
 
1 

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej w Krakowie 

 

 

 

Opis Techniczny 
 

 

 

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej 

w Krakowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej w Krakowie 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI .................................................................. 3 

1.1 Przeznaczenie, rodzaj obiektu budowlanego. ......................................................................... 3 

1.2 Lokalizacja obiektu budowlanego. ....................................................................................... 3 

1.3 Cel opracowania. ................................................................................................................. 3 

2. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO STANU................................... 4 

2.1 Istniejące rozwiązania sytuacyjne oraz wysokościowe ............................................................. 5 

3. STAN PROJEKTOWANY........................................................................ 7 

3.1 Przebieg w planie sytuacyjnym .............................................................................................. 7 

3.2 Założenia projektowe .......................................................................................................... 8 

3.3 Projektowane chodniki oraz ścieżki rowerowe ....................................................................... 9 

3.4 Zjazdy ................................................................................................................................ 9 

3.5 Określenie warunków wodnych i grupy nośności podłoża. .................................................... 10 

3.6 Konstrukcja nawierzchni ................................................................................................... 10 

A. Część Rysunkowa ..................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej w Krakowie 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

1.1 Przeznaczenie, rodzaj obiektu budowlanego. 

Ulica Siewna na odcinku objętym projektem posiada klasę techniczną – L 

(lokalna). W ciągu ulicy występuje skrzyżowanie z ul. K. Stefanowicza.  

Ulica Dożynkowa  na odcinku objętym projektem posiada klasę techniczną 

– Z (zbiorcza). W ciągu ulicy występuje skrzyżowanie z ul. Wądół 

Ulica Wądół  na odcinku objętym projektem posiada klasę techniczną – Z 

(zbiorcza).  

 

1.2 Lokalizacja obiektu budowlanego. 

 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu nad potokiem 

Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej, w Krakowie. Inwestycja położona jest w 

północnej  części m. Kraków. Całość odcinka będzie wynosić ok.190m. 

 

1.3 Cel opracowania. 

 Celem opracowania jest: 

- przebudowa odcinka objętego projektem doprowadzi polepszenia oraz do 

uzyskania parametrów drogi zbiorczej oraz lokalnej, a co za tym idzie 

poprawi warunki i bezpieczeństwo ruchu.  

- zaprojektowana nowa konstrukcja drogi zwiększy nośność nawierzchni 

do 115 kN/oś 

- poprawa warunków życia społeczności lokalnej, 

- budowę chodników oraz lokalizacja nowych przejść dla pieszych 

co poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych, 

- podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi,  

- ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie oddziaływań 

akustycznych i emisji do  powietrza, 
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- uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych poprzez 

wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do potoku Bibiczanka. 

 

2. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO STANU  

 

Ulica Siewna (droga klasy Lokalnej) na analizowanym odcinku posiada jedną 

jezdnię dwupasową o nawierzchni bitumicznej ograniczoną obustronnie 

krawężnikiem betonowym, a jej szerokość wynosi od 6,2m do 6,5m. Na odcinku 

prostym oraz łuku jezdnia posiada przekrój daszkowy o spadku poprzecznym ok. 2 

%. Stan techniczny nawierzchni ocenia się jako dobry. Po obu stronach jezdni 

występują chodniki o szerokości zmiennej od 0,8m do 2,0m. Nie stwierdzono 

występowania elementów odwodnienia w postaci rowów, czy kanalizacji 

deszczowej. 

 

Ulica Dożynkowa (droga klasy Zbiorczej) na analizowanym odcinku posiada 

jedną jezdnię dwupasową o nawierzchni bitumicznej ograniczoną obustronnie 

krawężnikiem betonowym, a jej szerokość wynosi ok 6,0m. Na odcinku prostym 

oraz łuku jezdnia posiada przekrój daszkowy o spadku poprzecznym ok. 2 %. Stan 

techniczny nawierzchni ocenia się jako dobry. Po jednej stronie jezdni występują 

chodniki o szerokości ok 1,6 m. Stwierdzono występowania elementów 

odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. 

