
„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Rząska – Mydlniki Wapiennik
wraz z rozbudową ulicy Brzezińskiego w Krakowie”

Część  opisowa  do  projektu  budowlanego  dla  zakresu  drogowego  dla  zadania
inwestycyjnego pn.:  „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Rząska –
Mydlniki Wapiennik wraz z rozbudową ulicy Brzezińskiego w Krakowie”.

1. Przedmiot opracowania

Projektowane przedsięwzięcie polega na:
• rozbudowie drogi gminnej – ul. Brzezińskiego klasy technicznej D (dojazdowa) od km

0+000,00 do km 0+462,00 w zakresie rozbudowy jezdni, budowy chodników, budowy
poboczy, budowy miejsc postojowych, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych,
budowy skarp drogowych oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R
Rząska – Mydlniki Wapiennik w postaci  budowy prawostronnej zatoki autobusowej
odsuniętej  od  jezdni,  budowy  jezdni  manewrowej,  budowy  miejsc  postojowych,
budowy chodników, budowy peronów oraz budowy wiat przystankowych rowerowych
i autobusowych,

• rozbudowie drogi powiatowej  nr 2205K – ul. Balicka klasy technicznej Z (zbiorcza)
od  km  0+000,00  do  km  0+105,00  w  zakresie  budowy  skrzyżowania  z  ul.
Brzezińskiego,  rozbudowy  jezdni,  przebudowy  chodnika,  budowy  prawostronnej
zatoki autobusowej, przebudowy zjazdu indywidualnego.

• budowie  urządzeń  technicznych  drogi  służących  jej  odwodnieniu,  tj.  kanalizacja
deszczowa,

• budowie oświetlenia drogowego,
• przebudowie istniejącej sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, gazowej,
• wycince istniejących drzew i krzewów,
• montażu wiat przystankowych autobusowych i rowerowych,
• budowie miejsca obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej.

Celem projektu budowlanego jest opracowanie projektu rozbudowy ul. Brzezińskiego
i ul. Balickiej oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Rząska – Mydlniki
Wapiennik zapewniającej bezpieczeństwo i komfort wszystkim uczestnikom ruchu.

Zakres opracowania obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Balicką do przystanku
kolejowego Mydlniki - Wapiennik. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest wzdłuż granicy
miasta Krakowa i gminy Zabierzów, w gminie Kraków, powiecie krakowskim, województwie
małopolskim.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ew. nr: 248/1, 2/15, 1, 2/21, 3/2 obręb nr
0049  Kraków  –  Krowodrza w  mieście  Kraków,  gmina  Krowodrza,  powiat  Kraków,
województwo małopolskie.

Inwestorem  przedsięwzięcia  jest  Gmina  Miejska  Kraków  –  Zarząd  Dróg  Miasta
Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków.

Podstawą merytoryczną opracowania projektu budowlanego są:

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
2. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
5. Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.
6. Katalogi urządzeń i materiałów.
7. Geotechniczne warunki posadowienia
8. Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne.
9. Obliczenia konstrukcji nawierzchni.
10. Program funkcjonalno – użytkowy.
11. Uzgodniona z Zarządem Dróg Miasta Krakowa geometria układu drogowego pismem
znak: IU.461.1.1209.2018(2) z dnia 19.03.2019r.
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„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Rząska – Mydlniki Wapiennik
wraz z rozbudową ulicy Brzezińskiego w Krakowie”

Inwestycja  jest  realizowana  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.
o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1474)

2. Warunki gruntowo – wodne

Na podstawie 10 otworów geotechnicznych stwierdzono, że teren badań pokryty jest
warstwą  nasypu budowlanego lub niebudowlanego o  miąższości  0,20 –  2,20 m.  Poniżej
stwierdzono grunty rodzime,  mineralne,  niespoiste  w postaci  rumoszu wapienia,  piasków
średnich,  drobnych  i  pylastych  oraz  grunty  spoiste  w  postaci  piasków gliniastych  i  glin
piaszczystych. Na głębokości posadowienia stwierdzono głównie grunty niespoiste w stanie
średnio zagęszczonym lub zagęszczonym zaliczane do gruntów nośnych.
Poniżej  nasypów,  do  głębokości  rozpoznania,  wydzielono  pięć  warstw  geotechnicznych
ujętych w dwa pakiety:
Pakiet I – czwartorzędowe grunty rodzime, mineralne, niespoiste:
Warstwa I a – rumosz wapienia, w stanie zagęszczonym, mało wilgotny.
Warstwa I b – rumosz wapienia, w stanie średnio zagęszczonym, mało wilgotny lub wilgotny.
Warstwa I  c  – piasek  średni z domieszką  rumoszu wapiennego, piasek  średni,  w stanie
średnio zagęszczonym, mało wilgotny lub wilgotny. 
Warstwa I  d  – piasek drobny z domieszką  rumoszu wapiennego,  piasek drobny,  piasek
pylasty, w stanie średnio zagęszczonym, wilgotne. 
Pakiet II – czwartorzędowe grunty rodzime, mineralne, spoiste:
Warstwa II – piasek gliniasty z domieszką rumoszu wapiennego, piasek gliniasty, glina
piaszczysta, w stanie plastycznym, wilgotne. 

