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Opis do projektu drogowego dla inwestycji p.n.: 

”Budowa układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej na 

odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Zakopiańska, Poronińska, 

Taklińskiego i ulic: Zakopiańska, Opatkowicka, Ważewskiego wraz 

z budową odrębnego tunelu pieszo-rowerowego pod jezdnią ul. 

Zakopiańskiej w ciągu ulic Taklińskiego, Poronińskiej wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową 

kolidującej infrastruktury technicznej wraz z budową chodnika 

wzdłuż ul. Smoleńskiego i ul. Taklińskiego”. 

 

1. Podstawa opracowania 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu układu drogowego z 

włączeniem do ul. Zakopiańskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic: 

Zakopiańska, Poronińska, Taklińskiego i ulic: Zakopiańska, Opatkowicka, Ważewskiego 

wraz z budową odrębnego tunelu pieszo-rowerowego pod jezdnią ul. Zakopiańskiej w 

ciągu ulic Taklińskiego, Poronińskiej wraz z budową niezbędnej infrastruktury 

technicznej oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej wraz z budową 

chodnika wzdłuż ul. Smoleńskiego i ul. Taklińskiego. 

   

2. Dane wyjściowe 

 Podkład geodezyjny 

 Wizja w terenie 

 Koncepcja układu drogowego 

 Dokumentacja geotechniczna 

 

3. Stan istniejący 

Ul. Zakopiańska jest drogą umożliwiającą wjazd na autostradę A4 oraz zjazd z 

niej. Ul. Zakopiańska jest drogą dwujezdniową, gdzie jezdnie oddzielone są pasem 

zieleni z barierami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miejscami oddzielona jest 

ekranami akustycznymi od infrastruktury pieszej, rowerowej oraz zabudowań. W stanie 
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istniejącym krzyżuje się z ul. Poronińską i ul. Taklińskiego w jednym poziomie. Jest to 

skrzyżowanie zwykłe skanalizowane, na którym występuje sygnalizacja świetlna.  

Skrzyżowanie ul. Dębskiego i Taklińskiego jest skrzyżowaniem zwykłym 

trójwlotowym. Po południowej stronie ul. Poronińskiej występuje zatoka autobusowa 

oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Ul. Poronińska krzyżuje się z ul. 

Smoleńskiego tworząc skrzyżowanie trójwlotowe, na środku której zlokalizowana jest 

zazieleniona wyspa o nieregularnym kształcie. 

Wokół ulic Dębskiego, Taklińskiego, Poronińskiej i Smoleńskiego występuje 

zabudowa mieszkaniowa, poza obszarem na południe od Poronińskiej i na zachód od 

Smoleńskiego, gdzie teren porośnięty jest trawą i występują na nim drzewa i krzewy. 

Teren opada w kierunku południowo-zachodnim.  

 

4. Stan projektowany 

4.1. Sytuacja 

4.1.1. Odcinek A-B 

Odcinek A-B stanowi drogę dwupasową dwukierunkową przebiegającą pod ul. 

Zakopiańską. W km 0+000.00 zaprojektowano rondo czterowlotowe, którego promień 

zewnętrzny wynosi R=18.0m. Jezdnia wokół ronda ma szerokość 5.0m i od 

zazielenionej wyspy środkowej oddzielona jest pierścieniem o szerokości 2.5m. Na 

każdym wlocie zaprojektowano przejścia dla pieszych. Wyspy na wlotach 

zaprojektowano jako zazielenione wyposażone w wybrukowania. Wlot zachodni stanowi 

odcinek I-A, wlot północny stanowi odcinek A-J a wlot wschodni odcinek A-K. Odcinek 

A-B stanowi wlot południowy ronda, który następnie odbija na zachód. Szerokości 

pasów wynoszą 4.0m. Po północnej stronie odcinka zaprojektowano chodnik o 

szerokości 2.0m. W km około 0+035.00 zaprojektowano po północno-zachodniej stronie 

zjazd na ciąg pieszo-rowerowy. W km 0+022.86 – 0+030.83 zaprojektowano łuk 

poziomy o promieniu R=200.0m a w km 0+049.22 – 0+113.99 łuk o promieniu R=70.0m. 

