawkowo–

Stare Kawkowo. Na odcinku Jonkowo–Pupki o ile będzie to możliwe należy 

doprowadzić do szerokości 5,5 m. 

 
1 Jan Jakiel  

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, stypendysta programu IVLP Departamentu Stanu 
USA, członek GKUA przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii (od 2020), MKUA w Warszawie (od 2020), KKOOŚ 
(2010-2019) i SISKOM (w latach 2006-2015 prezes). Współpracował przy zmianie przepisów prawa z 
Ministerstwem Rozwoju (2019-2020) i Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (2013-2015), pracował w 
Zarządzie Dróg Miejskich (2015-2022) i Zarządzie Transportu Miejskiego (2013-2015) w Warszawie. Od ponad 20 
lat zajmuje się badaniami i analizami ruchu, bezpieczeństwem ruchu drogowego, projektowaniem, budową i 
utrzymaniem infrastruktury transportowej. Współpracuje od kilkunastu lat z biurami i pracowniami projektowymi, 
głównie z Warszawy, obecnie w ramach JKO Consulting. Brał udział w opracowywaniu szeregu analiz 
transportowych dla inwestycji transportowych, mieszkaniowych, biurowych i handlowych oraz projektów 
zagospodarowania zlokalizowanych w kilkunastu miastach i aglomeracjach w Polsce. Laureat konkursów 
urbanistycznych w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku. 
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• Prędkość maksymalna na wszystkich odcinkach od Pupek w kierunku 

Gamerek Wielkich może wynosić 50 km/h, natomiast na odcinku od Jonkowa 

do Pupek, o ile to możliwe, 60 km/h. 

• Droga na całej swojej długości powinna być bezpiecznym szlakiem dla 

pieszych i rowerów 

• Szpalery drzew na odcinkach od Pupek w kierunku Gamerek Wielkich 

powinny, o ile to możliwe, pozostać, natomiast stosunkowo znacznie gorszy 

stan północnej strony alei na odcinku Jonkowo–Pupki (długimi odcinkami 

brak całych ciągów drzew w szpalerze) pozwala rozważyć ewentualne 

wykorzystanie tego faktu do uzyskania odpowiedniej szerokości jezdni. Na 

tym odcinku nowe nasadzenia mogą być realizowane na krawędzi pasa 

drogowego poza rowem odwadniającym. 

• Przebieg i urządzenie drogi w obszarach zwartej zabudowy wsi powinien być 

przedyskutowany z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. 

• Dla zachowania charakteru drogi i uniknięcia znaczących rozbieżności 

zarówno wyglądu, jak i parametrów drogi na poszczególnych jej odcinkach 

powinna powstać jedna koncepcja remontu czy też przebudowy drogi dla 

całego jej przebiegu. Jej realizacja może następować etapami, w miarę 

pozyskania środków finansowych. 

• Prace prowadzone na drodze nie powinny prowadzić do zamykania drogi na 

dłuższe okresy czy do znaczącego utrudnienia poruszania się nią. 

 

O skomentowanie tak sformułowanych oczekiwań poproszono konsultanta, pana Jana Jakiela.  

Jego komentarz przygotowany został przy założeniu, że droga powstała w wyniku remontu 

powinna być bezpieczna dla wszystkich użytkowników ruchu, wystarczająca dla obsługi potrzeb 

transportowych teraz i w przyszłości oraz że przyjęta metoda remontu jest realistyczna 

i sensowna, czyli nie zawiera kosztów, których nie potrzeba ponosić i uciążliwości dla 

użytkowników, których można uniknąć. Kolejno przedstawione postulaty mieszkańców wraz 

z komentarzem konsultanta i propozycją rekomendacji dla zarządcy drogi co do sposobu ich 

realizacji składają się na drugą część niniejszego dokumentu.  

Zaakceptowanie przygotowanych propozycji przez społeczności poszczególnych wsi pozwoli 

przygotować jednolity materiał opisujący oczekiwany przez mieszkańców kształt drogi wraz 

z przykładowymi wizualizacjami i zestawem rekomendacji dla zarządcy drogi do uwzględnienia 

w procesie projektowania remontu drogi. 

 

 

Nazewnictwo 
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Przyjęte w dokumencie uproszczone nazewnictwo odcinków drogi jest zgodne z praktyką 

codzienną i nazewnictwem używanym podczas spotkań. Ma to na celu szybszą i łatwiejszą 

komunikację zainteresowanych.  

Nazwy poszczególnych odcinków (np. Pupki–Nowe Kawkowo) dotyczą odcinków poza obszarami 

zwartej zabudowy wsi, które opisane są oddzielnie.  

Koniec analizowanego odcinka można przyjąć dwojako: na moście na Pasłęce, gdzie kończy się 

zarząd drogą Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie i jednocześnie przebieg drogi w granicach 

Gminy Jonkowo lub – co bardziej logiczne – w Mostkowie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 

nr 530, a więc łącznie z kilkusetmetrowym odcinkiem, nad którym nadzór sprawuje Zarząd Dróg 

Powiatowych w Ostródzie. O ile to drugie podejście wydaje się bardziej uwzględniać potrzeby 

użytkowników drogi, w szczególności mieszkańców Mostkowa korzystających ze stacji kolejowej 

w Gamerkach, wymaga ono współpracy ze strony obu zarządców dróg. W tym materiale końcem 

odcinka będą umownie Gamerki Wielkie. 
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CZĘŚĆ 2 

POSTULATY MIESZKAŃCÓW Z KOMENTARZEM EKSPERCKIM 
 

POSTULAT 1  

Droga powiatowa nr 1203N na odcinku Jonkowo–Gamerki Wielkie służy 

głównie potrzebom ruchu lokalnego i  w najbliższych latach to się nie zmieni.  

KOMENTARZ EKSPERTA 

Analiza istniejącego ruchu lokalnego 

Omawiany odcinek drogi powiatowej nr 1203N swoim około 15-kilometrowym przebiegiem 

łączy drogę wojewódzką nr 530 w Mostkowie poprzez most na Pasłęce z Jonkowem – 

miejscowością gminną. Jonkowo z kolei jest połączone poprzez drogi powiatowe 

i wojewódzkie ze stolicą województwa – Olsztynem oraz innymi miejscowościami 

gminnymi: Łuktą, Gietrzwałdem, Świątkami i Dywitami.  

Połączenie to w wymiarze wojewódzkim nie odgrywa pierwszorzędnej roli w zasadzie 

w żadnym z głównych kierunków skomunikowania Jonkowa: kierunki do Łukty, Morąga 

i Pasłęka wygodniej osiąga się drogą wojewódzką nr 527, a pozostałe ośrodki z tego 

kierunku (Miłakowo, Orneta, Lubomino) są wygodniej dostępne drogą powiatową nr 1207N. 

