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I. SPIS RYSUNKÓW 

Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 

DR.1 Orientacja 1:5000 

DR.2 Plan sytuacyjny 1:500 

DR.3 Przekroje 1:50, 1:25 

DR.4 Profile 1:50/500 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. TEMAT OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji pod nazwą: Budowa i rozbudowa ul. Zalesie w Krakowie 
w ramach zadania budowa: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH przy ul. Jana 
Kantego Przyzby i ul. Zalesie w Krakowie. 

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowy i przebudowy ul. Zalesie wraz z ciągami dla pieszych. 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Krakowa, w województwie małopolskim. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 

 Prawo budowlane, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.1999.43.430 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.1998.126.839 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U.2000.63.735 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U.2003.177.1729; ze zm.), 

 Mapa do celów projektowych, 

 Dokumentacja geotechniczna, 

 Decyzja nr AU-2/6730/1624/2014 o ustaleniu warunków zabudowy, 

 Wizja lokalna w terenie, 

 oraz inne obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy, wytyczne i instrukcje. 
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4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Ulica Zalesie leży po stronie wschodniej od ul. Kobierzyńskiej. Ul. Zalesie łączy się z ul. Kobierzyńską, 

ul. Studzianki, ul. Przyzby oraz ul. Podhalańską. Nawierzchnia ul. Zalesie wykonana jest  betonu asfaltowego (na 

odcinku od ul. Przyzby i do ul. Studzianki), z kostki betonowej (w rejonie skrzyżowania z ul. Studzianki), a od 

skrzyżowania z ul. Kobierzyńskiej na długości ok. 150m jest drogą gruntową. Ul. Zalesie posiada przekrój 

drogowy oraz półuliczny. Kanalizacja deszczowa jest tylko na krótkim odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Studzianki. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1. POŁĄCZENIE Z DROGAMI PUBLICZNYMI 

Ulica Zalesie łączy się z innymi drogami poprzez skrzyżowania: 

- z ul. Kobierzyńską – skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe, 

- z ul Studzianki – skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe, 

- z ul Przyzby – skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe. 

5.2. PARAMETRY ULICY 

Ulica Zalesie jest projektowana jako droga publiczna, gminna, klasy D. Projektuje się na przekrój uliczny 

z obustronnymi chodnikami (na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki) oraz z jednostronnym chodnikiem 

(na odcinku od ul. Przyzby i do ul. Studzianki). Nawierzchnię jezdni przyjęto w nawiązaniu do istniejącej 

nawierzchni na ul. Zalesie. Wobec powyższego przyjęto nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku od ul. 

Kobierzyńskiej do ul. Studzianki oraz z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Przyzby i do ul. Studzianki. 

5.3. CIĄGI PIESZE I ROWEROWE 

Chodniki zlokalizowane przy jezdni projektuje się generalnie szerokości 2,0m. Wyjątkowo są one zwężone na 

końcowym odcinku przed skrzyżowaniem z ul. Przyzby do 1,25m. Zawężenie chodnika wynika z istniejącego 

zagospodarowania (istniejąca zabudowa jednorodzinna). 

Zapewniono obsługę osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie obniżonych krawężników na przejściach 

dla pieszych oraz przejściach przez zjazdy, projektowane pochylenia nie przekraczają 6% na ww. ciągach. 

Ze względu na charakter projektowanej ulicy nie zaprojektowano ścieżek rowerowych. Jest to droga gminna 

niskiej klasy, która prowadzi ruch lokalny na potrzeby obsługiwanej zabudowy. Dodatkowo na ulicy są elementy 

uspokojenia ruchu w postaci: tarczy wyniesionego skrzyżowania z ul. Studzianki (istniejące) oraz wyniesionej 

wyspy w odległości ok. 50 od ul. Kobierzyńskiej (projektowany).  

5.4. PRZEBIEG W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Niweletę projektowanego układu dowiązano wysokościowo do istniejących ulic oraz istniejących budynków 

zlokalizowanych przy ulicy. Spadki podłużne są zmienne i wynikają z konieczności dowiązania się do istniejącego 

terenu oraz z zapewnia prawidłowego odwodnienie terenu.  

5.5. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 

Przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR2 na ul. Zalesie. Nawierzchnię wykonano częściowo z kostki betonowej, 

a częściowo z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna wykonana w technologii cichej nawierzchni drogowej). Na 

chodnikach przyjęto typową konstrukcję. 
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KONSTRUKCJ NR 1 (KR2) – jezdnia kostka 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej     8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4       3cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem C90/30 stabilizowanej mechaniczne 0/31,5  25cm  

         RAZEM:            36cm 

 grunt doprowadzony do G1,o parametrach  

E2 ≥ 80 MPa;  E2/E1 ≤ 2,2;  Is ≥ 1,00 

 

KONSTRUKCJ NR 2 – chodnik 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej  .   8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4       3cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem C90/30 stabilizowanej mechaniczne 0/31,5  15cm  

         RAZEM:             26cm 

 grunt doprowadzony do G1,o parametrach  

E2 ≥ 80 MPa;  E2/E1 ≤ 2,2;  Is ≥ 1,00 

 

KONSTRUKCJ NR 3 (KR2) – jezdnia beton asfaltowy 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego    4cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego      8cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem C90/30 stabilizowanej mechaniczne 0/31,5  22cm  

       RAZEM:  34cm 

 grunt doprowadzony do G1,o parametrach 

E2 ≥ 80 MPa;  E2/E1 ≤ 2,2;  Is ≥ 1,00 

Elementy wyposażenie drogi (galanteria drogowa): 

 krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15  

 krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 na ławie z betonu C12/15 

 obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 

Wszystkie elementy prefabrykowane betonowe muszą być wibroprasowane. 

Odsłonięcie krawężnika betonowego, ograniczającego jezdnie wynosi generalnie 12cm, odsłonięci krawężnika 

najazdowego od strony jezdni oraz przy przejściach dla pieszych na długości zjazdu – 2cm. 

Grunt pod konstrukcją należy doprowadzić pod ciągami przeznaczonymi do ruchu i pojazdów do grupy nośności 

G1, która będzie się charakteryzowała następującymi parametrami:  

 dla kategorii ruchu KR2 - wtórny moduł odkształcenia E2≥80 MPa, wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00. 

6. ODWODNIENIE  

Odwodnienie projektowanego układu komunikacyjnego zapewnione jest przez pochylenia podłużne i poprzeczne 

oraz projektowane urządzenia odwadniające. Wody opadowe zostaną ujęte z projektowanych nawierzchni do 

projektowanego systemu kanalizacji deszczowej. W branży drogowej pokazane jest rozmieszczenie wpustów 

drogowych. Dokładne rozwiązanie odwodnienia pokazane jest w opracowaniu branżowym. 

7. OŚWIETLENIE 

W ramach projektu będzie zaprojektowane oświetlenie drogowe. 

Dokładne rozwiązanie oświetlenia pokazane jest w opracowaniu branżowym. 
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