Następnie droga przebiega pod ul. Zakopiańską w km około 0+110.00 – 0+150.00. Za 

tunelem droga odbija na północ. W km  0+160.43 – 0+227.65  zaprojektowano łuk 

poziomy o wartości R=80.0m, a w km 0+240.56 – 0+279.56 łuk o wartości R=70.0m, 

gdzie znajdować się będzie rondo trójwlotowe o takich samych parametrach, jak 

poprzednie. Odcinek A-B stanowi wlot południowy, odcinek D-B wlot wschodni a odcinek 
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C-B wlot północny. Dodatkowo zaprojektowano przed rondem dodatkowy pas do skrętu 

w prawo na łącznicę D-B (bypass). 

 

4.1.2. Odcinek C-B 

Odcinek C-B stanowi przebudowywany fragment ul. Dębskiego oraz odcinek 

łączący tę ulicę z nowoprojektowaną łącznicą. Jest drogą dwupasową dwukierunkową o 

szerokości pasów 3.5m, wyposażoną w obustronne chodniki o szerokości 2.0m. 

Rozpoczyna się od ul. Dębskiego, gdzie następnie odbija na północ łukiem poziomym o 

promieniu R=220.0m w km 0+000.00 – 0+009.93 oraz łukiem o promieniu R=53.0m w 

km 0+009.93 – 0+031.16. W km 0+018.00 oraz 0+030.00 po stronie północnej 

znajdować się będą zjazdy indywidualne. W km 0+058.59 zaprojektowano rondo 

czterowlotowe, którego promień zewnętrzny wynosi R=18.0m. Jezdnia wokół ronda ma 

szerokość 5.0m i od zazielenionej wyspy środkowej oddzielona jest pierścieniem o 

szerokości 2.5m. Na każdym wlocie zaprojektowano przejścia dla pieszych. Wlot 

północny i południowy stanowi odcinek C-B, wlot zachodni i wschodni odcinek G-H. Za 

rondem po obu stronach drogi zaprojektowano zatoki autobusowe o szerokości 3.0m i 

długości zatrzymania 20.0m. W km 0+126.07 – 0+127.97 zaprojektowano łuk poziomy o 

promieniu R=50.0m a w km 0+166.26 – 0+170.76 łuk poziomy o promieniu R=12.0m. W 

km 0+168.00 po wschodniej stronie zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny. Odcinek kończy 

się rondem trójwlotowym o takich samych parametrach jak poprzednie. Odcinek C-B 

stanowi wlot północny, odcinek A-B wlot południowy a wlot wschodni – odcinek D-B.  

 

4.1.1. Odcinek G-H 

Odcinek G-H stanowi przebudowę ul. Taklińskiego i ul. Kłuszyńskiej. Jest drogą 

dwupasową dwukierunkową o szerokości pasów 3.0m. W km 0+041.03 zaprojektowano 

skrzyżowanie z ul. Dębskiego w postaci czterowlotowego ronda, którego promień 

zewnętrzny wynosi R=18.0m. Jezdnia wokół ronda ma szerokość 5.0m i od 

zazielenionej wyspy środkowej oddzielona jest pierścieniem o szerokości 2.5m. Na 

każdym wlocie zaprojektowano przejścia dla pieszych. Przy drodze na całej długości po 

południowej stronie zlokalizowany jest chodnik o szerokości 2.0m natomiast po 

północnej stronie chodnik występuje tylko w obrębie ronda w km 0+025.03 – 0+100.80 

oraz w km 0+181.05 – 0+215.30, gdzie zostały zaprojektowane poszerzenia na łuku. W 

km 0+100.80 – 0+181.05 przeprojektowano południową krawędź ul. Taklińskiego a w 
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km 0+221.89 – 0+293.89 wschodnią krawędź ul. Kłuszyńskiej. Zaprojektowano szereg 

