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OPIS TECHNICZNY 
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot inwestycji i lokalizacja 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka ul. Tynieckiej 

w Krakowie wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia. 

Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest w północno-zachodniej części dzielnicy 

VIII – Dębniki po wschodniej stronie A4 - obwodnicy Krakowa.  

 

1.2. Inwestor 
  

 

1.3.     Biuro projektowe 
 Firma Usługowo – Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita 

 ul. Wielkie Pola 7 

 31-764 Kraków  

  

1.4.     Podstawa opracowania 
- zlecenie· Inwestora, 

- podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

  02.03.1999r. w sprawie   warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  

  drogi publiczne i ich usytuowanie   (Dz. U. Nr 43  z dnia 14 maja 1999r.  

z późn. zmianami), 

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 2012,   

- katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych 2013,  

 - dokumentacja geotechniczna, 

- wizja w terenie, 

 

 

 

 

1.5.      Zakres  opracowania – branża drogowa 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje następujące elementy: 
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 - jezdnię wraz z dodatkowymi pasami ruchu,  

 - ciąg pieszy. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Ulica Tyniecka na rozpatrywanym odcinku jest drogą powiatową klasy zbiorczej.  

Pełni ona funkcję ulicy zbierającej ruch z dróg niższej kategorii, obsługujących 

przyległą zabudowę mieszkalną i usługową. Zapewnia także powiązanie obszarów 

peryferyjnych miasta z jego centrum. Wprowadza także do miasta ruch z obwodnicy 

poprzez węzeł tyniecki.  

Początkiem projektowanego odcinka przebudowy ulicy jest skrzyżowanie z łącznicą 

węzła tynieckiego, a koniec usytuowany jest ok. 50m za skrzyżowaniem z drogą 

wewnętrzną zapewniającą dojazd do przyległej zabudowy usługowo - przemysłowej.  

 

Aktualnie, na odcinku objętym przebudową, ul. Tyniecka posiada jezdnię asfaltową, 

dwukierunkową o szerokości ~7,0m, pas wyłączenia do skrętu w prawo (w kierunku 

centrum) o szerokości ~3,17m oraz pas wyłączenia do skrętu w prawo (w kierunku 

Tyńca) do stacji Orlen o szerokości ~3,5m.  

Po stronie południowej, pomiędzy wlotem łącznicy a drogą wewnętrzną, 

umiejscowiony jest chodnik z płyt betonowych o szerokości ~2m, a za nim 

nieumocniony rów drogowy.   

Do jezdni przylegają pobocza gruntowe o szerokości ~2m. 

 

Odwodnienie drogi stanowią istniejący rów drogowy oraz sieć kanalizacyjna. Pasy 

wyłączenia ograniczone są krawężnikami i odwadniane są, poprzez wpusty 

deszczowe, do istniejącej sieci kanalizacyjnej.   

 

Teren inwestycji jest nieznacznie zróżnicowany pod względem wysokościowym,  

a deniwelacje terenu nie przekraczają  1,5m.  

W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie terenu:  

 - sieci kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, 

- sieci wodociągowe i gazowe, 

- kablowe sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne nn i SN, 

- napowietrzna sieć oświetlenia ulicznego. 

Stan techniczny poszczególnych elementów dróg: 
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Ulica Tyniecka posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej. Na jezdni widoczne są 

nieliczne ubytki i spękania termiczne, a także naprawy cząstkowe. Jezdnia jest równa, 

bez widocznych kolein i wybojów w dość dobrym stanie technicznym.  

Chodnik z płyt betonowych jest w złym stanie technicznym. Połowa szerokości 

chodnika jest całkowicie porośnięta trawą i mchem, a pozostała część posiada liczne 

przerosty roślinnością w spoinach, pomiędzy poszczególnymi płytami betonowymi. 

Rów drogowy posiada dno i skarpy nieumocnione. Jest dobrze utrzymany.  

Pas wyłączenia do stacji Orlen jest niedawno wybudowany, posiada nawierzchnię 

asfaltową i pobocze gruntowe w dobrym stanie technicznym.  

Pas wyłączenia (w kierunku centrum) do drogi wewnętrznej jest w złym stanie 

technicznym. Posiada nawierzchnię asfaltową z licznymi powierzchniowymi 

spękaniami zmęczeniowymi, ubytkami oraz naprawami cząstkowymi.  

 

Warunki geotechniczne. 

Warunki geotechniczne określono na podstawie 2 otworów geotechnicznych do 

głębokości 4m ppt.   