 

Ulica Wądół (droga klasy Zbiorczej) na analizowanym odcinku posiada jedną 

jezdnię dwupasową o nawierzchni bitumicznej nie ograniczoną krawężnikami, a jej 

szerokość wynosi ok. 3,0m. Na odcinku prostym oraz łuku jezdnia posiada 

przekrój o spadku jednostronny. Stan techniczny nawierzchni ocenia się jako dobry. 

Nie stwierdzono występowania elementów odwodnienia w postaci rowów, czy 

kanalizacji deszczowej. 
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2.1 Istniejące rozwiązania sytuacyjne oraz wysokościowe 

  

 Przedmiotowy odcinki ulic posiadają nie normatywne łuki poziome oraz 

pionowe, stwarzające niebezpieczeństwo wypadku. Wzdłuż drogi występują 

chodniki jednostronne.  

 
Zdjęcie nr 1. Widok na ul. Wądół 

 

Zdjęcie nr 2. Widok na ulice Dożynkową 
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Zdjęcie nr 3. Widok na ulice Siewną 

 

Zdjęcie nr 4. Widok na ul. Siewną 
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3.  STAN PROJEKTOWANY 

 

3.1 Przebieg w planie sytuacyjnym 

 Po wykonaniu przebudowy ul. Siewna  będzie posiadała jedną jezdnię 

dwupasową o nawierzchni bitumicznej ograniczoną obustronnie krawężnikami, 

o szerokości 7,0 m. Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym będzie 

obustronny, daszkowy o wartości 2%, natomiast na łuku kołowym będzie spadek 

jednostronny o wartości 3%. Do jezdni przylegać będzie chodnik obustronny 

o szerokości 2,85 m wraz z barierą energochłonną na części jej odcinka. Na 

pozostałym odcinku występować będzie chodnik obustronny o szerokości 2,00 m.  

Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie drogi w postaci kanalizacji 

deszczowej oraz projekt organizacji ruchu.  

 

Po wykonaniu przebudowy ul. Dożynkowa  będzie posiadała jedną jezdnię 

dwupasową o nawierzchni bitumicznej ograniczoną obustronnie krawężnikami, 

o szerokości 7,0 m. Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym będzie 

obustronny, daszkowy o wartości 2%, natomiast na łuku kołowym będzie spadek 

jednostronny o wartości 3%. Do jezdni przylegać będzie chodnik obustronny 

o szerokości 2,85 m wraz z barierą energochłonną na części jej odcinka. 

Na pozostałym odcinku występować będzie chodnik obustronny o szerokości 2,00 

m.  Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie drogi w postaci kanalizacji 

deszczowej oraz projekt organizacji ruchu.  

 

Po wykonaniu przebudowy ul. Wądół będzie posiadała jedną jezdnię 

dwupasową o nawierzchni bitumicznej ograniczoną obustronnie krawężnikami, 

o szerokości 6,00 m. Do jezdni przylegać będzie chodnik jednostronny szerokości 

2,00 m  Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym będzie obustronny, 

daszkowy o wartości 2% natomiast w miejscu dowiązania do terenu istniejącego 

jednostronny.  
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3.2 Założenia projektowe 

 

Ul. Siewna   

 

• długość odcinka – 50,00 m, 

• klasa techniczna drogi – L (lokalna), 

• obciążenie ruchem – 115 kN/oś, 

• kategoria ruchu drogi głównej – KR3, 

• prędkość projektowa Vp: 

- 40 km/h - na terenie zabudowy, 

• szerokość jezdni: 

- 7,00m (1x2 po 3,50m), 

• szerokość chodnika – 2,00 m, 2,85 m 

 

Ul. Dożynkowa   

 

• długość odcinka – 60,00 m, 

• klasa techniczna drogi – Z (zbiorcza), 

• obciążenie ruchem – 115 kN/oś, 

• kategoria ruchu drogi głównej – KR3, 

• prędkość projektowa Vp: 

- 40 km/h - na terenie zabudowy, 

 

• szerokość jezdni: 

- 7,00m (1x2 po 3,50m), 

• szerokość chodnika – 2,00 m, 2,85 m 
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Ul. Wądół  

 

• długość odcinka – 74,00  m, 

• klasa techniczna drogi – Z (zbiorcza), 

• prędkość projektowa Vp: 

- 40 km/h - na terenie zabudowy, 

• szerokość jezdni: 

- 6,00m (1x2 po 3,00m), 

• szerokość chodnika – 2,00 m. 

