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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporządzono na podstawie:

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 2016,nr 0, poz. 124, z późń. zmianami),

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016,nr 0, poz. 290, z późn.

zmianami),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, nr 0, poz. 460,

z późn. zmianami),

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

[6] Norma PN-84-S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego,

[7] PN-S-02205: 1998. Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania,

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do

zarządzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r.,

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[10] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli,

[11] Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500,

[12] Uzgodnienia z Inwestorem,

[13] Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego,

[14] Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wydane przez TAURON Dystrybucja S.A., pismo

znak TD/OKR/OMD/2017-06-08/0000023 z dnia 08.06.2017 r.

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53

31-586 Kraków
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa pasa do skrętu w prawo z ulicy Stanisława Kłosowskie-

go do ulicy Mieczysława Medweckiego na działkach nr 274/3, 275 obr. 7 Nowa Huta

w miejscowości Kraków.

4. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót branży drogowej obejmuje:

 budowę pasa do skrętu w prawo,

 wymianę warstwy ścieralnej istniejącej konstrukcji łącznika między ulicą Kłosowskiego

a ulicą Medweckiego.

5. STAN ISTNIEJĄCY

Projektowana inwestycja położona jest w północno - wschodniej części miasta Kraków, woje-

wództwo małopolskie.

Na przedmiotowym terenie sporządzany jest Miejscowy Planu Zagospodarowania Terenu "Czy-

żyny - Os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego".

Ulica Stanisława Kłosowskiego w stanie istniejącym zapewnia obsługę osiedli zlokalizowanych

wzdłuż jej biegu. Ulica jest jednojezdniowa, dwupasowa. Posiada nawierzchnię bitumiczną o sze-

rokości ok. 6,00 - 6,30 m. W jej ciągu zlokalizowano liczne zatoki parkingowe.

Ulica Mieczysława Medweckiego w stanie istniejącym jest dwujezdniowa, dwupasowa. Posiada

jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 7,00 - 7,30 m oddzielone pasem zieleni

o szerokości 10,00 - 11,00 m. W jej ciągu zlokalizowano obustronnie chodniki oraz ścieżki rowero-

we. Chodnik wykonano z betonowej kostki brukowej kolor szarego, natomiast ścieżkę rowerową -

z kostki koloru czerwonego.

Ulice są oświetlone.

Obecne odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spływ wód opadowych spadkami podłuż-

nymi i poprzecznymi do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Projektowana inwestycja graniczy:

 od strony północnej - z osiedlem 2 Pułku Lotniczego,

 od strony południowej - z aleją Jana Pawła II,

 od strony zachodniej - z ulicą Izydora Stella - Sawickiego,

 od strony wschodniej - z ulicą Marii Dąbrowskiej.



5

W obszarze terenu objętego niniejszym opracowaniem występują sieci:

 teletechniczne,

 elektroenergetyczne,

 kanalizacyjne.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Projekt przewiduje budowę pasa do prawoskrętu z ulicy Kłosowskiego do ulicy Medweckiego

na działkach nr 274/3 i 275 obr. 7 Nowa Huta w miejscowości Kraków.

Projektowany pas będzie posiadać nawierzchnię o szerokości 3,55 m wykonaną z betonu asfal-

towego. Pas będzie stanowił poszerzenie istniejącego łącznika pomiędzy ul. Kłosowskiego,

a ul. Medweckiego. Krawędź pasa zostanie wyokrąglona przy użyciu łuków o promieniach R= 8 m

i R= 9 m. Nawierzchnia pasa zostanie płynnie połączona z istniejącą nawierzchnią łącznika oraz od-

dzielona od nawierzchni chodnika oraz zieleńca betonowym krawężnikiem 20x30. Projekt przewi-

duje także wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej o długości analogicznej do istnieją-

cego obecnie ścieku.

Projekt zakłada także wykonanie odtworzenia, po wcześniejszym sfrezowaniu, warstwy ście-

ralnej na szerokości istniejącego łącznika.

W ramach projektu wykonany zostanie także bezpiecznik o powierzchni ok. 6,14 m2 z betono-

wych płyt chodnikowych oraz pas medialny o powierzchni ok. 1,40 m2 z betonowej kostki integra-

cyjnej.

Projektowany układ przedstawiono na rysunku nr D-2 Plan sytuacyjny.

6.2. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE

Spadek podłużny projektowanego układu zostanie dostosowany do istniejącego. Wartości

spadków kształtują się w przedziale 0,30% - 2,40%.

Spadek poprzeczny projektowanego pasa wynosi 2%. Krawędzie na przecięciu łącznika

i ul. Kłosowskiego/ ul. Medweckiego należy dostosować do stanu istniejącego.