Do głębokości 4,0 m ppt nie stwierdzono zalegania zwierciadła wód podziemnych.
W otworze nr 7 na głębokości 2,7 m ppt nawiercono sączenie wód podziemnych. Sączenia
mogą pojawiać się płycej i liczniej po obfitych i długotrwałych opadach atmosferycznych lub
w okresie topnienia pokrywy śnieżne.

Do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji założono:
• dobre warunki wodne,
• proste warunki gruntowe,
• grupę nośności podłoża G2,
• drugą kategorię geotechniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  dużą  starannością.  Nie  wolno  dopuścić
do nawodnienia dna wykopów, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sączeń. Prace
ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–B–06050 „Geotechnika.  Roboty ziemne.
Wymagania ogólne”. Prace należy prowadzić przy bezopadowej pogodzie. Wykopy należy
zabezpieczyć przed wpływem wody opadowej oraz wody podziemnej.

Skarpy  wykopów  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  zapewniający  ich
stateczność.  Podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  zachować  naturalną  strukturę
gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia. Za
prawidłowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia
robót  ziemnych  podczas  trwania  opadów  atmosferycznych.  Roboty  ziemne  należy
wykonywać zgodnie z normą PN–S–02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na głębokie wykopy
odpowiednio  oznakować  i  zabezpieczyć  rejon  robót.  Przestrzegać  przepisów  BHP
dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.
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3. Rozwiązanie sytuacyjne

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 – Plan sytuacyjny.

3.1. Stan istniejący zagospodarowania terenu

Inwestycja  przebiega  w  północno  -  zachodniej  części  miasta  Krakowa,
w gminie Kraków, powiecie krakowskim, województwie małopolskim i obejmuje rozbudowę
ul.  Brzezińskiego i ul.  Balickiej  oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R
Rząska  –  Mydlniki  Wapiennik.  Przedmiotowy  odcinek  zlokalizowany  jest  wzdłuż  granicy
miasta Krakowa i gminy Zabierzów. 

Teren,  na  którym  zlokalizowana  jest  inwestycja  jest  objęty  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania  Przestrzennego,  tj.  UCHWAŁA  NR  CIX/2894/18  RADY  MIASTA
KRAKOWA  z  dnia  12  września  2018  r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  „Dla  wybranych  obszarów  przyrodniczych  miasta
Krakowa” – etap A. 

W  stanie  istniejącym  ul.  Brzezińskiego  posiada  przekrój  jednojezdniowy,
jednopasowy,  dwukierunkowy.  Jezdnia  na  długości  opracowania  ma  zmienną  szerokość
i  nawierzchnię  z  betonu  asfaltowego,  brak  jest  chodników,  punktowo  zlokalizowane  są
pojedyncze oprawy oświetleniowe na słupach energetycznych.

W  stanie  istniejącym  na  przedmiotowym  odcinku  brak  jest  systemu  odwadniania
drogi. Wody opadowe rozdeszczane są na poboczach gruntowych oraz przyległym terenie
zielonym.

Wzdłuż  ulicy  po  północnej  stronie  zlokalizowana  jest  pojedyncza  zabudowa
mieszkaniowa  jednorodzinna  oraz  pojedyncza  zabudowa  usługowa.  Pozostały  teren
opracowania stanowią tereny zielone niezagospodarowane (obszar nieczynnego kamieniołomu
Mydlniki).

Końcowy odcinek inwestycji zlokalizowany jest w sąsiedztwie przystanku kolejowego
Mydlniki  -  Wapiennik,  zlokalizowanego w ciągu  linii  kolejowej  nr  133  Dąbrowa Górnicza
Ząbkowice – Kraków Główny. Stacja obsługuje lokalny ruch w kierunku Krakowa, Oświęcimia
oraz Częstochowy.

Ulica Balicka w zakresie opracowania posiada przekrój jednojezdniowy, jednopasowy,
dwukierunkowy.  Jezdnia  na  długości  opracowania  posiada  szerokość  zmienną  oraz
nawierzchnie z betonu asfaltowego. Wzdłuż jezdni po stronie północnej zlokalizowany jest
jednostronny  chodnik  o  szerokości  2,0  m  i  nawierzchni  z  płytek  chodnikowych.
Odprowadzenie wód opadowych następuje do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej
poprzez pochylenia poprzeczne do obustronnych ścieków przykrawężnikowych, a następnie
zgodnie z pochyleniem podłużnym do wpustów deszczowych.

Za  skrzyżowaniem  ulic  Balickiej  i  Brzezińskiego  w  chwili  obecnej  funkcjonuje
przystanek  komunikacji  miejskiej  zlokalizowany  na  jezdni  (bez  zatoki),  z  peronem
przystankowym, w miejscu istniejącego chodnika dla pieszych.

W związku z tym, iż obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w otoczeniu
obszarów miejskich należy uznać, iż zakres opracowania znajduje się na terenie zabudowy.

Rejon  inwestycji  zlokalizowany  jest  na  terenie  Tenczyńskiego  Parku
Krajobrazowego.
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3.2. Dane geometryczne projektowane

Ul. Brzezińskiego:
• Jezdnia: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;
• Klasa techniczna drogi: D;
• Prędkość projektowa: 30 km/h;
• Wysokość skrajni: 4,5m;
• Szerokość  pasa  ruchu:  3,25  m  plus  poszerzenia  na  łukach  poziomych  od  km

0+000,00 do km 0+247,80 i 2,25 m od km 0+255,80 do km 0+462,00;
• Szerokość chodnika zlokalizowanego przy jezdni: min. 2,0 m;
• Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni: min. 1,5 m;
• Szerokość pobocza: min. 0,75 m;
• Kategoria ruchu: KR 5 od km 0+000,00 do km 0+247,80 i KR 2 od km 0+247,80 do

km 0+462,00;
• Obciążenie: 115 kN/oś.

