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Transport ma istotny wpływ na roz-
wój kraju, regionu lub miasta, ponie-
waż realizuje obrót towarowy, kształ-
tuje ład przestrzenny w gospodarce 
oraz oddziałuje na dynamikę rozwoju 

produkcji różnych podmiotów gospodarczych. Rozwój trans-
portu powinien wyprzedzać wzrost gospodarczy regionu 
i kraju oraz wynikające z tego potrzeby transportowe, by nie 
hamować rozwoju gospodarki [11].

Między rozwojem gospodarki narodowej a rozwojem sys-
temu transportowego istnieje ścisła zależność, wynikająca 
z faktu, że transport obsługuje pozostałe działy gospodarki.

Samo słowo rozwój niezmiennie kojarzone jest ze zmianą 
dokonującą się w czasie, w dodatku zmianą w ogólnej opinii 
pozytywną, stąd często mówi się o potrzebie dynamizowania 
rozwoju lub wpływaniu na jego pobudzenie. 

Jednym z czynników warunkujących społeczno-ekono-
miczne zmiany są inwestycje infrastrukturalne, które właści-
wie przeprowadzone mają zapewnić bezpieczeństwo 
i sprawność transportu, dobrą przepustowość oraz realiza-
cję szczegółowych zamierzeń urbanistycznych. Powiązanie 
korytarzami transportowymi centrów dużych miast pozwala 
na transfer impulsów rozwojowych.  Brak spójności, widocz-
ny do tej pory w kraju, między działalnością transportową 
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skierowany na specjalne stanowisko. Wady tej pozbawione 
są systemy HS- i MS-WIM, które umożliwiają preselekcyjną 
kontrolę każdego pojazdu poruszającego się pasem ruchu, 
na którym zainstalowany jest system. Wadą tych rozwiązań 
jest ograniczona dokładność wyników ważenia, głównie ze 
względu na znaczny udział składowej dynamicznej w naci-
sku osi poruszającego się pojazdu. Wpływ tego efektu moż-
na częściowo ograniczyć w systemach wieloczujnikowych. 
Przykładem takiego systemu jest waga MS-WIM zbudowana 
w Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH w Krakowie.  

W kolejnej części artykułu zostaną zaprezentowane czujni-
ki nacisku stosowane w systemach WIM oraz ich właściwości 
metrologiczne. Szczegółowo zostanie również omówiony 
wpływ zmian temperatury asfaltu na uzyskiwane wyniki wa-
żenia pojazdów. 
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a pozostałymi działami gospodarki narodowej osłabia nato-
miast ogólne możliwości rozwojowe. Rozwój transportu, 
a więc i jego infrastruktura, sprzyja procesom koncentracji. 
Jest to pierwsza szczególna rola infrastruktury transportu 
w zagospodarowaniu przestrzennym. Wzdłuż nowo tworzo-
nych ciągów transportowych – jako elementów liniowych – 
powstają nowe pasma zagospodarowania [11].

Pomimo licznych zmian w zakresie funkcjonowania gospo-
darki, jakie nastąpiły w Polsce po transformacji ustrojowej 
w roku 1989, transport wciąż pozostaje dziedziną zapóźnio-
ną i poważnie niedoinwestowaną, co wpływa ujemnie na 
ogólną konkurencyjność gospodarki. Równocześnie Polskę 
– jako państwo członkowskie Unii Europejskiej – obowiązują 
podstawowe cele polityki transportowej, tj. stworzenie zinte-
growanego systemu transportowego, liberalizacja rynku 
transportowego, zwiększenie bezpieczeństwa przewozów, 
poprawa jakości usług transportowych [10].

od wizji do podpisania umowy

Projekt pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D 
na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą woje-
wódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” realizowany 
był w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa, w Prio-
rytecie 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym 
Śląsku („Transport”) Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. Całko-
wity koszt inwestycji wyniósł blisko 109 mln zł (z tego ok. 90 
mln zł pochłonęła budowa samej drogi), co klasyfikuje  
ją jako jedną z największych inwestycji realizowanych ze 
środków wojewódzkich i największą w historii powiatów 
w Polsce. Budowa współfinansowana była przez 6 samo-
rządów: powiat świdnicki – główny inwestor, urząd marszał-
kowski, miasto Świdnica oraz gminy: Świdnica, Żarów i Ja-
worzyna Śląska.

