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 I Cześć opisowa 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie projektu układu drogowego w ramach 

zadania pn.: „Budowa budynku usługowo-handlowo-gastronomicznego z garażem 

podziemnym, z układem komunikacyjnym (budowa dojść, dojazdów, naziemnych miejsc 

postojowych) i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 241/1, 243/3, 244/1, 244/7, 244/8 

obr. 41 podgórze przy ul. Bunscha w Krakowie”. 

 

2. Podstawa opracowania 

- ustalenia z Inwestorem,  

- wizja lokalna w terenie, 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Rozporządzenie M.I. z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami) 

- Rozporządzenie M.S.W. i A. z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 11.07.2003r.) 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany 

przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów dla Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, 

Warszawa 1997 r.  

 

3. Zakres zamierzenia 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje projekt układu drogowego w ramach 

zadania pn.: „Budowa budynku usługowo-handlowo-gastronomicznego z garażem 

podziemnym, z układem komunikacyjnym (budowa dojść, dojazdów, naziemnych miejsc 

postojowych) i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 241/1, 243/3, 244/1, 244/7, 

244/8 obr. 41 podgórze przy ul. Bunscha w Krakowie”. 
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4. Opis stanu istniejącego 

Ulica Bunscha w rejonie planowanej inwestycji posiada jezdnię o zmiennej szerokości 

i nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznej. Odcinek po północnej stronie 

Inwestycji posiada jezdnię o szerokości ok. 7,0m i jednostronnym pochyleniu 

poprzecznym w kierunku wschodnim. Po południowej stronie Inwestycji ul. Bunscha 

krzyżuje się z ul. Babińskiego. Przed skrzyżowaniem dróg następuje zmiana przekroju 

poprzecznego ulicy przy jednoczesnym poszerzeniu jezdni w kierunku zachodnim i 

wyznaczeniu dodatkowego pasa ruchu wraz z odwróceniem spadku poprzecznego jezdni 

w kierunku zachodnim. Południowy odcinek ul. Bunscha, przed przedmiotowym 

skrzyżowaniem został skanalizowany za pomocą wysp kanalizujących oraz oznakowania 

poziomego. Jezdnia obramowana jest krawężnikiem betonowym 20/30cm wraz 

z miejscowo występującym ściekiem z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej. 

Wzdłuż wschodniej strony ul. Bunscha zlokalizowany jest bezpiecznik z płyt betonowych 

50x50x7cm, obramowany obrzeżem betonowym 8/30cm. Ponadto występuje oddzielony 

zieleńcem chodnik z płyt betonowych 50x50x7cm o szerokości ok. 1,50m. Wzdłuż 

przedmiotowego chodnika po jego wschodniej stronie zlokalizowane są istniejące 

barierki. Po zachodniej stronie ulicy występuje chodnik z płyt betonowych o szerokości 

ok. 2,0m. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są bariery energochłonne przed oraz za 

istniejącymi chodnikami oraz w rejonie wyspy kanalizującej. Ponadto w północnej części 

ulicy występuje istn. przepust. Wzdłuż ulicy odbywa się ruch komunikacji zbiorowej. W 

rejonie objętym opracowaniem znajduje się sieć elektroenergetyczna, słupy 

oświetleniowe, kanalizacja, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć gazowa oraz 

ciepłownicza. Ruch rowerowy odbywa się w ruchu ogólnym. 

 

5. Opis stanu projektowanego 

5.1. Roboty drogowe – sytuacja 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie układu drogowego 

w ramach zadania pn.: „Budowa budynku usługowo-handlowo-gastronomicznego 

z garażem podziemnym, z układem komunikacyjnym (budowa dojść, dojazdów, 

naziemnych miejsc postojowych) i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 241/1, 

243/3, 244/1, 244/7, 244/8 obr. 41 podgórze przy ul. Bunscha w Krakowie”. W ramach 

zadania zaprojektowano zjazd publiczny, który zapewni prawidłową obsługę 

komunikacyjną przyległego terenu. Projektowany zjazd nawiązano wysokościowo 

do stanu obecnego jezdni. Przedmiotowe rozwiązanie przewiduje zjazd poprzez ułożony 

pionowo krawężnik betonowy 20/30 na ławie betonowej z betonu B-20 z odkryciem 0cm. 

