




















Przekrój kolektora 



WARIANT I - lokalne naprawy nawierzchni 

LP rodzaj prac ilość wartość 
czas 
wykonania 

  
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT - BEZ KOSZTÓW ROCZNEGO 
UTRZYMANIA           5 089 036,60 zł  10 miesięcy 

  
Porozumienie z lasami Państwowymi na wykorzystanie 
dojazdów pojazdów budowy  

1              10 000,00 zł  
1 miesiąc 

1 Roboty drogowe              196 726,51 zł  

  

DROGI DOJAZDOWE - Naprawa istniejącej nawierzchni i 
wykonaniu nowych nawierzchni (na krótkich odcinkach) z plyt 
typu YOMB dróg serwisowych (zlokalizowanych na terenie Lasów 
Państwowych)     dojazdu do ww.  kolektora od  strony ul.   
Falowej (1.650mb| i od strony ul. Boguckiego (960mb) 

2610            196 726,51 zł  

2 roboty adaptacyjne zewnętrzne           1 354 822,61 zł  6 miesięcy 

a 

Oczyszczenie nawierzchni na kolektorze, ręcznym karczowaniu 
pni i korzeni, wykonaniu nasypów - obsypanie kanału w celu 
likwidacji uskoku pomiędzy kanałem a istniejącym terenem o    
wysokości od ok. 0,50m do ok.  1,20m, naprawa   miejscowa   
nawierzchni   z   betonu   asfaltowego   na   kolektorze 

          1 147 811,70 zł  

b 

Roboty związane z przycinką i wycinką drzew, krzewów. 
Niezbędny zakres robót to wycinka i karczowanie drzew, jak też 
przycięcie drzew, likwidacja krzewów w celu uzyskania skrajni 
poziomej ok. 1,00m od nawierzchni trasy rowerowej na kanale po 
obu stronach 

             207 010,91 zł  

3 roboty adaptacyjne wewnętrzne           3 527 487,48 zł  3 miesiące 

a 
Hydromonitoring (zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem 
skorodowanego betonu z wywozem odpadu) 

5.28
0m 

        1 974 297,60 zł  

b 

Pokrycie zużytego betonu środkami hydrofobizującymi 
(zabezpieczenie wewnętrznej powierzchni kolektora przed dalszą 
degradacją) 

5.28
0m 

        1 084 564,80 zł  

c Zabezpieczenie pokryw włazów 37szt            111 044,40 zł  

d 

Wykonanie otworów dostępowych (komunikacyjnych) w 
kolektorze na czas prowadzenia robót, przywrócenie kolektora 
do stanu pierwotnego 

3szt              36 900,00 zł  

  
prace nieprzewidziane (10%) 

             320 680,68 zł  

4 roczne utrzymanie                21 800,00 zł  

WARIANT II - , ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grubości 4,00 
cm na całej długości i szerokości kanału 

LP rodzaj prac 
ilość wartość 

czas 
wykonania 

  
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT - BEZ KOSZTÓW ROCZNEGO 
UTRZYMANIA 

          5 570 339,83 zł  
10 miesięcy 

  
Porozumienie z lasami Państwowymi na wykorzystanie 
dojazdów pojazdów budowy  

1              10 000,00 zł  
1 miesiąc 

1 Roboty drogowe              196 726,51 zł  

  

DROGI DOJAZDOWE - Naprawa istniejącej nawierzchni i 
wykonaniu nowych nawierzchni (na krótkich odcinkach) z 
płyt typu YOMB dróg serwisowych (zlokalizowanych na 
terenie Lasów Państwowych)     dojazdu do ww.  kolektora 
od  strony ul.   Falowej (1.650mb| i od strony ul. 
Boguckiego (960mb) 

2610            196 726,51 zł  

2 roboty adaptacyjne Zewnętrzne           1 836 125,84 zł  6 miesięcy 

a 

Oczyszczenie nawierzchni na kolektorze, ręcznym 
karczowaniu pni i korzeni, wykonaniu nasypów - obsypanie 
kanału w celu likwidacji uskoku pomiędzy kanałem a 
Istniejącym terenem o    wysokości od ok. 0,50m do ok. 
1,20m, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego 
O Średniej grubości 4,00 cm na całej długości i szerokości 
kanału, na istniejącą nawierzchnie z betonu asfaltowego 

          1 629 114,93 zł  

b 

Roboty związane z przycinką i wycinką drzew, krzewów. 
Niezbędny zakres robót to wycinka i karczowanie drzew, 
jak też przycięcie drzew, likwidacja krzewów w celu 
uzyskania skrajni poziomej ok. 1,00m od nawierzchni trasy 
rowerowej na kanale po obu stronach 

             207 010,91 zł  

3 roboty adaptacyjne wewnętrzne           3 527 487,48 zł  3 miesiące 

a 

Hydromonitoring (zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem 
skorodowanego betonu z wywozem odpadu) 5.28

0m 
        1 974 297,60 zł  

b 

Pokrycie zużytego betonu środkami hydrofobizującymi 
(zabezpieczenie wewnętrznej powierzchni kolektora przed 
dalszą degradacją) 

5.28
0m 

        1 084 564,80 zł  

c 
Zabezpieczenie pokryw włazów 37sz

t 
           111 044,40 zł  

d 

Wykonanie otworów dostępowych (komunikacyjnych) w 
kolektorze na czas prowadzenia robót, przywrócenie 
kolektora do stanu pierwotnego 

3szt              36 900,00 zł  

  
prace nieprzewidziane (10%) 

             320 680,68 zł  

4 roczne utrzymanie                21 800,00 zł  

koszt Gminy  1 561 549,12 zł  
koszt Gminy  2 042 852,35 zł  





 



 











Trasa rowerowa wzdłuż  

ul. Turystycznej i Boguckiego - kontynuacja 

  

•Z uwagi na brak możliwości wykupu 4 fragmentów działek prywatnych niezbędnych  

  do realizacji drogi rowerowej i chodnika (zgodnie z MPZP) możliwa jest obecnie  

  realizacja 1-go etapu (samej drogi rowerowej bez chodnika), 

 

•zakładana data opracowania dokumentacji projektowej - maj 2015  

 

•data otrzymania pozwolenia na budowę (min. 60 dni od złożenia dokumentacji  

  w WUAiOZ) - lipiec/ sierpień 2015 

 

•przetarg na roboty i realizacja robót - min. 7 miesięcy  

 

•orientacyjny koszt budowy drogi rowerowej (droga bez chodnika + oświetlenie  

  + małe rondo) - 2,5 mln. zł 



Trasa rowerowa na 

nieczynnym 

kolektorze 

Trasa rowerowa wzdłuż  

ul. Turystycznej i Boguckiego - 

kontynuacja 

Całkowita długość 

trasy 

8,1 km  7,5 km 

Długość trasy do 

przygotowania 

8,1 km (2,8 km 

dojazdy + 5,3 km 

kolektor) 

4,3 km 

Orientacyjny koszt 5,1 – 5,6 mln zł 2,5 mln 

Koszt do poniesienia 

przez Gminę 

1,6 – 2,0 mln zł 2,5 mln 

Charakter trasy turystyczna Komunikacyjna i turystyczna 

Zgodność ze STER Nie Tak 

Zalety Wzrost atrakcyjności 

turystycznej 

Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców i wzrost atrakcyjności 

turystycznej 

 




