
Opis techniczny 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa ul. Turowiec w Krakowie, na odcinku 

od kościoła do ul. Dożynkowej. 

 

2. Podstawa opracowania 

- ustalenia z Inwestorem,  

- wizja lokalna w terenie, 

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

- opinia geotechniczna 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

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

usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.), 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

16.06.2014 r.), 

 

3. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt branży drogowej dla zadania 

rozbudowy ul. Turowiec w Krakowie, na odcinku od kościoła do ul. Dożynkowej. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

Ulica Turowiec na odcinku objętym opracowaniem tj. od kościoła do ul. Dożynkowej 

posiada jezdnię o zróżnicowanej szerokości oraz zmiennej nawierzchni. W rejonie 

kościoła od strony zachodniej, ul. Turowiec posiada nową nawierzchnię jezdni wraz  

z jednostronnym chodnikiem. Od kościoła w kierunku północno wschodnim ul. Turowiec 

posiada jezdnię o nawierzchni z kruszywa i szerokości ok. 3,0m. Na odcinku od posesji nr 

64 do końca posesji nr 61, jezdnia posiada nawierzchnię z mieszanki mineralno – 

bitumicznej, o szerokości ok. 3,8m. Ostatni odcinek w kierunku wschodnim posiada 

jezdnię o szerokości ok. 4,7m, o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, wraz  

z jednostronnym chodnikiem zlokalizowanym po północnej stronie jezdni. W ciągu ulicy 

zlokalizowane są zjazdy do zabudowy mieszkaniowej. Wzdłuż przedmiotowego odcinka 

ul. Turowiec zlokalizowana jest zieleń wysoka. 
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5. Opis stanu projektowanego 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje branżę drogową dla zadania rozbudowy 

ul. Turowiec w Krakowie, na odcinku od kościoła do ul. Dożynkowej. Jezdnia  

ul. Turowiec została zaprojektowana o szerokości od 5,0m do 7,0m o nawierzchni  

z mieszanki mineralno – bitumicznej. Jezdnię obramowano krawężnikiem betonowym 

20/30cm na ławie z betonu C16/20 z odkryciem 12cm wraz ze ściekiem z dwóch rzędów 

kostki brukowej betonowej typu Holland gr. 8cm. Załamania osi jezdni wyokrąglono 

łukami o promieniach R=30m, R=100m oraz R=1000m. W ramach zadania w ciągu  

ul. Turowiec zaprojektowano jednostronny chodnik zlokalizowany po północno – 

zachodniej stronie jezdni, o szerokości 2,0m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

typu Behaton, bezfazowej, koloru szarego. Po drugiej stronie jezdni przewidziano 

bezpiecznik o szerokości 0,5m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, 

koloru szarego. Wlot drogi wewnętrznej ul. Osiedle Witkowice Nowe zaprojektowano 

jako wyniesione o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, koloru 

czerwonego. W związku z rozbudową ul. Turowiec zostaną przebudowane również zjazdy 

do przylegającej zabudowy. Zjazdy zaprojektowano w dowiązaniu do stanu istniejącego, 

o szerokościach od 4,0m do 6,2m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru 

czerwonego. 

 