Choć na przełomie roku 2006 i 2007 zamawiający dyspo-
nował jedynie koncepcją, nie przeszkodziło to w umieszcze-
niu projektu na początku 2007 r. w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Pierwszy zaplanowany przebieg drogi okazał się jednak 
nie do zaakceptowania, ponieważ koszt budowy przekraczał 
możliwości finansowe inwestora (pierwszy kosztorys opiewał 
na ok. 225 mln netto, przy czym najdroższe okazały się 
obiekty inżynieryjne). Budżet inwestora wynosił natomiast 
ok. 147 mln i m.in. z tego powodu obecny przebieg drogi jest 
inny niż pierwotnie planowano.

Dwustopniowy przetarg na wybór wykonawcy robót bu-
dowlanych ogłoszony został 12 sierpnia 2009 r. Do złożenia 
ofert zaproszono 6 wykonawców, którzy spełnili wymagane 
warunki. W grudniu 2009 r. uzyskano decyzję zezwalającą na 
budowę drogi, którą wydano na podstawie ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych. Zatwierdzono projekt budowlany, 
jak również podział nieruchomości. Decyzji nadano rygor na-
tychmiastowej wykonalności. Ujawnione 7 kwietnia 2010 r. 
kwoty oferowane przez uczestników przetargu wahały się od 
ok. 87 do ok. 124 mln zł. Umowa z wykonawcą, niemiecko-
austriackim konsorcjum Heilit + Woerner Spółka Budowlana 

i Strabag, które złożyło najkorzystniejszą ofertę, została pod-
pisana 26 kwietnia 2010 r.

Inwestycja stanowiła spełnienie jednego z postulatów do-
tyczących poprawy infrastruktury drogowej na Dolnym Ślą-
sku – polepszenie dostępności komunikacyjnej regionu 
i ośrodków rozwoju gospodarczego oraz zapewnienie lep-
szej jakości połączeń z drogami krajowymi. Poprzez połą-
czenie z drogą krajową nr 5 oraz drogami wojewódzkimi 
umożliwia dostęp do podstawowych połączeń komunika-
cyjnych kraju, w tym do A4. Obwodnica znajduje się w ob-
szarze bezpośredniego oddziaływania komunikacyjnego 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE), co 
docelowo miało przyczynić się do wzrostu liczby inwestycji 
w strefie i stanowi ważne ogniwo w sieci transportowej tego 
rejonu [12].

Pomocna ustawa

Inwestycja prowadzona była w oparciu o decyzję o Ze-
zwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), stano-
wiącą podstawę rozpoczęcia robót budowlanych w zakre-
sie budowy drogi publicznej. Wyjątkowość ustawy z 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych polega 
przede wszystkim na tym, iż ze względu na specyficzny 
charakter inwestycji drogowej, jako inwestycji liniowej prze-
biegającej najczęściej przez wiele nieruchomości, ustawo-
dawca połączył kilka odrębnych procedur i rozstrzygnięć 
administracyjnych w jedną procedurę kończącą się decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącą 
podstawę rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie bu-
dowy drogi publicznej. Kumulacja kilku postępowań admi-
nistracyjnych skutkuje wydaniem jednego rozstrzygnięcia 
administracyjnego, w którym następuje skonkretyzowanie 
lokalizacji inwestycji, wydzielenie geodezyjne i prawne tere-
nu pod przyszłą drogę publiczną oraz ocenę technicznego 
projektu budowlanego drogi kończącą się zawartym w tym 
samym rozstrzygnięciu pozwoleniem na wykonanie robót 
budowlanych [19]. Decyzja ta może również ograniczyć ko-
rzystanie z nieruchomości sąsiednich, w celu przebudowy 
infrastruktury technicznej i dróg niższej kategorii [15]. Pod-
miotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o wyda-
nie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
jest właściwy zarządca drogi. [18]

Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty wykupu nieruchomości 
pod inwestycję zmalały prawie trzykrotnie.

wpływ budowy dróg na środowisko

Pod względem realizowanych funkcji transport jest jednym 
z najważniejszych sektorów współczesnej uprzemysłowionej 
gospodarki, którego działalność tworzy wymierną w pienią-
dzu wartość dodaną, ale pociąga też za sobą różne skutki 
negatywne. Skrupulatne analizy ilościowe wskazują, że prze-
ważają niestety skutki negatywnego wpływu transportu na 
środowisko. Transport przede wszystkim zużytkuje ogromne 
tereny na rozwój infrastruktury transportowej, zarówno punk-
towej, jak i liniowej oraz zanieczyszcza poważnie powietrze 
atmosferyczne, wody i gleby. Ponadto działalność transpor-
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towa zniekształca naturalną rzeźbę terenu oraz krajobraz, 
narusza strukturę podłoża skalnego, dewastuje świat roślin-
ny i zagraża faunie. Oddziaływanie transportu zaznacza się 
również w niekorzystnym wpływie na organizm ludzki, powo-
dując zagrożenie jego zdrowia i życia [8].

