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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego:  

„Przebudowa zjazdu publicznego z Alei Pokoju wraz z przebudową drogi wewnętrznej 

w ramach drogi KDL wyznaczonej w MPZP „Czyżyny – Łęg” 

Działki nr: 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 421, 422 obręb 54 Nowa Huta” 

- projekt drogowy 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

- ustalenia z Inwestorem, 

- Umowa nr 1597/ZIKIT/2016 z dnia 30.12.2016r pomiędzy ZIKIT a Inwestorem, 

- wizja lokalna w terenie, 

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- dokumentacja geologiczno - inżynierska,  

- projekt zagospodarowania terenu, 

- Rozporządzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.). 

 

2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe przebudowy 

istniejącego układu komunikacyjnego na działkach nr: 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 421, 422 obręb 

54 Nowa Huta przy ul. Aleja Pokoju w Krakowie w ramach planowanej inwestycji – 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze – na w/w działkach. 

Projektowany układ komunikacyjny obejmuje: 

• przebudowę istniejącego zjazdu publicznego z Alei Pokoju, 

• przebudowę drogi wewnętrznej 

• budowę zjazdów publicznych z drogi wewnętrznej, 

• budowę ogólnodostępnych miejsc postojowych, 

• budowę chodników. 
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3. Opis stanu istniejącego 

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest. Teren jest nieznacznie zróżnicowany 

wysokościowo. Obecnie dojazd do działek Inwestora odbywa się od strony północnej poprzez 

drogę wewnętrzną i istniejący zjazd publiczny z Alei Pokoju. 

Teren objęty inwestycją jest uzbrojony. Na terenie znajdują się sieci: wodociągowa, 

kanalizacji sanitarnej oraz SN kolidujące z inwestycją, podlegające przebudowie. 

Al. Pokoju – na długości działek Inwestora – przebiega jako odcinek prosty. Ulica Aleja 

Pokoju posiada dwie jezdnie jednokierunkowe, dwupasowe szerokości 7,0m rozdzielone 

pasem zieleni w którym zlokalizowane jest torowisko tramwajowe. Jezdnie ulicy posiadają 

nawierzchnię asfaltową ograniczoną dwustronnie krawężnikiem betonowym 20/30cm. 

Istniejący zjazd – obsługujący projektowaną inwestycję – posiada pas wyłączenia i włączenia. 

Istniejący chodnik (szerokości 2,0m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej) i ścieżka 

rowerowa (szerokości 2,0m o nawierzchni z  asfaltu lanego) oddzielone od jezdni ulicy 

zieleńcem. 

 

4. Rozwiązania projektowe 

4.1. Sytuacja 

W celu obsługi komunikacyjnej planowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

z usługami w parterze na działkach 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 421, 422 obręb 54  przewidziano: 

• przebudowę istniejącego zjazdu publicznego z Alei Pokoju. Szerokość jezdni 

przebudowywanego zjazdu 5,5m. Połączenie zjazdu z istniejącymi pasami wyłączenia 

i włączenia przez wykonanie łuków o promieniu R=15,0m. Nawierzchnia zjazdu z 

betonu asfaltowego, ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym 20/30cm na 

ławie betonowej z oporem. Dwustronnie ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów 

kostki betonowej na ławie betonowej, 

• przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku przebudowywanego zjazdu. 

Szerokość ścieżki 2,0m, nawierzchnia z asfaltu lanego modyfikowanego w kolorze 

czarnym (odcinki długości 5,0m przed i za przebudowywanym zjazdem publicznym z 

asfaltu lanego modyfikowanego w kolorze czerwonym). Ścieżka rowerowa oddzielona 

od chodnika i  zakończona zatopionym obrzeżem betonowym 8/30cm na ławie 

betonowej. Ścieżka rowerowa na przejeździe przez jezdnię zjazdu z kostki betonowej 

bezfazowej koloru czerwonego w formie wyniesionej, 

• przebudowę chodnika wzdłuż Alei Pokoju – na odcinku przebudowywanego zjazdu. 

Szerokość przebudowywanego chodnika 2,0m. Chodnik z brukowej kostki betonowej 
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bezfazowej. Chodnik oddzielony od ścieżki rowerowej i zakończony zatopionym 

obrzeżem betonowym 8/30cm na ławie betonowej, 

• przebudowę drogi wewnętrznej. Geometrię drogi dostosowano do linii 

rozgraniczających MPZP „Czyżyny – Łęg” wyznaczających przebieg drogi KDL. 

