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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt sporządzono na podstawie: 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 02.03.1999r (DU 43 

z dn. 14.05.1999) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych, z późniejszymi zmianami 

d) Wymagania Techniczne 2,4 – 2014r. 

e) Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500 

f) Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego 

g) Uzgodnienia z Inwestorem 

h) Projekty branżowe 

2. INWESTOR 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:  

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: „przebudowa ul. Zabłocie na działkach 

nr 18, 272/1, 211, 202/24, 213/1, 204/4 obręb 14 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze”. 

Projekt wykonano zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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. nr 43. poz. 430). Zakres 

merytoryczny opracowania obejmuje rozwiązania w zakresie części drogowej. 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w południowej części miasta Krakowa w dzielnicy 

XIII Podgórze, po południowej stronie brzegu rzeki Wisły na działkach nr 18, 272/1, 211, 202/24, 

213/1, 204/4 obręb 14 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze.  
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 Projekt zakłada przebudowę ul. Zabłocie na długości 436.31m wraz remontem skrzyżowaniem 

z ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w hm: 3+51.14, zjazdów indywidualnych (włączenie ze zjaz-

dem na wewnętrzną ul. Przemysłowa - hm:2+06.22), zjazdu publicznego w hm: 3+51.91, chodni-

ków, ścieżki rowerowej wraz z elementami odwodnienia oraz budową dwóch zjazdów publicznych 

w hm: 2+56.72 i hm: 3+85.49. 

  Przedmiotowa jezdnia ul. Zabłocie (droga wewnętrzna) składa się z sześciu odcinków prostych 

połączonych łukami poziomymi o promieniu R=45m, R=30m, R=75m i R=100m o łącznej długości 

wynoszącej 436.31m. Szerokość jezdni wynosi 7.0m (dwa pasy ruchu o szerokości 3.5m), szerokość  

chodnika wynosi 1.5m oraz 2.0m w przypadku lokalizacji chodnika przy krawędzi jezdni, szerokość 

ścieżki rowerowej 2.0m, a od jezdni oddziela ją pas zieleni o szerokości 0.85m. Szerokość zjazdów 

wynosi od 4.0m do 6.0m, a krawędzie przecięcia z jezdnią wyokrąglono łukami o promieniach od 

r=5.0m do r=11.0m (dla zjazdu na drogę wewnętrzną – ul. Przemysłową), w obrębie chodnika na 

skosach 1:1. Na włączeniu ul. Herlinga Grudzińskiego obie jezdnie mają szerokość 7.0m, krawędzie 

wyokrąglono łukami o promieniu r=12.0m i r=15.0m. W obrębie włączenia zaprojektowano przej-

ście dla pieszych o szerokości 4.0m. Dodatkowe przejścia dla piescy znajdują się w obrębie połą-

czenia z drogą wewnętrzną – ul. Przemysłową. Na chodnikach zaprojektowano wykonanie pasów 

dla osób niepełnosprawnych o szerokości 0.8m z koski integracyjnej. Za przejściem dla pieszych, po 

lewej stronie jezdni zaprojektowano zieleniec o szerokości 0.85m, a zanim ścieżkę rowerową o 

szerokości 2.0m, oddzieloną od zieleńca i chodnika obrzeżem betonowym licowanym do poziomu 

nawierzchni. Koniec opracowania zlokalizowano na granicy działki 272/2 obręb jw. w nawiązaniu 

do istniejącej infrastruktury drogowej.  

4.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

4.2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTOWANEJ JEZDNI „N1” 

4cm – warstwa ścieralna z AC11S 

4cm – warstwa wiążąca z AC16W 

 – wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana 

mechanicznie  

- istniejąca nawierzchnia 

___________________ 

8 cm 
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4.2.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ „NS” 

4cm – warstwa ścieralna z asfaltu lanego koloru czerwonego 

20cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie 

20cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie 

___________________ 

51 cm 

4.2.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - „NC” 

8cm – kostka brukowa (w miejscu przejścia dla pieszych kostka integracyjna 

  na szerokości min 80cm) 

3cm – podsypka cementowa piaskowa 1:4 

30cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie 

___________________ 

41 cm 

4.3. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 

 Szczegół „K”: Krawężnik kamienny 20/30cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) 

o grubości 5cm, na ławie betonowej z oporem (bet. C12/15) o objętości 0.1 m3/mb. 

 Szczegół „K+S1”: Krawężnik kamienny 20/30cm ze ściekiem z dwóch rzędów kostki beto-

nowej 20x10x8 cm posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 

5cm oraz ławie betonowej z bet. C12/15 o obj. równej 0.15 m3/mb o grubości 15cm. 

 Szczegół „K+S2”: Krawężnik kamienny 20/30cm ze ściekiem z dwóch rzędów kostki beto-

nowej 20x10x8 cm posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 

5cm oraz ławie betonowej z bet. C12/15 o obj. równej 0.17 m3/mb o grubości 15cm - kra-

wężnik licowany ze ściekiem 

 Szczegół „O”: Obrzeże betonowe 8/30cm prostokątne wykonane na ławie betonowej 

(C8/10) o obj. 0.06 m3/mb, 

 

Projektował: mgr inż. Jakub Czernecki 

 