Także w kierunku odwrotnym omawiana droga przez Jonkowo jest najszybszym dojazdem 

do Olsztyna dla mieszkańców tylko kilku miejscowości leżących dalej niż Gamerki Wielkie: 

Mostkowo, Gucin, Ględy, Wilnowo. 

Przejściowo, wobec zamykania odcinkami drogi wojewódzkiej nr 527 na czas jej 

przebudowy, droga powiatowa nr 1203N obsługuje ruch dojazdu pracowników do Olsztyna 

z kierunku Łukty i Morąga. Należy oczekiwać, że po zakończeniu przebudowy ten ruch 

wróci na drogę wojewódzką nr 527. Dodatkowo należy spodziewać się, że trasę tę, jako 

szybszy i wygodniejszy dojazd do Olsztyna, wybierze także większość mieszkańców 

miejscowości Mostkowo, Gucin, Ględy i Wilnowo, dotychczas korzystających z drogi 

powiatowej nr 1203N. 

Należy zatem przyjąć, że w najbliższych latach intensywność i zakres ruchu na 

omawianym odcinku drogi nie tylko nie będą większe niż obecnie, a prawdopodobnie wręcz 

ulegną zmniejszeniu. Oznacza to, że droga 1203N z pewnością zachowa swój lokalny 

charakter.  

Lokalna charakterystyka ruchu po drodze przedstawia się następująco:  

• do Olsztyna i Jonkowa: mieszkańcy terenów obsługiwanych przez omawianą 

drogę w znaczącej liczbie znajdują zatrudnienie w Olsztynie i w Jonkowie. Znajduje 

to odzwierciedlenie w porannym ruchu samochodów osobowych w kierunku 

Jonkowa i popołudniowym z Jonkowa; 

http://www.rekadzielo.eu/
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• do szkoły i kościoła w Nowym Kawkowie : Szkoła Podstawowa w Nowym 

Kawkowie i znajdujący się tam kościół parafialny generują dodatkowe natężenie 

ruchu w kierunku tej miejscowości, zarówno z kierunku Starego Kawkowa jak 

i Pupek;  

• do stacji kolejowej Gamerki Wielkie : stacja kolejowa w Gamerkach Wielkich 

jest punktem docelowym lokalnego ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. 

Szczególnie ruch pieszy po zmroku w kierunku Mostkowa stwarza zagrożenia 

bezpieczeństwa;  

• lokalny ruch mieszkańców i przyjezdnych : na całej drodze odbywa się lokalny, 

doraźny ruch mieszkańców, a także – szczególnie w sezonie turystycznym oraz 

weekendowo – ruch przyjezdnych korzystających z okolicznej oferty turystycznej;  

• ruch pojazdów rolniczych i leśnych : droga Gamerki Wielkie–Jonkowo 

obsługuje okoliczne gospodarstwa rolne i gospodarowanie na terenach leśnych. 

Przede wszystkim w sezonie wegetacyjnym przemieszczają się nią ciągniki rolnicze, 

kombajny zbożowe i inny sprzęt związany z gospodarką rolną. Specyfika terenów 

leżących wzdłuż drogi, niesprzyjająca wielkoskalowemu rolnictwu towarowemu 

sprawia, że ruch tych pojazdów nie jest znaczący, jak również – poza kombajnami 

zbożowymi – gabaryty poszczególnych maszyn nie odbiegają znacząco od gabarytów 

pojazdów samochodowych. Podobnie, stosunkowo niewielkie powierzchnie obszarów 

leśnych obsługiwanych z tej drogi powodują, że ruch ciężkiego transportu leśnego 

(poza odcinkiem w obrębie Gamerek) nie jest znaczący; 

• transport publiczny: Transport publiczny od lat realizowany jest w oparciu 

o pojazdy kilku- lub kilkunastomiejscowe. Duże autobusy i autokary są w użyciu 

w niewielkim zakresie, nie tworząc szczególnych wymagań dla parametrów drogi. 

 

Zmiany w charakterze ruchu lokalnego w nadchodzących latach  

Przewiduje się, że ruch lokalny będzie stopniowo zmieniał swój charakter. Kierunek tej 

zmiany jest już dobrze widoczny w większych miastach. W kolejnych latach na znaczeniu 

zyskiwać będzie transport publiczny, a także transport indywidualny różnego typu 

pojazdami jednośladowymi. Inwestycje w obszarze transportu, a w szczególności ruchu 

drogowego, praktycznie we wszystkich miastach prowadzone są w kierunku wyrównania 

dysproporcji pomiędzy wielkością infrastruktury projektowanej dla pojazdów silnikowych 

a tej przeznaczonej dla rowerów, hulajnóg itp. Działania te są związane ze znaczącymi 

zmianami w sposobie przemieszczania się szczególnie młodego pokolenia mieszkańców 

miast i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa rosnącej liczbie niechronionych 

uczestników ruchu drogowego. Także na terenach wiejskich, a w szczególności tych 

leżących na obszarach rosnących aglomeracji (jak w przypadku omawianej drogi), 

w związku z rosnącym znaczeniem jednośladów, rozwiązania te staną się niezbędne. 

Rosnąca aktualnie dysproporcja w możliwości planowania bezpiecznego przemieszczania 

się mieszkańców z wykorzystaniem rowerów i innych tego typu pojazdów pomiędzy 
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terenami miejskim a wiejskimi stanowi nowy wymiar wykluczenia komunikacyjnego XXI 

wieku. W nadchodzących latach jednym z wyzwań dla władz samorządowych gmin i 

powiatów będzie zmiana tej sytuacji. 

Zmiany dotyczyć będą także istotnego wzrostu znaczenia infrastruktury dla ruchu 

pieszego. Na terenach wiejskich wiele się w tej dziedzinie robi już od wielu lat, choć 

inwestycje takie dotyczą w większości obszarów zwartej zabudowy. Powiązanie 

możliwości budowania dróg dla rowerów i chodników dla pieszych w jednym rozwiązaniu 

drogi dla rowerów i pieszych stworzyło szanse na powrót do praktyki pieszego 

przemieszczania się użytkowników drogi w najbliższym otoczeniu: do sklepu, znajomych, 

szkoły czy kościoła, nie tylko w obrębie miejscowości, ale także pomiędzy nimi – od czego 

wielu mieszkańców wsi w minionych latach odeszło. Świadomość roli bezpiecznego 

i wygodnego ruchu pieszego na terenach wiejskich będzie szybko rosła wraz 

z przybywaniem nowych mieszkańców o „miejskich” sposobach dbania o zdrowie 

i kondycję fizyczną, regularnie praktykujących spacery, jogging, nordic walking itp.  

