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Opis do projektu drogowego 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 

 „ROZBUDOWA UL. KOZIENICKIEJ W KRAKOWIE” 

 

 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

Projekt budowlany branży drogowej rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na 

opracowano na zlecenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.  

Planowana jest rozbudowa ulicy Kozienickiej od ulicy Wujka do ul. Skotnickiej do 

szerokości zasadniczej 6,50 m wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kozienicka – Skotnicka – 

Babińskiego na skrzyżowanie typu rondo oraz remont ul. Kozienickiej od ulicy Wujka do ulicy 

Szerokie Łąki wraz z remontem ulicy Szerokie Łąki z pozostawieniem istniejących parametrów.  

 

 

2. Dane wyjściowe. 

 

 Projekt koncepcyjny opracowany przez RKARCH Pracownia Projektowana 

Karolina Rechnio, lipiec 2017, 

 Pozytywna opinia ZIKiT znak IU.461.1.568.2017 z dnia 03.07.2017, 

 Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt 

geotechniczny z września 2018r, 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa,  

 wizja w terenie. 

 

 

3. Stan istniejący. 

 

Przedmiotowy teren znajduje się w południowej części Krakowa w dzielnicy VIII Dębniki. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania 
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Przestrzennego „Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy” zatwierdzonym uchwałą RMK Nr 

VI/111/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. 

Inwestycja dotyczy odcinka ul. Kozienickiej na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. 

Starzyńskiego / Szerokie Łąki w Krakowie (odcinek około 1250 m), ulicę Szerokie Łąki na 

długości około 185 m i skrzyżowanie ulic Kozienicka - Babińskiego - Skotnicka. 

Ul. Kozienicka posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 4,75 do 7,00 m. Na większym 

odcinku na ul. Kozienickiej została wykonana kilka lat temu nakładka bitumiczna. Pozostały 

odcinek ul. Kozienickiej posiada nawierzchnię jezdni znajdującą się w złym stanie technicznym. 

Przedmiotowa droga posiada obustronne pobocze z kruszywa a wzdłuż drogi nie ma 

zlokalizowanego chodnika. Ul. Kozienicka nie posiada odwodnienia. 

Ul. Szerokie Łąki w zakresie opracowania posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości 

jezdni wynoszącej 2,50 - 4,00 m. Ruch pieszy odbywa się po jezdni. 

W stanie istniejącym skrzyżowanie ulic Babińskiego - Skotnicka - Kozienicka jest 

skrzyżowaniem 4 - wlotowym zwykłym z zastosowaniem wysp kanalizujących z tworzywa 

sztucznego oraz wyznaczonych za pomocą oznakowania poziomego. Na wlocie południowym 

ul. Skotnickiej zlokalizowany jest pas dla relacji lewoskrętnej w kierunku północnego wlotu ul. 

Skotnickiej. Na północnym wlocie ul. Skotnickiej oraz wlocie ul. Kozienickiej zlokalizowane są 

przejścia dla pieszych. Przy ul. Babińskiego zlokalizowana jest zatoka autobusowa. Geometria 

skrzyżowania jest nieczytelna, na skrzyżowaniu występują liczne punkty kolizji. 

W zakresie opracowania występują liczne sieci infrastruktury technicznej, które kolidują 

z planowaną rozbudową ul. Kozienickiej. Ponadto występuje kolizja z istniejącą zielenią niską 

i wysoką. 

Środkowy odcinek ul. Kozienickiej zlokalizowany jest między fortami 52 ½ N i S Skotniki, 

które wraz ze starodrzewem zostały wpisane do rejestru zabytków. Planowana rozbudowa drogi 

koliduje z istniejącym starodrzewem. Przy drodze występuje kapliczka będąca w kolizji 

z projektowaną inwestycją. 

 

 

4. Warunki gruntowo-wodne. 

 

Na potrzeby inwestycji została opracowania dokumentacja geologiczno-inżynierska 

obejmująca Opinię geotechniczną, Dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt 

geotechniczny. 