 W toku przeprowadzonych badań stwierdzono, że omawiany obszar badań 

okryty jest nasypami o miąższości 0,75 – 2,0m. Poniżej występują grunty 

rodzime, wykształcone w postaci glin. Poniżej glin występuje warstwa namułu o 

miąższości ~0,6m, a poniżej rozpoznano grunty niespoiste w postaci piasku 

średniego, 

 Poziom wody nawiercono na głębokości ~3,2m ppt i stabilizuje się na rzędnej 

~203,50m ppt, 

 Grunty gliniaste stwierdzone do głębokości rozpoznania należą do grupy 

gruntów wysadzinowych, ich przydatność do wbudowania w nasyp jest 

niewielka, 

 Grunty gliniaste mogą posiadać właściwości tiksotropowe polegające na 

uplastycznianiu się pod wpływem drgań, 

 Grunty spoiste są wrażliwe na zmiany wilgotności. Prace budowlane należy 

prowadzić przy możliwie bezopadowej pogodzie a wykopy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem lub zalaniem przez wody opadowe, 

 Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesów geologicznych 

destabilizujących podłoże gruntowe. Należy unikać podcinania skarpy podczas 

prowadzonych prac ziemnych oraz ograniczyć obciążenia gruntu w obrębie 

skarpy aby nie naruszyć jej stateczności, 
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 Normowa głębokość przemarzania na terenie badań wynosi 1,0m. 

 
Przeprowadzono również rozpoznanie warstw nawierzchni ul. Tynieckiej. W świetle 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że nawierzchnia składa się z następujących 

warstw: 

 

JEZDNIA (3): 
- 7 cm  nawierzchnia z betonu asfaltowego,  
- 11 cm  w-wa wiążąca / podbudowa z betonu asfaltowego,  
~62 cm nasyp budowlany / podbudowa - piasek z kamieniami 
 
CHODNIK: 
-  6 cm  nawierzchnia z płyt betonowych,  
~ 1 cm  podsypka piaskowa,  
~ 3 cm  nasyp budowlany / podbudowa - kliniec,  
~20 cm nasyp budowlany / podbudowa - pospółka 
 
 
4. STAN PROJEKTOWANY 

Przebudowa ulicy Tynieckiej związana jest z projektowanym dodatkowym 

pasem ruchu do skrętu w lewo, który umożliwi wjazd na stację benzynową pojazdom 

jadącym w kierunku centrum miasta.   

Wszystkie projektowane obiekty m.in. jezdnię, chodnik, rów dowiązano 

sytuacyjnie i wysokościowo na zakresach do stanu istniejącego.   

 

3.1. Sytuacja 
Do sporządzenia niniejszej dokumentacji projektowej przyjęto następujące parametry 

techniczne ulicy: 

- Klasa ulicy: Z, 

- Prędkość projektowa - Vp=50km/h, 

- Kategoria obciążenia ruchem: KR4, 

- Ulica: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa (przekrój 1x2). 

 

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowę odcinka ulicy o łącznej długości 

154,31m.  

 

Przebudowa drogi polegać będzie na prawostronnym poszerzeniu jezdni o około 

~2,9m, co umożliwi wykształcenie dodatkowego pasa ruchu dla skręcających w lewo 
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na stację benzynową. W tym celu konieczne będzie przesunięcie pasa wyłączenia do 

drogi wewnętrznej, istniejącego chodnika oraz rowu drogowego. 

Niezbędna będzie również korekta wlotu skrzyżowania drogi wewnętrznej, która 

umożliwi jazdę na wprost.  

 

W rozwiązaniu docelowym przyjęto szerokość pasów ruchu relacji na wprost i relacji 

skrętnych wynoszącą 3,25m.  

Dla projektowanego pasa do skrętu w lewo przyjęto następujące parametry: 

 prędkość projektowa - 50 km/h, 

 odcinek akumulacji - 20m, 

 odcinek zwalniania - 25m,  

 odcinek zmiany pasa - 20m, 

 skos załamania krawędzi jezdni - 1:10.  

 

Projektowany układ drogowy ma charakter półuliczny. Krawędź jezdni na długości 

pasa wyłączenia ograniczona jest krawężnikiem betonowym o wyniesieniu 12cm. Przy 

krawężniku umiejscowiony jest chodnik o szerokości 1,5m na długości pasa 

wyłączenia oraz 2,0m na pozostałym odcinku. 

Pomiędzy chodnikiem a drogą serwisową przewiduje się przebudowę rowu drogowego 

polegającą na jego przesunięciu,  unormowaniu głębokości do min. 0,5m oraz spadku 

dna - 0,25%. Nie zmienia się kierunków przepływu, obszaru zlewni ani innych 

parametrów rowu.  

  

Przebudowa drogi obejmuje również zmianę geometrii wlotu podporządkowanego 

drogi wewnętrznej. Polega ona na zmianie wyłukowania krawędzi wlotu. Projektuje się 

wyłukowanie lewej krawędzi promieniem R=10m oraz prawą krawędź w formie krzywej 

koszowej R1 : R2 : R3 = n : 1 : m, gdzie R2=12m, n=2 i m=3.  