Szerokość jezdni drogi wewnętrznej 5,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Jezdnia ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym 20/30cm ze ściekiem 

przykrawężnikowym  z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej z 

oporem. Dwustronne chodniki szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej 

bezfazowej, zakończone obrzeżem betonowym 8/30cm na ławie betonowej. Jezdnia 

drogi wewnętrznej zakończona tymczasowym placem nawrotowym (do czasu 

realizacji połączenia drogi wewnętrznej z ul. Centralną,   

• budowę ogólnodostępnych miejsc postojowych. Miejsca postojowe o wymiarach 

2,5x6,0m usytuowane równolegle do jezdni drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki 

betonowej bezfazowej. Miejsca ograniczone od jezdni drogi krawężnikiem 

betonowym 20/30cm obniżonym do 4cm, od strony chodnika krawężnikiem 

betonowym 20/30cm o odkryciu h=10cm, 

• budowę wyniesionych zjazdów publicznych szerokości 5,0m. Nawierzchnia zjazdów z 

brukowej kostki betonowej bezfazowej ograniczona krawężnikiem betonowym 

15/30cm. Na włączeniu do drogi wewnętrznej krawężnik betonowy 20/30 na ławie 

betonowej z oporem (krawężnik obniżony, h=4cm), 

• budowę zjazdu indywidualnego do garażu podziemnego szerokości 5,5m. 

Nawierzchnia zjazdu z brukowej kostki betonowej bezfazowej ograniczona 

krawężnikiem betonowym 15/30cm. Na włączeniu do drogi wewnętrznej krawężnik 

betonowy 20/30 na ławie betonowej z oporem (krawężnik obniżony, h=4cm). 

 

4.2. Rozwiązanie wysokościowe  

Projektowane rozwiązanie wysokościowe przedstawiono w części rysunkowej 

opracowania.  

Projektowany zjazd należy wykonać w dowiązaniu do istniejących rzędnych 

wysokościowych krawędzi jezdni ul. Aleja Pokoju.  

Rozwiązanie wysokościowe dla powyższego układu komunikacyjnego zostało 

uwarunkowane następującymi czynnikami: 

- istniejącymi rzędnymi wysokościowymi krawędzi jezdni ulicy Aleja Pokoju, 
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- zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu, 

- dopuszczalnymi spadkami podłużnymi, które wynoszą odpowiednio:  

• przebudowywany zjazd publiczny – spadek podłużny w kierunku działki 

Inwestora 0,030;  0,023  

• droga wewnętrzna – spadki podłużne zawierają się w przedziale: 0,007 – 0,023. 

Wyokrąglenia spadków łukami pionowymi o promieniach R=600m. 

 

Spadek poprzeczny zjazdu na włączeniu do Alei Pokoju zgodny z istniejącym spadkiem 

podłużnym ulicy, na pozostałym odcinku daszkowy 2,0%. 

Spadek poprzeczny drogi wewnętrznej daszkowy 2,0%.  

 

4.3. Konstrukcja nawierzchni 

      Przyjęto następujące założenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni: 

- kategoria ruchu KR3, 

- warunki wodne przeciętne, 

- grunty podłoża bardzo wysadzinowe.  

Istniejące podłoże zaklasyfikowano do grupy nośności podłoża G4. Wymagana grubość 

nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru 70cm. Konieczne 

jest doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 charakteryzującej się wskaźnikiem 

zagęszczenia Is=1,0 i wtórnym modułem odkształcenia E2=100MPa.  

Z uwagi na powyższe zaprojektowano konstrukcję nawierzchni według Dz. U. Nr 43 poz. 

430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 1999r. : 

 

Konstrukcja przebudowywanego zjazdu publicznego, drogi wewnętrznej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 35/50 wg WT-2 2014  gr. 4cm  

- skropienie emulsją asfaltową wg WT-2 2016    

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 wg WT-2 2014 gr. 5cm  

- skropienie emulsją asfaltową wg WT-2 2016 

- podbudowa zasadnicza z betonu  asfaltowego AC22P 35/50 wg WT-2 2014 gr. 7cm 

- skropienie emulsją asfaltową wg WT-2 2016 

- E2 ≥ 160 MPa 

- podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 gr. 20cm 

- E2 ≥ 100 MPa 
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- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% wg WT-4 gr. 28cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu  

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥20% gr. 40cm 

- podłoże doprowadzone do E2 ≥ 25 MPa           

                                 Łącznie  gr. 104cm 

Proj. gr. 104cm >  70cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności. 