zjazdów indywidualnych w km 0+022.00 po obu stronach jezdni, w km 0+082.00 po 

północnej stronie projektowanej drogi, a następnie po południowej stronie w km 

0+086.00, 0+101.00, 0+107.00, 0+137.00, 0+147.00 oraz 0+202.00. W km 0+290.00 

zaprojektowano wjazd na ścieżkę rowerową o szerokości 2.0m, która dalej odbija na 

południe wzdłuż ul. Zakopiańskiej razem z chodnikiem. W km 0+064.70 – 0+081.45 

zaprojektowano łuk poziomy o promieniu R=50.0m, w km 0+113.02 – 0+163.10 łuk o 

promieniu R=110.0m, w km 0+198.63 – 0+214.58 łuk o promieniu 15.5m oraz w km 

0+272.14 – 293.89 łuk o promieniu R=203.0m. 

 

4.1.2. Odcinek D-B 

Odcinek D-B stanowi łącznicę bezpośrednią ul. Zakopiańskiej usytuowaną na 

zachód od niej. Odcinek rozpoczyna się od strony ul. Zakopiańskiej i jest drogą 

dwupasową dwukierunkową o szerokości pasów 5.0m oddzielonych od siebie pasem 

dzielącym o szerokości 2.5m oraz wyposażoną w obustronne chodniki o szerokości 

2.0m każdy. W km 0+025.09 – 0+045.07 zaprojektowano łuk poziomy o promieniu 

R=57.5m. W km 0+052.00 po stronie północnej zaprojektowano zjazd na ciąg pieszo-

jezdny, który dalej jest droga dwupasową o szerokości pasów 5.0m. W km 0+086.79 – 

0+092.74 zaprojektowano kolejny łuk poziomy o promieniu R=12.0m. Odcinek kończy 

się rondem trójwlotowym, którego promień zewnętrzny wynosi R=18.0m. Jezdnia wokół 

ronda ma szerokość 5.0m i od zazielenionej wyspy środkowej oddzielona jest 

pierścieniem o szerokości 2.5m. Na każdym wlocie zaprojektowano przejścia dla 

pieszych. Wyspy na wlotach zaprojektowano jako zazielenione wyposażone w 

wybrukowania. Odcinek D-C stanowi wlot wschodni, odcinek C-B odcinek północny a 

odcinek A-B odcinek południowy. 

 

4.1.3. Odcinek I-A 

Odcinek stanowi drugą łącznicę bezpośrednią ul. Zakopiańskiej usytuowaną na 

wschód od niej. Rozpoczyna się od strony ul. Zakopiańskiej i jest drogą dwupasową 

dwukierunkową o szerokości pasów 5.0m oddzielonych od siebie wyspą dzielącą o 

szerokości 2.5m. W km 0+075.99 – 0+081.94 zaprojektowano łuk poziomy o promieniu 

R=12.0m. Odcinek kończy się rondem czterowlotowym, którego promień zewnętrzny 

wynosi R=18.0m. Jezdnia wokół ronda ma szerokość 5.0m i od zazielenionej wyspy 



Opis do proj. drogowego dla 

„Budowy układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej” 

A R G   PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O. O. 

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a,  

tel.: (12) 418 05 60, 61, 62  fax: (12) 418 18 22, e-mail: biuro@arg.krakow.pl 

5 

środkowej oddzielona jest pierścieniem o szerokości 2.5m. Na każdym wlocie 

zaprojektowano przejścia dla pieszych. Wyspy na wlotach zaprojektowano jako 

zazielenione wyposażone w wybrukowania. Odcinek I-A jest wschodnim wlotem ronda, 

odcinek A-K zachodnim, odcinek A-J (według odrębnego opracowania) północnym i 

odcinek A-B południowym. 

 

4.1.4. Odcinek A-J 

Odcinek A-J stanowi północny wlot ronda zlokalizowanego na zachód od ul. 

Zakopiańskiej. Jest odcinkiem projektowanym według odrębnego opracowania. 