Podłoże inwestycji stanowią grunty czwartorzędowe: spoiste - piasek zagliniony, glina 

piaszczysta, glina, glina pylasta, glina pylasta zwięzła (warstwy geotechniczne Ia - Ic), niespoiste 
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-piasek średni (warstwa geotechniczna II) oraz grunty trzeciorzędowe: ł, ił pylasty (warstwy 

geotechniczne IIIa - IIIb).  

W otworach nie nawiercono zwierciadła wód gruntowych.  

Stwierdzone w podłożu sondowań S8 i S9 grunty antropogeniczne ze względu na swój 

zróżnicowany skład zostały zaliczone do nasypów niekontrolowanych. Miąższość nasypów 

wahała się w granicach od około 0,55 m do 0,70 m.  

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu należy 

określić jako proste przy wymianie gruntów antropogenicznych na grunt niespoisty 

o odpowiednim wskaźniku zagęszczenia.  

Stwierdzone warunki wskazują na występowanie warstw gruntów jednorodnych 

genetycznie i litologicznie przy jednoczesnym braku występowania niekorzystnych zjawisk 

geologicznych i procesów geodynamicznych związanych z powierzchniowymi ruchami mas 

ziemnych.  

Proponujemy zaliczyć projektowaną inwestycję do II kategorii geotechnicznej.   

Przyjęto grupę nośności podłoża G3. 

 

 

5. Stan projektowany. 

 

4.1 Sytuacja 

 

Rozbudowa ul. Kozienickiej 

Planowana jest rozbudowa ulicy Kozienickiej od ul. Wujka do ul. Skotnickiej. Dla 

rozbudowywanej ulicy przyjęto następujące parametry techniczne: 

 klasa drogi: L: 1 x 2 (lokalna) 

 kategoria drogi: gminna 

 kategoria ruchu: KR3 

 obciążenie 100 kN/oś 

 prędkość projektowa: 30 km/h 

 szerokość jezdni 6,50 m 
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Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje 2 etapy: 

 etap I - obejmuje rozbudowę ul. Kozienickiej na odcinku od km 0+080,00 do km 

0+498.90 (do skrzyżowania z ul. Wujka do ul. Gen. Karcza), 

 etap II - obejmuje rozbudowę ul. Kozienickiej na odcinku od km 0+498.90 (od 

skrzyżowania z ul. Karcza) do km 1+222.32 (do skrzyżowania z ul. Skotnicką 

i Babińskiego) oraz rozbudowę skrzyżowania ulic Kozienicka - Skotnicka – 

Babińskiego. 

Ulicę Kozienicką zaprojektowano jako dwukierunkową o szerokości zasadniczej 6,50 m, 

poszerzoną odpowiednio na łukach poziomych w planie. Jezdnia będzie posiadać nawierzchnię 

bitumiczną z zastosowaniem obustronnych krawężników wraz ze ściekiem przykrawężnikowym 

z dwóch rzędów kostki. 

Na całym odcinku objętym opracowaniem zlokalizowany będzie chodnik dwustronny 

o szerokości 2,00 m (bez krawężnika). W celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszego, 

zaprojektowano wyniesienie przejść dla pieszych przez wloty podporządkowane dróg i zjazdów 

publicznych na wysokość 10 cm. Wyniesienie wykonane będzie z kostki koloru czerwonego z 

zastosowaniem ramp najazdowych o długości 1,00 m. W rejonie projektowanych przejść dla 

pieszych należy zastosować pasy informacyjne dla osób słabo widzących o szerokości min. 0,80 

m z kostki betonowej czerwonej z wypustkami. 

W ulicy Kozienickiej zaprojektowano lokalizację 4 przystanków autobusowych, 

wykonanych z betonu koloru czerwonego o wymiarach 3,00 x 20,00 m. Dodatkowo 

zaprojektowano przystanek autobusowy na wylocie ul. J. Wujka. Na skrzyżowaniu z ul. 

Harcmistrza Stanisława Orszy-Broniewskiego wprowadzono wyniesioną na 6 cm tarcze 

skrzyżowania. 

W ramach uspokojenia ruchu przewidziano zastosowanie w ul. Kozienickiej progów 

wyspowych, umożliwiających swobodny przejazd autobusom komunikacji miejskiej. 