Ul. Balicka:
• Jezdnia:  jednojezdniowa,  dwupasowa  z  dodatkowym  pasem  do  skrętu  w  lewo

w ramach wlotu skrzyżowania, dwukierunkowa;
• Klasa techniczna drogi: Z;
• Prędkość projektowa: 40 km/h;
• Wysokość skrajni: min. 4,6 m;
• Szerokość pasa ruchu: 3,50 m;
• Szerokość chodnika zlokalizowanego przy jezdni: min. 2,0 m;
• Kategoria ruchu: KR 5;
• Obciążenie: 115 kN/oś.   

3.3. Opis rozwiązania

Przedmiotowa  inwestycja  związana  jest  bezpośrednio  z  obsługą  komunikacyjną
przyległej  zabudowy  mieszkaniowej,  pojedynczej  zabudowy  usługowej  oraz  obsługi
przystanku kolejowego Mydlniki – Wapiennik.

W  ramach  zadania  przewidziano  budowę  zintegrowanego  węzła  przesiadkowego
Park & Ride Rząska – Mydlniki Wapiennik. 

Na  początku  opracowania  zaprojektowano  skanalizowane  skrzyżowanie
ul.  Brzezińskiego  z  ul.  Balicką.  Na  ulicy  Balickiej  wydzielono  pas  do  lewoskrętu
w ul. Brzezińskiego o szerokości 3,5 m oraz długości całkowitej 50,0 m (Lzp = 15,0 m, Lzw =
15,0 m, La = 20,0 m ). Wylot z ul. Brzezińskiego został skanalizowany wyspą rozdzielająca
ruch pojazdów typu mała kropla o szerokości 2,5 m w miejscu przejścia dla pieszych.

Dodatkowo  na  wylocie  ze  skrzyżowania  przy  ul.  Balickiej  zaprojektowano  zatokę
autobusową o szerokości 3,0 m i nawierzchni ze zbrojonego betonu cementowego. Peron
przystankowy  zaprojektowano  z  kostki  brukowej  betonowej  o  szerokości  4,0  m  oraz
wyposażono  w  wiatę  przystankową.  Zatokę  ograniczono  od  jezdni  ściekiem
międzyjezdniowym  z  4  rzędów  kostki  brukowej  betonowej,  natomiast  od  strony  peronu
krawężnikiem  peronowym.  Zatokę  autobusową  zaprojektowano  o  parametrach
dostosowanych do wymiarów pojazdów dla których jest ona przeznaczona. Na końcowym
odcinku ul. Balickiej przewiduje się przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego. 

Projektowana ul.  Brzezińskiego od km 0+000,00 do km 0+247,80 składa się z jezdni
o stałej szerokości 6,5 m obejmującej dwa przeciwlegle skierowane pasy ruchu każdy po 3,25 m
z ewentualnymi poszerzeniami w obrębie łuków poziomych. Od km 0+247,80 do km 0+462,00
jezdnię zaprojektowano o stałej szerokości 4,5 m obejmującej dwa przeciwlegle skierowane pasy

4



„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Rząska – Mydlniki Wapiennik
wraz z rozbudową ulicy Brzezińskiego w Krakowie”

ruchu  każdy  po  2,25  m.  Jezdnię  od  strony  chodnika  i  miejsc  postojowych  ograniczono
krawężnikiem o zmiennym odsłonięciu.

W celu zapewnienia obsługi  ruchu pieszego projektuje  się  chodnik  z  kostki  brukowej
betonowej  o  szerokości  minimum  2,0  m,  który  zapewni  komfortowy  i  bezpieczny  sposób
poruszania się pieszych oraz lewostronne pobocze o szerokości minimum 0,75 m o nawierzchni
z kruszywa. 

Ponadto w ramach rozbudowy ulicy Brzezińskiego przewiduję się budowę 44 miejsc do
parkowania prostopadłego o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz 2 miejsca do parkowania równoległego
dla pojazdów TAXI o wymiarach 2,5 m x 6,0 m. Miejsca postojowe zaprojektowano o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej ograniczonej od strony jezdni i chodnika krawężnikiem kamiennym.

W  ramach  budowy  zintegrowanego  węzła  przesiadkowego  P&R  Rząska  –  Mydlniki
Wapiennik przewiduje się wyposażenie go w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę taką
jak: miejsca postojowe dla autobusów, perony przystankowe z wiatami przystankowymi, miejsce
obsługi pasażerów i kierowców komunikacji miejskiej, toalety publiczne, miejsca parkingowe dla
samochodów osobowych,  zadaszone  wiaty  rowerowe,  automat  biletowy  oraz  stanowiska  do
ładowania pojazdów elektrycznych,  tj. zarówno autobusów jak i samochodów osobowych.

