
 
 

KARTA PROJEKTU 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Narol 
Nazwiska i imiona oraz funkcje 
osób uprawnionych do 
reprezentowania wnioskodawcy 

Stanisław Woś – Burmistrz Miasta i Gminy Narol 

Adres ul. Rynek 1, 37-610 Narol 
Telefon 166317087 
Fax: 166317104 
e-mail: urzad@narol.pl 
Tytuł projektu Przebudowa drowi gminnej ul. Partyzantów i Armii 

Krajowej 
Cel projektu Przebudowa dwóch ulic w Narolu, w kategorii drogi 

gminnej 
Okres realizacji projektu 07.2010 r. do 07.2011 r. 
Budżet całkowity projektu 683 207,65 PLN 
Źródła finansowania projektu RPO WP  - 484 150,55 PLN,  

Gmina Narol – 199 057,10 PLN 
Osoby upoważnione do 
składania wyjaśnień w sprawie 
projektu 

Robert Pinkowicz, tel. 166317087, 
robert.pinkowicz@narol.pl 

Krótki opis projektu: 
Celem ogólnym projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów i Armii Krajowej 
W Narolu” jest poprawa poruszania się po drodze oraz zwiększenie bezpieczeństwa. 
Przebudowa drogi gminnej zrealizuje cele szczegółowe, które należą do priorytetowych: 
- zwiększenie komfortu jazdy, bezpieczeństwa ruchu oraz skrócenie czasu podróży; 
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko; 
 
Na przedmiotowej ulicy zaprojektowano wykonanie robót polegających na: 

• wymianie istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych, 
• wymianie elementów i urządzeń drogowych takich jak krawężniki, obrzeża, bariery 

ochronne, 
• wymianie, przebudowie i uzupełnieniu elementów oraz urządzeń systemu 

odwodnienia powierzchniowego. 
 
Etapy planowanych robót drogowych: 
1. Roboty przygotowawcze, 2. Przepusty, 3. Roboty rozbiórkowe, 4. Poszerzenia, 5. 
Krawężniki, 6. Wyrównanie istniejącej podbudowy, 7. Nawierzchnia, 8. Zjazdy 
gospodarcze przez chodnik, 9. Chodnik, 10. Oznakowanie, 11. Roboty wykończeniowe. 
 
Dane techniczne remontu drogi: 
1. Długość remontowanego odcinka wynosi 1,35 km: ul. Partyzantów od km 0+000 do km 
0+600, ul. Armii Krajowej od 
km 0+600 do km 1+350. 
2. Kategoria drogi oceniana jest na bardzo zła (C), numer kategorii gminnej: 005157 R ul. 
Partyzantów, 005154 R ul. Armii Krajowej. 
3. Szerokość jezdni 5,00 m na całej długości remontowanej drogi, wykonane poszerzenia 
jezdni o grubości warstwy odsączającej 15 cm oraz kruszywa zagęszczanego mechanicznie 
20 cm.  



 

4. Szerokość chodnika 1,3 m na długości 385 m na ul. Partyzantów w terenie 
zabudowanym, podbudowa chodnika betonowa o gr. 10 cm, grubość kostki brukowej 6 cm, 
obrzeza betonowe chodnika o wymiarach 20x6 cm. 
5. Zjazdy gospodarcze przez chodnik w ilości 16 szt. - oznaczone na mapie. Warstwa 
odsączająca zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm, podbudowa betonowa o gr. 20 cm, gr. 
kostki na zjazdach 8 cm. 
6. Wyrównanie na ul. Partyzantów na dł. 600 m istniejącej podbudowy mieszanka 
mineralno-bitumiczna oraz wyrównanie na ul. Armii Krajowej istniejącej podbudowy 
tłuczniem kamiennym o gr. 8 cm zagęszczanym mechanicznie na dł. 750 m. 
7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa 
wiążąca) na całej długości drogi 1350 m oraz nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) na całej długości drogi 1350 m. 
8. Sprawa bezpieczeństwa zostanie rozwiązana postawieniem 10 znaków drogowych, 8 na 
ul. Partyzantów, 2 na ul. Armii Krajowej. 
9. W ciągu remontowanej drogi zmodernizowanych zostanie 4 skrzyżowania. 
10. Przy ul. Armii Krajowej, w obszarze nie zabudowanym, planuje się wybudowanie 
zatoki autobusowej na długości od km 0+803 do km 0+ 828, długość zatoki wynosi 25 m. 
lokalizacja oznaczona na mapie w załączniku 3a ,,Mapy/szkice lokalizujące projekt". 
11. Docelowa nośność drogi 80 kN/os, kategoria ruchu (KR3), klasa drogi ,,D". 
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