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Opis techniczny

1. Dane ogólne

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIELNICOWEGO 
CENTRUM SPORTU I REKREACJI NA OSIEDLU NA KOZŁÓWCE W KRAKOWIE NA 
DZIAŁKACH NR 235/28, 235/44, 323,155, 134/6 OBRĘB 50 I 59, JEDN. EWID. 
PODGÓRZE 

1.2 Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10, 30-633 KRAKÓW.

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania 

Pracownia projektowa PION 
ul. Gimnastyczna 14
94- 128 Łódz

1.4 Cel opracowania
  
Projekt budowlany stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę.

2. Podstawa opracowania

 Umowa z Inwestorem na opracowania dokumentacji

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 ( Dz. U. Nr 120 poz 1133) oraz ustawie Prawo 
Budowlane z dn. 2.02.1999 (Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126) wraz z późniejszymi zmianami.

3. Materiały wyjściowe do projektowania

– mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
– pismo ZIKIT z dn. 11.01.2016 IU.461.1.1536.2015

4. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowę drogi dojazdowej ( ul. Facimiech ) 

5.  Stan Istniejący 

Ulicę Facimiech tworzą dwie drogi. Pierwszy odcinek od ul. Wielickiej to droga o przekroju 
ulicznym, szerokości 6,0m. z  prawostronnym chodnikiem szer. 2,0m. 
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Drugi odcinek to droga dojazdowa obsługująca 4 budynki mieszkalne. Szerokość jezdni 
wynosi 3,5m. a długość jezdni utwardzonej to 191m. Wzdłuż drogi wybudowane zostały 
nieregularne miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Drogi i miejsca postojowe 
odwodnione zostały powierzchniowo na teren przyległy. Na dalszym odcinku drogi na 
długości około 160m. nawierzchnię stanowi grunt utwardzony o nieregularnej szerokości.    
Na  rozpatrywanym  terenie  istnieje  infrastruktura  naziemna  i  podziemna  tj.  oświetlenie 
,kanalizacja  sanitarna  ,  woda  ,  kable  elektryczne  niskiego  napięcia  i  sieć  centralnego 
ogrzewania. 

6. Stan projektowany

Drugi  odcinek  w  całości  ujęty  został  w  miejscowym  planie  zagospodarowania 
przestrzennego jako droga oznaczona 1KDD , Obszar Park Rzeczny Drwinka. Szerokość 
drogi 6,0m-7,0m z prawostronnym chodnikiem o szerokości 2,0m. Na budowę drogi wydane 
zostały warunki techniczne z których wynika jednoznacznie że , oba odcinki ulicy Facimiech 
należy połączyć  poprzez skrzyżowanie dróg. Budowa skrzyżowania wymaga zwiększonej 
powierzchni zajętości terenu niż przewidziano to w zagospodarowaniu przestrzennym. Teren 
zajęty przez skrzyżowanie to grunty należące do Skarbu Państwa. Z uwagi na możliwości 
terenowe przyjęto minimalne parametry skrzyżowania.

Podstawowe parametry do projektowania:

ulica klasy D
Vp = 30km/h
ruch KR-2
obciążenie 100kN/oś
szerokość    jezdni     6,0m – 7,0m
chodnik  2,0m
opaska lewostronna
pobocze ziemne1,0m-1.5
podłoże G-1
długość drogi 350,00m

7. Warunki techniczne
 
7.1 Przebieg trasy

Skrzyżowanie ulic zaprojektowano pod kątem zbliżonym do 90º zakładając minimalne łuki 
wyokrąglające 6,0m. Szerokość  jezdni na skrzyżowaniu przyjęto 7,0m. Za skrzyżowaniem 
szerokość  jezdni  przyjęto  6,0m.  Na  dalszym odcinku  droga pokrywać  się  z  przebiegiem 
istniejącej ulicy. Na trasie występują dwa skręty w lewo i jeden w prawo. W km 0.0+59.95 
oraz w km 0.1+57.94 zaprojektowano zjazdy umożliwiające podjazd do budynków. Po prawej 
stronie zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m. Natomiast po lewej stronie przewidziano 
opaskę  o  szerokości  0,5m.  W km 01+07.00  do  drogi  dochodzą  schody  skarpowe  ,  dla 
umożliwienia przejścia na wysokości schodów należy obniżyć  krawężnik do 2cm. Długość 
projektowanej drogi wynosi 350,0m.