Jednokierunkowy wjazd na teren zintegrowanego węzła przesiadkowego ze względów
bezpieczeństwa ruchu oraz warunków przejezdności wyposażono w trójkątną wyspę kanalizującą
ruch  pojazdów  wykonujących  manewry  prawo  i  lewoskrętu  z  ulicy  Brzezińskiego.
Jednokierunkowa jezdnia  manewrowa  w obrębie  zatok  autobusowych  odsuniętych  od  jezdni
ul. Brzezińskiego ma szerokość od 5,5 m do 6,5 m oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego.
Jednokierunkowy  wyjazd  z  zintegrowanego  węzła  ma  szerokość  5,5  m  oraz  poszerzenia
zapewniające przejezdność dla autobusów przegubowych. Ponadto przewiduje się odsunięte od
jezdni ul. Brzezińskiego dwie zatoki autobusowe dla autobusów przegubowych o szerokości 3,0 m
oraz długości 40,0 m każda i nawierzchni ze zbrojonego betonu cementowego. Miejsca postojowe
dla  autobusów  przegubowych  zostały  oddzielone  krawężnikiem  kamiennym  wtopionym  od
przyległej  jezdni  drogi  manewrowej,  natomiast  od  peronów  przystankowych  kamiennym
krawężnikiem peronowym. W sumie w obrębie zintegrowanego węzła przesiadkowego powstaną
4  miejsca  postojowe  dla  autobusów  komunikacji  publicznej,  w  tym  jedno  wyposażone
w dystrybutory energii do ładowania pojazdów elektrycznych.

W rejonie węzła  przesiadkowego zaprojektowano układ do parkowania  prostopadłego
oddzielony chodnikami  zarówno od jezdni  ul.  Brzezińskiego jak  i   peronów przystankowych.
Dodatkowa jezdnia manewrowa szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego obsługuje
w sumie 39 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, w tym 33 miejsca postojowe
o  wymiarach  2,5  m  x  5,0  m  przeznaczonych  dla  samochodów  osobowych  i  2  miejsca
wyposażone  w  dystrybutory  do  ładowania  pojazdów elektrycznych.  Ponadto  zaprojektowano
4 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0 m.  

Ulicę Brzezińskiego w km od 0+247,81 do 0+462,00 projektuje się o jezdni z nawierzchni
z betonu asfaltowego i szerokości nominalnej 4,5 m. W celu zapewnienia obsługi ruchu pieszego
projektuje się na przedmiotowym odcinku prawostronny chodnik  z kostki  brukowej  betonowej
o szerokości 2,0 m oraz lewostronne pobocze o szerokości 0,75 m.  Chodnik został oddzielony od
jezdni krawężnikiem, od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym.

W sąsiedztwie przystanku kolejowego Mydlniki – Wapiennik zaprojektowano 2 miejsca
postojowe  dla  pojazdów osób  niepełnosprawnych  o  wymiarach  3,6  m  x  5,0  m.  W pobliżu
zlokalizowano 2 zadaszone wiaty ze stojakami rowerowymi. 

Całkowita liczba miejsc postojowych realizowana w ramach inwestycji wynosi 87 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

W  km  0+462,00  inwestycję  dowiązano  sytuacyjnie  i  wysokościowo  do  odrębnego
opracowania realizowanego przez PKP PLK S.A. i obejmującego przystanek kolejowy Mydlniki-
Wapiennik.
 Zjazdy indywidualne wykonano w obrębie pasa drogowego o szerokości min. 4,5 m (w tym
jezdnia o szerokości 3,0 m), natomiast w przypadku zjazdów publicznych o szerokości min. 5,0 m
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(w tym jezdnia o szerokości min. 3,5 m). Zjazdy indywidualne dowiązano do krawędzi jezdni za
pomocą  skosów 1:1,  natomiast  zjazdy  publiczne  zostały  dowiązane  za  pomocą  wyłukowań
o promieniu min. 5,0 m.

4. Ukształtowanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunku nr 3.1 – Profil podłużny jezdni
ul. Brzezińskiego

4.1. Dane geometryczne projektowane:

• spadek podłużny maksymalny: 6,0%,
• spadek podłużny minimalny: 1,8%,
• minimalny promień łuku pionowego: 300,0 m,
• maksymalny promień łuku pionowego: 2 500,0 m,
• ilość łuków pionowych: 6,
• ilość odcinków prostych: 7.

4.2. Opis rozwiązania

Przedmiotowy odcinek drogi publicznej składa się z odcinków prostych oraz łuków
pionowych wypukłych i wklęsłych. Ukształtowanie wysokościowe projektowanych elementów
przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uwzględnieniu istniejącego ukształtowania
wysokościowego terenu inwestycji, warunków terenowych i minimalizacji kosztów inwestycji.
Przy  kształtowaniu  wysokościowym  nawierzchni  drogi,  kierowano  się  minimalnymi
i maksymalnymi dopuszczalnymi spadkami oraz  koniecznością dowiązania do istniejącego
i projektowanego przez PKP PLK S.A. terenu.  Ukształtowanie wysokościowe dowiązań do
terenu należy dostosować do rzędnych istniejących. Ukształtowanie wysokościowe zjazdów
indywidualnych oraz dowiązań do terenu dostosowano do rzędnej  istniejącej  na długości
zjazdu.  Pochylenie podłużne chodnika nie przekracza 6,0%. Pochylenie jezdni w obrębie
miejsc  postojowych  nie  przekracza  2,5%.  Niweletę  projektowej  jezdni  ul.  Brzezińskiego
dowiązano do opracowania pn.: „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze Katowice
– Kraków, etap IIb”.