 

3.2. Rozwiązanie wysokościowe 
Wysokościowo dowiązano na zakresach stan projektowany do stanu istniejącego ulicy 

Tynieckiej.   

Spadki podłużne projektowanego odcinka są tożsame z niweletą ulicy i wynoszą: 

0,35% i 0,5%.  

Spadki poprzeczne poszerzenia jezdni przyjęto zgodne z przekrojem ulicy Tynieckiej i 

wynoszące 2%. Spadek chodnika przyjęto 2% w kierunku jezdni.  
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3.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni przyjęto w oparciu o KPRNPP-2013 oraz wykonaną opinię 

geologiczną. Grunty wykazane w opinii geotechnicznej zakwalifikowano do grupy 

nośności podłoża G4. Dodatkowo grunty zalegające w podłożu są wysadzinowe.  

W oparciu o przyjętą kategorię ruchu KR4 projektuje się następującą konstrukcję 

drogi: 

 

JEZDNIA (1): 
- 5 cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S,  

wymagania zgodnie z normą PN-EN 13108-1,  
---  związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa 0,1-0,3kg/m2 
- 6 cm  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W,  
 wymagania zgodnie z normą PN-EN 13108-1 
 ---  związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa 0,3-0,5kg/m2 
- 10 cm  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, 
 wymagania zgodnie z normą PN-EN 13108-1 
---   skropienie podłoża emulsją asfaltową 0,5-0,7 kg/m2 
- 22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu  

  0/31,5mm,  
- 28 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/63mm o CBR>35%, 

  pełniąca funkcję warstwy odsączającej - wymagany wsp. filtracji   
  k>8m/dobę, E2 >100MPa,   

- 25 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
  hydraulicznym lub wapnem wg norm: PN-EN 14227-10,   
  PN-EN 14227-11,  E2>50MPa 

- 96 cm Razem 
 
JEZDNIA (1'): 
- 5 cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S,  

wymagania zgodnie z normą PN-EN 13108-1,  
---  związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa 0,1-0,3kg/m2 
- 6 cm  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W,  
 wymagania zgodnie z normą PN-EN 13108-1 
 ---  geokompozyt siatki i włókniny nasyconej lepiszczem (Rr>70kN/m, <3%) 
- 10 cm  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, 
 wymagania zgodnie z normą PN-EN 13108-1 
---   skropienie podłoża emulsją asfaltową 0,5-0,7 kg/m2 
- 22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu  

  0/31,5mm,  
- 28 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/63mm o CBR>35%, 

  pełniąca funkcję warstwy odsączającej - wymagany wsp. filtracji   
  k>8m/dobę, E2 >100MPa,   

- 25 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
  hydraulicznym lub wapnem wg norm: PN-EN 14227-10,   
  PN-EN 14227-11,  E2>50MPa 
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- 96 cm Razem 
 
CHODNIKI: 
- 8 cm  kostka betonowa koloru szarego 
- 3 cm  podsypka cementowo – piaskowa  
- 25 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31.5mm 
- 36 cm Razem 
 
W czasie robót budowlanych, po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni  

w wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed wykonaniem warstwy ulepszonego 

podłoża lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania 

kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie 

projektowania. Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego 

modułu odkształcenia E2 na powierzchni podłoża gruntowego i porównanie, czy 

wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności podłoża tj. E2>25MPa. 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod 

obciążeniem statycznym.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że grupa nośności podłoża gruntowego określona  

w czasie robót jest gorsza od przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni  

i warstwy ulepszonego podłoża to należy przeprojektować dolne warstwy konstrukcji 

nawierzchni i warstwę ulepszonego podłoża z uwzględnieniem niższej nośności 

podłoża gruntowego nawierzchni. Jeżeli badania kontrolne wykażą zwiększoną 

nośność podłoża gruntowego w stosunku do założeń projektowych, to nie należy 

wprowadzać żadnych zmian w projekcie.  

 

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni asfaltowej istniejącego pasa wyłączenia 

do drogi wewnętrznej, projektuje się wymianę warstw asfaltowych na całej jego 

szerokości. W związku z tym należy sfrezować istniejącą nawierzchnię  

i przeprowadzić ocenę nośności istniejącej podbudowy. Jeżeli wyniki badań oszacują 

nośność na poziomie E2>160MPa, wówczas należy wykonać tylko nowe warstwy 

bitumiczne zgodne z projektowaną konstrukcją. W przeciwnym razie, gdy wyniki 

badań będą znacząco niższe od wymaganych, należy wymienić również dolne 

warstwy podbudowy oraz jeśli będzie to konieczne wykonać ulepszone podłoże (gdy 

nośność podłoża będzie niższa niż E2<25MPa). 