Perspektywa rozwoju lokalnego obszarów gminy obsługiwanych przez drogę Jonkowo –

Gamerki Wielkie 

Można się spodziewać, że droga Jonkowo-Gamerki Wielkie w przyszłości nabierze na 

długich odcinkach charakteru ulicy osiedlowej, zabudowanej jedno- lub dwustronnie 

szpalerami budynków mieszkalnych. Początki tego zjawiska są już widoczne, zwłaszcza 

na pierwszym odcinku drogi od Jonkowa do kolonii Węgajt. Należy oczekiwać, że proces 

ten będzie przyspieszał, a rozlewanie się obszarów zwartej zabudowy powodować będzie 

zwiększenie potrzeb w zakresie bezpiecznego ruchu pieszego i rowerowego. Zwiększenie 

liczby nowo osiedlających się mieszkańców na terenach obsługiwanych przez drogę 

zmieniać będzie także strukturę wiekową populacji. Pojawi się coraz więcej osób młodych 

i w średnim wieku i – co szczególnie istotne - dzieci i młodzieży. Kwestia bezpiecznego 

poruszania się przedstawicieli młodego pokolenia drogami publicznymi nabierać będzie 

coraz większego znaczenia.  

Zgodnie z odpowiednimi przepisami do obsługi różnych rodzajów ruchu służą drogi 

różnych klas. Dla obsługi ruchu lokalnego, z którym mamy i będziemy mieć do czynienia 

na drodze 1203N, jest przewidziana droga klasy L. Z takiej drogi mogą występować zjazdy 

na posesje i pola, może być ona wyposażona w urządzenia dla ruchu pieszego 

i rowerowego. Powinna posiadać posiada pasy ruchu po 2,75 m (2,5 m przy uspokojeniu 

ruchu) oraz skrajnię drogi (wysokość nad jezdnią wolną od przeszkód) 4,5 m 

wystarczającą dla ruchu przemieszczających się lokalnie pojazdów.  

 

REKOMENDACJE  

Pozostawić drodze klasę techniczną L. Droga tej klasy powinna w sposób poprawny obsługiwać 

transportowo tereny wzdłuż drogi, zarówno dziś jak i w przyszłości. 
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POSTULAT 2  

W wyniku działań naprawczych jezdnia drogi na całej długości powinna 

posiadać  nośność  i  trwałość nie gorszą  niż  wyremontowany kilka lat temu 

odcinek Nowe Kawkowo–Stare Kawkowo. 

KOMENTARZ EKSPERTA 

Przebieg drogi w terenie i uwarunkowania geologiczno -hydrologiczne 

Droga przebiega przez zróżnicowany teren: mozaika gruntowa w powiązaniu ze 

skomplikowanymi stosunkami wodnymi, różnice poziomów sięgające kilkudziesięciu 

metrów. Duże znaczenie w tym kontekście ma zapewnienie właściwego odwodnienia 

i stabilizacja korpusu drogi.  

Elementy zapewniające stabilność drogi wynikające z jej pierwotnego projektu  

Konstrukcja drogi, na co wskazuje jednolity wiek nasadzeń, powstała prawdopodobnie 

w pierwszych dekadach XX wieku. Korona drogi została ukształtowana na podbudowie 

gruntu rodzimego, ulepszonego tylko w niewielkim stopniu, z nawierzchnią z kamienia 

polnego na części szerokości. Wzdłuż utwardzonej jezdni pozostawiono jednostronnie 

szeroki nieutwardzony pasa pobocza, służący jako droga dla pojazdów konnych. Korpus 

drogi odwadniany był albo bezpośrednio odprowadzeniem wody skarpami wynikającymi 

z ukształtowania terenu albo poprzez rowy odwadniające, które wyprowadzają nadmiar 

wód poza obszar konstrukcji drogi bezpośrednio lub z wykorzystaniem przepustów 

w korpusie drogi dla zmiany kierunku odwodnienia. System ten istnieje na drodze do dziś 

w kształcie w zasadzie niezmienionym. 

Stabilność korpusu drogi została zapewniona powszechnie stosowaną w tamtym czasie 

na terenie Warmii i Mazur metodą, tj. poprzez zaklinowanie go pomiędzy dwoma pasami 

głęboko korzeniącej się roślinności. Dominujące w szpalerach gatunki drzew (klon, lipa, 

dąb) zostały wybrane jako prawdopodobnie najbardziej odpowiednie dla miejsca i klimatu. 

W normalnych warunkach budują one bryłę korzeniową do głębokości ok 1,5 m 

i o powierzchni poziomej odpowiadającej wielkości korony. Szpalery przydrożne 

urządzone w rytmie kilku–kilkunastu metrów pomiędzy drzewami, z punktu widzenia 

konstrukcji podbudowy drogi zapewniały i na wielu odcinakach wciąż zapewniają 

praktycznie ciągłe wały mocno związanego gruntu, skutecznie ograniczając jego 

skłonność do bocznego rozproszenia w wyniku eksploatacji drogi. Konstrukcja taka dobrze 

buduje także skarpy drogowe i skarpy rowów, zapewniając ich trwałość i niwelując 

możliwości erozji. Likwiduje również ryzyko podsiąków bocznych pod korpus drogi.  

Wybrana przez projektanta drogi metoda stabilizacji korpusu nie zlikwidowała wszystkich 

problemów wynikających z mozaikowatości gruntów oraz występującego w niektórych 

miejscach na drodze okresowo lub stale wysokiego poziomu wód gruntowych. Należy 

przypuszczać, że to małe obciążenie ruchem drogowym, ograniczonym do w zasadzie 

wyłącznie lekkich pojazdów, sprawiło, że w pierwszych okresach użytkowania drogi 
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problem ten się prawdopodobnie nie uwidocznił. Stopniowy wzrost natężenia ruchu 

pojazdów w ostatnich dziesięcioleciach, a przede wszystkim wzrost ich masy, 

spowodowały w niektórych miejscach na drodze charakterystyczne uszkodzenia 

wskazujące na istnienie w podbudowie miejscami gruntów nienośnych czy wrażliwych na 

przemarzanie. Można je zaobserwować przede wszystkim na odcinku Stare Kawkowo–

Gamerki Wielkie. Problemowe miejsca wymagają analizy geotechnicznej i dobrania 

odpowiednich metod likwidacji problemu. Będzie to związane z częściową przynajmniej 

wymianą gruntów i umieszczeniem w odbudowie drogi odpowiednich warstw (wymiana 

gruntów organicznych na mineralne, dodanie warstwy mrozoochronnej lub ograniczającej 

podsiąk). Celem uniknięcia niepotrzebnych strat i uszkodzeń istotnego dla konstrukcji 

drogi drzewostanu, co mogłoby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa w kolejnych 

latach, wskazane jest rozważenie zastosowania mieszanek kamienno-gruntowych, 

w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie brył korzeniowych oraz wdrożenie 

odpowiednich standardów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. 