Projektowane rzędne wysokościowe zostały opracowane z dokładnością wynikającą
z pomiarów geodezyjnych zgodnych z §36 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i  wysokościowych  oraz  opracowywania
i  przekazywania  wyników  tych  pomiarów  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r., nr 263, poz. 1572).

5. Przekroje poprzeczne

Typowe rozwiązania przedstawiono na rysunkach nr 4.1 – 4.7 – Przekroje typowe.

Projektowana droga od km 0+000,00 do km 0+247,80 składa się z jezdni o stałej szerokości
6,5 m obejmującej dwa przeciwlegle skierowane pasy ruchu każdy po 3,25 m z ewentualnymi
poszerzeniami  w  obrębie  łuków  poziomych.  Od  km  0+247,80  do  km  0+462,00  jezdnię
zaprojektowano o stałej szerokości 4,5 m obejmującej dwa przeciwlegle skierowane pasy ruchu
każdy  po  2,25  m.  Warstwę  ścieralną  jezdni  wykonano  z  betonu  asfaltowego.  Jezdnia
projektowanej ul. Brzezińskiego ograniczona została krawężnikiem 20x30 cm na ławie z betonu
C16/20 o odsłonięciu 12 cm, o odsłonięciu 3 cm w obrębie zjazdów indywidualnych i publicznych
oraz 1 cm w obrębie przejścia dla pieszych. 

Zatokę autobusową przy ul. Balickiej przewidziano o szerokości 3,0 m i nawierzchni  ze
zbrojonego  betonu  cementowego.  Zatokę  ograniczono  od  strony  peronu  kamiennym
krawężnikiem peronowym  43,5 x 33,4 cm. Pochylenie poprzeczne zatoki  przewidziano jako
jednostronne wartości 2,0% w kierunku jezdni.
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Jezdnię  ulicy  Brzezińskiego  zaprojektowano  o  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego
o  normalnym  pochyleniu  poprzecznym  daszkowym  o  wartości  2,0%.  Jezdnię  ograniczono
obustronnie krawężnikiem kamiennym 20 x 25 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C16/20. 

Natomiast na odcinku 0+247,80 do  0+462,00 jezdnia ul.  Brzezińskiego ma szerokość
4,5 m i nawierzchnię z betonu asfaltowego o pochyleniu jednostronnym o wartości 2,0%. Jezdnię
ograniczono obustronnie krawężnikiem 20 x 25 cm o odsłonięciu 4 cm w miejscu projektowanego
pobocza oraz o odsłonięciu 12 cm w miejscu projektowanego chodnika.

Chodnik zlokalizowany przy jezdni zaprojektowano o szerokości min. 2,0 m i nawierzchni
z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Chodnik od strony zewnętrznej ograniczono
obrzeżem betonowym 8 x 25 cm o odsłonięciu 0 cm posadowionym na ławie betonowej z betonu
C12/15. Pochylenie poprzeczne chodnika przewidziano jako jednostronne w kierunku jezdni. 

Perony przystankowe zaprojektowano o szerokości 4,0 m  i nawierzchni z betonowej kostki
brukowej  koloru szarego gr.  8 cm, za wyjątkiem krawędzi peronu gdzie zastosowano kostkę
brukową  betonową  integracyjną.  Peron  od  strony  zatoki  autobusowej  ogranicza  kamienny
krawężnik peronowy, natomiast od strony zewnętrznej obrzeże betonowe 8 x 25 cm o odsłonięciu
0 cm,  posadowione na ławie betonowej z betonu C12/15.

Miejsca  postojowe dla  samochodów osobowych  zlokalizowane przy  ul.  Brzezińskiego
przewidziano  o  szerokości  5,0  m  dla  parkowania  prostopadłego  lub  2,5  m  dla  parkowania
równoległego.  W obu przypadkach zastosowano pochylenie poprzeczne 2,0 % w kierunku jezdni.
Stanowiska postojowe w obrębie ul. Brzezińskiego ograniczono krawężnikiem kamiennym 20 x 25
cm o odsłonięciu 4 cm od strony jezdni oraz 12 cm od strony chodnika. Krawężniki posadowiono
na ławach betonowych z oporem, wykonanych z betonu C16/20. 

Miejsca postojowe dla autobusów zlokalizowane na węźle przesiadkowym przewidziano
o szerokości 3,0 m i nawierzchni ze zbrojonego betonu cementowego. Stanowiska postojowe
ograniczono od jezdni manewrowej wtopionym krawężnikiem kamiennym 12x 25 cm, natomiast od
strony peronów kamienny krawężnik peronowym  43,5 x 33,4 cm. Krawężniki posadowiono na
ławach betonowych  z  oporem z betonu C16/20.  Pochylenie  poprzeczne miejsc  postojowych
autobusów przewidziano jako jednostronne o wartości 2,0% w kierunku jezdni manewrowej.

Na  ul.  Brzezińskiego  zgodnie  z  planem  sytuacyjnym  dla  prawostronnych  chodników
i peronów  przystankowych  za  ich  zewnętrznymi  obrzeżami  wprowadzono  korytka  muldowe
zbierające wodę z projektowanych skarp i przyległego terenu. 