 

4.1.5. Odcinek A-K 

Odcinek A-K jest odcinkiem łączącym nowoprojektowaną łącznicę z ul. 

Smoleńskiego. Rozpoczyna się rondem czterowlotowym, którego promień zewnętrzny 

wynosi R=18.0m. Jezdnia wokół ronda ma szerokość 5.0m i od zazielenionej wyspy 

środkowej oddzielona jest pierścieniem o szerokości 2.5m. Na każdym wlocie 

zaprojektowano przejścia dla pieszych. Wyspy na wlotach zaprojektowano jako 

zazielenione wyposażone w wybrukowania. Odcinek A-K stanowi wlot wschodni, 

odcinek A-J północny, odcinek A-B południowy a odcinek I-A zachodni. Dalej odcinek A-

K biegnie na wschód. Jest drogą dwupasowa dwukierunkowa o szerokości pasów 3.5m, 

wyposażoną w obustronne chodniki o szerokości 2.0m każdy. W km 0+019.03 – 

0+024.98 zaprojektowano łuk poziomy o promieniu R=12.0m, w km 0+063.09 – 

0+106.21 łuk o promieniu R=100.0m a w km 0+222.28 – 0+251.00 łuk o promieniu 

R=150.0m. Po stronie północnej zaprojektowano zatokę autobusową o szerokości 3.0m 

w km ok 0+230.00 – 0+290.00. Następnie w km 0+292.67 – 0+314.78 zaprojektowano 

łuk poziomy o promieniu R=17.0m i dalej droga biegnie na południe po śladzie 

istniejącej ul. Smoleńskiego. W km 0+301.63 od strony północnej włącza się odcinek Ł-

M tworząc skrzyżowanie trójwlotowe wyposażone w przejścia dla pieszych na każdym 

wlocie. W km 0+222.28 – 0+301.63 zaprojektowano pas do skrętu w lewo. W km 

0+321.14 kończy się chodnik znajdujący się po wschodniej stronie drogi. W km 

0+300.00 – 0+360.00 zaprojektowano po zachodniej stronie drogi zatokę autobusową o 

szerokości 3.0m. W km 0+335.00 po wschodniej stronie zaprojektowano zjazd 

indywidualny. W km 0+342.00 chodnik po zachodniej stronie rozwidla się na zachód 

umożliwiając dostęp do ciągu pieszo-jezdnego. 
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4.1.6. Odcinek K-L 

Odcinek K-L stanowi przedłużenie odcinka A-K. Wschodnia krawędź drogi 

biegnie po śladzie istniejącej, natomiast po zachodniej stronie zaprojektowano chodnik o 

szerokości 2.0m. Zaprojektowano szereg zjazdów w km 0+033.00, 0+076.00, 0+089.00, 

0+110.00, 0+120.00. W km 0+234.23 kończy się projektowany chodnik i dalej odcinek 

dowiązano do istniejącej ul. Smoleńskiego.  

 

4.1.7. Odcinek Ł-M 

Odcinek Ł-M stanowi przebudowywaną ul. Smoleńskiego. Rozpoczyna się 

włączeniem w odcinek A-K i dalej biegnie na północ. Jest drogą dwupasową 

dwukierunkową o szerokości pasów 3.5m i obustronnymi chodnikami o szerokości 2.0m. 