Rozwiązanie techniczne projektowanego zjazdu zakłada wyłukowania o R=10,0m 
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i R=12,0m oraz szerokość zjazdu 7,0m. Ponadto na zjeździe zaprojektowano próg 

płytowy o wysokości 0,10m i skosach najazdowych 1:20. Nawierzchnia progu wykonana 

zostanie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego. Załamanie na drodze 

dojazdowej wyokrąglono łukiem o R=25,0m. W ramach zadania zaprojektowano także 

dodatkowy pas do skrętu w lewo z ul. Bunscha na teren Inwestycji. W związku  

z wyznaczeniem przedmiotowego pasa zaprojektowano poszerzenie istniejącej jezdni  

w kierunku wschodnim o pochyleniu poprzecznym w nawiązaniu do istniejących 

pochyleń ul. Bunscha. W związku z korektą geometrii jezdni oraz w związku  

z wprowadzeniem dodatkowego pasu na odcinku objętym zakresem ujednolicono 

szerokość pasów ruchu. Wszystkie pasy zaprojektowano o szerokości 3,5m. Ponadto 

wykonana zostanie budowa chodnika po stronie zachodniej o szerokości 2,0m jak wstanie 

istniejącym oraz przebudowa i budowa chodnika o zmiennej szerokości po stronie 

wschodniej, zgodnie z zakresem stanu istniejącego. Po wschodniej stronie zaprojektowano 

także odcinek bezpiecznika w nawiązaniu do stanu istniejącego. W celu zabezpieczenia 

pieszych za chodnikiem w rejonie projektowanego zjazdu wprowadzono balustrady  

U-11a. Na odcinku przebudowywanego chodnika po wschodniej stronie ulicy 

zaprojektowano remont istniejącej balustrady w zakresie oczyszczenia i pomalowania. 

Istniejąca skarpa wzdłuż przebudowywanego chodnika po wschodniej stronie ulicy nie 

ulegnie zmianie. Zaprojektowany układ drogowy obramowano krawężnikiem betonowym 

20/30cm na ławie betonowej B-20 z odkryciem 12cm wraz ze ściekiem z dwóch rzędów 

kostki brukowej betonowej typu Holland. Chodniki oraz bezpiecznik z płyt betonowych 

50x50x7cm obramowano obrzeżem betonowym 8/30cm na ławie betonowej oraz palisadą 

typu Nostalit zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. W celu poprawy bezpieczeństwa 

wprowadzono na chodniku, w rejonie zjazdu, projektowanej drogi dojazdowej 

nawierzchnię z kostki integracyjnej. Wzdłuż północnej krawędzi projektowanego zjazdu 

oraz po wschodniej stronie ul. Bunscha zaprojektowano bariery energochłonne typu H1 

W3 w nawiązaniu do przebiegu istniejących barier. W ramach zadania przewidziano także 

przebudowę kolidującego oświetlenia ulicznego, przestawienie istniejącego słupa 

elektroenergetycznego, przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę przykalików  

i  wpustów deszczowych. Ruch rowerowy będzie odbywać się tak jak w stanie 

istniejącym tj. w ruchu ogólnym. 
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5.2. Roboty drogowe - niweleta 

Poszerzenie jezdni dostosowano do stanu istniejącego ul. Bunscha, spadek poprzeczny 

należy dostosować do stanu istniejącego. Niweletę drogi dojazdowej zaprojektowano 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi z wytycznych projektowych oraz tak, aby  

nawiązać drogę do rzędnych wysokościowych istniejącego terenu oraz rzędnych 

projektowanego układu wewnętrznego. Urobek z wykopu pod koryto drogi dojazdowej 

zostanie zagospodarowany przez Inwestora. Zaprojektowano niweletę osi drogi 

dojazdowej o spadku 1,0%, 6,0%. Załamania wyokrąglono łukami o R=50m. Założono 

spadek poprzeczny daszkowy 2%. 

