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 I Część opisowa 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa drogi osiedlowej zlokalizowanej przy 

ul. Rydla w Krakowie. Zgodnie ze zleceniem, opracowanie stanowi stadium koncepcyjne. 

 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu wraz ze wstępnymi 

warunkami technicznymi,  

- wizja lokalna w terenie, 

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

- 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. (z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.) 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

16.06.2014 r.), 

- Opinia geotechniczna. 

 

3. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt koncepcyjny przebudowy drogi 

osiedlowej, zlokalizowanej przy ul. Rydla w Krakowie. Koncepcja obejmuje również 

odwodnienie i oświetlenie przedmiotowej drogi osiedlowej. 

 

4. Kolejność realizacji obiektów 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna przebiegać zgodnie ze sztuką 

budowlaną, dlatego w pierwszej kolejności zostaną wykonane prace w zakresie kontroli 

usytuowania występujących urządzeń podziemnych. W zakresie robót przygotowawczych 

dokonana zostanie także wycinka kolidującej zieleni. Inwestycja koliduje 

z istniejącym uzbrojeniem. Po wykonaniu w/w robót Wykonawca przystąpi do prac 

w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni.  
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5. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowa droga osiedlowa stanowi ciąg komunikacyjny, łączący się z jednej strony 

z ul. Rydla, a z drugiej strony – z drogą osiedlową, stanowiącą jej przedłużenie 

komunikacyjne, jednak zlokalizowaną na terenach Agencji Mienia Wojskowego. 

Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej (szerokość około 3,0m) oraz chodnik 

zlokalizowany po stronie bloków mieszkalnych. Stan techniczny nawierzchni 

i krawężników ocenia się jako zły. Wzdłuż drogi występuje również teren zielony 

częściowo zagospodarowany (ciągi piesze, zieleń wysoka).  

Niewielka szerokość jezdni oraz brak wydzielonych miejsc postojowych powodują 

obecnie problem z parkowaniem oraz zapewnieniem bezpiecznego przejazdu służbom 

technicznym (w tym straży pożarnej). Ruch rowerowy odbywa się w ruchu ogólnym. 
  

 

6. Opis stanu projektowanego 

6.1. Roboty drogowe – sytuacja 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora przyjęto następujące założenia projektowe: 

• wyznaczenie miejsc postojowych, 

• umożliwienie dojazdu straży pożarnej, 

• zapewnienie ciągłości ruchu pieszego, 

• zastosowanie na ciągach komunikacyjnych nowych nawierzchni 

• zapewnienie odwodnienia i oświetlenia drogi 

• maksymalna ochrona drzew i krzewów. 

 

 W celu zrealizowania powyższych założeń, zaprojektowano na początkowym odcinku 

ciąg pieszo – jezdny o łącznej szerokości 5,00m (jezdnia o nawierzchni bitumicznej 

i szerokości 3,50m + przejezdny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 

1,50m). Na dalszym odcinku, gdzie jest większa dostępność terenu, zaprojektowano 

jezdnię o szerokości 5,00m oraz chodnik o szerokości 1,50m. Na tym odcinku 

przewidziano zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego, polegające na 

wyznaczeniu miejsc postojowych oraz powierzchni manewrowych. Lokalizacja i układ 

miejsc postojowych wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie, gdzie określono dopuszczalne odległości od okien budynków 

mieszkalnych oraz od granicy działki budowlanej. W związku z tym zaprojektowano dwie 

zatoki postojowe dla parkowania równoległego (szerokość zatok 2,50m). Dodatkowo za 
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zatokami przewidziano ciąg bezpiecznika o nawierzchni z kostki betonowej (szerokość 

2,50m) oraz opaskę o tej samej nawierzchni (szerokość 1,00m) – umożliwienie 

bezpiecznego wysiadania oraz dojścia do ciągów pieszych.  

Projektowane zagospodarowanie zapewnia również powiązanie ciągów pieszych 

z istniejącymi obecnie ciągami pieszymi, biegnącymi po terenie zielonym. 

Na przejściach przez jezdnię zaprojektowano pasy z kostki integracyjnej. 

W ciągu projektowanego układu komunikacyjnego przewidziano pozostawienie możliwie 

dużej powierzchni zielonej. Przewidywane wycinki drzew i krzewów wynikają 

z konieczności spełnienia założeń projektowych i zgodności z przepisami (przede 

wszystkim odległości miejsc postojowych od budynków i granic działek, zapewnienie 

możliwości dojazdu i nawrócenia pojazdu straży pożarnej itp.). Ruch rowerowy odbywał 

się będzie nadal w ruchu ogólnym, przy czym zaprojektowano stojaki rowerowe. 

 

6.2. Roboty drogowe – niweleta 

Niweletę drogi zaprojektowano w dowiązaniu do stanu istniejącego. Pochylenia wahać się 

będą od 0,3% do 1,2%. 