W km 0+005.69 – 0+059.17 zaprojektowano łuk poziomy o promieniu R=100.0m, w km 

0+058.17 – 0+106.05 łuk o promieniu R=153.50, w km 0+130.62 – 0+151.45 łuk o 

promieniu R=50.0m, w km 0+179.72 – 0+188.04 łuk o promieniu R=50.0m, w km 

0+221.22 – 0+234.11 łuk o promieniu 36.7m. Zjazdy indywidualne zaprojektowano po 

wschodniej stronie drogi w km 0+033.00, w km 0+038.00, w km 0+089.00, w km 

0+200.00. W km 0+084.00 – 0+150.00 zaprojektowano zatokę autobusową po 

zachodniej stronie drogi o szerokości 3.0m. W km 0+165.60 zaprojektowano 

skrzyżowanie z ul. Poronińską w postaci trójwlotowego ronda, którego promień 

zewnętrzny wynosi R=15.0m. Jezdnia wokół ronda ma szerokość 5.0m i od 

zazielenionej wyspy środkowej oddzielona jest pierścieniem o szerokości 2.5m. Na 

każdym wlocie zaprojektowano przejścia dla pieszych. Wyspy na wlotach 

zaprojektowano jako zazielenione wyposażone w wybrukowania. Odcinek Ł-M stanowi 

wlot północny i południowy ronda a odcinek N-O (przebudowywana część ul. 

Poronińskiej) wlot zachodni. W km 0+200.00 – 0+208.00 zaprojektowano dodatkowe 

wybrukowanie ułatwiające skręt w lewo ze zjazdu zlokalizowanego po wschodniej 

stronie. 

 

4.1.8. Odcinek N-O 

Odcinek N-O stanowi przebudowywaną część ul. Poronińskiej wyposażony w 

chodnik jednostronny od strony północnej o szerokości 2.0m. W km 0+006.83 – 

0+015.18 zaprojektowano łuk poziomy o promieniu R=50.0m, w km 0+039.05 – 
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0+047.27 łuk o promieniu 55.5m a w km 0+065.81 – 0+067.83 łuk o promieniu 

R=12.0m. W km około 0+046.00 zaprojektowano zjazd indywidualny po południowej 

stronie drogi a po północnej zjazd na ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3.5m. W km 

0+026.00 – 0+048.00 zaprojektowano wyspę i wybrukowanie ułatwiające wyjazd z obu 

zjazdów. Odcinek kończy się rondem trójwlotowym, którego promień zewnętrzny wynosi 

R=15.0m. Jezdnia wokół ronda ma szerokość 5.0m i od zazielenionej wyspy środkowej 

oddzielona jest pierścieniem o szerokości 2.5m. Na każdym wlocie zaprojektowano 

przejścia dla pieszych. Wyspy na wlotach zaprojektowano jako zazielenione 

wyposażone w wybrukowania. Odcinek N-O stanowi wlot zachodni a odcinek Ł-M 

odcinek północny i południowy. 

 

4.1.9. Ul. Zakopiańska 

Zaprojektowano chodnik z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów 

przez łącznice umożliwiające zjazd z autostrady A4 na ul. Zakopiańską, pomiędzy 

którymi usytuowano wyspę azylu. Chodnik od strony zachodniej umożliwia dojście do 

drogi biegnącej wzdłuż ul. Zakopiańskiej, która na długości około 115m jest 

przebudowywana. Szerokość jezdni wynosi 3.5m, po obu stronach występują pobocza o 

szerokości 0.75m a po wschodniej stronie zaprojektowano ekrany akustyczne od km 

0+020.00 do km 0+270.00. Przebudowa ma na celu umożliwienie zaprojektowania 

kolejnego pasa na ul. Zakopiańskiej od strony zachodniej. W km 0+210.00 wzdłuż ul. 

Zakopiańskiej biegnie ścieżka rowerowa oraz chodnik, które w km 0+320.00 krzyżują się 

z nią za pomocą tunelu umożliwiającego przejście pieszych i przejazd rowerzystów na 

wschodnią stronę ul. Zakopiańskiej. Po obu stronach zaprojektowano schody. W km 

0+250.00 – 0+300.00 po zachodniej stronie zaprojektowano zatokę autobusową. 

Następnie zewnętrzne pasy przy ul. Zakopiańskiej po obu jej stronach przechodzą w 

pasy włączania i wyłączania z łącznic, będących odcinkami I-A oraz D-B.   

 

4.2. Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie 

Zaprojektowano rozwiązanie wysokościowe przedmiotowego terenu, które 

dostosowane zostało do projektowanego zagospodarowania oraz do istniejących 

rzędnych terenu.  Rozwiązanie wysokościowe dróg projektowano w taki sposób aby 

zapewnić odpływ wód opadowych do projektowanych wpustów ulicznych. W ramach 

inwestycji zaprojektowano studzienki wodościekowe zbierające wodę z jezdni. 
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4.2.1. Odcinek A-B 

Odcinek A-B stanowi drogę umożliwiającą przejazd na drugą stronę ul. 