 

5.3. Roboty drogowe – konstrukcja 

- Kategoria ruchu: 

• Jezdnia: KR5 przyjęto zastępczą konstrukcję nawierzchni H=44cm 

• Zjazd: KR3 przyjęto zastępczą konstrukcję nawierzchni H=36cm  

- Warunki wodne podłoża – przeciętne 

- Grupa nośności podłoża, tab. 5 i 6  G4 

- Mrozoodporność podłoża tab.9,   

• Jezdnia:  Hz=0,80x1,0=0,80m 

• Zjazd: Hz=0,70x1,0=0,70m  

 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni (KR 5): 

4cm – w-wa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 wg WT-2 2014, 

skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2, 

8cm – w-wa wiążąca z AC16W PMB 25/55-60 wg WT-2 2014, 

skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2, 

12cm – podbudowa z AC22P PMB 25/55-60 wg WT-2 2014, 

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2, 

20cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm 

C90/3 E2>180MPa; Is>1,03; CBR>80%, 

17cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm 

C90/3 E2>120MPa; Is>1,03; CBR>60%, 

25cm – kruszywo niesortowanego (pospółka) stabilizowane mech., CBR>35%, 

k>8m/dobę, 

25cm – stabilizacja podłoża cementem C3/4 E2>50MPa 

111 cm  - razem konstrukcja  
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Przyjęto konstrukcję nawierzchni zjazdu/drogi dojazdowej (KR 3): 

8cm – nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu Behaton, 

3cm – podsypka cem.-piask. 1:4 po zagęszczeniu, 

25cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm 

C90/3 E2>160MPa; Is>1,03; CBR>80%, 

20cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm 

C90/3 E2>100MPa; Is>1,03; CBR>60%, 

15cm – kruszywo niesortowanego (pospółka) stabilizowane mech., CBR>35%, 

k>8m/dobę, 

25cm – stabilizacja podłoża cementem C3/4 E2>50MPa 

96 cm  - razem konstrukcja  

 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni progu płytowego (KR 3): 

8cm – nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej typu Behaton, 

3cm – podsypka cem.-piask. 1:4 po zagęszczeniu, 

35cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm 

C90/3 E2>160MPa; Is>1,03; CBR>80%, 

20cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm 

C90/3 E2>100MPa; Is>1,03; CBR>60%, 

15cm – kruszywo niesortowanego (pospółka) stabilizowane mech., CBR>35%, 

k>8m/dobę, 

25cm – stabilizacja podłoża cementem C3/4 E2>50MPa 

106 cm  - razem konstrukcja  

 

Przyjęto konstrukcję wymiany warstwy ścieralnej i wiążącej: 

12cm – frezowanie istniejącej nawierzchni, 

4cm – w-wa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 wg WT-2 2014,  

skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2, 

8cm – w-wa wiążąca z AC16W PMB 25/55-60 wg WT-2 2014, 

siatka HaTelit  

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2, 

12 cm  - razem konstrukcja  
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Przyjęto konstrukcję wymiany warstwy ścieralnej: 

4cm – frezowanie istniejącej nawierzchni, 

4cm – w-wa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 wg WT-2 2014,  

skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2, 

4 cm  - razem konstrukcja  

 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni chodnika/bezpiecznika: 

7cm – nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7cm,  

3 cm – podsypka cementowo – piaskowa po zagęszczeniu 1:4, 

30cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  

wg PN-S-06102/97 

40 cm  - razem konstrukcja  

 

Przyjęta nawierzchnia jezdni spełnia warunek mrozoodporności i nośności.
 

