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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI, LOKALIZACJA 

1.1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego 

  Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest opracowanie projektu koncepcyjnego 
rozbudowy ul. Kozienickiej na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego/Szerokie Łąki  
w Krakowie.  

1.2 Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 
- inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z wizją w terenie 
-  aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 
-  obowiązujące przepisy i normy branżowe 
 

1.3 Inwestor 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Lokalizacja inwestycji 

 Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / 
Szerokie Łąki w Krakowie (odcinek 1240,32 m) oraz obejmuje rozbudowę ul. Szerokie Łąki na 
długości 237,00 m i skrzyżowania ulic Kozienicka - Babińskiego - Skotnicka. 
 

2.2 Istniejące zagospodarowanie   

 Ul. Kozienicka posiada jezdnię bitumiczną o szer. 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 i wzdłuż drogi nie zlokalizowano 
chodnika. Ul. Kozienicka nie posiada odwodnienia. 
 
 Ul. Szerokie Łąki w zakresie opracowania posiada nawierzchnię tłuczniową o szer. 
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. 
 
 Istniejąca zieleń niska i wysoka koliduje z planowanym przebiegiem drogi.  
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA - OKREŚLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU 
 BUDOWLANEGO 

 Dla opracowania projektu koncepcyjnego założono grupę nośności podłoża G3. Na 
etapie opracowywania projektu budowlanego należy określić warunki gruntowo-wodne i grupę 
nośności podłoża na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej.   
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU     

4.1 Przyjęte parametry techniczne 

  Ulica Kozienicka w zakresie projektowania będzie posiadała 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  

     
4.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

 Projektuje się jezdnię dwukierunkową ul. Kozienickiej 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 betonowej typu Holland (kolor grafitowy). 
 
  Na całym odcinku objętym opracowaniem zlokalizowany będzie chodnik dwustronny  
o szer. 2,00 m z kostki betonowej typu Behaton, zawężony lokalnie do min. 1,25 m. Na etapie 
opracowywania projektu budowlanego należy uzyskać odstępstwo od warunków technicznych dla 
budowy chodnika o szerokości mniejszej, niż 2,00 m. W celu zapewnienia ciągłości ruchu 
pieszego, zaprojektowano wyniesienie przejść dla pieszych przez wloty podporządkowane dróg  
i zjazdów publicznych na wysokość 12 cm. Wyniesienie wykonane będzie z kostki koloru 
czerwonego z zastosowaniem ramp najazdowych o długości 1,50 m. W rejonie projektowanych 
przejść dla pieszych należy zastosować pasy informacyjne dla osób niepełnosprawnych o szer. 
min. 0,80 m z kostki betonowej czerwonej z wypustkami.   
 
 W ul. Kozienickiej zaprojektowano lokalizację 3 przystanków autobusowych, 
wykonanych z betonu koloru czerwonego o wymiarach 3,00 x 20,00 m. Dodatkowo 
zaprojektowano przystanek autobusowy na wylocie ul. J. Wujka.  
 
 W ramach o 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 szarego. 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 16/18 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 
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 
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istniejącą kapliczkę. Wszystkie ww. roboty należy uzgodnić z konserwatorem miejskim i uzyskać 
pozwolenie konserwatorskie.    
 
 Ul. Szerokie Łąki będzie posiadać jezdnię bitumiczną o szer. 5,00 m, lewostronne 
pobocze utwardzone kostką betonową koloru czerwonego oraz prawostronny chodnik o szer. 
2,00 m z kostki betonowej szarej. Przy krawędzi chodnika należy zastosować krawężnik 
betonowy wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z dwóch rzędów kostki betonowej typu Holland 
(kolor grafitowy). Zjazdy indywidualne w szerokości projektowanego chodnika wykonane będą  
z kostki betonowej czerwonej, natomiast w szerokości pobocza utwardzonego - z koski 
betonowej szarej. 
 
 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 szer. 5,50 m, nieprzejezdnej wyspy środkowej o średnicy Ø 10 m oraz pierścienia 
przejezdnego z kostki kamiennej nieregularnej 16/18 cm o szer. 2,50 m. Pierścień ronda 
obramowany będzie krawężnikiem granitowym na płask.   
 
 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 kostki kamiennej 
nieregularnej 9/11 cm, obramowaną krawężnikiem granitowym na płask; 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 2,00 - 3,50  m.  
 
 Na wlocie ul. Babińskiego i 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 wybrukowane kostką 
kamienną nieregularną 9/11 cm powierzchnie wyniesione obramowane krawężnikiem granitowym 
na płask. 
  
 Dla zapewnienia wymaganej widoczności na rondzie przewidziano przesunięcie 
ogrodzeń wzdłuż sąsiednich posesji. 
 

4.3 Rozwiązanie wysokościowe 

 Niweleta projektowanej jezdni nawiązuje ściśle do istniejącego zagospodarowania 
terenu i poziomu bram wjazdowych i furtek.   
 
 W początkowym odcinku opracowania ul. Kozienickiej, na długości ok. 150 m pochylenie 
podłużne chodnika jest większe, niż wymagane maksymalne 6,00 % - wynosi od 6,00 do  
10,14 %. Również dla rozbudowywanej ul. Szerokie Łąki w końcowym odcinku opracowania 
występuje nienormatywny spadek podłużny chodnika - maks. wynosi 8,68 %. Na etapie 
opracowywania projektu budowlanego należy zaprojektować pochylnie dla pieszych, lub uzyskać 
odstępstwo od warunków technicznych.  
   