Drogi są elementem krajobrazu, który jest łatwo widoczny 
i może znacząco wpływać na percepcję krajobrazu, nato-
miast samo oddziaływanie dróg na środowisko wizualne 
może być uzależnione od klasy drogi. Ze względu na swoją 
formę np. wiadukty, nasypy i węzły mogą stanowić decydu-
jącą dominantę w krajobrazie. Wpływ dróg na krajobraz jest 
rożny w zależności od typu otoczenia w jakim są zlokalizo-
wane. Najbardziej intensywne oddziaływania są identyfiko-
wane na obszarach naturalnych, otwartych (na terenach 
pól, łąk), natomiast mniejsze oddziaływania infrastruktury 
drogowej są zauważalne na obszarach miejskich, w lasach, 
gdy droga przebiega w wykopach. Na etapie eksploatacji 
drogi są elementami znacznie oddziałującymi na krajobraz 
– dobrze widoczne są wyniesione nad poziom terenu ele-
menty takie jak: węzły, wiadukty, mosty, kładki dla pieszych, 
przejścia dla zwierząt. Innymi obiektami należącymi do in-
frastruktury drogowej mogącymi zakłócać percepcję krajo-
brazu są ekrany akustyczne – podstawowa metoda ochrony 
przed hałasem [2].

Negatywne skutki wpływu infrastruktury drogowej na śro-
dowisko to między innymi utrata powierzchni funkcjonalnej 
ekosystemu, jego rozerwanie lub fragmentacja. Ponadto ha-
łas generowany przez pojazdy powoduje negatywne skutki 
gospodarcze, jak i pogorszenie jakości środowiska, tj. zmia-
nę zachowań ptaków i innych zwierząt, zmianę siedlisk 
i zmniejszenie rozrodczości.

Ze wszystkich form negatywnego oddziaływania dróg naj-
większe znaczenie w skutkach ekologicznych ma tworzenie 
barier ekologicznych uniemożliwiających lub utrudniających 
przemieszczanie się zwierząt w poprzek drogi. Obecność ba-
rier ekologicznych prowadzi do podziału siedlisk na mniejsze 
płaty (fragmentacja siedlisk) i utrudnianie przemieszczania 
się organizmów zamieszkujących poszczególne płaty (izola-
cja siedlisk) [2].

Formuła projektu

Do realizacji robót budowlanych wybrano warunki kontrak-
towe FIDIC, tzw. „Żółtą Książkę” (Warunki kontraktowe dla 
urządzeń oraz projektowania i budowy – dla urządzeń elek-
trycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i bu-
dowlanych projektowanych przez wykonawcę). 

Praktyka pokazała, że wybór systemu „Zaprojektuj i Zbu-
duj” przynosi korzyści. Zamawiający może liczyć np. na alter-
natywne, przygotowane przez projektanta wykonawcy roz-
wiązania projektowe, ujednolicone i zoptymalizowane pod 
kątem kosztów budowy.

Wykonawca został zobowiązany do weryfikacji projektu 
budowlanego oraz jego uaktualnienia zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, wymogami oraz zastanymi na terenie bu-
dowy warunkami. W ten sposób zminimalizowano ryzyko 
związane z projektowaniem i roszczeniami, które mogłyby 
się pojawić w razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie-
kompletności dokumentacji.

Pozwoliło to również na wykonywanie robót budowlanych 
i jednoczesne projektowanie kolejnych elementów, co prze-
łożyło się na szybką (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiające-
go) realizację inwestycji. Wybudowanie liczącego 13 km od-
cinka drogi wraz z 5 obiektami inżynieryjnymi zajęło ok. 16 
miesięcy (wraz z trzymiesięcznym okresem zimowym, w któ-
rym prowadzono głównie prace projektowe) [6].

W dniu 21 października 2011 r. wykonawca uzyskał pozwo-
lenie na użytkowanie na podstawie pierwotnego pozwolenia 
na budowę.

Co odróżnia drogę 3396d od innych dróg 
powiatowych?

Przede wszystkim betonowa nawierzchnia, czyli technolo-
gia wykorzystywana głównie przy budowie autostrad lub 
dróg ekspresowych, to jest dróg o najwyższej klasie (pier-
wotnie projekt zakładał zastosowanie technologii asfaltowej). 
Betonowa nawierzchnia charakteryzuje się dużą nośnością 
i zdolnością przenoszenia obciążeń oraz odpornością na od-
kształcenia trwałe. Jej koszty utrzymania są niskie, jest bar-
dziej bezpieczna, a dzięki temu, że generuje mniejszy hałas, 
jest także korzystniejsza dla środowiska [17].