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego ograniczono od
strony jezdni obniżonym krawężnikiem kamiennym o odsłonięciu 4 cm, posadowionym na ławie
betonowej  z  oporem  wykonanej  z  betonu  C16/20.  W  pozostałej  części  zjazdy  ograniczono
obrzeżem betonowym 8x25 cm,  posadowionej  na ławie  betonowej  z  betonu C12/15.  Zjazdy
o  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  ograniczono  od  strony  jezdni  obniżonym  krawężnikiem
kamiennym o wyniesieniu 4 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu
C16/20. 

Skarpy  drogowe  projektuje  się  o  pochyleniu  zmiennym  od  1:1,5  do  1:1.
W  lokalizacjach  zgodnych  z  planem  sytuacyjnym  przewiduje  się  zabezpieczenie  skarp
skalistych stalową siatką o  wysokiej  wytrzymałości  typu TECCO G45/2,  chroniącą przed
obrywaniem się okruchów skalnych. Na odcinku ul. Brzezińskiego prowadzonym w nasypie
projektuje  się  zabezpieczenie  lewostronnej  skarpy  nasypu  geokratą  o  wytrzymałości  na
rozciąganie  2,5  kN  i  wysokości  10  cm.  Skarpy  o  pochyleniu  1:1,5  zaprojektowano jako
umocnione obudową roślinną. 

6. Odwodnienie

6.1 Stan istniejący

W  stanie  istniejącym  na  przedmiotowych  odcinkach  brak  jest  zorganizowanego
systemu  odwodnienia  drogi.  Wody  opadowe  w  stanie  istniejącym  rozdeszczane  są  na
poboczach  gruntowych  oraz  przyległym terenie  zielonym.  Najbliższymi  odbiornikami  wód
opadowych jest kanalizacja deszczowa zlokalizowana w ul. Balickiej.
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6.2 Projektowane odwodnienie

Zakres odwodnienia realizowany jest odrębnym opracowaniem branżowym.
Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku

nr 2 – Plan sytuacyjny. 

Odwodnienie w ramach niniejszej  inwestycji  realizowane będzie  poprzez odpowiednie
ukształtowanie  spadków podłużnych  i  poprzecznych  nawierzchni  jezdni,  jezdni  manewrowej,
chodników,  miejsc postojowych, zatoki  autobusowej,  zjazdów indywidualnych. Wody opadowe
i roztopowe przejęte zostaną poprzez projektowane korytka muldowe, korytko z 4 rzędów kostki
betonowej  oraz  wpusty  uliczne,  a  następnie  odprowadzone  do  projektowanej  kanalizacji
deszczowej. 

W  ramach  przedmiotowego  zadania  inwestycyjnego  przewiduje  się  budowę  odcinka
kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Brzezińskiego z włączeniem do
istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Balickiej.

Kanalizacja będzie składać się ze studni rewizyjnych DN1000mm. Elementy betonowe i
żelbetowe  studni  wykonane  zostaną  z  betonu  wibroprasowanego  kl.  C35/45,  o  klasie
wodoszczelności W8 i mrozoodporości F-150. Studnie zlokalizowane w terenie jezdni zwieńczone
zostaną płytą przykrywową wraz z pierścieniem odciążającym oraz włazem klasy D400, natomiast
zwieńczenie studni zlokalizowanych poza jezdnią stanowić będzie pokrywa studni z włazem klasy
C250. Połączenie studni i wpustów wykonane zostanie z rur PVC lub PP klasy S o sztywności
obwodowej SN8.

Wody opadowo-roztopowe z terenu inwestycji przejęte zostaną poprzez wpusty uliczne
zwieńczone  kratą  żeliwną  D400  na  zawiasie  z  rusztem  uchylnym,  z  kręgów  betonowych
DN500mm,  zaopatrzone  w  osadnik  głębokości  80  cm.  Wpusty  w  obrębie  ścieku
przykrawężnikowego zostaną obniżone o 1 cm w stosunku do poziomu ścieku, a w przypadku
jego braku o 1 cm w stosunku do poziomu nawierzchni.

W ramach budowy węzła przesiadkowego zachodzi konieczność wydłużenia istniejącego
przepustu zlokalizowanego pod ul. Balicką. Przepust składa się z trzech rur betonowych o średnicy
DN1500mm, ścianki czołowej zbrojonej z betonu, posadowionej na ławie z betonu i podbudowie
z kruszywa.

Dno i skarpy rowu na długości ok 5,0 m ubezpieczone zostaną płytami betonowymi typu
JOMB  90x60x10cm,  posadowione  na  warstwie  separacyjno-filtracyjnej  z  geowłókniny
wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach 15 kN/m na podsypce cementowo - piaskowej.

7.   Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni dla jezdni przyjęto indywidualnie jak dla kategorii ruchu KR5
dla  ul.  Balickiej,  jezdni  manewrowej  dla  autobusów  w  obrębie  zintegrowanego  węzła
przesiadkowego i ul. Brzezińskiego  od km 0+000,00 do km 0+247,80 oraz jak dla kategorii
ruchu KR2 dla ul. Brzezińskiego od km 0+247,80 do km 0+462,00, dla grupy nośności podłoża
G2 wzmocnionego do kategorii  G1 w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Półsztywnych.

Obliczenia konstrukcji  nawierzchni jezdni wykonano w oparciu o model konstrukcji
oraz odkształcenie rozciągające rejestrowane na spodzie warstw asfaltowych. 