4.4 Przekroje konstrukcyjne 
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Nawierzchnia (typ 1) jezdni bitumicznej KR3 
 

   5 cm warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S wg PN-EN-13108-2008 
   6 cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16 W wg PN-EN-13108-2008 
   7 cm podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P wg PN-EN-13108-2008 
 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
         - warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny   
RAZEM  78 cm 
 
Nawierzchnia (typ 2) jezdni bitumicznej KR2 
 

   5 cm warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S wg PN-EN-13108-2008 
   7 cm podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P wg PN-EN-13108-2008 
 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
         - warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny   
RAZEM  72 cm 
 
Nawierzchnia (typ 3) jezdni bitumicznej KR4 
 

   5 cm warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S wg PN-EN-13108-2008 
   7 cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16 W wg PN-EN-13108-2008 
 10 cm podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P wg PN-EN-13108-2008 
 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
         - warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny   
RAZEM  82 cm 
 
Nawierzchnia (typ 4) przystanku autobusowego KR4 
 

 22 cm beton cementowy C 35/45, kolor czerwony z plastyfikatorem 
  dylatowany i dyblowany, zbrojony siatką ∅ 8mm o rozstawie 10 x 10cm 
 16 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 8/10 
 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
  mechanicznie wg PN-S-96012/97     
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
         - warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny   
RAZEM  78 cm 
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Nawierzchnia (typ 5) przystanku autobusowego KR5 
 

 22 cm beton cementowy C 35/45, kolor czerwony z plastyfikatorem 
  dylatowany i dyblowany, zbrojony siatką ∅ 8mm o rozstawie 10 x 10cm 
 20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 8/10 
 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
  mechanicznie wg PN-S-96012/97     
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
         - warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny   
RAZEM  82 cm 
 
Nawierzchnia (typ 6) pobocza z kruszywa 
 

 20 cm kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie  
  wg PN-S-96012/97     
RAZEM  20 cm 
 
Nawierzchnia (typ 7) pobocza utwardzonego 
 

   8 cm warstwa ścieralna – kostka betonowa czerwona typu Behaton  
   3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 21 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
         - warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny   
RAZEM  72 cm 
 
Nawierzchnia (typ 8) wyniesionego przejścia 
 

 10 cm warstwa ścieralna – kostka betonowa czerwona typu Behaton  
   3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 25 cm podbudowa zasadnicza – beton klasy C 20/25 wg PN-EN 206-1  
         20-32 cm   warstwa wzmacniająca podłoże – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97 
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
         - warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny   
RAZEM  78-90 cm 
 
Nawierzchnia (typ 9) pierścienia 
 

 17 cm kostka brukowa kamienna nieregularna 16/18 cm 
   3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 25 cm podbudowa zasadnicza – beton klasy C 20/25 wg PN-EN 206-1  
              20 cm   warstwa wzmacniająca podłoże – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97 
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
         - warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny   
RAZEM  85 cm 
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Nawierzchnia (typ 10) wyspy przejezdnej 
 

 10 cm kostka brukowa kamienna nieregularna 9/11 cm 
   3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 25 cm podbudowa zasadnicza – beton klasy C 20/25 wg PN-EN 206-1  
              23 cm   warstwa wzmacniająca podłoże – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97 
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
         - warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny   
RAZEM  81 cm 
 
Nawierzchnia (typ 11) chodnika, bezpiecznika, wyspy nieprzejezdnej 
 

   8 cm kostka brukowa betonowa szara typu Behaton 
   3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
 30 cm podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97 
RAZEM  41 cm 
 
Nawierzchnia (typ 12) zjazdu z kostki czerwonej  
 

   8 cm warstwa ścieralna – kostka betonowa czerwona typu Behaton 
   3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 25 cm podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97 
    20 cm   warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97  
RAZEM  56 cm 
 
Nawierzchnia (typ 13) zjazdu z kostki szarej 
 

   8 cm warstwa ścieralna – kostka betonowa szara typu Behaton  
   3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 21 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
         - warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny   
RAZEM  72 cm 
 
Nawierzchnia (typ 14) zjazdu publicznego z kostki  
 

   8 cm warstwa ścieralna – kostka betonowa szara typu Behaton 
   3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 25 cm podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97 
    25 cm   warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97  
RAZEM  61 cm 
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Nawierzchnia (typ 15) zjazdu bitumicznego  
 

   5 cm warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S wg PN-EN-13108-2008 
 25 cm podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97 
    25 cm   warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97  
RAZEM  55 cm 
 
Konstrukcja (typ 16) krawężnika betonowego  
 

 30 cm krawężnik betonowy 20/30 cm 
   5 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 15 cm ława z betonu C 12/15 wg PN-EN 206-1 
RAZEM  50 cm 
 
Konstrukcja (typ 17) krawężnika kamiennego 
 

 20 cm krawężnik granitowy 20/30 cm 
   5 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 15 cm ława z betonu C 12/15 wg PN-EN 206-1 
RAZEM  40 cm 
 
Konstrukcja (typ 18) obrzeża 
 

 30 cm obrzeże betonowe 8/30 cm 
   3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 10 cm ława z betonu C 12/15 wg PN-EN 206-1 
RAZEM  43 cm 
 

4.5 Odwodnienie 

 Odwodnienie projektowanych elementów przekroju drogowego realizowane będzie 
poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchniom jezdni. 
Wody opadowe odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej, za pośrednictwem 
projektowanych wpustów deszczowych.  
 
 Odprowadzenie wód opadowych z wpustów ulicznych zawarto w projekcie 
koncepcyjnym branży instalacyjnej.  
 

4.6 Roboty ziemne 

 Roboty ziemne w zakresie robót drogowych będą polegać na usunięciu gruntu podłoża 
na głębokość koryta nawierzchni i odwiezieniu urobku na składowisko wykonawcy wraz  
z jego utylizacją. 

 

   
 

Opracował: 

   mgr inż. Marcin Cydzik 
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