Nawierzchnia wykonana została z betonu cementowego 
30/37, zaś podbudowa z chudego betonu. Zmiana technolo-
gii korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania 
w przyszłości, ponieważ trwałość nawierzchni betonowej wy-
nosi 30 lat. W przypadku zastosowania technologii asfaltowej 
zamawiający musiałby się liczyć z remontem (wymianą) przy-
najmniej warstwy ścieralnej średnio co 7 lat, czyli czterokrot-
ną wymianą tejże warstwy w ciągu 30 lat użytkowania.

Rys. 1. Możliwe ścieżki prowadzenia budowy obwodnicy Świdnicy 
przez wykonawcę robót budowlanych. Źródło: Opracowanie własne
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Dzięki podjęciu decyzji o zmianie nawierzch-
ni asfaltowej na betonową, decydenci samo-
rządowi zyskali drogę o lepszych właściwo-
ściach bez zwiększania kosztu jej budowy. 
Uzyskali też wydłużoną, pięcioletnią gwarancję 
od wykonawcy [7].

Ciekawostką jest, iż również na rondzie nr 1 
zastosowano nawierzchnię betonową. Jest to 
pierwszy, eksperymentalny obiekt tego typu 
w Polsce i drugi w Europie (pierwsze betono-
we rondo zbudowano w Austrii).

Inwestycja została zrealizowana zgodnie 
z unijnymi dyrektywami dotyczącymi maksy-
malnego obciążenia osi na jezdnie (11,5 kN/
oś), co jest szczególnie istotne, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie WSSE. 

Ta b e l a  1. ważniejsze zmiany wdrożone na kontrakcie zgodnie 
z art. 144 PzP

Lp. Dotyczy Korzyść

1. Zamiany ustrojów 
nośnych zespolo-
nych z dźwigarów 
stalowych i płyt żel-
betowych na ustroje 
nośne zespolone 
z prefabrykowanych 
belek strunobe-
tonowych i płyt 
żelbetowych

Znaczące obniżenie kosztów eksplo-
atacji obiektów. Podniesienie bezpie-
czeństwa robót przez zminimalizowanie 
ilości prac wykonywanych w bezpo-
średnim sąsiedztwie sieci trakcyjnej 
i toru kolejowego. Uniknięcie zagrożeń 
ekologicznych oraz kosztów zwią-
zanych z koniecznością odnawiania 
powłok antykorozyjnych przynajmniej 
co 10-15 lat.

2. Zamiany trady-
cyjnych nasypów 
niezbrojonych 
i ciężkich murów 
oporowych na 
nasypy zbrojone 
o podwyższonych 
walorach eksploata-
cyjnych oraz mury 
oporowe z elemen-
tów prefabrykowa-
nych

Uniknięcie rys skurczowych w trady-
cyjnych murach monolitycznych, co 
na etapie użytkowania zmniejszy ich 
podatność na degradację i tym samym 
zmniejszy koszty utrzymania. Wyższa 
zdolność nasypu zbrojonego do prze-
noszenia obciążeń. Większa trwałość 
i odporność na działanie czynników 
zewnętrznych uzyskana dzięki zasto-
sowaniu prefabrykatów betonowych 
o wyższych klasach niż stosowane 
w tradycyjnych konstrukcjach żelbe-
towych. Wysokie walory estetyczne 
– rozwiązanie jest chętnie stosowane 
nawet na terenach miejskich.

Źródło: Opracowanie własne

Ta b e l a  2. Parametry drogi powiatowej nr 3396 D o długości 13 076 
mb

klasa techniczna G

Prędkość projektowa Vp = 70 km/h

Prędkość miarodajna Vm = 90 km/h

szerokość pasów ruchu 2 × 3,50 m

szerokość dodatkowych pasów ruchu 3,50 m

szerokość opasek 2 × 0,50 m

szerokość pasa dzielącego 3,0 m

szerokość poboczy gruntowych 2 × 1,25 m

szerokość poboczy gruntowych w miejscu 
ustawienia drogowych barier ochronnych

1,25-1,75 m

kategoria ruchu KR4

Ta b e l a  4. Ronda

nazwa Rondo nr 1 Rondo nr 2 Rondo nr 3

Średnica zewnętrzna Dz = 60,0 m Dz = 65,0 m Dz = 88,0 m

Prędkość projektowa 
na dojazdach do 
ronda

Vp = 50 km/h

szerokość jezdni 8,50 m 
(2 × 4,25 m)