Konstrukcję korpusu drogowego należy wykonywać warstwami odpowiednio je 

zagęszczając. Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy zagęścić 

zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi samochodowe roboty ziemne. Roboty zimne należy 

wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi samochodowe roboty ziemne. Do 

nasypów należy zastosować grunt dowieziony - przydatny do budowy nasypów. Roboty 

ziemne należy wykonywać w okresie suchym gdzie nie można doprowadzić do 

zawilgocenia gruntu rodzimego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 

rozbiórki istniejących nawierzchni, elementów prefabrykowanych oraz zdjąć warstwę 

ziemi urodzajnej – humusu. 

 

5.4. Odwodnienie 

W ramach odwodnienia drogi dojazdowej zaprojektowano studzienki ściekowe 

Dn:500mm z osadnikiem. Studzienki ściekowe podłączono do istniejącej kanalizacji 

deszczowej poprzez projektowane przykanaliki. Odbiornikiem projektowanej kanalizacji 

będzie istniejący kanał. Odwodnienie pasa drogowego realizowane będzie poprzez 

wykształcenie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. W celu zapewnienia 

prawidłowego odwodnienia istniejącego terenu w południowej części Inwestycji 

zaprojektowano korytko muldowe 50x60x15cm wraz ze studzienką ściekową Dn:500mm 

z osadnikiem. Korytko muldowe należy ułożyć na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr.20cm. 
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5.5 Oświetlenie 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem posiada istniejący system oświetlenia wzdłuż 

ulicy Bunscha, który koliduje z projektowanym układem. W ramach zadania założono 

przebudowę istniejącego oświetlenia. 

 

5.6. Kolizje 

Przedmiotowa inwestycja koliduje z uzbrojeniem podziemnym w zakresie oświetlenia 

ulicznego, słupa elektroenergetycznego oraz sieci wodociągowej. W ramach Inwestycji 

należy wykonać wysokościową regulację istniejących włazów studni rewizyjnych oraz 

zasuw itp. Wszelkie prace ziemne w pobliżu uzbrojenia należy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb poszczególnych 

operatorów, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. Ponadto 

przedmiotowa inwestycja zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną koliduje z zielenią. 

 

6. Zestawienie powierzchni 

Nawierzchnia poszerzenia      121,90m2  

Nawierzchnia zjazdu/drogi dojazdowej     85,70m2  

Wymiana warstwy ścieralnej/wiążącej     203,80m2  

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej czerwonej:   220,20m2 

Nawierzchnia chodników/bezpiecznika:      312,00m2  

Nawierzchnia z kostki integracyjnej:     8,20m2 

Łącznie:  951,80m2  

 

7. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska 

Budowa nie pogarsza stanu wód powierzchniowych, nie ma również wpływu 

na zwiększenie emisji hałasu, pogorszenie stanu zdrowia i higieny ludzi. Przedmiotowa 

inwestycja w zakresie robót drogowych objętych niniejszym zakresem zgodnie z 

inwentaryzacja geodezyjną koliduje z zielenią. 
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8. Dane geologiczne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych dla zadania objętego przedmiotowa dokumentacją ustalono proste 

gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. Dla powyższego 

została opracowana opinia geotechniczna. 

 

9. Uwagi końcowe 

9.1. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi 

samochodowe roboty ziemne i obowiązującymi przepisami BHP. 

  Z projektowanego układu drogowego masy ziemne zostaną zagospodarowane 

przez Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcy robót i odwiezione na odkład. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać rozbiórki istniejących 

nawierzchni oraz elementów prefabrykowanych i zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. 

9.2.  W obrębie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzić ręcznie pod 

nadzorem osób uprawnionych i upoważnionych. 

9.3.  Zabezpieczenia urządzeń podziemnych należy wykonać w porozumieniu z ich 

właścicielami lub administratorami. 

9.4.  Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Zarządcy drogi z wnioskiem o 

wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na okres wykonywania robót 

budowlanych. 

9.5.  Przed realizacją zadania należy sprawdzić zwymiarowanie projektu w terenie. 

 

10. Załączniki  

10.1.  Opinie 

10.2.  Uprawienia budowlane projektanta 

 

 


