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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 
 
1. OPIS TECHNICZNY 
  
2. RYSUNKI 

 

NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA 

D-01 Plan sytuacyjny 1:500 

D-02 Przekroje konstrukcyjne 1:50 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 
  

• Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500. 

• Wizja w terenie. 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia  
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 124  
z dnia 29 stycznia 2016 r.). 

• Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 
grudnia 2015 r. (poz. 124): Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r.). 

• Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 
2015 r. (poz. 1422): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

 

OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot inwestycji. 
  
Przedmiotem inwestycji jest: „BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWO 
PRODUKCYJNEGO Z MAGAZYNEM I GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ 
NAZIEMNYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ I STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ ORAZ Z PRZEBUDOWĄ 
ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU NA DZIAŁKACH NR 193, 290, OBR. 45 KROWODRZA 
PRZY UL. PRĄDNICKIEJ 10 W KRAKOWIE”.  
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
Ulica Prądnicka, z której odbywał się będzie dojazd na teren inwestycji posiada 
jezdnię szerokości 11,1 m o nawierzchni bitumicznej ograniczonej obustronnym 
krawężnikiem kamiennym. Po obydwu stronach jezdni znajduje się chodnik. Po 
stronie wschodniej jest to chodnik szerokości 4,4 m i nawierzchni z betonowych płyt 
chodnikowych a po stronie zachodniej szerokości 6,0 m i nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. Po obydwu stronach możliwe jest parkowanie samochodów 
osobowych na chodniku. Po stronie zachodniej parkowanie to wyznaczone jest linią 
ciągłą na chodniku oraz oznakowaniem pionowym. 
Jezdnia ul. Prądnickiej posiada trzy pasy ruchu. Pasy skrajne do poruszania się 
samochodów osobowych oraz pas środkowy w kierunku centrum miasta do 
poruszania się komunikacji miejskiej. 
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Odwodnienie jezdni odbywa się do wpustów deszczowych przy krawędzi jezdni a 
następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
Na teren działki nr 193 można w chwili obecnej wjechać zjazdem o szerokości  
3,5 m. Jest to zjazd bramowy o nawierzchni betonowej. Nawierzchnia posiada 
spękania i zapadnięcia. Na działce 193 znajdują się drogi wewnętrzne w formie placu 
o nawierzchni betonowej. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
  
3.1. Sytuacja 
 
Istniejący zjazd na działkę nr 193 przewidziano do przebudowy. Zaprojektowano 
zjazd o szerokości 5,0 m. Ponieważ zjazd będzie obsługiwał tylko relacje 
prawoskrętne w jego osi zlokalizowano wysepkę segregującą o powierzchni 6,7 m

2
. 

Powstałe w ten sposób pasy ruchu dla wjazdu i wyjazdu będą miały szerokość  
3,5 m każdy. Przecięcie krawędzi zjazdu z krawędzią jezdni wyokrąglono łukami 
poziomymi o promieniach R=9,0 m. Całkowita szerokość najazdu przy krawędzi 
jezdni wyniesie 23,0 m. Włączenie zjazdu do istniejącej jezdni będzie wykonane pod 

kątem 90,0°.  
Na odcinku przed projektowanym budynkiem oraz przed istniejącym budynkiem nr 
12 zaprojektowano zatoki parkingowe dla 13 samochodów osobowych. Zatoki 
zaprojektowano zgodnie z umową nr 409/1/ZIKiT/2013 z dnia 10.09.2013 oraz 
aneksem nr 1, znak: 409/1/ZIKiT/2013 z 22.01.2014 r. Są to zatoki o parkowaniu 
równoległym do krawędzi jezdni. Zatoki ukształtowano w czterech segmentach 
dopasowując ich geometrię do lokalizacji istniejących słupów oświetleniowych tak 
aby nie przestawiać słupów. Szerokość zatok będzie wynosić 2,5 m. Długość 
pojedynczego stanowiska postojowego min. 6,0 m. Każda z zatok będzie 
zakończona skosami o pochyleniu 1:1. Na pozostałej części pomiędzy 
projektowanymi zatokami oraz projektowanym i istniejącym budynkiem przewidziano 
przebudowę istniejącego chodnika dostosowując jego wysokości do nowego 
zagospodarowania.  Szerokość chodnika będzie wynosić 3,2÷5,3 m. 
Na terenie działki zaprojektowano wewnętrzny układ komunikacyjny w postaci drogi 
dojazdowej, dojść, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zjazdu do 
garażu podziemnego. 
 