8,50 m 
(2 × 4,25 m)

11 m 
(2 × 5,50 m)

szerokość pierścienia 1.00 m

szerokość pobocza 
gruntowego 1,25 m 1,25 m 1,75 m

kategoria ruchu KR4

Rodzaj nawierzchni betonowa asfaltowa asfaltowa

liczba wlotów cztery pięć cztery

Typ ronda średnie średnie wielkie

Ta b e l a  5. mosty

nazwa Most M-1 Estakada E-1 
(M-2)

Typ przeszkody Most nad rzeką Strzegomką 
oraz terenem zalewowym

klasa techniczna „G”

Prędkość projektowa Vp = 70 km/h

Prędkość miarodajna Vm = 90 km/h

szerokość pasów ruchu 2 × 3,50 m

szerokość opasek 2 × 0,50 m

szerokość jezdni 2 × 8,00 m 8,00 m

Długość przęsła lewego 72,40 m –

Długość przęsła prawego 74,59 m –

szerokość przęseł 10,40 m

liczba przęseł – 8

Długość estakady – 144,00 m

wysokość ekranów akustycznych – 2,00–3,00 m

Poza budową obiektów konieczne było także wykonanie 
prac branżowych dotyczących: linii telekomunikacyjnych, li-
nii energetycznych wysokiego (220 kV), średniego i niskiego 
napięcia, gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia, sieci 
wodociągowych, kanalizacji deszczowych oraz kanalizacji 
ściekowych. Średnio na budowie zatrudnionych było ponad 
100 osób.

Ta b e l a  3. Pozostałe drogi

nazwa
Droga wewnętrzna 

do Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznych

Droga 
powiatowa
nr 2880D

Droga 
minna 

nr 110913D

klasa techniczna Z Z D

Prędkość projektowa Vp = 50 km/h Vp = 40 km/h Vp = 40 km/h

szerokość jezdni 2 × 3,50 m 2 × 3,0 m 2 × 3,0 m

szerokość poboczy 
gruntowych 2 × 1,25 m 2 × 1,0 m 2 × 1,0 m

kategoria ruchu KR4 KR4 KR2

szerokość dodatko-
wych pasów ruchu – 3,0 m –000



„Drogownictwo” 7-8/2014 249

Równość nawierzchni

W dniu 29 listopada 2011 r. profilografem laserowym RSP 
wykonano ocenę podłużnej równości nawierzchni jezdni na 
każdym pasie ruchu po środku. Równość podłużna jest ce-
chą eksploatacyjną, która w odczuciu użytkownika pojazdu 
wyraża zdolność danej nawierzchni jezdni do niewzbudzania 
wstrząsów i drgań. Profile nawierzchni były mierzone w spo-
sób ciągły na szerokości 3 m w pięciu torach oddzielonych 
od siebie o 0,75 m albo na szerokości 1,5 m w trzech torach 
przez symetrycznie rozmieszczone czujniki laserowe, które 
znajdują się wewnątrz belki z przodu pojazdu – patrz fot. 1. 
W czasie pomiaru każdy z czujników laserowych próbkuje 
profil nawierzchni jezdni co około 5 mm, uśrednione rzędne 
tych profili dla odcinków drogi o zadeklarowanej stałej długo-
ści (5÷25 cm) są na bieżąco zapisywane w zbiorze pomiaro-
wym. Na ogół pomiary takie wykonuje się przy prędkości jaz-

dy profilografu RSP równej 50 km/h. 
Oprócz laserowych czujników urządzenie 
to wyposażone jest w żyroskop, akcelero-
metry i centralny komputer, który podczas 
pomiaru może jednocześnie rejestrować 
w postaci numerycznej zarówno profile 
podłużne i poprzeczne nawierzchni jezd-
ni, jak również i inne charakteryzujące ją 
parametry geometryczne, np. pochylenia 
podłużne i poprzeczne, krzywizny łuków 
poziomych i pionowych, zmiany azymutu 
toru jazdy oraz odpowiednio zdefiniowa-
ne oceny stanu technicznego. Profilograf 
RSP jest wyposażony także w dystanso-
mierz, który wykorzystuje się do pomiaru 
odległości pomiędzy wybranymi przez 
operatora zdarzeniami o określonych 
współrzędnych drogi. Te dane na bieżąco 
są zapisywane w zbiorze pomiarowym 
i służą później, podczas przetwarzania 

wyników pomiaru, do zlokalizowania na drodze zarejestrowa-
nych parametrów technicznych nawierzchni jezdni. 