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych i publicznych wykonana będzie z kostki betonowej 

koloru czerwonego oraz z betonu asfaltowego. Na zjazdach indywidualnych projektowanych dla 

przekroju ulicznego, przecięcia krawędzi zjazdu z jezdnią należy sfazować stosując skos 1:1. 

Przecięcie krawędzi zjazdu publicznego z krawędzią jezdni należy wyokrąglić promieniem min. 

R = 5,00 m. Dodatkowo zjazd publiczny do fortu 52 ½ N Skotniki należy wybrukować kostką 

nieregularną 9/11 cm, aby zgodnie z wytycznymi konserwatorskim zachować jego historyczny 

przebieg. 

W rejonie istniejących fortów 52 ½ N i S Skotniki wpisanych do rejestru zabytków, 

planuje się ingerencję w istniejące ich zagospodarowanie. Zaprojektowano profilowanie skarpy 
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wałów ziemnych artyleryjskich, przesunięcie ogrodzenia fortu 52 ½ N wraz z bramą wjazdową, 

oraz planuje się wycinkę starodrzewu. Dodatkowo w rejonie posesji nr 12 należy przestawić 

istniejącą kapliczkę.  

 

Rozbudowa skrzyżowania ulic Kozienicka - Babińskiego - Skotnicka zakłada 

budowę małego ronda o średnicy zewnętrznej ø 26 m o 4 wlotach, z zastosowaniem bitumicznej 

jezdni ronda o szerokości 5,50 m, nieprzejezdnej wyspy środkowej o średnicy ø 10 m oraz 

pierścienia przejezdnego z kostki kamiennej nieregularnej 16/18 cm o szerokości 2,50 m. 

Na południowym wlocie ul. Skotnickiej oraz na wlocie ul. Babińskiego zastosowano 

nieprzejezdne wyspy dzielące kierunki jazdy, które zapewniają powierzchnię azylu dla pieszych. 

Na północnym wlocie ul. Skotnickiej zastosowano przejezdną wyspę dzielącą z betonu 

cementowego, obramowaną obniżonym krawężnikiem granitowym. Na wlocie ul. Kozienickiej ze 

względu na ograniczenia terenowe nie zastosowano wyspy kanalizującej ruch. Szerokości 

pasów ruchu na wlocie ronda wynoszą od 3,75 - 4,00 m, pasy ruchu na wylocie ronda posiadają 

szer. 3,75 - 4,50 m. 

Chodniki dla pieszych zastosowano wzdłuż wszystkich wlotów i wylotów ronda. Na 

wszystkich wlotach ronda zlokalizowano przejścia dla pieszych. Chodnik wykonany z kostki 

betonowej szarej będzie posiadał szerokość od 2,50 - 3,50 m. 

Na wylocie północnej jezdni ul. Skotnickiej przewidziano wykonanie przystanku 

autobusowego z betonu koloru czerwonego o wymiarach 3,00 x 20,00 m. Na wylocie 

południowej jezdni ul. Skotnickiej zaprojektowano otwartą zatokę autobusową z betonu koloru 

czerwonego o wymiarach 3,00 x 20,00 m. 

W celu zapewnienia przejezdności na rondzie zastosowano poszerzenia z betonu 

cementowego. 

Na wszystkich przystankach autobusów przewidziano wykonanie wiaty przystankowej. 

W ramach zadania przewidziano przeniesienie istniejącego kiosku zlokalizowanego na 

działce 131 będącego w kolizji z projektowanym chodnikiem, na stronę południową ronda 

w rejonie zjazdu na działkę 327. 

W rejonie km 1+025 na działce 493 obr. 71 Podgórze, pokazano budynek przeznaczony 

do rozbiórki. Jest to budynek który już na etapie koncepcji został przeznaczony do wyburzenia. 

Budynek został wykupiony przez Gminę Kraków i jest w zarządzie Zarządu Budynków 

Komunalnych. 
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Remont ul. Kozienickiej 

Zaplanowano remont ul. Kozienickiej na odcinku od ulicy Szerokie Łąki do ul. Wujka. 