Zakopiańskiej za pomocą tunelu. Podłużny spadek minimalny będący spadkiem w 

tunelu wynosi 0.50% a maksymalny spadek – występujący po obu stronach tunelu – 

5.00%. Zaprojektowano łuki pionowe w km 0+038.01 – 0+051.98 o promieniu 

R=700.0m, w km 0+081.79 – 0+106.76 o promieniu R=500.0m, w km 0+150.81 – 

0+173.28 o promieniu R=500.0m oraz w km 0+227.53 – 0+241.50 o promieniu 

R=700.0m.  

 

4.2.2. Odcinek C-B 

Minimalny spadek podłużny wynosi 0.03% a maksymalny 2.50%. Zaprojektowano 

na długości odcinka jeden łuk pionowy w km 0+035.17 – 0+042.67 o promieniu 

R=300.0m. 

 

4.2.3. Odcinek G-H 

Na odcinku G-H minimalny spadek podłużny wynosi 0.50% a maksymalny 2.00%. 

Zaprojektowano dwa łuki pionowe w km 0+028.91 – 0+037.16 o promieniu R=300.0m 

oraz w km 0+078.14 – 0+087.14 o promieniu R=600.0m. 

 

4.2.4. Odcinek D-B 

Minimalny spadek podłużny wynosi 1.50% a maksymalny 2.00%. Zaprojektowano 

dwa łuki pionowe w km 0+012.36 – 0+015.00 o promieniu R=600.0m oraz w km 

0+071.00 – 0+091.99 o promieniu R=600.0m. 

 

4.2.5. Odcinek I-A 

Minimalny spadek podłużny wynosi 1.89% a maksymalny 2.50%. Zaprojektowano 

dwa łuki pionowe w km 0+012.00 – 0+015.65 o promieniu R=600.0m oraz w km 

0+029.38 – 0+032.38 o promieniu R=600.0m. 

 

4.2.6. Odcinek A-K 

Na odcinku A-K minimalny spadek podłużny wynosi 1.20% a maksymalny 3.00%. 

Zaprojektowano łuki pionowe w km 0+022.28 – 0+029.77 o promieniu R=150.0m, w km 
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0+060.08 – 0+073.58 o promieniu R=300.0m, w km 0+263.96 – 0+273.95 o promieniu 

R=1000.0m, w km 0+333.79 – 0+346.78 o promieniu R=1000.0m. 

 

4.2.7. Odcinek Ł-M 

Minimalny spadek podłużny wynosi 2.00% a maksymalny 3.32%. Zaprojektowano 

jeden łuk pionowy w km 0+005.36 – 0+107.84 o promieniu R=2500.0m.  

 

4.2.8. Odcinek N-O 

Na odcinku zaprojektowano dwa spadki o wartości 0.75% oraz 2.01%. 

Zaprojektowano między nimi jeden łuk pionowy w km 0+050.43 – 0+066.99 o promieniu 

R=600.0m. 

 

5. Przekrój konstrukcyjny 

Na potrzeby projektu wykonano odwiert istniejącej nawierzchni, który posłużył do 

opracowania konstrukcji projektowanej nawierzchni jezdni. 

 Grupę nośności podłoża określono jako G3. Kategorię ruchu przyjęto na 

prognozowanych natężeń ruchu jako: 

 KR6 – ul. Zakopiańska oraz łącznice, 

 KR4 – ul. Dębskiego, Taklińskiego, Kłuszyńskiej, Poronińskiej, Smoleńskiego 

oraz nowobudowanych dróg. 

