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Opis techniczny  

do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza  

z ulicą Kamienną w Krakowie 

 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

  

 Projekt drogowy z odwodnieniem dla Budowy drogi gminnej łączącej ulicę 

Wita Stwosza z ulicą Kamienną w Krakowie opracowano na zlecenie ZIKiT 

w Krakowie. 

 Projekt obejmuje zewnętrzny układ komunikacyjny dowiązany do Alei 29 

Listopada, ul. Wita Stwosza oraz ulicy Kamiennej. 

 W zakres opracowania wchodzi budowa publicznej drogi po zachodniej stronie 

projektowanej inwestycji niedrogowej – budynku biurowego łączącej ulicę Wita Stwosza 

z ulicą Kamienną oraz budowa zjazdów z Alei 29 Listopada i ulicy Wita Stwosza. 

W zakresie opracowania znajdują się także chodniki. 

  

2. Dane wyjściowe 

 

 - podkład sytuacyjno-wysokościowy 

 - koncepcja architektoniczna planowanego budynku biurowego 

 - wizja w terenie 

 - założenia Inwestora 

 - dokumentacja fotograficzna 
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3. Stan istniejący 

 

Przedmiotowy teren znajduje się w północnej części miasta Krakowa, 

w stosunkowo niewielkiej odległości od centrum miasta, w dzielnicy Krowodrza – 

Łobzów, pomiędzy ulicami Aleją 29 Listopada, Wita Stwosza i Kamienną.  

Aleja 29 Listopada posiada dwie jezdnie i po 3 – 4 pasy ruchu, ulica Wita 

Stwosza posiada także dwie jezdnie i po 2 – 3 pasy ruchu. Ulica Kamienna posiada 

jedną jezdnię o szerokości około 7m. Ulica posiada dwa pasy ruchu.  

Do przedmiotowego terenu prowadzą istniejące zjazdy z Alei 29 Listopada i ulicy 

Wita Stwosza. 

Wzdłuż ulic są zlokalizowane chodniki o zmiennej szerokości. 

Wzdłuż ulic usytuowano oświetlenie uliczne. 

Na terenie inwestycji niedrogowej, czyli planowanego budynku biurowego 

znajdują się stare zabudowania w złym stanie technicznym, gruzowiska oraz zieleń 

niska i wysoka. 

W obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie podziemne - przebiegają sieci – 

telekomunikacyjna, energetyczne, gazowa, wodociągowa i kanalizacji.  

 

4. Stan projektowany 

 

SYTUACJA 

Dla zapewnienia płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz obsługi komunikacyjnej 

i dojazdu do planowanego budynku biurowego, zaprojektowano przebudowę zjazdu 

publicznego z Alei 29 Listopada wyposażonego w klinowy pas wyłączania. Zjazd będzie 

miał szerokość 5.0m, a pas klinowy długość około 30m. Zjazd ten będzie się łączył 

z planowaną wewnętrzną drogą na terenie Inwestora. Ponadto zaplanowano także 

przebudowę zjazdu publicznego z ulicy Wita Stwosza. Jego szerokość będzie wynosiła 

6.00m. 

Po zachodniej stronie inwestycji zaprojektowano jednokierunkową (na dłuższym 

odcinku od ulicy Wita Stwosza) drogę publiczną łączącą istniejące skrzyżowanie na ulicy 

Wita Stwosza z ulicą Kamienną. Od ulicy Kamiennej zgodnie z uwagami ZIKiT możliwy 

będzie dojazd do inwestycji nie drogowej (budynku biurowego), tak więc na tym odcinku 

droga gminna będzie dwukierunkowa. Droga ta będzie miała szerokość 5.00m na 



Opis do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza z ulicą Kamienną w Krakowie  

A R G   PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE    
Biuro: 31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: 418 05 60, 61, 62  fax:  418 18 22, e-mail: biuro@arg.krakow.pl 

 

3

odcinku jednokierunkowym i  7.00m na odcinku dwukierunkowym. Przy drodze 

zaprojektowano chodnik o szerokości 2.5m biegnący po wschodniej stronie i 3 miejsca 

postojowe. Skrzyżowania z ulicą Wita Stwosza i Kamienną oraz zjazd z Alei 29 

Listopada wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R=10m. W odległości około 45m 

od ulicy Kamiennej zaprojektowano skrzyżowanie drogi publicznej z drogą wewnętrzną 

biegnącą po północnej stronie planowanego budynku biurowego. To skrzyżowanie także 

wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=10m. 

Zaprojektowana droga publiczna prowadzona jest po śladzie planowanej łącznicy, 

która łączyć będzie planowaną w przyszłości ulicę Miłosza z ulicą Kamienną. 