W wyniku przeprowadzonej analizy ocen równości wszyst-
kich 22 odcinków nawierzchni stwierdzono, że spełnione zo-
stały wymagania odbiorowe (zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r.), dla pasów zasadniczych dróg publicznych klasy G 
a także podwyższone w Specyfikacji Technicznej wymagania 
odbiorowe dla wszystkich odcinków jednokilometrowych 
[16].

wynagrodzenie ryczałtowe i wykaz cen

W związku z wyborem systemu „Zaprojektuj i Zbuduj” wy-
nagrodzenie wykonawcy określono jako kwotę ryczałtową, 
co dało Zamawiającemu względną pewność (już na etapie 
podpisania umowy) co do niezmienności sumy, jaką będzie 
musiał przeznaczyć na roboty budowlane. Wykonawca wy-
cenił 32 pozycje zgodnie z wykazem cen na 71 555 547, 52 
zł netto. Wykonawca zobowiązany został jednocześnie do 
przedstawienia propozycji rozbicia kwot ryczałtowych wraz 
z uzasadnieniem kosztowym. Strony kontraktu ustaliły bar-
dziej elastyczne zasady zapłaty za wykonane prace częścio-
we, przyjmując formę rozliczania jak na rys. 2.

Rozbicie cen ryczałtowych z wykazu zapewniło transpa-
rentność prowadzonych rozliczeń, łatwiejszą kontrolę za-
awansowania robót, eliminowanie uznaniowości osób przy-
gotowujących rozliczenia. Ponadto ułatwiło wykonawcy wy-
stępowanie z wnioskiem o wystawienie przejściowego 
świadectwa płatności zgodnie z subklauzulą 14.3 kontraktu, 

Ta b e l a  6. wiadukty

nazwa Wiadukt WDK-1 Wiadukt WDK-2 Wiadukt WDK-3

kilometr drogi powiatowej 4+335.82 6+800.00 11+360.00

Typ przeszkody

Wiadukt kolejowy 
nad linią kolejową 
Jaworzyna Śląska 

– Żarów

Wiadukt na 
przecięciu z drogą 
Bożanów-Nowice

Wiadukt kolejowy 
nad linią kolejową 
Jaworzyna Śląska 

– Świdnica

skrajnia 5,90 m 4,60 m 5,90 m

klasa techniczna „G”

Prędkość projektowa Vp = 70 km/h

Prędkość miarodajna Vm = 90 km/h

szerokość pasów ruchu 2 × 3,50 m

szerokość opasek 2 × 0,50 m

szerokość jezdni 2 × 8,00 m

szerokość przęseł 10,50 m

Długość wiaduktu 25,00 m

Fot. 1. Pomiar równości nawierzchni przez wyspecjalizowany do tego 
celu samochód. Źródło: Zasoby własne

Rys. 2. Schemat rozliczenia 
kontraktu
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a co za tym idzie, otrzymywanie pieniędzy wcześniej niż po 
zrealizowaniu całej pozycji z wykazu cen. 

Trudności

We wrześniu 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska (RDOŚ) wydał decyzję określającą uwarunkowania 
środowiskowe przedsięwzięcia. Aby spełnić wymogi związa-
ne z ochroną środowiska, należało m.in. przenieść okazy kil-
ku gatunków roślin oraz motyli, zbudować ekrany akustycz-
ne i przejścia dla zwierząt, zrealizować kompensację przy-
rodniczą w związku z wycinką drzew.

W końcowej fazie robót budowlanych zaszła konieczność 
demontażu części ekranów akustycznych (po uprzednim 
uzyskaniu pozytywnej decyzji RDOŚ), ponieważ okazało się, 
że pole widoczności na sąsiadującym z estakadą skrzyżowa-
niu z drogą gminną w miejscowości Bagieniec-Bolesławice 
jest zbyt małe. Demontaż kilku przęseł pozwolił je zwiększyć 
do minimum 100 m, co odpowiada prędkości 70 km/h.

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim podczas 
realizacji inwestycji się zetknięto, były uwarunkowania grun-
towe. Projekt zakładał posadowienie jednego z obiektów 
mostowych bezpośrednio na podłożu, jednakże w trakcie 
budowy okazało się, że konieczne jest posadowienie obiektu 
na palach.