  
3.2. Rozwiązanie wysokościowe. 
 
Zjazd odbywał się będzie przez krawężnik o odkryciu +4 cm. Niweletę osi zjazdu  
ukształtowano w spadku 2,0% skierowanym do jezdni ul. Prądnickiej w granicach 
pasa drogowego tj.: na odcinku 6,0 m a następnie 1,4% w kierunku do działki nr 193. 
Pochylenie poprzeczne zjazdu w obrębie włączenia będzie dostosowane do 
istniejącego pochylenia jezdni. Na pozostałym odcinku zjazdu pochylenia 
poprzeczne wynoszą 2,0% ÷ 0,5% i zostały dowiązane do projektowanych rzędnych 
budynku oraz istniejącego terenu. 
Pochylenie podłużne zatok parkingowych będzie zgodne z istniejącym pochyleniem 
jezdni. Pochylenie poprzeczne zatok 2,5%. Pochylenia poprzeczne chodnika 
0,5÷3,0%. 
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Szczegóły rozwiązań znajdują się w części graficznej projektu. 
 
3.3. Konstrukcja nawierzchni. 
 
Konstrukcja zatok parkingowych i zjazdu: 

 

8 cm - Betonowa kostka brukowa  

3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 

  Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥130 MPa 

22 cm - Podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  
z kruszywem C50/30 

  Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥80 MPa 

22 cm - W-wa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym            
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

  Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥35 MPa 

Σ = 55 cm    

 

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny wg katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (załącznik do 
zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r.) pkt. 10. 
 

Kategoria obciążenia ruchem KR1 

Grupa nośności podłoża z gruntów 
wątpliwych i wysadzinowych 

G3 

 
H ≥ 0,50 × HZ                           HZ=1,00 m 
H ≥ 0,50 × 1,00 m 
H ≥ 0,50 m 
Przyjęto H = 0,55 
 
Warunek spełniony. 
 
Konstrukcja chodnika: 

 

8 cm - Betonowa kostka brukowa  

3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 

30 cm - Podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  
z kruszywem C50/30 

Σ = 41 cm    

 
 
3.4. Odwodnienie. 
 
Wody opadowe ze zjazdu w granicach pasa drogowego oraz z projektowanych zatok 
parkingowych i chodnika będą spływać w kierunku jezdni ul. Prądnickiej  
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a następnie poprzez istniejące wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej  
w jezdni.  
Wody opadowe z terenu inwestycji na działce nr 193 będą odprowadzane do 
projektowanej kanalizacji deszczowej.  
 
UWAGA: 

• Woda opadowa ze zjazdu nie będzie zakłócać gospodarki wodnej jezdni  
ul. Prądnickiej oraz działek sąsiednich. 

• Wody opadowe z zatok parkingowych oraz chodnika nie zmieniają 
bilansu wodnego jezdni ul. Prądnickiej w związku z czym nie 
zaprojektowano dodatkowych wpustów deszczowych. 

 
4. Uwagi końcowe. 
 

• Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-02205/1998  
i obwiązującymi przepisami BHP. 

 

• W obrębie przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzić 
ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych i upoważnionych. 

 

• Ewentualne zabezpieczenie urządzeń podziemnych w porozumieniu z ich 
właścicielami lub administratorami. 

 

• Przed przystąpieniem do budowy zjazdu orz zatok parkingowych należy 
wystąpić do Zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na czasowe 
zajęcie pasa drogowego na okres wykonania robót budowlanych. 


