
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

 Podstawą opracowania jest:
 zlecenie i wytyczne Inwestora;
 podkład mapowy w skali 1:500;
 koncepcja rozbudowy ul. Szuwarowej w Krakowie;
 wizja lokalna w terenie;
 istniejące warunki ruchu;
 Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznych z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r. z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej dla
inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Szuwarowej w Krakowie”.

Celem projektu jest polepszenie istniejących warunków ruchu na włączeniu
z ul. Szuwarowej do ul. Kobierzyńskiej poprzez wyznaczenie na ul. Szuwarowej
dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo.

3. Stan istniejący

Ul. Szuwarowa jest drogą wewnętrzną o nawierzchni brukowej stanowiącą
obsługę komunikacyjną przyległego terenu mieszkaniowo – usługowego. Wzdłuż
ul. Szuwarowej zlokalizowane są również miejsca postojowe i ciągi piesze. Jezdnia
w rejonie włączenia do ul Kobierzyńskiej posiada szerokość 6,0m.

Ul. Kobierzyńska jest ulicą kategorii powiatowej z jezdnią o nawierzchni
bitumicznej oraz obustronnymi chodnikami.

Warunki ruchu:
W trakcie włączania się pojazdów z ul. Szuwarowej do ul. Kobierzyńskiej stwierdzono
długie oczekiwanie pojazdów skręcających w lewo w ul. Kobierzyńską. Pojazdy
oczekujące na wykonanie manewru w lewo blokują pozostałe pojazdy na
ul. Szuwarowej, w tym oczekujące na wykonanie manewru w prawo, który to
manewr mógłby być w tym czasie wykonany (brak nadjeżdżających pojazdów od
strony północnej). Wzmożony ruch pojazdów skręcających w prawo z ul. Szuwarowej



związany jest między innymi z usługami zlokalizowanymi przy tej ulicy - osoby jadące
ul. Kobierzyńską w kierunku ul. Zawiłej korzystają z usług na ul. Szuwarowej (zakupy
itp.), a następnie jadą dalej w kierunku ul. Zawiłej.

4. Stan projektowany

4.1 Rozwiązanie sytuacyjne

Dla polepszenia warunków ruchu na włączeniu ul. Szuwarowej do
ul. Kobierzyńskiej zaprojektowano na ul. Szuwarowej dodatkowy pas dla relacji
w prawo. Przyjęto maksymalną długość pasa (około 42m), wynikającą
z dopuszczalnej możliwości ingerencji w istniejący stan zagospodarowania
(minimalizacja redukcji miejsc postojowych, zapewnienie obsługi komunikacyjnej na
istniejących sięgaczach itp.). Szerokość pasa dla prawoskrętu wynosić będzie 2,5m.
Nawierzchnię przyjęto z kostki betonowej koloru szarego.
Nie przewiduje się wyznaczania ciągów rowerowych, ruch rowerowy będzie się
odbywał w ruchu ogólnym.
Tak zaprojektowany pas umożliwi pojazdom skręcającym w prawo włączanie się do
ul. Kobierzyńskiej podczas oczekiwania na swój manewr pojazdów skręcających
w lewo. Usprawni się dzięki temu również obsługa osób wjeżdżających na
ul. Szuwarową w celu zrobienia zakupów a następnie podróżujących dalej
w kierunku Zawiłej. Przewidziano również zwiększenie promienia skrętu w prawo z
4,0m na 6,0m (polepszenie warunków przejezdności).

Budowa dodatkowego pasa nie wpłynie na warunki ruchu na
ul. Kobierzyńskiej.

W układzie wewnętrznym (poza pasem drogowym ul. Kobierzyńskiej) budowa
dodatkowego pasa spowoduje konieczność przesunięcia istniejących miejsc
postojowych oraz zmianę sposobu parkowania, korektę przebiegu ciągów pieszych.
Nawierzchnię miejsc postojowych przyjęto z kostki betonowej koloru szarego.
Szerokość zatoki przyjęto równą 3,0m. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano
o szerokości 4,40m. Na połączeniu miejsc postojowych i jezdni oraz miejsc
postojowych i chodnika założono wykonanie krawężników betonowych 15/30. 

W projekcie uwzględniono włączenie istniejące zjazdy, sięgacze do ul.
Szuwarowej nawierzchnię zastosowano z kostki betonowej, szerokość dostosowano
do istniejących zjazdów. Na włączeniach do ul. Szuwarowej zaprojektowano skosy
zjazdowe 1:1.

4.2 Rozwiązanie wysokościowe

Pochylenie podłużne projektowanej jezdni kształtowano w taki sposób, aby
zminimalizować roboty ziemne i dopasować się do istniejącego
zagospodarowania terenu. 
Projektowane pochylenia podłużne miejsc postojowych oraz chodnika odpowiadają
pochyleniom podłużnym drogi.  



Przekrój poprzeczny jezdni, chodnika, ciągu pieszego założono z pochyleniem 2%.
Odkrycie krawężników zasadniczo przyjęto 12cm, na połączeniu jezdni i miejsc
postojowych oraz miejsc postojowych i chodnika założono odkrycie krawężnika 4cm.

4.3 Nawierzchnie

Nawierzchnia - jezdni, zjazdów, miejsc postojowych.
 8cm – kostka betonowa wibroprasowana - szara
 3cm – podsypka cementowo-piaskowa
 25cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

o uziarnieniu 0/31,5
 podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1 o wtórnym module
sprężystości nie mniejszym niż 100MPa i stopniu zagęszczenia Is=1,0 z
równoczesny zapewnieniem warunków mrozoodporności 

Nawierzchnia –ciągi piesze -  kostka betonowa.
 8cm – kostka betonowa wibroprasowana – czerwona oraz szara
 3cm – podsypka cementowo-piaskowa
 15cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

o uziarnieniu 0/31,5
 podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1 o wtórnym module
sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is=1,0 z
równoczesny zapewnieniem warunków mrozoodporności 

Nawierzchnia – chodnik – asfalt lany
 5cm – asfalt lany
 istniejąca podbudowa chodnika

Krawężnik  betonowy 15/30
 Krawężnik betonowy 15/30
 5cm – podsypka cementowo-piaskowa
 Ława betonowa z oporem C12/15 (0,09 m3/mb)

Obrzeże betonowe 8/30
 Obrzeże betonowy 8/30
 3cm – podsypka cementowo-piaskowa
 Ława betonowa z oporem C12/15 (0,04 m3/mb)