Pomimo trudności, które zawsze występują na wszystkich 
budowach, inwestycję udało się zrealizować w zakładanym 
terminie, a także rozliczyć, bez żadnych potrąceń z instytucją 
zarządzającą.

korzyści dla regionu – zwiększenie 
bezpieczeństwa, oszczędność czasu

Należy zaznaczyć, że w przypadku braku realizacji tej in-
westycji ruch pojazdów odbywałby się w dalszym ciągu 
głównie po istniejących drogach, które przebiegają przez te-
reny zurbanizowane i są nadmiernie zatłoczone a ich przepu-
stowość niewystarczająca. Zadaniem realizacji inwestycji 
drogowych jest przede wszystkim przyczynianie się do pod-
niesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Pol-
sce, które jest jednym z najniższych w całej Europie. Ponad-
to zgodnie z wyliczeniami Banku Światowego, w wyniku 
śmierci osoby w wieku produkcyjnym skarb państwa traci 
ponad 2 mln zł.

Pod względem realizowanych funkcji, transport jest jed-
nym z najważniejszych sektorów współczesnej uprzemysło-
wionej gospodarki, którego działalność tworzy wymierną 
w pieniądzu wartość dodaną, ale pociąga też za sobą różne 
skutki negatywne (m.in. środowiskowe, opisane wcześniej).

W dniach 25 i 27 września 2012 r. wykonano dobowe po-
miary ruchu na poszczególnych odcinkach dróg. Metodolo-
gia obliczenia oszczędności czasu polega na wyznaczeniu 
kosztów czasu w wariancie bezinwestycyjnym W0 i wariancie 
inwestycyjnym W1 a następnie obliczeniu różnicy między 
tymi wariantami (W0 – W1). Na bazie pomiarów został wyzna-
czony sdr dla wariantu inwestycyjnego W1. Do obliczeń ko-
nieczne było wyznaczenie sdr na starej drodze dla hipote-
tycznego przypadku, gdyby nie powstała nowa droga (wa-

riant W0). Wartości te obliczono sumując sdr wynikający 
z pomiarów (W1) na odpowiadających sobie odcinkach no-
wej i starej drogi.

Jednostkowe koszty czasu pasażerów i kierowców przyję-
to zgodnie z Instrukcją IBDiM. Koszty czasu pasażerów oraz 
koszty czasu kierowców zależą bezpośrednio od prędkości 
pojazdów i długości odcinków. Realizacja inwestycji przyczy-
niła się do znacznego skrócenia czasu przejazdu a co za tym 
idzie do zmniejszenia kosztów czasu pasażerów (oszczęd-
ność kosztów czasu w przewozach pasażerskich) i do spad-
ku kosztów czasu kierowców zawodowych (oszczędność 
kosztów czasu w przewozach towarowych). Razem oszczęd-
ności czasu pasażerów i kierowców (nie zdyskontowane) 
wyniosły w 2012 r. wg obliczeń 12 411 519,42 zł.

Przy inwestycjach drogowych mających charakter obwod-
nicy, w tej kategorii kosztów powstają zazwyczaj największe 
oszczędności. Następuje wprawdzie wydłużenie drogi, jed-
nak czas przejazdu ulega znaczącemu skróceniu ze względu 
na wzrost prędkości, a to przekłada się na oszczędności cza-
su użytkowników.

Ta b e l a  7. wskaźniki rezultatu – oszczędności czasu w przewo-
zach pasażerskich i towarowych

wskaźnik j.m Pomiar 2012
Pomiar/założenia 

ze studium 
wykonalności [%]

Oszczędność czasu 
w przewozach 
pasażerskich zł

9 519 519,21 90,6%

Oszczędność czasu 
w przewozach towarowych 2 892 000,20 102,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13].

Jak widać, wskaźnik oszczędności czasu w przewozach 
pasażerskich zbliża się do dolnej granicy dopuszczalnego 
odchylenia, natomiast wskaźnik oszczędności czasu w prze-
wozach towarowych jest większy od planowanego. Sytuacja 
ta wynika z faktu, że na nową drogę przeniósł się w więk-
szym stopniu aniżeli prognozowano ruch pojazdów ciężkich 
a w mniejszym ruch samochodów osobowych. Można to tłu-
maczyć charakterem obwodnicy obsługującej tereny prze-
mysłowe, a także tym, że stara droga obsługuje leżącą przy 
niej zabudowę mieszkaniową. Niemniej, uzyskane wartości 
wskaźników potwierdzają, że budowa nowej drogi powiato-
wej nr.3396 D była decyzją słuszną. Czas przejazdu pojaz-
dów lekkich, pomimo wydłużenia drogi (z 11,5 km do 13 km), 
skrócił się z 18,40 minut do 10,09 minut.

nagrody

Inwestycja została zgłoszona do konkursu Kryształy Prze-
targów Publicznych, którego celem jest promocja i upo-
wszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dzie-
dzinie zamówień publicznych. Nagrody otrzymują Zamawia-
jący, którzy przeprowadzają postępowania w sposób 
przejrzysty i nienaruszający zasad uczciwej konkurencji, do-
prowadzając do wyboru najkorzystniejszej oferty [4].