 

6.3. Roboty drogowe – konstrukcja 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) 

Do obliczeń przyjęto: 

- Kategoria ruchu KR2, 

- Warunki wodne podłoża tab.7.1, charakterystyka korpusu drogowego – wykop < 1m, 

warunki wodne dobre, 

- Grupa nośności podłoża G4, 

- Mrozoodporność podłoża tab.10.1,  Hz=0,60x1,0=0,65m. 
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Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni: 

4cm – w-wa ścieralna z AC11S 35/50 wg WT-2 2014 

skropienie emulsją asfaltową 0,3kg/m2 

8 cm – w-wa wiążąca z AC16W 35/50 wg WT-2 2014 

skropienie emulsją asfaltową 0,5kg/m2 

20cm – podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm wg PN-S-06102/97, Is>1,0; E2>130MPa 

22cm – w-wa mrozoochronna / odsączająca z kruszywa naturalnego k>8m/dobę,  

E2>80MPa 

24cm – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2 , E2>50MPa 

78 cm  - razem konstrukcja 

 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni przejezdnego chodnika, miejsc postojowych, 

powierzchni manewrowych i bezpieczników: 

8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton 

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

30cm – podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm wg PN-S-06102/97, Is>1,0; E2>130MPa 

13cm – w-wa mrozoochronna / odsączająca z kruszywa naturalnego k>8m/dobę,  

E2>80MPa 

24cm – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2 , E2>50MPa 

78 cm  - razem konstrukcja 

 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni chodników i opasek: 

8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton 

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

30cm – podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 łamanego stabilizowanego mech. 

0/31,5mm wg normy PN-S-06102/97, Is>1,0; E2>130MPa 

41 cm  - razem konstrukcja  
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Uwaga: na etapie projektu budowlanego należy zweryfikować warunki gruntowe 

i założone konstrukcje nawierzchni. 

Konstrukcje nawierzchni należy wykonywać warstwami odpowiednio je zagęszczając. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi samochodowe 

roboty ziemne. 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. 
 

 

6.5. Odwodnienie 

W celu prawidłowego odwodnienia terenu, zaprojektowano wpusty deszczowe oraz 

odwodnienie linowe z podłączeniem do kanalizacji częściowo do istniejącej kanalizacji 

ogólnospławnej Dn300, a częściowo do projektowanej kanalizacji w ramach przebudowy 

drogi osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Rydla w Krakowie. Zgodnie ze zleceniem, 

opracowanie stanowi stadium koncepcyjne. 

6.5.1 Maksymalne natężenie odpływu ze zlewni ciążącej do  projektowanej 

kanalizacji 

Zlewnia projektowanej kanalizacji: 

 Powierzchnia zlewni projektowanej drogi Fdproj=0,10 ha 

 Współczynnik spływu dla drogi ψ = 0,9 

 Deszcz miarodajny dla p=20% i t=15 min q=132 l/s ha 

 Qmax drogi proj.= 0,1x0,9x132 = 11,88 l/s 

Projektowany kanał Dn300 przy założonym spadku pracował będzie z napełnieniem h=4 

cm przy prędkości przepływu v=1,64 m/s. 

Zlewnia istniejącej kanalizacji: 

 Powierzchnia zlewni istniejącej drogi Fdist=0,040 ha 

 Współczynnik spływu dla drogi ψ = 0,9 

 Deszcz miarodajny dla p=20% i t=15 min q=132 l/s ha 

 Qmax drogi istn.= 0,04x0,9x132 = 4,75 l/s 

Łączna ilość odprowadzanych ścieków deszczowych do istniejącej kanalizacji Dn300 

wyniesie Qmax=Qmax drogi proj+Qmax drogi istn. = 11,88+4,75 = 16,63 l/s. 
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6.5.2 Roboty ziemne 

Ciągi kanalizacyjne projektuje się z rur i kształtek ø300, oraz ø200 PCV SN8. Rury 

kanalizacyjne ø300, ø200 układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm SKA90o 

zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is=97 i zasypać gruntem sypkim 

bezokruchowym starannie zagęszczonym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zasyp 

pozostałego wykopu wykonać gruntem piaszczystym lub piaskiem zagęszczając 

warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia zgodnie z  normą PN-S-02205/98. Na 

głównym ciągu kanalizacji deszczowej projektuje się studzienki ø1000. Wszystkie 

studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako całkowicie prefabrykowane – z betonu 