 
Opis techniki przebudowy 
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Wykonanie przebudowy obejmuje następujące czynności: 

 rozebranie istniejącego pobocza do głębokości przewidzianej projektem,  

 wykonanie stopni w istniejącej konstrukcji, aby uzyskać prawidłowe połączenie 

 poszerzenia,  

 wyrównanie warstwy ścieralnej jezdni frezowaniem lub warstwą wyrównawczą  

z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych poszerzenia jezdni do poziomu jezdni 

po jej wyrównaniu, 

 skropienie powierzchni poszerzenia i jezdni lepiszczem asfaltowym 

(elastomeroasfaltem na gorąco lub upłynnionym, lub emulsją 

elastomeroasfaltową kationową), w ilości wymaganej dla zastosowanego 

geosyntetyku: szerokość pasa skropienia powinna być o około 0,20÷0,30 m 

większa niż szerokość pasa geosyntetyku, który ma być ułożony, lecz nie mniej 

niż po 1,10m po każdej stronie połączenia, 

 ułożenie warstwy geosyntetyku na połączeniu jezdni i jej poszerzenia po 

ostygnięciu warstwy elastomeroasfaltu lub odparowaniu rozpuszczalnika  

z lepiszcza upłynnionego, lub po rozpadzie emulsji; szerokość pasa 

geosyntetyku powinna wynosić co najmniej po 1,0m po każdej stronie 

połączenia; w razie potrzeby należy przymocować geosyntetyk do podłoża, np. 

gwoździami, 

 przykrycie całości jezdni i poszerzenia jezdni lub utwardzonego pobocza nową 

warstwą (warstwami) bitumiczną. 

 
3.4. Szczegóły konstrukcyjne 
 obramowanie ulicy – krawężnik betonowy 15/30cm z odkryciem h=12cm, 

 obramowanie chodnika – obrzeże betonowe 8/25cm  z odkryciem h=4cm, 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ODWODNIENIE 
Odwodnienie drogi odbywać się będzie jak dotychczas powierzchniowo, poprzez 

ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych. Na odcinkach ograniczonych 
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krawężnikami wody opadowe zostaną odprowadzone do jednej przebudowanej oraz 

istniejących studzienek wodościekowych, a dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Natomiast na odcinkach nieograniczonych krawężnikami do istniejących rowów 

drogowych.  

 
Przebudowa rowów. 

W związku z projektowanym poszerzeniem jezdni, przewidziano przebudowę około 

80m odcinka rowu drogowego (od drogi wewnętrznej do łącznicy). Przebudowa będzie 

polegała na jego przesunięciu w kierunku południowym, unormowaniu głębokości do 

min. 0,5m oraz spadku dna - 0,25%. Przy drodze wewnętrznej (jej zachodniej stronie) 

zlokalizowany jest początek rowu i nie ma on powiązania (przepustu) z rowem po jej 

drugiej stronie. Nie zmienia się parametrów rowu taki jak kierunek przepływu,  obszar 

zlewni. Także przekrój poprzeczny rowu, z uwagi na unormowanie spadków, nie 

zostanie pomniejszony. 

Podczas przebudowy należy stosować nachylenia skarp nie większe niż 1:1,5.   

 

6. UZBROJENIE TERENU 
Projekt przebudowy odcinka drogi przewiduje również przebudowę jednej studzienki 

ściekowej, przebudowę kolidującego uzbrojenia tj. sieci wodociągowej  

i elektroenergetycznej, a także zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Wszystkie te 

elementy są przedmiotem odrębnych opracowań branżowych, które zostaną 

przedłożone celem uzgodnień do odpowiednich instytucji. Trasy sieci uzbrojenia 

zostaną przedstawione do zaopiniowania do ZIKiT i ZKUPSUT. 

 
7. ZIELEŃ 
Projektowany układ drogowy nie koliduje z istniejącą zielenią.  

 
8. ORGANIZACJA RUCHU 
Docelowa organizacja ruchu przebudowanego odcinka będzie obejmowała 

odpowiednie oznakowanie poziome wszystkich pasów ruchu: do jazdy na wprost, do 

skrętu w lewo oraz do skrętu w prawo, czyli linie segregacyjne, krawędziowe, strzałki  

i powierzchnie wyłączone z ruchu.   

Na przedmiotowym odcinku są umiejscowione dwa znaki pionowe A-7, z których jeden 

(na wlocie drogi wewnętrznej) należy przestawić poza skrajnię drogową.  

Nie przewiduje się innych zmian w organizacji ruchu.  



PRZEBUDOWA ULICY TYNIECKIEJ W KRAKOWIE 
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Szczegółowe rozwiązania oznakowania zostaną zawarte w projekcie docelowej 

organizacji ruchu i przedłożone do uzgodnienia do zarządcy drogi.  

 
9. UWAGI 
 

Opracował: 


