
OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Pierzchówka  na dz. nr 466/11      

w Krakowie. 

Inwestorem jest p. Rafał Szulski, zam. 34-113 Paszkówka, Sosnowice 235. 

 

2. Stan istniej ący 

Działka będąca przedmiotem inwestycji usytuowana jest w Krakowie, dzielnica 

Podgórze. 

 Ulica Pierzchówka od skrzyżowania z ul. Strumienną i Tarnobrzeską do 

projektowanego zakresu posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,50m wraz 

z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,50m (+0,28m obramowanie) o nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej. Wzdłuż chodnika lewostronnego ułożony jest ściek z kostki 

brukowej betonowej o szer. 0,22m. Odwodnienie realizowane jest poprzez istniejące 

studzienki ściekowe i kanalizację deszczową. 

Ulica Pierzchówka w miejscu projektowanego zakresu posiada jezdnię o zmiennej 

szerokości 3,60-4,50m o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami gruntowymi. Na 

tym fragmencie ulicy brak jest urządzeń odwadniających. Wzdłuż ulicy po stronie 

projektowanego chodnika istnieją zjazdy z kostki brukowej betonowej. 

Wzdłuż i w poprzek ulicy przebiegają liczne urządzenia obce – sieć gazowa, sieć 

wodociągowa, sieć energetyczna. Po stronie lewej znajdują się także słupy oświetleniowe. 

Rzędne terenu kształtują się w granicach 237,00 – 240,00m n.p.m. 

 

3. Opis układu projektowanego  

Rozwiązanie sytuacyjne 

Projekt opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej.  

Projekt opracowano w nawiązaniu do uzgodnionego projektu przebudowy 

skrzyżowania ulic Strumiennej, Połomskiego, Tarnobrzeskiej oraz Pierzchówka 

zrealizowanego przez firmę PM Projekt Marek Pyciak Projekty Drogowe 

Projektuje się przebudowę ulicy na długości 94,00m (hektometraż roboczy                     

hm 0+00,00 – hm 0+94,00). W skład przebudowy wchodzi poszerzenie istniejącej jezdni do 

szerokości 5,00m w hm 0+00,00 – hm 0+84,00 wraz z budową chodnika prawostronnego o 

szerokości 2,00m (wraz z obramowaniem) w hm 0+00,00 – hm 0+86,00. Po drugiej stronie 

chodnika zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 0,75m. Zarówno chodnik jak i 



pobocze odseparowano od jezdni krawężnikiem betonowym 20x30m wraz ze ściekiem z               

2 rzędów kostki brukowej betonowej o szer.0,22m. 

Sytuacyjnie przebieg ul. Pierzchówka składać się będzie z odcinków prostych 

połączonych załomami trasy o wartościach 0,65° oraz 0,75°. 

W ramach przebudowany ulicy przebudowane zostaną istniejące zjazdy 

indywidualne. Szerokość zjazdów – 4,00m (hm 0+17,80, hm 0+32,50) oraz 3,50m (hm 

0+53,20) - zjazdy przez chodnik ze skosami 1:1. Po przeciwnej stronie chodnika zjazd do 

garażu w hm 0+84,00 o szerokości 3,00m. 

Dodatkowo projektuje się zjazd publiczny w hm 0+59,80 o szerokości 5,00m. 

Krawędzie jezdni zjazdu w stosunku do krawędzi jezdni ul. Pierzchówka wyokrąglono łukami 

o promieniu R=5,00m. 

 

Ukształtowanie pionowe 

Profil podłużny przebudowywanej ul. Pierzchówka zaprojektowano w jak najlepszym 

dopasowaniu do stanu istniejącego. Pochylenie podłużne przebudowywanej ulicy składa się 

z prostych o pochyleniu 1,70%, 3,00% 1,30% oraz 2,30% połączonych łukiem pionowym o 

promieniu R=400m oraz załomami niwelety. Na początkowym i końcowym fragmencie 

przebudowy ulicy należy dowiązać się do stanu istniejącego oraz projektowanego przez 

firmę PM Projekt. 

Spadek poprzeczny ulicy – daszkowy o wartości 2,00%. Spadek poprzeczny chodnika 

o wartości 2,00% w kierunku ulicy, na zjazdach o wartości 5,00% w kierunku działek 

prywatnych (wyjątek zjazd w hm 0+53,20 gdzie spadek podłużny wynosi 3,00%) 

   Odkrycie krawężnika +12cm w stosunku do krawędzi jezdni. Na zjazdach krawężnik 

obniżony do wysokości +4cm od krawędzi. Głębokość ścieku przykrawężnikowego 

betonowego -2cm w stosunku do krawędzi jezdni. Na początkowym i końcowym fragmencie 

przebudowy ulicy należy dowiązać się do stanu istniejącego oraz projektowanego przez 

firmę PM Projekt. 

 

Nawierzchnia 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o katalog typowych nawierzchni 

drogowych oraz przeprowadzone badania geologiczne. Przyjęto kategorię ruchu KR2, na 

podstawie badań geologicznych stwierdzono kategorię gruntu G2 przy złych warunkach 

wodnych. 