Metoda remontu 

Na drodze o historii około 100-letniej szybkie, sprawne i racjonalne finansowo 

przeprowadzenie całkowitej przebudowy, obejmującej wykonanie praktycznie nowej 

podbudowy na całości przebiegu jest w zasadzie niemożliwe. To jak budowa drogi od nowa. 

Łączą się z tym ogromne koszty, ale także uciążliwości dla mieszkańców związane 

z długotrwałym zamykaniem odcinków drogi, organizacją objazdów, utrudnionym 

dojazdem karetki pogotowia czy straży pożarnej. Przy odcinku drogowym tej długości 

(ok. 15 km), nawet zakładając pełne finansowanie, inwestycja potrwa kilka lat, w których 

istniejący standard transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego drastycznie obniży się.  

Nie wydaje się to ani celowe, ani potrzebne. Trwałość drogi w warunkach faktycznie 

istniejącego na drodze ruchu została w praktyce wiarygodnie sprawdzona. 

Wyremontowany przed około 5 laty odcinek Nowe Kawkowo–Stare Kawkowo nie nosi dziś 

żadnych śladów zużycia, a stan nawierzchni jest praktycznie taki jak w dniu jej ułożenia. 

Dlatego posiłkując się wiedzą na temat wybranej przez zarządcę drogi technologii i metody 

remontu tego odcinka można je zastosować do kolejnych odcinków przy uwzględnieniu 

wynikłych z przeprowadzonych badań geotechnicznych koniecznych modyfikacji. Powinno 

to doprowadzić do uzyskania efektu oczekiwanego przez mieszkańców i jednocześnie 

racjonalnego z punktu widzenia proporcji nakład/efekt, tj. do uzyskania dobrej drogi 

w stosunkowo krótkim procesie i przy racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych. 
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REKOMENDACJE  

Na całości drogi przyjąć zasadę odtworzenia pierwotnie przyjętego systemu stabilizacji korpusu 

drogi utrzymując, a miejscami odbudowując pełniący to zadanie obustronny szpaler nasadzeń 

wzdłuż korony drogi. Prace na odcinkach wymagających poprawy podbudowy drogi poprzedzić 

badaniem geotechnicznym. Remont i regulację szerokości nawierzchni jezdni prowadzić 

metodami sprawdzonymi na wcześniej wyremontowanym odcinku Nowe Kawkowo–Stare 

Kawkowo. 

 

POSTULAT 3  

Droga w miarę możności powinna na swoim przebiegu posiadać jezdnię 

o szerokości 5,5m. W opinii mieszkańców jest to możliwe na całym odcinku 

Stare Kawkowo–Gamerki Wielkie. Na odcinku Pupki–Nowe Kawkowo 

szerokość jezdni powinna być nie węższa niż na odcinku Nowe Kawkowo –

Stare Kawkowo. Na odcinku Jonkowo–Pupki o ile będzie to możliwe należy 

doprowadzić do szerokości 5,5m.  

KOMENTARZ EKSPERTA 

Odcinek Stare Kawkowo–Gamerki Wielkie  

Odcinek ten pod względem urządzenia pasa drogowego różni się od pozostałych: korona 

drogi jest szersza i powinna na całym przebiegu zmieścić jezdnię o szerokości 5,5 m 

pozostawiając po obu stronach nieco pobocza.  

Odcinek Nowe Kawkowo – Stare Kawkowo 

Brak potrzeb w zakresie regulacji jezdni drogi. 

Odcinek Pupki–Nowe Kawkowo 

Odcinek ten pod względem historycznego urządzenia jest podobny do już 

wyremontowanego odcinka Nowe Kawkowo–Stare Kawkowo – podobnej szerokości 

korona drogi pomiędzy szpalerami drzew o zbliżonych parametrach. Ostateczną 

szerokość jezdni możliwą do zapewnienia po remoncie będzie można poznać po 

dokonaniu dokładnych pomiarów. Pobieżne pomiary wstępne wskazują na możliwość 

uzyskania jezdni o postulowanych przez mieszkańców parametrach zbliżonych do 

parametrów odcinka już wyremontowanego (szerokość ok. 5 m).  

Odcinek Jonkowo–Pupki 

Na tym odcinku nakłada się kilka problemów. Po pierwsze, jest to odcinek ze względnie 

największym natężeniem ruchu pojazdów, niejako zbierający ruch z całej trasy. Po 

drugie, jest to odcinek w największym stopniu zabudowany budynkami na posesjach 

wzdłuż pasa drogowego, z wjazdami bezpośrednio na drogę oraz z wieloma 
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kilkubudynkowymi koloniami, połączonymi z drogą krótkimi sięgaczami. Wreszcie – 

szpalery drzew przydrożnych są zdekompletowane na dość długich odcinkach, a stan 

zdrowotny pozostałych drzew jest zróżnicowany. 

Analiza poprzedzająca opracowanie zakresu robót powinna być wielokierunkowa. 

Powinna uwzględnić w pierwszej kolejności istniejące i uzgodnione już wjazdy na drogę, 

wynikające z tego tytułu ewentualne decyzje o usunięciu drzew, oraz waloryzację 

istniejącego drzewostanu, aby określić rzeczywistą obsadę szpalerów wzdłuż drogi. 

Dopiero w oparciu o tak przeprowadzoną analizę należy ocenić, czy możliwe jest 

uzyskanie na całym odcinku lub jego pododcinkach szerokości jezdni 5,5 m.  

Przy tej analizie należy wziąć pod uwagę opisaną w poprzednim punkcie rolę nasadzeń 

wzdłuż korony drogi. Ewentualne niewielkie przesunięcie linii nasadzeń następczych 

w celu uzyskania miejsca w koronie dla lokalizacji jezdni o pożądanej szerokości nie 

powinno znacząco osłabić systemu stabilizacji korpusu drogi, lecz zaniechanie nowych 

nasadzeń lub wyniesienie ich na krawędź pasa drogowego, w szczególności poza rów 

odwadniający, może spowodować problemy z trwałością drogi po remoncie. Nowe 

nasadzenia będą miały niewątpliwy walor krajobrazowy lecz nie będą właściwie 

zabezpieczać podbudowy drogi przed degradacją.  

