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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT KONCEPCYJNY WIELOBRANŻOWY 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI, LOKALIZACJA 

1.1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego 

  Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest opracowanie projektu koncepcyjnego 
budowy drogi wewnętrznej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E wraz z odwodnieniem  
i oświetleniem.  

1.3 Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- warunki techniczne wydane przez ZIKiT 
- inwentaryzacja stanu istniejącego 
-  aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 
- obowiązujące przepisy i normy branżowe 

1.3 Inwestor 

Gmina Miejska Kraków - 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 W stanie istniejącym na działka Inwestora jest niezabudowana. W zakresie istniejącego 
pasa drogowego al. Jana Pawła II został wykonany zjazd publiczny dla planowanej drogi 
wewnętrznej do os. Centrum E w ramach inwestycji "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku 
Rondo Mogilskie - Al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem  
w Krakowie".  
 
 Na działkach inwestora nie występuje kanalizacja deszczowa. 
 
 W zakresie opracowania w rejonie planowanej budowy drogi wewnętrznej występują 
następujące sieci uzbrojenia terenu: linia elektroenergetyczna kablowa, linia teletechniczna 
kablowa, wodociąg, kanalizacja ogólnospławna oraz kanalizacja kablowa sygnalizacji świetlnej.    

 
3. BUDOWA GEOLOGICZNA - OKREŚLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU 
 BUDOWLANEGO 

 Do celów projektowych przyjęto: 
- I kategorię geotechniczną dla wszystkich obiektów drogowych - występują proste warunki 

gruntowo-wodne, 
-  grupę nośności podłoża G3. 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 Przyjęte parametry techniczne 

 Droga wewnętrzna będzie posiadała następujące parametry techniczne: 
• zasadnicza szerokość jezdni manewrowej: 5,00 m  
• kategoria ruchu:    KR2 
• prędkość projektowa:   20 km/h 
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4.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

 Projektuje się jezdnię o szer. zasadniczej 5,00 m (jezdnia zwężona do 3,50 m na 
początku opracowania oraz poszerzona do 7,00 m w miejscu jej włączenia do al. Jana Pawła II)  
o nawierzchni bitumicznej i obramowanej obustronnymi krawężnikami betonowymi 20/30 cm na 
ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm. Przy krawędzi chodnika projektuje się ściek przykrawężnikowy  
z dwóch rzędów kostki betonowej szarej 20/10/8 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm.   
 
 Ruch pieszy odbywać się będzie po projektowanych obustronnych chodnikach z kostki 
betonowej niefazowanej o szer. 2,00 m. Chodniki zlokalizowane będą bezpośrednio przy jezdni. 
Przewidziano wykonanie dowiązania projektowanego chodnika z istniejącymi dojściami pieszymi 
do NCK i w kierunku przystanków autobusowych i tramwajowych. 
 
 Na przekroczeniach przez jezdnię ruchu pieszych, należy wykonać pasy medialne  
z kostki integracyjnej koloru czerwonego oraz zastosować odkrycie krawężników 0 cm.    
 
 Po obu stronach drogi przewidziano ustawienie słupków blokujących U-12c. 
 

4.3 Rozwiązanie wysokościowe 

 Rozwiązane wysokościowe projektowanej drogi wewnętrznej nawiązuje ściśle do 
przyległej zabudowy (istniejąca droga osiedlowa, istniejący zjazd publiczny, istniejące dojścia 
piesze) oraz do poziomu posadowienia istniejących sieci uzbrojenia terenu. Spadek podłużny 
projektowanej jezdni drogi wewnętrznej wynosi od 0,51 do 2,00 %. Jezdnia posiadać będzie 
pochylenie poprzeczne jednostronne wynoszące 2,0 %. Przy krawędzi jezdni należy zastosować 
ściek z dwóch rzędów kostki betonowej. Pochylenie poprzeczne chodników wynosi 2,0 %, 
pochylenie podłużne nie przekracza 6,0 %. 
  

4.4 Przekroje konstrukcyjne 

 Konstrukcja (typ 1) jezdni KR1 
 

   4 cm warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S wg PN-EN-13108-2008 
   8 cm podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 16 P wg PN-EN-13108-2008 
 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa ulepszonego podłoża – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97    
 20 cm warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97   
RAZEM  72 cm 
 
 Konstrukcja (typ 2) chodnika 
 

   8 cm kostka brukowa betonowa szara niefazowana 
   3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
 30 cm podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane  
  mechanicznie wg PN-S-96012/97 
RAZEM  41 cm 
 
 Konstrukcja (typ 3) krawężnika  
 

 30 cm krawężnik betonowy 20/30 cm 
   5 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 15 cm ława z betonu C 12/15 wg PN-EN 206-1 
RAZEM  50 cm 
 



                                                            Budowa drogi wewnętrznej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E 
                                  

 4

 Konstrukcja (typ 4) obrzeża 
 

 30 cm obrzeże betonowe 8/30 cm 
   3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 10 cm ława z betonu C 12/15 wg PN-EN 206-1 
RAZEM  43 cm 
 

4.5 Odwodnienie 

 Odwodnienie projektowanych elementów przekroju drogowego realizowane będzie 
poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych projektowanym 
nawierzchniom. Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej  
o przekroju jajowym 1400/2100 mm za pośrednictwem projektowanego przyłącza kanalizacji. 
  