Trwałość zmęczeniową konstrukcji  nawierzchni  określona została w oparciu o kryteria
zmęczeniowe Instytutu Asfaltowego. 

Konstrukcje  nawierzchni  w formie  rysunkowej  przedstawiono na rys.  nr  4.1  –  4.7
Przekroje typowe.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni KR 5
• Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm,
• Warstwa wiążąca z AC 16W gr. 8 cm,
• Podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 12 cm,
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
• Doprowadzenie gruntu podłoża do kategorii  G1 np.  poprzez wykonanie stabilizacji

gruntu na miejscu lub poprzez dowiezienie gotowej stabilizacji gr. 25 cm
(E2≥120 MPa; Is≥1,03; E2 / E1<2,2)

RAZEM: 69 cm

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny:

Wymagana  minimalna  grubość  konstrukcji  nawierzchni  wg  Katalogu  Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych dla grupy nośności podłoża G2, kategorii
ruchu KR5 i głębokości przemarzania 1,0 m: 0,60 x 1,0 m = 0,60 m

0,60 m   ≤   0,69 m

Warunek odporności nawierzchni na wysadziny jest spełniony.

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR 2 (w nasypie)
• Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm,
• Warstwa wiążąca z AC 16W gr. 8 cm,
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
• PODŁOŻE GRUPY NOŚNOŚCI G1: 

(E2≥120 MPa; Is≥1,03; E2 / E1<2,2)
• Warstwa separacyjna z geowłókniny*
• Grunt nasypowy pozyskany z wykopu gr. zmienna, zagęszczany warstwami gr. 20 cm

(Warstwy nasypu budowlanego zgodnie z PN-S-02205:1998)
RAZEM: 32 cm + gr. nasypu min. 30 cm

* Minimalne parametry geowłókniny:
- odporność na przebicie 2900 N
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz 19 kN/m
- masa 250 g/m2

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny:

Wymagana  minimalna  grubość  konstrukcji  nawierzchni  wg  Katalogu  Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych dla grupy nośności podłoża G2, kategorii
ruchu KR2 i głębokości przemarzania 1,0 m: 0,45 x 1,0 m = 0,45 m

0,45 m   ≤   (0,32 m + min. 0,30 m nasypu)

Warunek odporności nawierzchni na wysadziny jest spełniony.

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
• Podsypka z wysiewki gr. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
• Doprowadzenie gruntu podłoża do kategorii  G1 np.  poprzez wykonanie stabilizacji

gruntu na miejscu lub poprzez dowiezienie gotowej stabilizacji gr. 15 cm
(E2≥80 MPa; Is≥0,97; E2 / E1<2,2)

RAZEM: 46 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
• Podsypka z wysiewki gr. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
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• Doprowadzenie gruntu podłoża do kategorii  G1 np.  poprzez wykonanie stabilizacji
gruntu na miejscu lub poprzez dowiezienie gotowej stabilizacji gr. 15 cm
(E2≥80 MPa; Is≥0,97; E2 / E1<2,2)

RAZEM: 41 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika i kanalizacji ruchu (mała kropla)
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
• Podsypka z wysiewki gr. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
• Doprowadzenie gruntu podłoża do kategorii  G1 np.  poprzez wykonanie stabilizacji

gruntu na miejscu lub poprzez dowiezienie gotowej stabilizacji gr. 10 cm
(E2≥60 MPa; Is≥0,97; E2 / E1<2,2)

RAZEM: 36 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
• Podsypka z wysiewki gr. 3 cm
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
• Doprowadzenie gruntu podłoża do kategorii  G1 np.  poprzez wykonanie stabilizacji

gruntu na miejscu lub poprzez dowiezienie gotowej stabilizacji gr. 10 cm
(E2≥80 MPa; Is≥0,97; E2 / E1<2,2)

RAZEM: 36 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego
• Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm,
• Warstwa wiążąca z AC 16W gr. 8 cm,
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
• PODŁOŻE GRUPY NOŚNOŚCI G1: 

(E2≥80 MPa; Is≥0,97; E2 / E1<2,2)
• Doprowadzenie gruntu podłoża do kategorii  G1 np.  poprzez wykonanie stabilizacji

gruntu na miejscu lub poprzez dowiezienie gotowej stabilizacji gr. 15 cm
(E2≥80 MPa; Is≥0,97; E2 / E1<2,2)

Razem: 47 cm

Konstrukcja  nawierzchni  zatoki  autobusowej,  miejsc  postojowych  dla  autobusów
i wyspy trójkątnej

• Warstwa ścieralna ze zbrojonego betonu cementowego C30/37 gr. 22 cm - dylatacja
co 5,0 m,

• Warstwa poślizgowa z geowłókniny wytrzymałość wzdłuż/wszerz 15kN/15kN lub folia
gr. 0,2 mm,

• Podbudowa  zasadnicza  z  betonu  cementowego  C20/25  gr.  22  cm  -  dylatacja
co 5,0 m,

•  Doprowadzenie gruntu podłoża do kategorii G1 np. poprzez wykonanie stabilizacji
gruntu na miejscu lub poprzez dowiezienie gotowej stabilizacji gr. 25 cm
(E2≥120 MPa; Is≥1,03; E2 / E1<2,2)

Razem: 69 cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza
• Warstwa z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  dużą  starannością.  Nie  wolno  dopuścić
do nawodnienia dna wykopów, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sączeń. Prace
ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–B–06050 „Geotechnika.  Roboty ziemne.
Wymagania ogólne”. Prace należy prowadzić przy bezopadowej pogodzie. Wykopy należy
zabezpieczyć przed wpływem wody opadowej oraz wody podziemnej.
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Skarpy  wykopów  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  zapewniający  ich
stateczność.  Podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  zachować  naturalną  strukturę
gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia. Za
prawidłowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia
robót  ziemnych  podczas  trwania  opadów  atmosferycznych.  Roboty  ziemne  należy
wykonywać zgodnie z normą PN–S–02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na głębokie wykopy
odpowiednio  oznakować  i  zabezpieczyć  rejon  robót.  Przestrzegać  przepisów  BHP
dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.