Zostanie wyremontowana/wymieniona nawierzchnia jezdni z pozostawieniem istniejących 

parametrów ulicy. Szerokość ulicy pozostanie 4,5m oraz zostaną odtworzone istniejące pobocza 

jako utwardzone z kostki brukowej szerokości 1,5m. Na dowiązaniu ul. Kozienickiej od ul. 

Szerokie Łąki do zakresu odtworzono pobocze jako z kruszywa o szerokości 0,75m.  

 

Remont ul. Szerokie Łąki 

Zaplanowano remont ul. Szerokie Łąki na odcinku około 185m od ul. Kozienickiej. 

Zostanie wyremontowana/wymieniona nawierzchnia jezdni z pozostawieniem istniejących 

parametrów ulicy. Szerokość ulicy pozostanie 3,0m oraz zostaną odtworzone istniejące pobocza 

z kruszywa o szerokości 1,0m.  

Zjazdy indywidualne zostaną odtworzone jak w stanie istniejącym 

 

4.2 Rozwiązanie wysokościowe  

Rozwiązanie wysokościowe projektowanych ulic zostało dowiązane do stanu istniejącego 

na zakresach oraz na istniejących zjazdach. 

Dla projektowanej ulicy Kozienickiej zaprojektowano profil podłużny A – B. Spadki 

podłużne wahają się od 11.5% do 0.50%. Załomy niwelety zostały wyokrąglone promieniami od 

R=300m do R= 3000m. 

W ramach rozbudowywanej ul. Kozienickiej zjazdy posiadają dopuszczalne spadki 

wynoszące maksymalnie 5% w celu dowiązania ich do projektowanej drogi. 

Na projektowanej ulicy zaprojektowano daszkowy przekrój poprzeczny o wielkości 2%. 

Chodniki będą miały jednostronny spadek poprzeczny skierowany do ulicy  

o wielkości 2%.  

 

4.3 Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej ulicy realizowane będzie poprzez nadanie spadków 

poprzecznych i odprowadzenie wód opadowych, za pomocą studzienek wodościekowych do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. Odbiornikami projektowanych kanałów będzie rów będący 

dopływem potoku Kostrzeckiego oraz istniejąca kanalizacja deszczowa w ul. Grzegorzewskiej. 

Należy zastosować studzienki wodościekowe podkrawężnikowe (krawężnikowo-

jezdniowe) z osadnikiem głębokości 80cm. Studzienki powinny mieć płaski wpust na zawiasie z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą.  
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Przykanaliki wykonać z rur 20cm betonowych lub PVC dopuszczonych do wykonania 

pod nawierzchnią drogową. 

 

4.4 Przekroje konstrukcyjne. 

Na potrzeby projektu wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską, która posłużyła 

do opracowania konstrukcji projektowanej nawierzchni. Grupę nośności podłoża określono jako 

G3. 

Kategorię ruchu przyjęto dla prognozowanych natężeń ruchu jako KR3. 

Konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco: 

 

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA JEZDNI - KR3 i G3 [1]:  

- warstwa ścieralna z mieszanki minelano-asfaltowej AC 11- zgodnie z WT2   - 5cm 

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W  - zgodnie z WT2     - 5cm 

- podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC 22 P - zgodnie z WT2   - 7cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 

       kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie    - 20cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >60%    - 24cm 

- ulepszone podłoże z mieszanki niezwiazanej o CBR >20%     - 25cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na  rozciąganie 20kN/m 

               Razem - 85cm 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM, NA POSZERZENIU 

I NA WYSPIE PRZEJEZDNEJ [2]: 

- beton cementowy C 35/45 kolor czerwony z plastyfikatorem dylatowany  

i dyblowany, zbrojony siatką ø 8mm o rozstawie 10 x 10 cm;    - 23 cm 

- warstwa poślizgowa: powierzchniowe utrwalenie lub geowłóknina 

- podbudowa z chudego betonu cementowego C 8/10;      - 20cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >60%      - 24cm 

- ulepszone podłoże z mieszanki niezwiazanej o CBR >20%     - 25cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na  rozciąganie 20kN/m 

 

Razem - 92cm 
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI NA ZJAZDACH [3]: 