Nawierzchnię jezdni przebudowywanej ulicy na istniejącej nawierzchni przyjęto z 

warstwy ścieralnej z AC8S 50/70 gr. 5cm ułożonej na warstwie wyrównawczej z AC16W 

50/70 o zmiennej grubości ułożonej na sfrezowanej i skropionej istniejącej nawierzchni. 

Nawierzchnię jezdni przebudowywanej ulicy w miejscu poszerzenia przyjęto z 

warstwy ścieralnej z AC8S 50/70 gr. 5cm ułożonej na warstwie wiążącej z AC16W 50/70 o 

grubości 7cm ułożonej na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie frakcji 0/31mm o grubości 20cm oraz warstwie kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm o grubości 30cm ułożonego na 

wyprofilowanym zgodnie ze spadkami nawierzchni i zagęszczonym mechanicznie korycie 

ziemnym.   

Nawierzchnię projektowanego chodnika wzdłuż ulicy przyjęto z kostki brukowej 

betonowej koloru szarego gr. 8cm, ułożonej na 3cm (po zagęszczeniu) podsypce 

cementowo-piaskowej rozścielonej na zagęszczonej mechanicznie podbudowie. Warstwę 

podbudowy o grubości 25cm (po zagęszczeniu) należy wykonać z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31mm ułożonego na wyprofilowanym zgodnie ze 

spadkiem i zagęszczonym mechanicznie korycie ziemnym.   

Nawierzchnię zjazdów przez chodnik należy wykonać z przyjęto z kostki brukowej 

betonowej koloru czerwonego o gr. 8cm, ułożonej na 3cm (po zagęszczeniu) podsypce 

cementowo-piaskowej rozścielonej na zagęszczonej mechanicznie podbudowie. Warstwę 

podbudowy o grubości 15cm (po zagęszczeniu) należy wykonać z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31mm oraz warstwie kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm o grubości 20cm ułożonego na 

wyprofilowanym zgodnie ze spadkiem i zagęszczonym mechanicznie korycie ziemnym.   

Na połączeniu istniejącej nawierzchni oraz projektowanego poszerzenia należy ułożyć 

geokompozyt w postaci geosiatki o parametrach Rr=>70kN/m, er ≤3% na szerokości min. po 

0,50m na obu nawierzchniach 

Nawierzchnię pobocza należy wykonać z warstwy zagęszczonego gruntu. 

Nawierzchnię jezdni od chodnika oraz pobocza gruntowego ograniczono 

krawężnikiem betonowym 20x30cm z odkryciem +12cm (na zjazdach +4cm) ułożonym na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz ławie z betonu C12/15. Przy krawężniku należy 

wykonać ściek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cem-piaskowej 

oraz wyrównanym chudym betonem w stosunku do ławy krawężnika. 

Nawierzchnię chodnika z drugiej strony obrzeżem betonowym 8x30cm ułożonym na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz ławie z betonu C12/15.  



Krawędzie jezdni zjazdu publicznego w hm 0+79,80 należy wykonać z krawężnika 

betonowego 15x30cm z odkryciem +2cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

oraz ławie z betonu C12/15. 

Do robót nawierzchniowych przystąpić po sprawdzeniu stopnia zagęszczenia podłoża 

nawierzchni oraz wtórnego modułu odkształcenia.  

 
4. Odprowadzenie wód opadowych, ochrona wód i gospo darka wodna 

Wody opadowe z przebudowywanej ulicy zostaną zagospodarowane w pasie 

drogowym ul. Pierzchówka. Wody opadowe z przebudowywanej ulicy zostaną sprowadzone 

do ścieku przykrawężnikowego skąd poprzez projektowane studzienki wodościekowe 

zostaną sprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie). 

Wpusty kanalizacyjne zaprojektowano jako typowe. 

Wody opadowe z przebudowywanych zjazdów (za sprawą spadku w kierunku działek 

prywatnych) zostaną przechwycone poprzez projektowane odwodnienie liniowe typu ACO 

V100 skąd zostaną odprowadzone do projektowanej kanalizacji.  

Nie będzie naruszony stan wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.  

          

5. Roboty rozbiórkowe 

 W ramach inwestycji rozbiórce poddane zostaną przebudowywane zjazdy z kostki 

brukowej betonowej. sfrezowana zostanie także fragmentami istniejąca nawierzchnia 

asfaltowa ulicy Pierzchówka. 

 

6. Urządzenia obce 

Wzdłuż i w poprzek ulicy przebiegają liczne urządzenia obce – sieć gazowa, sieć 

wodociągowa, sieć energetyczna. Po stronie lewej znajdują się także słupy oświetleniowe. 

Ewentualne zabezpieczenia czy przebudowy sieci zostaną uzgodnione z 

odpowiednimi zarządcami. 

 

7. Uwagi i zalecenia 

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właścicielowi drogi zamiar rozpoczęcia 

prac i uzyskać odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio 

zabezpieczyć i oznakować. Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby 

uprawnionej do prowadzenia tego typu robót. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego 

projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z autorem projektu. 

 

mgr inż. Tomasz Kulig 