8. Infrastruktura obca i zieleń

Na  terenie  inwestycji  przebiega  sieć  gazowa,  wodociągowa,  elektroenergetyczna,
teletechniczna  oraz  kanalizacja  deszczowa  i  sanitarna.  Istnieje  możliwość  występowania
innej infrastruktury nie naniesionej na mapę. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać
przekopy  kontrolne  w  celu  dokładnej  lokalizacji  przebiegu  infrastruktury  i  doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie
projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod
nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z właścicielem infrastruktury. 

Inwestycja  koliduje  z  istniejącą  zielenią  w  granicach  linii  rozgraniczających  teren
inwestycji.  Zgodnie  z  art.  21.  ust.  2  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1474) do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych
decyzją  o  zezwoleniu  na  realizacje  inwestycji  drogowej,  z  wyjątkiem  drzew  i  krzewów
usuwanych  z  nieruchomości  wpisanej  do  rejestru  zabytków,  nie  stosuje  się  przepisów
o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie oraz opłat
z  tym związanych.  Drzewa i  krzewy ujęte  w opracowaniu  jako przeznaczone do wycinki
kolidują bezpośrednio z inwestycją i/lub zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowemu bądź
mogą w okresie swojej wegetacji powodować niszczenia nawierzchni drogi.

Wszystkie prace wykonywane w strefie  wzrostu korzeni  powinny być  prowadzone
z zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. Minimalna odległość
prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczyć dwukrotnego obwodu
pnia drzewa  mierzonego na wysokości 130 cm nad ziemią. W przypadku drzew o obwodzie
poniżej  50  cm odległość  ta  powinna  mieć  minimum 100  cm.  W momencie  uszkodzenia
korzeni  należy  zabezpieczyć  je  przed  mikroorganizmami  powodującymi  zakażenie.
Uszkodzone  korzenie  należy  przyciąć  ostrym  narzędziem  równo  ze  ścianą  wykopu
i  zasmarować  preparatem  do  zabezpieczenia  ran.  W  przypadku  prac  prowadzonych
w okresie od kwietnia do października korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem
stosując  np.:  wilgotny  torf,  tkaninę  jutową  lub  maty  słomiane  którymi  okłada  się  ściany
wykopu i od czasu do czasu polewa się wodą. Natomiast w przypadku prac prowadzonych
w okresie  zimowym  korzenie  narażone  na  działanie  niskich  temperatur  chronić  stosując
słomiane maty lub równoważne rozwiązania.

Wpływ ciężkiego sprzętu budowlanego na korzenie znajdujące się bezpośrednio pod
powierzchnią  gruntu  ograniczać  poprzez  stosowanie  tymczasowych  nawierzchni  z  płyt
betonowych lub kilkunastocentymetrowej warstwy żwirowo – piaskowej ugniecionej wałem.
W przypadku możliwości wystąpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewów przez
sprzęt budowlany stosować obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie  z  art.  82  ust  1ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody
(Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem
sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej
drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewienia powinny być wykonywane w sposób
najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
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9. Prawa autorskie

Opracowany  projekt  jest  utworem  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.
o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  90  z  późn.  zm.
i jest przedmiotem prawa autorskiego. Projektant jako twórca utworu posiada niezbywalne
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe z wyłączeniem pól eksploatacji
objętych umową z Zamawiającym. Ochronie prawnej podlegają w szczególności osobiste
prawa autorskie Projektanta.

10. Informacje dla Wykonawcy robót

Roboty powinny być prowadzone w oparciu  o ostateczną decyzję zezwalającą na
realizację inwestycji drogowej oraz projekt budowlany i wykonawczy. Niezależnie od stopnia
dokładności  i  precyzji  dokumentów  otrzymanych  od  Inwestora,  definiującej  usługę  do
wykonania,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  dobrego  rezultatu  końcowego.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych
należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania
lub pojawienia się nieścisłości należy natychmiast powiadomić  Projektanta.

Rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne i część opisowa są dokumentami
wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte
na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak
jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji
należy zgłosić  to  Projektantowi,  który zobowiązany będzie  do pisemnego rozstrzygnięcia
problemu.
 Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową
organizację ruchu. Projekt stanowi całość razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacją
techniczną,  projektem organizacji  ruchu i  projektami  branżowymi.  W trakcie  prowadzenia
robót  ziemnych  należy  nie  dopuścić  do  naruszenia  naturalnego  stanu  gruntów  poniżej
posadowienia  obiektu  (naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  zobowiązuje  Wykonawcę
do jego odtworzenia).
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