 

[1] Nawierzchnia ul. Zakopiańskiej oraz łącznic – KR6: 

  4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; 

  8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; 

 16 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego; 

       20 cm      - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3;  

       20 cm      - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym;  

       25 cm   - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥20%;  

        93 cm  RAZEM 
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[2] Nawierzchnia ul. Dębskiego, Taklińskiego, Kłuszyńskiej, Poronińskiej, Smoleńskiego 

oraz nowobudowanych dróg  – KR4: 

  4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; 

  6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; 

 10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego; 

       20 cm      - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3;  

       20 cm      - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym;  

       25 cm   - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥20%;  

        85 cm  RAZEM 

 

[3] Frezowanie nawierzchni i wykonanie nakładki: 

  4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; 

  6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; 

  - siatka szklano-węglowa o wytrzymałości > 200x120MPa, fabrycznie 

wstępnie powlekana asfaltem; 

  - sfrezowana istniejąca nawierzchnia na głębokość 10cm 

        10 cm  RAZEM 

 

[4] Nawierzchnia na zatokach autobusowych: 

  22 cm - beton cementowy C35/45 (B45) w kolorze czerwonym i olejoodporny z 

plastyfikatorem, dylatowany i dyblowany, zbrojony siatką fi 8mm w 

rozstawie 8x8cm; 

  15 cm - podbudowa z chudego betonu cementowego C8/10 (B10); 

       10 cm      - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3; 

       20 cm      - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym; 

       25 cm   - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥20%; 

        92 cm  RAZEM 
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[5] Nawierzchnia na wybrukowaniach: 

  18 cm - warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej gr. 18cm; 

  4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4; 

       20 cm      - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3;  

       20 cm      - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym;  

       25 cm   - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥20%;  

        87 cm  RAZEM 

 

[6] Nawierzchnia na zjazdach i ciągach pieszo jezdnych: 

  8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej; 

  3 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4; 

  20cm - podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie; 

  20cm - podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie; 

        51 cm  RAZEM 

 

[7] Nawierzchnia na chodnikach: 

  6 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej; 

  3 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4; 

  20cm - podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie; 

  20cm - podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie; 

        49 cm  RAZEM 

 

[8] Nawierzchnia na ścieżkach rowerowych: 

 3 cm - nawierzchnia bitumiczna – beton asfaltowy barwiony w masie na kolor 

czerwony; 

  23cm - podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie; 
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  23cm - podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie; 

        49 cm  RAZEM 

 

Pobocza – nawierzchnia ulepszona z kruszywa grubości 15cm. 

 

Krawędzie dróg zaprojektowano z krawężników kamiennych 20/30 na podsypce 

cementowo piaskowej 1:4 o grubości 4cm i ławie betonowej z betonu C12/15 o grubości 

15cm. Odkrycie krawężników zaprojektowano o wartości 12cm. W miejscu spływu wód 

zaprojektowano krawężniki kamienne 20/30 ze ściekiem z 2 rzędów kostki kamiennej 

10x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm i ławie z betonu C12/15 

o grubości 15cm. Na krawędzi projektowanych chodników zaprojektowano obrzeża 

betonowe 8/30 na ławie z oporem z betonu C12/15 grubości 10cm. 

 

6. Uwagi końcowe 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

nr 839 z dnia 24.11.1998 Dz.U. nr 126 ustalono geotechniczne warunki 

posadowienia obiektu w pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 Projekt wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst jednolity z 

dnia 29.01.2016r Dz. U. poz. 124. 

 Po wykorytowaniu, należy sprawdzić nośność podłoża, w przypadku braku 

nośności należy doprowadzić do wymaganej normowo nośności podłoża. 

  Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni należy zdjąć warstwę gleby - zgodnie 

z dokumentacją geotechniczną.  

 Podłoże pod nawierzchnię należy zagęścić zgodnie z normą "Roboty ziemne".  

 Bezwzględnie przy wykonywaniu robót ziemnych nie wolno dopuścić do 

zawilgocenia podłoża w miejscach występowania gruntów pylastych. 

 Nasypy należy wykonywać z gruntów zagęszczalnych. 

 Wszystkie materiały powinny odznaczać sie właściwościami mrozoodpornymi. 