 

ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

 Zjazdy publiczne, droga publiczna i droga wewnętrzna będą dowiązane 

wysokościowo do przebiegu ulic Alei 29 Listopada, Wita Stwosza i Kamiennej oraz do 

terenu istniejącego.  

Połączenia z istniejącymi ciągami pieszymi będą dowiązane do istniejących 

rzędnych wysokościowych. 

Na zakresach projekt dowiązany będzie do stanu istniejącego.  

Ewentualne skarpy należy wykonać o pochyleniu nie większym niż 1:1.5. 

 

ODWODNIENIE 

 Odwodnienie projektowanego układu komunikacyjnego będzie odbywać się 

powierzchniowo i w oparciu o istniejącą kanalizację ogólnospławną i deszczową w Alei 

29 Listopada i ulicy Wita Stwosza. Projektuje się nową kanalizację opadową 

w projektowanej drodze gminnej dla odprowadzenie wód opadowych poprzez 

projektowane studzienki wododściekowe. 

 Dla odwodnienia projektowanej drogi publicznej konieczne będzie wybudowanie 

kanalizacji. 

Zaprojektowane będą studzienki wodościekowe przykrawężnikowe ø60cm 

wyposażone w osadniki głębokości min. 80cm z płaskimi wpustami na zawiasach 

z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Przykanaliki należy wyposażyć w syfony. 

Przykanaliki należy wykonać z rur ø20cm PVC posiadających atest do stosowania pod 

drogami.  

Odwodnienia liniowe powinny mieć szerokość min. 21cm i być klasy D400.  
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 

Po wykorytowaniu sprawdzić nośność podłoża dla ruchu KR3 – KR4. W wypadku 

słabych gruntów na obszarze inwestycji proponuje się wymianę gruntu na kruszywo 

łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie.  

Ulepszone podłoże powinno spełniać wymagania normowe (PN-S-02205), 

w wypadku braku nośności podłoża należy przeprowadzić konsultację z projektantem 

i uprawnionym geologiem w celu ustalenia zmiany sposobu wzmocnienia podłoża. 

Wprowadzenie nowych propozycji wzmocnienia podłoża wymaga wykonania poletka 

doświadczalnego. Na tak przygotowanym podłożu wykonać projektowaną konstrukcję 

nawierzchni. 

WSTĘPNIE ZAŁOŻONE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

 

Konstrukcja na chodnikach: 

- kostka betonowa szara „behaton” bezfazowa     - 8cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3            - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm    - 15cm 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie    - 15cm 

           Razem 41 cm 

       

Konstrukcja na jezdni projektowanej drogi publicznej: 

- warstwa ścieralna AC 8S wg WT-2       - 5cm 

- warstwa wiążąca - AC WMS 11 W  wg WT-2      - 6cm 

- warstwa podbudowy - AC WMS 16 P wg WT-2     - 7cm 

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie             - 23cm 

- kruszywo łamane 31.5/63mm klinowane klińcem 4/31.5 stab. mech.           - 30cm 

- kruszywo łamane 80/120mm stab. mech. klinowane tłuczniem 0/63mm   - 40cm 

- geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w każdym kierunku min 80kN/m 

            Razem 71 (111) cm 

 

Jezdnia zostanie obramowana krawężnikami kamiennymi 20/30cm ułożonymi na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4cm i wspólnej ze ściekiem ławie betonowej 

z betonu C12/15 gr. 15cm z dwóch rzędów kostki betonowej 20x10x8cm. Chodniki 
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zostaną obramowane obrzeżem betonowym wibroprasowanym 8x30cm ułożonym na 

lawie z chudego betonu C12/15 gr. 10cm, z oporem i z betonowaniem połączeń 

obrzeży. 

 

5. Uwagi końcowe 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Określono, że warunki posadowienia obiektu mają być zgodne  

z rozporządzeniem  Dz. U. 2012 nr 0 pozycja 463  i ustalono je w pierwszej 

kategorii geotechnicznej 

 Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie  

z Rozporządzeniem  Ministra Transportu  i Gospodarki   Morskiej 

z 2 marca 1999 r  przyjęto skrajnię drogi 4.6m liczoną od poziomu nawierzchni. 

 W trakcie budowy roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb technicznych 

posiadających uprawnienia w przedmiotowych zakresach.  

 Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem realizować zachowując 

normatywne odległości.  

 Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót tom. II. 

 Montaż i układanie rur zgonie z instrukcją producenta rur .  

 Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami i uwzględnić je 

podczas realizacji.  

 