 

REKOMENDACJE  

Odcinek Stare Kawkowo–Gamerki Wielkie: przeprowadzić remont korony drogi wraz 

z wynikającymi z badań pracami remontowymi podbudowy, doprowadzając szerokość jezdni do 

5,5 m z regulacją poboczy, wykorzystując technologie i metody sprawdzone na odcinku Nowe 

Kawkowo–Stare Kawkowo. 

Odcinek Nowe Kawkowo–Stare Kawkowo: nie wymaga regulacji jezdni ani remontu nawierzchni.  

Odcinek Pupki–Nowe Kawkowo: przeprowadzić remont korony drogi wraz z wynikającymi 

z badań pracami remontowymi podbudowy. Doprowadzić szerokość jezdni do maksymalnej 

możliwej w granicach istniejących szpalerów drzew, z regulacją poboczy. W pracach korzystać z 

technologii i metod sprawdzonych na odcinku Nowe Kawkowo–Stare Kawkowo. 

Odcinek Jonkowo–Pupki: przeprowadzić inwentaryzację drzew w pasie drogowym 

i zwaloryzować aleję na tym odcinku. Przeprowadzić analizę możliwych rozwiązań w zakresie 

ustalenia szerokości drogi, w tym ewentualnego niewielkiego przesunięcia linii nasadzeń 

odtworzeniowych w celu uzyskania szerokości jezdni 5,5 m na całym odcinku bądź znaczących 

jego przebiegach. 
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POSTULAT 4  

Prędkość maksymalna na wszystkich odcinkach od Pupek w  kierunku 

Gamerek Wielkich może wynosić 50  km/h, natomiast na odcinku od Jonkowa 

do Pupek, o ile to możliwe, 60 km/h.  

KOMENTARZ EKSPERTA 

Nawet nowobudowane drogi lokalne są projektowane na prędkość 40-50 km/h. Wynika to 

ze specyfiki tego rodzaju drogi: wiele wjazdów, zróżnicowany i nieuporządkowany ruch 

(różne pojazdy, różne punkty docelowe, obecność pieszych i rowerzystów), który stwarza 

wiele zagrożeń.  

W zasadzie taka jest sytuacja na całym przebiegu omawianej drogi 1203N: znacząca ilość 

wjazdów z dróg gruntowych i posesji, wjazdy z pól, znaczna krętość drogi i jej 

skonfigurowanie, obecność w okolicy obszarów leśnych i idące za tym niebezpieczeństwo 

wybiegających zwierząt, ruch pieszych, rowerów i maszyn wolnobieżnych nie zachęcają 

do ustalania wyższych limitów prędkości. Także ograniczenia widoczności wynikające 

z krętości drogi mogą być wyraźnie groźniejsze przy prędkościach wyższych niż przy 

50 km/h.  

Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego różnica pomiędzy 50 a 60 km/h jest 

znacząca, co ilustruje wykres:  

 

 

Jednocześnie w konkretnym przypadku drogi 1203N na odcinku Jonkowo–Gamerki Wielkie 

poruszanie się z wyższą prędkością daje niewielkie korzyści czasowe. Przy założeniu, że 

w obszarach zwartej zabudowy oraz na już wyremontowanym odcinku Nowe Kawkowo–

Stare Kawkowo prędkość podlega istniejącym obecnie ograniczeniom, orientacyjne 

różnice w czasie przejazdu mieszkańców poszczególnych miejscowości do Jonkowa są 

zawarte w poniższej tabelce: 

http://www.rekadzielo.eu/
mailto:stowarzyszenierekadzielo@gmail.com


 
 

 
Projekt realizuje:  
 

  

Stowarzyszenie RĘKĄ DZIEŁO, Godki 21, 12-042 Jonkowo, KRS 0000178604 www.rekadzielo.eu, 
stowarzyszenierekadzielo@gmail.com, tel. 783 682 405 

 
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG  
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

 

13 

Trasa Różnica w czasie pomiędzy 
przejazdem z prędkością 60 km/h 
a 50 km/h 

 
Gamerki Wielkie–Jonkowo ok. 2 min 15 s 
Stare Kawkowo–Jonkowo ok. 1 min 30 s 
Nowe Kawkowo–Jonkowo ok. 1 min 30 s 
Pupki–Jonkowo ok. 1 min 

 

Obliczenie jest oczywiście przybliżone. Nie wydaje się jednak, że wynikające z obliczeń 

różnice są na tyle istotne, aby dla nich warto było ryzykować dużo poważniejsze skutki 

wypadków czy innych zdarzeń drogowych. 

Dla podniesienia bezpieczeństwa na drogach lokalnych stosuje się szereg rozwiązań 

z zakresu uspokojenia ruchu, aby przede wszystkim ograniczać tendencje do 

podróżowania z nadmierną prędkością. Wydaje się, że charakter omawianej drogi, 

a szczególnie jej krętość są naturalnym czynnikiem uspokojenia ruchu i inne rozwiązania 

nie będą potrzebne. Wyjątkiem mogą tu być obszary zabudowane poszczególnych wsi. 

 

REKOMENDACJE  

Przyjąć jednolicie prędkość 50km/h dla całości drogi poza obszarami zabudowanymi. Na 

obszarach zabudowanych oraz w miejscach wymagających jazdy ze szczególną ostrożnością 

przyjąć prędkość wynikającą ze specyfiki odcinka. 

 

 

POSTULAT 5  

Droga na całej swojej długości powinna być bezpiecznym s zlakiem dla 

pieszych i rowerów  

KOMENTARZ EKSPERTA 

W nadchodzącym czasie przemieszczanie się będzie miało w coraz większym stopniu 

wymiar indywidualny. Należy przypuszczać, że wszystkie trendy widoczne teraz 

w miastach w nieodległej przyszłości dotrą na tereny wiejskie. Rolą gospodarzy terenu 

będzie zapewnienie możliwości bezpiecznego przemieszczania się pieszo oraz na 

rozmaitych jednośladach, jak również rolkach, deskorolkach i innych jeszcze 

nienazwanych „pojazdach”, kryjących się pod ustawowym pojęciem „urządzenia 

transportu osobistego”.  Wydaje się, że w nadchodzących latach zarządcy dróg będą mieli 

większą łatwość w znalezieniu finansowania budowy dróg dla rowerów i pieszych niż dróg 

dla pojazdów silnikowych. Na zmieniające się potrzeby użytkowników, ale także możliwe 

fundusze warto się przygotować. 
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Droga Jonkowo–Gamerki Wielkie ma potencjał do stania się w przyszłości wygodnym 

i atrakcyjnym szlakiem dla pieszych i rowerów. Docelowe usytuowanie infrastruktury dla 

tych użytkowników poza koroną drogi, w ciągu odseparowanym szpalerem drzew, pozwoli 

utworzyć wygodny, bezpieczny oraz przyjazny użytkownikom szlak transportowy. Takie 

rozwiązanie ma niezaprzeczalne zalety szczególnie w wypadku dzieci i młodzieży, 

a przecież droga obsługuje miejscowości znajdujące się w kilku obwodach szkolnych.  