W 2012 r. w kategorii „Inwestycje wpływające na poprawę 
funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej” wy-
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różnienie otrzymało Starostwo Powiatowe w Świdnicy za re-
alizację niniejszego projektu. W imieniu Starostwa nagrodę 
odebrał Operator – pan Leszek Loch – ówczesny zastępca 
Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego. 

Co dalej?

Stan infrastruktury liniowej pogarsza się w szybkim tempie, 
dlatego ważne jest, aby pamiętać o remoncie, przebudowie 
i odpowiednim zarządzaniu tej już istniejącej. Drogi samorzą-
dowe, a zwłaszcza drogi niższej kategorii, tj. powiatowe 
i gminne, są przede wszystkim niszczone na skutek przejaz-
du pojazdów przeciążonych (nienormatywnych), głównie 
z powodu objazdu przez te pojazdy dróg wyższej kategorii 
(np. autostrad). Przedwczesne niszczenie dróg samorządo-
wych wynika z faktu, iż najczęściej charakteryzują się one 
niedostateczną nośnością mostów, nawierzchni i podbudo-
wy, nieodpowiednią szerokością pasów drogowych, nienor-
matywnymi łukami oraz spadkami podłużnymi. Oprócz 
utrudnień w ruchu drogowym dla pozostałych użytkowników 
dróg, przejazdy pojazdów przeciążonych i nienormatywnych 
przyczyniają się do przyspieszonego zużycia omawianych 
dróg. Należy mieć na uwadze fakt, że przejazd jednego sa-
mochodu ciężarowego normatywnego (100 kN/oś) znaczy 
dla nawierzchni drogi tyle, co przejazd 160 tys. samochodów 
osobowych. Natomiast pojazd ciężarowy o nacisku dwukrot-
nie większym, tj. 200 kN/oś powoduje 16-krotnie większe 
zniszczenie nawierzchni drogi [5].

Zarządcy dróg mogą korzystać z możliwości, określonych 
w art. 129d ustawy Prawo o ruchu drogowym, przeprowa-
dzania kontroli ruchu drogowego w obecności funkcjonariu-
sza Policji bądź inspektora Transportu Drogowego w stosun-
ku do pojazdów powodujących uszkadzanie lub niszczenie 
drogi. Przykładowo pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu przeprowadzili w latach 2008 -2010 
z udziałem Inspekcji Transportu Drogowego 78 operacji wa-
żenia pojazdów samochodowych. Łączna wysokość kar wy-
mierzonych przez tę Inspekcję w wyniku ważenia pojazdów 
wyniosła 601 tys. zł [9].

Na obniżenie nośności nawierzchni drogi wpływają – oprócz 
złego wyprofilowania drogi skutkującego niedostatecznym 
odprowadzaniem wody – zaniedbania w utrzymaniu bieżącym 
pobocza drogi. Zaniżone i zapadnięte pobocza drogi oraz 
utrzymywanie rowów odwadniających w niewłaściwym stanie 
powoduje gromadzenie się wody i wnikanie jej pod konstruk-
cję drogi (praktycznie oznacza to obniżenie jej nośności).

Innym działaniem, zapobiegającym degradacji użytkowa-
nych dróg, może być wprowadzanie ograniczeń tonażowych. 

Jednym z możliwych czynników opóźnienia degradacji na-
wierzchni dróg może być wykonanie niezbędnych prac re-
montowych dotyczących poboczy i elementów systemu od-
wodnienia, których stan w istotny sposób wpływa na postęp 
degradacji nawierzchni jezdni. W pierwszej kolejności należa-
łoby rozważyć remonty tych elementów na odcinkach, które 
nie będą w najbliższym czasie poddane przebudowom i re-
montom, a ich stan techniczny jest obecnie na granicy stanu 
dobrego i niezadowalającego. Trzeba pamiętać, że głównym 
zadaniem każdego zarządcy jest dbanie o utrzymanie admini-
strowanego majątku w jak najlepszym stanie [14].
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Fot. 2. Widok panoramiczny na drogę nr 3396d. Źródło: Zasoby własne