Krawężniki przewidziane w projekcie zostaną wbudowane na wysokość:

 12 cm - na połączeniu pasa z bezpiecznikiem i z zieleńcem,

 2 cm - na połączeniu z chodnikiem,

 0 cm - na połączeniu ze ścieżką rowerową.

Projektowane obrzeża zostaną wyniesione na wysokość h= +5 cm.
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6.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektowane przekroje normalne i konstrukcje projektowanych nawierzchni przedstawiono

na rys. nr D-3.

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z [8].

Dla projektowanego pasa oraz dla nakładki przewiduje się nawierzchnię z betonu asfaltowego,

natomiast pas medialny zostanie wykonany z kostki integracyjnej.

Zgodnie z ww. katalogiem wymagane są następujące wartości wtórnego modułu odkształcenia

na szczycie poszczególnych warstw:

 dolna warstwa podbudowy zasadniczej - E2≥160 MPa,

 dolne warstwy konstrukcyjne - E2≥100 MPa,

 grunt rodzimy - E2≥80 MPa.

Głębokość przemarzania gruntu dla terenu miasta Kraków przyjęto o wartości hz=1,0 m

na podstawie Katalogu [8].

Przyjęto kategorię ruchu KR3.

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

KONSTRUKCJA N1 (PAS DO SKRĘTU W PRAWO)

- 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy)
- 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 7 cm warstwa górna podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
- 20 cm warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (frak

cja 0/31,5 mm)
- 20 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (frakcja 0/63 mm)
RAZEM 56 cm

KONSTRUKCJA N2 (ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ)

- 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej (beton asflatowy)
RAZEM 4 cm

KONSTRUKCJA N3 (PAS MEDIALNY)

- 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki integracyjnej - kolor szary
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. 0/31,5 mm

RAZEM 31 cm

KONSTRUKCJA N4 (BEZPIECZNIK)

- 7 cm warstwa ścieralna z betonowych płyt chodnikowych
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. 0/31,5 mm

RAZEM 30 cm
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6.4. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Projektowane szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. D-3.

W projekcie uwzględniono:

 "K1+S" - krawężnik betonowy 20x30x100 wyniesiony na wysokość h=+12 cm, połączony

ze ściekiem z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej posadowione na ławie beto-

nowej z oporem wykonanej z betonu klasy C12/15, ułożone na warstwie podsypki ce-

mentowo - piaskowej 1:4,

 "K2+S" - krawężnik betonowy 20x30x100 obniżony na wysokość h=+2 cm, połączony ze

ściekiem z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej posadowione na ławie betonowej

z oporem wykonanej z betonu klasy C12/15, ułożone na warstwie podsypki cementowo

- piaskowej 1:4,

 "K3+S" - krawężnik betonowy 20x30x100 obniżony na wysokość h=+0 cm, połączony ze

ściekiem z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej posadowione na ławie betonowej

z oporem wykonanej z betonu klasy C12/15, ułożone na warstwie podsypki cementowo

- piaskowej 1:4,

 "K3" - krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej z oporem wykonanej z be-

tonu klasy C12/15, krawężnik ułożony zostanie na warstwie podsypki cementowo - pia-

skowej 1:4,

 "O1" - obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu

klasy C12/15, obrzeże ułożone zostanie na warstwie podsypki cementowo - piaskowej

1:4.

6.5. ODWODNIENIE

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych za pomocą spadków - poprzecznego i podłuż-

nego do studzienek wodościekowych, a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu odprowadzania

wód opadowych.

6.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W obszarze projektowanej inwestycji występują doziemne kable elektroenergetyczne, sieć te-

letechniczna oraz sieć kanalizacji deszczowej.
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Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem określenia

głębokości posadowienia istniejących sieci.

W przypadku posadowienia na głębokości projektowanej konstrukcji nawierzchni bądź bezpo-

średnio pod nią należy zabezpieczyć istniejące sieci elektroenergetyczne rurami osłonowymi, na-

tomiast sieci teletechniczne - betonowymi łupinami pokrywowymi.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu nasypów oraz wykopów pod projektowane ele-

menty. Masy ziemne niezagospodarowane na terenie inwestycji zostaną zagospodarowane przez

Wykonawcę.

8. UWAGI KOŃCOWE

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonania robót budowlanych, powinny być szczególnie przestrzegane. W miejscach przebiegu

infrastruktury podziemnej należy szczególnie przestrzegać względów bezpieczeństwa,

a ewentualne prace przy uzbrojeniu inżynieryjnym należy prowadzić zgodnie z wydanymi przez ich

właścicieli warunkami.

Wymagane jest aby przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy zostali

przeszkoleni w zakresie BHP.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących opracowań

roboczych:

 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,

 inwentaryzacja istniejących urządzeń obcych i znaków geodezyjnych mogących kolidować

z przebudową zjazdu indywidualnego.

Opracował:

mgr inż. Bartosz Ptak