- kostka betonowa wibroprasowana niefazowana      - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie     - 15cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >60%      - 24cm 

- ulepszone podłoże z mieszanki niezwiazanej o CBR >20%     - 25cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na  rozciąganie 20kN/m 

               Razem - 75cm 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI NA CHODNIKACH, BEZPIECZNIKACH, POBOCZACH Z KOSTKI, 

WYSP NIEPRZEJEZDNYCH [4]:  

- kostka betonowa wibroprasowana        - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie     - 10cm 

- kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie klinowane tłuczniem 0/31,5 - 20cm 

               Razem - 41cm 

 

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYNWA NA POBOCZACH [5]:  

- kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie    - 20cm 

               Razem - 20cm 

 

NAWIERZCHNIA PIERŚCIENIA NA RONDZIE [6]:  

- kostka kamienna nieregularna 16/18 cm        - 17cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4       - 4cm 

- podbudowa zasadnicza – beton klasy C 20/25       - 25cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >60%      - 24cm 

- ulepszone podłoże z mieszanki niezwiazanej o CBR >20%     - 25cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na  rozciąganie 20kN/m 

                       Razem – 95cm 
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI NA WYNIESIONYCH PRZEJŚCIACH [7]:  

- kostka betonowa wibroprasowana        - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3       - 4cm 

- podbudowa zasadnicza – beton klasy C 20/25       - 25cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >60%      - 24cm 

- ulepszone podłoże z mieszanki niezwiazanej o CBR >20%     - 25cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na  rozciąganie 20kN/m 

                      Razem – 86cm 

 

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA – KR2 i G3 – JEZDNIA ULIC BOCZNYCH [8]:  

- warstwa ścieralna z mieszanki minelano-asfaltowej AC 11- zgodnie z WT2   - 4cm 

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W  - zgodnie z WT2     - 8cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 

       kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie    - 20cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >25%    - 40cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na  rozciąganie 20kN/m 

               Razem - 72cm 

 

 

 Zgodnie z częścią rysunkową należy wykonać : 

 krawężnik 20/30cm betonowy na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubości 4cm i wspólnej 

ze ściekiem ławie betonowej "z oporem" z betonu C12/15 grubości 15cm. Ściek z dwóch 

rzędów kostki betonowej 20x10x8cm [A], 

 krawężnik 20/30cm betonowy na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubości 4 cm na ławie 

betonowej "z oporem" z betonu C12/15 grubości 15cm [B], 

 krawężnik 20/30cm kamienny granitowy na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubości 4cm 

i wspólnej ze ściekiem ławie betonowej "z oporem" z betonu C12/15 grubości 15cm. 

Ściek z kostki kamiennej 10/11 cm. Krawężnik kamienny należy zastosować wokół 

wyspy przejezdnej, pierścienia ronda oraz poszerzeń [C], 

 ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 20x10x8cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 

grubości 4cm i ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 20cm wzdłuż zatoki autobusowej na 

ul. Skotnickiej [D], 

 ściek z elementów betonowych 50x60x15cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubości 

4cm i ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 20cm [E], 



„Rozbudowa ul. Kozienickiej w Krakowie ” 

 

 

ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O.O. 

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: (12) 418 05 60, 61, 62  fax: (12)  418 18 22 

e-mail: biuro@arg.krakow.pl; NIP 945-216-74-47; REGON 122516462; KRS 0000412147 

 
 

 

Str. 11 

 obrzeże betonowe 8x30cm na ławie "z oporem" z betonu C12/15 gr. 10cm - odkrycie 

h=4cm [F] 

 Krawężnik peronowy typu "Kassel Kerb" polimerobetonowy lub z materiału 

równoważnego o wyniesieniu h:17cm na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 4cm i ławie 

betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm – na przystankach autobusowych 

 

Na przejściach dla pieszych krawężnik należy obniżyć do odkrycia h= 2cm, a na 

zjazdach do h= 4cm. Wzdłuż ulicy krawężnik będzie miał odkrycie 12cm. Na przystankach 

autobusowych zastosować krawężnik peronowy typu "Kassel Kerb" o odkryciu 17cm. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa słabo widzących i niewidzących użytkowników ruchu 

zaprojektowano na szerokości przejść dla pieszych, pasy medialne szerokości minimum 60cm 

ułożone z nieregularnej kostki brukowej z wypustkami o zdecydowanie innej fakturze i kolorze, 

niż nawierzchnia chodnika. 