Zaprojektowanie, a następnie budowa takiego szlaku nie będzie zadaniem łatwym. 

Wspominany już wcześniej charakter terenów, przez które prowadzi droga powoduje, że 

przy wyznaczaniu jej przebiegu można się będzie natknąć na różnice terenu, skarpy, oczka 

wodne itp. Ponieważ jednak budowa drogi dla rowerów i pieszych w ocenie przeważającej 

części mieszkańców nie jest obecnie priorytetem, w ramach aktualnie podejmowanych 

działań należy wyłącznie rozstrzygnąć kwestię strony drogi, po której na poszczególnych 

odcinkach powinien przebiegać ciąg oraz zarezerwować przestrzeń w pasie drogowym 

pod jego wyznaczenie w przyszłości. To działanie powinno wystarczyć także do określenia 

niezbędnych korekt szerokości pasa drogowego, jeśli taka potrzeba wystąp 

Rozwój budownictwa wzdłuż drogi od Jonkowa do kolonii Węgajt może znacząco 

ograniczyć możliwości planistyczne w pasie drogowym na tym odcinku. Wielość zjazdów 

do posesji, istniejące już ogrodzenia na granicy pasa drogowego powodują konieczność 

analizy dostępnych rozwiązań w zakresie wprowadzenia z omawianej drogi ruchu 

pieszego i jednośladów do Jonkowa innym szlakiem. Wydaje się, że warto w tym 

kontekście przeanalizować przejęcie tego ruchu przez ulicę Polną i w konsekwencji 

ograniczenie projektowanej rezerwacji na tę funkcje pasa drogowego omawianej drogi. 

Odroczenie w czasie budowy drogi dla rowerów i pieszych nie oznacza, że w wyniku 

remontu beneficjentami poprawy sytuacji na drodze będą wyłącznie kierowcy pojazdów 

silnikowych. Dysponując drogą lokalną o szerokości jezdni 5.5 m, która jest zakładana do 

osiągniecia na znaczących odcinkach omawianej drogi, można rozważyć różne sposoby 

organizacji ruchu drogowego. Istnieją w wielu krajach rozwiązania, które pozwalają na 

takiej jezdni bezpiecznie zorganizować ruch jednośladów i pojazdów silnikowych. 

Rozwiązanie znane pod pojęciem „przekrój 2-1”, przedstawione na załączonej ilustracji, 

jest znane i stosowane od dawna na drogach lokalnych wielu krajów europejskich 

(m.in. w Niderlandach, Niemczech, Danii), a w najbliższych miesiącach wejdzie do katalogu 

rozwiązań możliwych do stosowania także na polskich drogach. Taka organizacja ruchu, 

zastosowana już pilotażowo np. na jednej z dróg powiatu chojnickiego (2628G), wydaje się 

warta rozważenia w realiach omawianej drogi.  
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REKOMENDACJE  

Na całej długości dokonać rezerwacji terenu 

pod wydzieloną poza koronę drogi drogę dla 

rowerów i pieszych, z zastrzeżeniem uwagi 

dotyczącej Jonkowa. Usytuowanie ciągu nie 

powinno ingerować w istniejące rozwiązania w 

zakresie odwodnienia jak również znacząco 

ograniczać możliwości wegetacyjnych drzew 

szpalerów przydrożnych. Rezerwacja miejsca 

pod drogę dla rowerów i pieszych powinna 

zakładać jej przebieg konsekwentnie po tej 

samej stronie pasa drogowego co najmniej na 

całych odcinkach pomiędzy poszczególnymi 

obszarami zabudowanymi. 

Na wyremontowanych odcinkach jezdni 

rozważyć możliwość wprowadzenia organizacji 

ruchu drogowego podnoszącego jego 

bezpieczeństwo, przede wszystkim w formie 

przekroju 2-1. 

 

 

POSTULAT 6   

Szpalery drzew na odcinkach od 

Pupek w kierunku Gamerek 

Wielkich powinny, o ile to możliwe ,  

pozostać ,  natomiast stosunkowo 

znacznie gorszy stan północnej 

strony alei na odcinku Jonkowo–

Pupki (długimi odcinkami brak 

całych ciągów drzew w  szpalerze) 

pozwala rozważyć ewentualne 

wykorzystanie tego faktu do 

uzyskania odpowiedniej szerokości 

jezdni.  Na tym odcinku nowe 

nasadzenia mogą być realizowane 

na krawędzi pasa drogowego poza 

rowem odwadniającym.  

KOMENTARZ EKSPERTA 

Rolą zarządcy drogi jest prowadzenie 

inwentaryzacji obiektów w pasie drogowym, w 
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tym także drzew. Jest to szczególnie ważne w wypadku dróg z zaawansowanym wiekiem 

drzewostanu, a tak jest w wypadku omawianej drogi. Inwentaryzacja drzew połączona 

z oceną ich stanu zdrowotnego stanowi podstawę racjonalnego gospodarowania drzewami 

w pasie drogowym, łączącego potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi 

z potrzebami wynikającymi z przepisów ochrony przyrody, ochrony środowiska czy 

ochrony krajobrazu kulturowego.  

Także w wypadku nasadzeń odtworzeniowych pomocne jest prowadzenia szczegółowych 

zapisów dotyczących poszczególnych drzew. Pozwala to na bieżąco monitorować wzrost 

i stan młodych drzew, a także wpływ poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych itp. 

Kwestia podejścia do problemu alei na odcinku Jonkowo–Pupki została już omówiona 

wcześniej przy okazji analizy możliwości w zakresie szerokości jezdni (postulaty 2 i 3). Jak 

wspomniano, o ile ewentualne niewielkie przesunięcie linii nasadzeń w celu uzyskania 

miejsca dla jezdni o pożądanej szerokości nie powinno znacząco osłabić systemu 

stabilizacji korpusu drogi, o tyle wyniesienie nowych nasadzeń poza rów odwadniający 

może zaburzyć pierwotną konstrukcję drogi i mieć realne konsekwencje dla trwałości 

przeprowadzanego remontu.  