 

Konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych, przejazdu rowerowego: 

- brukowa kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego   gr. 10cm  

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4      gr. 3cm 

- E2 ≥ 160 MPa 

- podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 gr. 20cm 

- E2 ≥ 100 MPa 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% wg WT-4 gr. 28cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu  

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥20% gr. 40cm 

- podłoże doprowadzone do E2 ≥ 25 MPa           

                                 Łącznie  gr. 101cm 

Proj. gr. 101cm >  70cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności. 

 

Konstrukcja zjazdów publicznych, indywidualnego, miejsc postojowych: 

- brukowa kostka betonowa wibroprasowana      gr. 8cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4      gr. 3cm 

- E2 ≥ 130 MPa 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20cm 

- E2 ≥ 80 MPa 

- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu  

niewysadziniwego o CBR ≥ 25%      gr. 55cm 

- podłoże doprowadzone do E2 ≥ 25 MPa    Łącznie gr. 86cm 

 

 

Konstrukcja chodnika: 

- brukowa kostka betonowa wibroprasowana      gr. 6cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4      gr. 3cm 
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm  gr. 15cm 

- wzmocnienie podłoża z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm  gr. 20cm 

- warstwa odcinająca z piasku drobnoziarnistego     gr. 10cm  

Łącznie gr. 54cm 

Konstrukcja ścieżki rowerowej: 

- asfalt lany modyfikowany MA11PMB 25/55-60 wg WT-2 2014  gr. 4cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm  gr. 15cm 

- wzmocnienie podłoża z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm  gr. 25cm 

- warstwa odcinająca z piasku drobnoziarnistego     gr. 10cm  

Łącznie gr. 54cm 

  

Roboty zimne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi samochodowe 

roboty ziemne. 

Konstrukcję korpusu przebudowywanego zjazdu, drogi wewnętrznej, zjazdów 

publicznych, indywidualnego, miejsc postojowych, chodnika i ścieżki rowerowej należy 

wykonywać warstwami odpowiednio je zagęszczając. Podłoże gruntowe przed ułożeniem 

konstrukcji nawierzchni należy zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi samochodowe 

roboty ziemne. 

Na podstawie analizy warunków gruntowo – wodnych przyjęto założenie, że istniejące 

podłoże po wykorytowaniu i dogęszczeniu będzie spełniało wymagania jak dla podłoża G4: 

E2 ≥ 25 MPa. 

Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji należy wykonać badania nośności 

podłoża płytą VSS. W przypadku, jeżeli na danym odcinku powyższe wymaganie nośności 

nie będzie spełnione, należy ulepszyć podłoże poprzez wykonanie stabilizacji metodą „na 

miejscu”. Stabilizację można wykonać przy pomocy wapna, cementu lub innego środka 

chemicznego (np. Tefra 15). Rodzaj i ilość środka oraz grubość stabilizowanej warstwy ustali 

Wykonawca, w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie powyższych wymagań. 

    

4.4. Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchni projektowanego układu komunikacyjnego zostanie 

zapewnione poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych studzienek 

wodościekowych. Podłączenie studzienek wodościekowych do odbiornika wg projektu 

branżowego. 
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4.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nawierzchnię przebudowywanego 

zjazdu, drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, zjazdów publicznych, indywidualnego, 

chodników, ścieżki rowerowej oraz ukształtowaniu terenu na działkach Inwestora.  

Nadmiar ziemi należy rozplanować po działkach Inwestora lub odwieź na odkład w 

miejsce wskazane przez Inwestora.  

Ze względu na występujące w podłożu grunty wysadzinowe, nie ma możliwości ich 

wykorzystania do wbudowania w nasypy. Nasypy wykonać z gruntów zagęszczalnych, 

niewysadzinowych.  

Zasyp rozkopów pod sieci uzbrojenia podziemnego pod projektowanymi ciągami 

komunikacyjnymi wykonać z gruntów zagęszczalnych, niewysadzinowych zapewniających 

uzyskanie na podłożu pod drogowe warstwy konstrukcyjne parametrów zgodnych z normą 

PN-S-02205:1998.  

Wszelkie roboty zimne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi 

samochodowe roboty ziemne. 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie! 

W czasie prowadzenia robót nie wolno doprowadzić do zawilgocenia gruntu 

rodzimego! W przypadku uplastycznienia gruntu rodzimego (a także rodzimy grunt w 

stanie plastycznym) należy usunąć i zastąpić gruntem zagęszczalnym, 

niewysadzinowym.  

 

 

 

          OPRACOWAŁ: 

 

 