C35/45, z uszczelkami elastomerowymi między poszczególnymi elementami studni 

o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności – klasa ekspozycji do XF4 oraz odporność na 

agresję chemiczną – klasa ekspozycji XA1.Elementy dna studni monolityczny 

z fabrycznie wyrobionymi kinetami w systemie PERFECT z betonu SCC. Dla uzyskania 

szczelności przejść rur przez ścianki studzienek, w ścianie studzienki należy osadzić 

króćce dostudzienne przystosowane do połączeń z rurami żelbetowymi. Do osadzonych 

w ścianach przejść szczelnych nawiązujemy się króćcami przystudziennymi o długości 

max. 0,6m, które są przegubowym połączeniem studni betonowych z rurami PP. Takie 

połączenie pozwala uzyskać elastyczność przegubów, co zapobiegnie skutecznie 

pęknięciom rur w okolicy studzienek w wypadku nierównomiernego osiadania studzienki 

i rury. Studnie posadowić na podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 10cm i chudym 

betonie gr. 10cm.Włazy studni stosować klasy D400. Kanalizację układać należy 

w wykopie wąskoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub płytami ze spadkami i na 

głębokościach pokazanych na rysunkach profili. Dopuszcza się również szalowanie 

obudowami samopogrążalnymi typu Emunds + Staudinger . Wykopy należy wykonać 

przy użyciu sprzętu mechanicznego. Całość prac ziemnych należy prowadzić zgodnie 

z normami PN EN1610, PN-/B-06050,  BN-62/8932-01, BN-81/8976-47. Prowadzenie 

prac ziemnych należy odpowiednio oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

z zabezpieczeniem ruchu pieszego. 

Prefabrykowane elementy studzienek winny być wykonane wg nowych technologii 

z uszczelkami elastomerowymi między poszczególnymi elementami studzienek, co 

zapewnia dużą szczelność studzienek. Studzienki te są wykonywane tylko na 

indywidualne zamówienie z podaniem średnic, kątów załamania, dopływów bocznych 

i ewentualnych kaskad. Nie dopuszcza się wykonania studzienek na placu budowy, jak 

również niedopuszczalne jest wykonanie na placu budowy kinet i zabudowy elementów 

dostudziennych w studniach prefabrykowanych starego typu. 
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6.5.3 Wpusty deszczowe 

W ramach projektu drogowego zaprojektowano wpusty wodościekowe z kręgów 

betonowych ø500 z osadnikiem głębokości 0,8 m. W nawiązaniu do projektu drogowego 

należy zastosować wpusty płaskie żeliwne klasy D400, na zawiasie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą wg PN-EN-124:2000. Studnie wykonać z elementów prefabrykowanych 

z betonu C35/45 wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości nie mniejszej niż 5% i 

mrozoodporności F-150. Elementy studni należy łączyć za pomocą uszczelek 

elasomerowych. Części denne osadnika wykonać jako monolitczne. Przejścia przez 

ściany studni wyknać z zastosowaniem przejść szczelnych do zabudowy w studniach dla 

rur PCV. Przy włączeniu wpustów deszczowych do studni kanalizacyjnych z progiem 

większym niż 0,7 m należy wykonać obejście kaskadowe z rurą ø200 PP SN8 na 

zewnątrz studni. 

 

6.6. Kolizje 

Niniejsza inwestycja w zakresie objętym przebudową koliduje z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym (sieć elektryczna, sieć ciepłownicza, sieć wodociągowa sieć gazowa). 

Przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci należy wykonać zgodnie z wydanymi 

przez Zarządców warunkami. W obrębie przebiegu uzbrojenia wykopy należy prowadzić 

ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych i upoważnionych z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności pod nadzorem służb poszczególnych operatorów, a następnie zgłosić 

celem dokonania odbioru robót zanikowych. Ponadto przedmiotowa inwestycja koliduje z 

istniejącą zielenią. 

 

6.7. Oświetlenie 

Dla przedmiotowej inwestycji wydane zostały warunki oświetleniowe. Zaprojektowano 

nowy układ latarni z oprawami LED. 

 

6.8. Docelowa organizacja ruchu 

Zaprojektowany układ geometryczny pozwala na zastosowanie ruchu dwukierunkowego, 

jednak dla zapewnienia komfortu ruchu proponuje się na chwilę obecną ruch 

jednokierunkowy z wjazdem z ul. Rydla poprzez drogę osiedlową, zlokalizowaną na 

działce 197/38 (poza zakresem inwestycji) i wyjazdem na ul. Rydla przez drogę 

osiedlową, będącą przedmiotem inwestycji. Zastosowanie ruchu dwukierunkowego 
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nastąpiłoby w razie ewentualnego zamknięcia terenu działki 197/38, która nie jest 

własnością Gminy Miejskiej Kraków (właściciel – Agencja Mienia Wojskowego). 

 

7. Zestawienie powierzchni 

- Jezdnia asfaltowa:            752 m2 

- Chodniki, bezpieczniki i opaski:           486 m2 

- Dodatkowe powierzchnie manewrowe:              51 m2 

- Zatoki postojowe:            103 m2 

 

Razem:                     1392 m2 

 

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 ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do  

I 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.  Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Zarządcy drogi z wnioskiem  

o wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na okres wykonywania 

robót budowlanych. 

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

 

10. Załączniki  

10.1.  Opinie 

10.2.  Uprawienia budowlane projektanta 

 