Nasadzenia odtwórcze na poszczególnych odcinkach powinny być wykonywane zgodnie ze 

spójnie przyjętym planem, uwzględniającym – oprócz kwestii związanych z ochroną 

środowiska i krajobrazu kulturowego – rolę drzewostanu w stabilizacji korpusu drogi.  

 

REKOMENDACJE  

Wprowadzić do codziennej praktyki zarządcy drogi system inwentaryzacji drzew i oceny ich 

zdrowotności. Prowadzić wynikające z oceny działania w zakresie pielęgnacji i wymiany 

drzewostanu. W przypadku konieczności usunięcia poszczególnych drzew nasadzenia odtwórcze 

powinny być planowane zgodnie z zasadą uzyskania jezdni o szerokości 5,5m. Do nasadzeń 

należy wykorzystywać gatunki i odmiany rekomendowane w tym celu, w szczególności ze 

względu na postępujące zmiany klimatyczne. 

 

 

POSTULAT 7  

Przebieg i urządzenie drogi w obszarach zwartej zabudowy wsi powinien być 

przedyskutowany z mieszkańcami poszczególnych miejscowości.  

KOMENTARZ EKSPERTA 

Prowadzenie dróg przez historycznie ukształtowane układy miejscowości wiąże się 

z wieloma problemami. Ulice są często wąskie, brakuje wyodrębnionego miejsca dla ruchu 

pieszych, zabudowa jest posadowiona z wykorzystaniem lekkiego fundamentowania, 
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wrażliwego na drgania powodowane przez poruszające się pojazdy - to tylko przykładowe 

problemy do rozwiązania.  

Zazwyczaj, gdy droga przechodząc przez obszar zwartej zabudowy nie może zapewnić 

bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom, mnożą się ograniczenia prędkości, progi 

zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych czy też rozmaite rozwiązania mające 

wzbudzić uwagę kierujących (światła ostrzegawcze, odblaski, bariery itp.). To w wielu 

wypadkach smutna konieczność. Wielość tego rodzaju zabiegów, nierzadko planowanych 

w sposób chaotyczny, najczęściej zakłóca krajobraz wsi i komplikuje życie użytkowników 

drogi. Jednocześnie nie zawsze faktycznie rozwiązuj problem bezpiecznego poruszania się 

po terenie miejscowości. W celu uspokojenia ruchu warto rozważyć również inne środki.   

Możliwość oceny kilku wariantów organizacji ruchu dają na przykład niektóre historyczne 

układy wsi lub miast. Do takich układów należy układ wsi zwany owalnicą, gdzie dwa 

główne szlaki wchodzące do wsi rozdwajają się, tworząc owal otaczający często lokalny 

ciek wodny, jeziorko czy plac. Takie historyczne układy istnieją do dziś w wielu wsiach, w 

tym w trzech w przebiegu omawianej drogi, tj. w Pupkach, Nowym Kawkowie i Starym 

Kawkowie. Wprawdzie żadna z dróg we wsi nie spełnia osobno wymogów dotyczących 

współczesnego ruchu, ale analizowane łącznie czasem mogą zapewniać poszukiwane 

rozwiązanie problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego 

w miejscowości. Wydaje się, że warto przeprowadzić taką analizę co najmniej w wypadku 

Nowego Kawkowa, bazując na rozwiązaniu ruchu jednokierunkowego wprowadzonego 

w miejscowości Wrzesina. 

Niezależnie od wspomnianych analiz punktem wyjścia do programowania przebiegu drogi 

przez wieś powinna być rozmowa z zainteresowanymi mieszkańcami. Pozwala to lepiej 

zrozumieć istotę występujących problemów, zidentyfikować priorytety w działaniu, a także 

wprost poinformować mieszkańców o planowanych działaniach, ich zakresie 

i uwarunkowaniach. 

REKOMENDACJE  

Konsultacje z mieszkańcami pozwalają lepiej zintegrować proponowane rozwiązania 

z potrzebami codziennych użytkowników drogi. Analizę możliwych rozwiązań przebiegu drogi 

przez obszary zwartej zabudowy wsi Nowe Kawkowo i zapewnienia na niej bezpiecznego ruchu 

pieszych i jednośladów należy prowadzić z uwzględnieniem historycznych układów wsi 

(owalnica) i występującego w nich układu ulic, bazując na sprawdzonych rozwiązaniach 

organizacji ruchu. 
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POSTULAT 8  

Dla zachowania charakteru drogi i  uniknięcia znaczących rozbieżności 

zarówno wyglądu ,  jak i parametrów drogi na poszczególnych jej odcinkach 

powinna powstać jedna koncepcja remontu czy też przebudowy drogi dla 

całego jej przebiegu.  Jej realizacja może następować etapami, w miarę 

pozyskania środków finansowych.  

KOMENTARZ EKSPERTA 

a. Możliwości  pozyskiwania środków na remonty i przebudowy dróg  

Zasady dostępu do środków na remonty i przebudowę dróg publicznych często się 

zmieniają. Kryteria są różne i dotyczą rangi dróg w systemie (np. autostrady), znaczenia 

obiektu, do którego dostępność jest poprawiana (np. dojazd do kompleksu przemysłowego) 

czy też wykonania konkretnych działań na drodze (podniesienie bezpieczeństwa, budowa 

ścieżki rowerowej itp.). Z tego punktu widzenia wydaje się, że proponowane przez 

mieszkańców podejście polegające na opracowaniu dla całego omawianego przebiegu 

drogi całościowej koncepcji remontu w formie swoistego „masterplanu” jest racjonalne. 

Tak opracowany plan daje szanse na szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się 

możliwości finansowania. Inwestor może z całego zadania wybrać ten element czy 

elementy, które mogą się ubiegać o określone formy dofinansowania a zakres 

poszczególnych etapów może być elastycznie ustalony. Jednocześnie takie podejście 

minimalizuje ryzyko przyjęcia w kolejnych etapach rozwiązań zasadniczo rozbieżnych 

z technicznego czy funkcjonalnego punktu widzenia.  

b. Program funkcjonalno-użytkowy  

Dokumentem, który spełni wspomniane wyżej wymogi jest program funkcjonalno-

użytkowy (PFU). Służy on do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych prac 

projektowych i robót budowlanych, przygotowania ofert, także w zakresie obliczenia ceny 

oferty, oraz zakresu i wyceny prac projektowych do wykonania. W przypadku drogi 

powiatowej nr 1203N na odcinku Jonkowo–Gamerki Wielkie program powinien zostać 

opracowany w sposób umożliwiający etapowanie wykonania robót. Dla zachowania 

spójności rozwiązań projektowych powinien zatem powstać jeden PFU, zakładający 

możliwości podziału robót na zadania obejmujące poszczególne odcinki drogi. 