Nawierzchnia jest nieodłącznym elementem całej inwestycji, dlatego należy pamiętać 

o ewentualnej potrzebie częściowej wymiany gruntów, czy też przeprowadzenia dodatkowych 

badań, w celu doprowadzenia gruntu do nośności G1. 

 

4.5 Inne 

Na dalszym etapie uzgadniania dokumentacji zostanie zapewniona koordynacja sieci 

infrastruktury technicznej oraz dostosowanie wysokościowe projektowanych elementów 

poszczególnych branż, w tym posadowienie kanału deszczowego 

Na zakresach robót w ramach rozbudowy ul. Kozienickiej zapewniono dowiązanie 

sytuacyjno-wysokościowe do stanu istniejącego, przy zachowaniu normatywnych parametrów 

technicznych, w tym pochyleń podłużnych i poprzecznych oraz zapewnieniu prawidłowych 

warunków odwodnienia terenu przyległego 

 

 

6. Roboty ziemne. 

 

Należy zdjąć wierzchnią warstwę humusu i gleby. 

Uprawniony geolog musi sprawdzić grunty pochodzące z wykopów i zdecydować 

o możliwości wbudowania ich w nasyp !!!.  



„Rozbudowa ul. Kozienickiej w Krakowie ” 

 

 

ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O.O. 

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: (12) 418 05 60, 61, 62  fax: (12)  418 18 22 

e-mail: biuro@arg.krakow.pl; NIP 945-216-74-47; REGON 122516462; KRS 0000412147 

 
 

 

Str. 12 

Grunty pochodzące z wykopów i nie nadające się do wbudowania w nasyp należy 

odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko śmieci w celu jego 

przewarstwienia. 

Po wykorytowaniu należy wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem w celu 

sprawdzenia nośności sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien wynosić 100MPa 

dla G1.  

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z geologiem 

i projektantem. Wzmocnienie może być wykonane poprzez przegłębienie koryta lub stabilizację 

cementem. Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego 

powinna wynosić 2,2.  

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod nadzorem 

branżowych służb technicznych odpowiednich do rodzaju uzbrojenia.  

Prace  ziemne  związane  z  głębieniem  wykopów, korytowaniem  należy  wykonywać    

w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym. Wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem 

wód.  Wykopów nie pozostawiać  otwartych,  po  ich  wykonaniu  należy niezwłocznie przystąpić 

do wykonywania konstrukcji nawierzchni. 

 

 

7. Uwagi końcowe. 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

nr 839 z dnia 24.11.1998 Dz.U. nr 126 ustalono geotechniczne warunki posadowienia 

obiektu w drugiej kategorii geotechnicznej. 

 Projekt wykonano na podstawnie obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

z dnia 23 grudnia 2015 r. Poz 124 - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawnie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przyjęto skrajnię drogi 4.5m liczoną od 

poziomu nawierzchni. 

 Po wykorytowaniu, należy sprawdzić nośność podłoża, w przypadku braku nośności 

należy doprowadzić do wymaganej normowo nośności podłoża. 

  Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni należy zdjąć warstwę gleby - zgodnie 

z dokumentacją geotechniczną.  

 Podłoże pod nawierzchnię należy zagęścić zgodnie z normą "Roboty ziemne".  
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 Projektowane wzmocnienie podłoża gruntowego należy wykonać pod nadzorem 

uprawnionego geologa. Wzmocnienie należy dobierać miejscowo do uzyskania 

normatywnych parametrów geotechnicznych. 

 Bezwzględnie przy wykonywaniu robót ziemnych nie wolno dopuścić do zawilgocenia 

podłoża w miejscach występowania gruntów pylastych. 

 Nasypy należy wykonywać z gruntów zagęszczalnych. 

 Wszystkie materiały powinny odznaczać sie właściwościami mrozoodpornymi. 