 Projektuje się studnie betonowe Ø1000 mm, kolektor Ø250 mm, przykanaliki Ø200 mm 
oraz wpusty deszczowe Ø500 mm z osadnikiem (wpust podłączony do kanalizacji 
ogólnospławnej należy zasyfonować). Rury PCV klasy SN-8.  

 

4.6 Oświetlenie uliczne 

  Dla oświetlenia drogi dojazdowej od al. Jana Pawła II do drogi osiedlowej na os. 
Centrum E przewiduje się zabudowę: 
-  słup żelbetowy prosty WZ-9     -  4 szt. 
-  oprawa Friza LED 26W      -  4szt. 
-  kabel zasilający YKXS 4x16mm2, ułożony w ziemi   -  dług. 116 m  
 

4.6.1 Parametry oświetleniowe 

Średni moduł rozmieszczenia opraw co 34m naprzemiennie.  
Dla wybranej klasy oświetlenia parametry charakterystyczne powinny wynosić: 
- droga dojazdowa ME 5:    - Lm ≥ 0,5 [cd/m2] – wartość według obliczeń od 0,51 [cd/m2],  
                                        - U0 ≥ 0,35 – wartość według obliczeń 0,70. 
 

4.6.2 Zasilanie 

  Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Inwestora - Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie, zasilanie odbywać się będzie z istniejącego PZ 2103 – 
przedłużenie istn. obwodu nr III. 

4.6.3 Pomiar energii elektrycznej i sterowanie 

  Pomiar energii, jak dla stanu istniejącego, w istniejącej szafie oświetlenia ulicznego,  
3-fazowym, 2-strefowym, bezpośrednim licznikiem energii czynnej. 
  Lokalizacja szafy oświetlenia bez zmian. 

4.6.4 Słupy i oprawy oświetleniowe 

  Zgodnie z zapisami w warunkach technicznych ZIKiT, budowę projektowanego 
oświetlenia drogi dojazdowej projektuje się na słupach żelbetowych (szt. 4) typu WZ-9. Słupy 
należy wkopać do ziemi. 
    
  Do realizacji projektowanego oświetlenia ulicznego dobrano oprawy LED typu FRIZA-
LED o mocy źródła światła 26W, które należy zamontować  na w/w słupach żelbetowych. 
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 Kable zasilające  typu YKXS 4x16mm2 na całym odcinku ułożyć w rowie kablowym na 
głębokości 0,7m. Kabel ułożony będzie na podsypce piaskowej grubości 10cm i przysypana 
warstwą piasku o grubości 10cm. Po zasypaniu warstwą rodzimego gruntu o grubości 20cm i jej 
utwardzeniu ułożyć folie oznacznikową koloru niebieskiego. Następnie rów zasypać ziemią do 
poziomu gruntu utwardzając wibracyjne warstwy ziemi co 20cm. 

 Linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N – SEP- E-004 i Przepisami Budowy 
Urządzeń Elektroenergetycznych. 
 
 Należy zachować zgodne z przepisami odległości między kablami oraz innymi 
urządzeniami podziemnymi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 

 
4.6.5 Instalacja uziemiająca 

 Jako uziemienie, wzdłuż kabla ułożona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 
25x4mm. Podłączyć do niej należy zaciski PE wszystkich słupów oświetleniowych. Montaż 
urządzeń wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów, zachowując sposób ochrony 
antykorozyjnej, połączenia uziomów wykonywać przez spawanie, następnie należy zabezpieczyć 
połączenie przez napylanie środkiem antykorozyjnym i malowanie. Po zakończeniu prac 
montażowych należy wykonać pomiary kontrolne i wyniki w formie protokółu przekazać 
Inwestorowi. Oporność uziomu R ≤ 10Z. 
 

4.7 Sygnalizacja świetlna 

 W zakresie przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonanie pętli indukcyjnych nr 3.1 
i 3.2 w projektowanej jezdni drogi wewnętrznej, które nie zostały wykonane w ramach inwestycji 
pn. "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - Al. Jana Pawła II - Plac 
Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie". W ramach zrealizowanej ww. 
inwestycji ułożono kanalizację teletechniczną pod pętle indukcyjne oraz zainstalowano  
w sterowniku sygnalizacji świetlnej karty detekcji. 
 
 Dodatkowo na wlocie drogi wewnętrznej do al. Jana Pawła II należy zamontować 
sygnalizator ogólny S-1 oraz sygnalizator S-2 nadający sygnał dopuszczający skręcanie  
w kierunku wskazanym strzałką - w prawo (na istniejącym słupku sygnalizacji świetlnej). 
 

4.8 Roboty ziemne 

 Roboty ziemne w zakresie robót drogowych będą polegać na usunięciu gruntu podłoża 
na głębokość koryta projektowanych nawierzchni i odwiezieniu urobku na składowisko przez 
wykonawcę wraz z jego utylizacją. 
 

4.9 Organizacja ruchu 

 Nie dotyczy. 
 

 

Opracował: 

mgr inż. Marcin Cydzik 
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