REKOMENDACJE  

Przygotować dla całego przebiegu drogi powiatowej nr 1203N na odcinku Jonkowo–Gamerki 

Wielkie program funkcjonalno-użytkowy (PFU), określający wymagania i oczekiwania dotyczące 

robót drogowych: efekt wykonania prac oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 

materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne, zakres niezbędnych prac na poszczególnych 

odcinkach i sposób ich prowadzenia.  
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POSTULAT 9  

Prace prowadzone na drodze nie powinny prowadzić do zamykania drogi na 

dłuższe okresy czy do  znaczącego utrudnienia poruszania się nią.  

KOMENTARZ EKSPERTA 

Można zaryzykować twierdzenie, że im większy zakres zadania do zrealizowania na 

drodze tym istotniejsze ograniczenia możliwości korzystania z drogi w trakcie realizacji 

prac. Dlatego w tym zakresie interes mieszkańców i zarządcy drogi jest zbieżny: określić 

adekwatny zakres zadania i znaleźć sensowny sposób jego realizacji. Daje to szanse na 

oczekiwany efekt szybciej, z mniejszymi uciążliwościami dla użytkowników drogi 

i prawdopodobnie także taniej. Nie zawsze to jest wykonalne, co jasno pokazuje na 

przykład przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527. W wielu jednak przypadkach, jeśli 

możliwy jest remont istniejącej konstrukcji, będzie to rozwiązanie szybsze i tańsze od 

budowy nowej konstrukcji drogi i warto takie postępowanie w pierwszej kolejności 

rozważyć, zwłaszcza w sytuacji, w której konstrukcja ta wystarczająco dobrze spełnia 

swoje podstawowe funkcje (stabilizacja korpusu, odprowadzanie nadmiaru wody itd.).  

W każdym przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym, w szczególności 

wymagającym okresowych zamknięć dla ruchu, należy organizować czytelnie 

oznakowane objazdy. Wskazane jest też wykorzystanie dostępnych kanałów 

informacyjnych do informowania mieszkańców i użytkowników o okresowych, nawet 

krótkotrwałych zamknięciach dla ruchu. 

REKOMENDACJE  

W ramach planowanych działań, tam, gdzie to możliwe, w maksymalny sposób skupić się na 

odtworzeniu pierwotnie przyjętych rozwiązań w zakresie zapewnienia stabilizacji korpusu drogi 

i nośności podbudowy drogi. Posiłkując się analizą aktualnego zużycia i uszkodzeń nawierzchni 

przeprowadzić badanie geotechniczne problemowych miejsc i odcinków. Działania w zakresie 

wymiany gruntów w podbudowie drogi planować wyłącznie na odcinkach, gdzie taka potrzeba 

wyniknie z badań geotechnicznych i tylko w niezbędnym zakresie. Podobne podejście przyjąć 

w zakresie odwodnienia pasa drogowego. Działania powinny być poprzedzone pracami 

geodezyjnymi, w szczególności wznowieniem granic pasa drogowego. 
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KAWKOWO SZEROKOŚĆ JEZDNI POWINNA BYĆ NIE WĘŻSZA NIŻ NA ODCINKU NOWE KAWKOWO–STARE KAWKOWO. NA ODCINKU 

JONKOWO–PUPKI O ILE BĘDZIE TO MOŻLIWE NALEŻY DOPROWADZIĆ DO SZEROKOŚCI 5,5M. 10 
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POSTULAT 4  PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA NA WSZYSTKICH ODCINKACH OD PUPEK W KIERUNKU GAMEREK WIELKICH MOŻE WYNOSIĆ 

50 KM/H, NATOMIAST NA ODCINKU OD JONKOWA DO PUPEK, O ILE TO MOŻLIWE, 60 KM/H. 12 
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POSTULAT 5  DROGA NA CAŁEJ SWOJEJ DŁUGOŚCI POWINNA BYĆ BEZPIECZNYM SZLAKIEM DLA PIESZYCH I ROWERÓW 13 
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POSTULAT 6  SZPALERY DRZEW NA ODCINKACH OD PUPEK W KIERUNKU GAMEREK WIELKICH POWINNY, O ILE TO MOŻLIWE, 

POZOSTAĆ, NATOMIAST STOSUNKOWO ZNACZNIE GORSZY STAN PÓŁNOCNEJ STRONY ALEI NA ODCINKU JONKOWO–PUPKI (DŁUGIMI 

ODCINKAMI BRAK CAŁYCH CIĄGÓW DRZEW W SZPALERZE) POZWALA ROZWAŻYĆ EWENTUALNE WYKORZYSTANIE TEGO FAKTU DO 

UZYSKANIA ODPOWIEDNIEJ SZEROKOŚCI JEZDNI. NA TYM ODCINKU NOWE NASADZENIA MOGĄ BYĆ REALIZOWANE NA KRAWĘDZI 

PASA DROGOWEGO POZA ROWEM ODWADNIAJĄCYM. 15 
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POSTULAT 7  PRZEBIEG I URZĄDZENIE DROGI W OBSZARACH ZWARTEJ ZABUDOWY WSI POWINIEN BYĆ PRZEDYSKUTOWANY Z 

MIESZKAŃCAMI POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI. 16 
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POSTULAT 8  DLA ZACHOWANIA CHARAKTERU DROGI I UNIKNIĘCIA ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI ZARÓWNO WYGLĄDU, JAK I 

PARAMETRÓW DROGI NA POSZCZEGÓLNYCH JEJ ODCINKACH POWINNA POWSTAĆ JEDNA KONCEPCJA REMONTU CZY TEŻ 

PRZEBUDOWY DROGI DLA CAŁEGO JEJ PRZEBIEGU. JEJ REALIZACJA MOŻE NASTĘPOWAĆ ETAPAMI, W MIARĘ POZYSKANIA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH. 18 
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REKOMENDACJE  18 
POSTULAT 9  PRACE PROWADZONE NA DRODZE NIE POWINNY PROWADZIĆ DO ZAMYKANIA DROGI NA DŁUŻSZE OKRESY CZY DO 

ZNACZĄCEGO UTRUDNIENIA PORUSZANIA SIĘ NIĄ. 19 
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