7.2 Przejezdność skrzyżowania
     
Budowa Centrum Sportowego zakłada możliwość  dojazdu  autobusów.  W związku  z  tym 
sprawdzono  przejezdność  dla  powyższych  pojazdów.  Na  rysunku  nr  8  wykazano  ,że 
autobusy przejadą przez skrzyżowanie przy szerokości jezdni 7,0m.
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7.3 Niweleta

Niweletę dróg dostosowano  do istniejących warunków terenowych . Pochylenia podłużne 
wynoszą od 1,4 – 10,4%. Pochylenia poprzeczne przyjęto od 2% - 3%

7.4      Konstrukcja nawierzchni

Droga:
   8cm  kostka brukowa betonowa wibroprasowana  
   3cm  podsypka cem. - piaskowa 1:4
 10cm  podbudowa  z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5mm
 20cm  podbudowa  z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/64mm 

      -     41cm  łącznie

Zjazdy:
   8cm  kostka brukowa betonowa wibroprasowana  
   3cm  podsypka cem. - piaskowa 1:4
 15cm  podbudowa  z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5mm
 15cm  warstwa odcinająca z piasku

      -     41cm  łącznie

    Konstrukcja chodnik 

   8cm  kostka brukowa betonowa wibroprasowana 
   3cm  podsypka piaskowa 
 10cm  podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech.

      -     21cm  łącznie

Na  odcinku  gdzie  spadek  drogi  wynosi  10,4%  należy  wykonać  nawierzchnię  z  kostki 
posiadającej odpowiednią szorstkość. 

 Opaska: 

   7cm  płyta betonowa chodnikowa o wym. 50x50x7cm 
   5cm  podsypka piaskowa 
 10cm  podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech.

      -     22cm  łącznie

 Szczegóły konstrukcyjne pokazano na oddzielnym rysunku.

7.5 Odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni dróg i chodnika  odprowadzona została do projektowanych 
studzienek wodościekowych , których lokalizację pokazano na planie sytuacyjnym.
Projekt odwodnienia stanowić będzie odrębna dokumentacja. 

7.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne policzone zostały w oparciu o wykonane uprzednio przekroje poprzeczne .
Bilans robót ziemnych przedstawia się następująco:
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wykopy – 1543,4 m³
nasypy – 331,5 m³

Nadmiar ziemi w ilości 1211,9m³ odwieziony zostanie na odkład w miejsce wskazane przez 
Wykonawce robót.

7.7 Palisada 

W celu zabezpieczenia przed odkryciem magistrali ciepłowniczej przewidziano 
w km. od 0,0 + 14,80 do km 0,0 + 51,30 zamiast skarpy wykopu należy  wybudować palisadę 
z elementów betonowych. 

7.8 Przełożenie ogrodzenia

Istniejące  ogrodzenie  przedszkola  i  szkoły  stoi  na  działce  drogowej  i  koliduje  z 
projektowanym chodnikiem . Aby wyeliminować kolizję ogrodzenie należy przełożyć. 
Projekt przebudowy ogrodzenia wykonany zostanie oddzielnym postępowaniem.  

8. Mur oporowy

Z uwagi  na  istniejące warunki  terenowe projekt  przewiduje  budowę  muru  oporowego na 
długości  133m.  Mur  będzie  wykonany  z  elementów  tzw.  ścianki  Larsena.  Projekt  muru 
stanowić będzie oddzielna dokumentacja.  

9. Oświetlenie

Projekt przewiduje budowę oświetlenia całego projektowanego odcinka drogi.
Projekt oświetlenia stanowić będzie odrębna dokumentacja. 

10. Przekładka istniejącej infrastruktury podziemnej.

Projektowana  droga  dojazdowa  koliduje  z  istniejącą  infrastrukturą  podziemną  taką  jak 
kanalizacja sanitarna, wodociągi ,  kable energetyczne .  Na powyższe wykonana zostanie 
dokumentacja projektowa usuwająca i zabezpieczająca istniejące kolizje.

11. Zieleń

Budowa drogi koliduje z istniejącym drzewostanem. Dla usunięcia kolizji wykonana zostanie 
oddzielna dokumentacja. 

12. Ochrona środowiska

Niniejszy  projekt  uwzględnia  wymagania  ochrony  środowiska  w  zrozumieniu  aktualnych 
przepisów . W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.05.2005 r 
(Dz.U. Nr 92 poz. 769) budowa zjazdu nie wymaga raportu oddziaływania na środowisko 
oraz decyzji o uwarunkowaniu środowiskowym .

13. Odpady związane z wykonawstwem. 

Ziemia  z  koryta  odwieziona  zostanie  na  odkład  w miejsce  wskazane  przez  Wykonawcę 
robót. Opakowania po farbach i materiałach na bazie rozpuszczalników lub ropopochodnych, 
stosowanych  przy  realizacji  inwestycji  Wykonawca  na  podstawie  odpowiednich  umów 
przekaże specjalistycznym firmą zajmujących się utylizacją.
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14. Kategoria geotechniczna budowli

Projektowaną  drogę  zaliczono  do  I  kategorii  geotechnicznej  przy  prostych  warunkach 
gruntowych ( zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998r Dz. U Nr 126 poz. 839 
).

15. Bilans zajętości terenu :

 droga dojazdowa
 zjazdy
 chodniki
 opaska

                                           łącznie
                                                
              
                                                                                                                        opracował:
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