 

Do obramowania jezdni przewidziano krawężniki betonowe 20x30x100 W obrębie 

skrzyżowania należy zastosować krawężniki granitowe 20x30x100 (min 20m 

od krawędzi jezdni poprzecznej). Odkrycie krawężnika wynosi odpowiednio: 

• 12cm w ciągu projektowanej drogi, 

• 1 cm na przejściach dla pieszych, 

• 2-4 cm na zjazdach indywidualnych i publicznych, 

 

3.3 Projektowane chodniki oraz ścieżki rowerowe 

 W ramach przebudowy przedmiotowego odcinka ulic, zaprojektowano 

chodniki dla pieszych. Zostały one zlokalizowany po jednej lub obydwóch stronach 

ulic. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% natomiast w miejscu zjazdu 

indywidualnego na ul. Dożynkowej 1%. 

 

3.4 Zjazdy 

Zjazd indywidualny zaprojektowano w miejscach, gdzie konieczne było 

zachowanie dostępu do posesji prywatnych. Przedmiotowe zjazdy oddzielone są od 

jezdni krawężnikiem najazdowym  15 x 22 x 100 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C20/25. 
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3.5 Określenie warunków wodnych i grupy nośności podłoża. 

 Na podstawie Dokumentacji z badań podłoża wraz z opinią 

geotechniczną wykonana przez firmę BIOGEO Wioleta Małecka z Rybnika                

w grudniu 2017r. określono: rodzaj gruntu podłoża nawierzchni i położenie 

zwierciadła wody gruntowej. Dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-

wodnych w podłożu projektowanej wykonano odwierty geotechniczne. 

 W podłożu gruntowym występują grunty w przewadze zaliczane do grupy 

nośności G4. Punktowo występują grunty zaliczane do grupy nośności podłoża       

G2-G4, które należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

 W podłożu do głębokości rozpoznania występuje napięte zwierciadło wód 

gruntowych. Głębokości zwierciadła wody wynosi od 2,00 do 3,40 m p.p.t. 

 Dla potrzeb projektowanej inwestycji przyjęto II kategorię geotechniczną 

obiektu oraz  warunki gruntowo-wodne jako złożone. 

 

3.6 Konstrukcja nawierzchni 

 

 Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o rozwiązania 

z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

z 2014r oraz Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra 

Infrastruktury. 

Konstrukcja nawierzchni ulic: Siewnej , Dożynkowej, Wądół  – KR3: 

Istniejące podłoże gruntowe - nośność G4 

 

0,04m - warstwa ścieralna 

  warstwa ścieralna z SMA8   

0,05m – warstwa wiążąca 

  warstwa wiążąca z AC 16W 

0,07m - górna warstwa podbudowy zasadniczej 

  podbudowa zasadnicza z AC 22P 

0,20m - dolna warstwa podbudowy zasadniczej 
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  mieszanka niezwiązana kruszywem łamanym C90/3 

0,15m - podbudowa pomocnicza 

  mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości                           

C3/4�6,0Mpa 

Doprowadzenie do grupy nośności G1  

0,20m - warstwa mrozoochronna 

  grunt niewysadzinowy o CBR≥35% 

0,25m - warstwa ulepszonego podłoża z: 

  gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem drogowym o klasie 

   wytrzymałości C0,4/0,5 �2,0 Mpa 

 RAZEM=0,96 m 

 

 Konstrukcja chodnika:   

Istniejące podłoże gruntowe - nośność G4 

0,08 - warstwa ścieralna 

  kostka betonowa   

0,03m - warstwa wiążąca 

  podsypka cem.-piask. 

0,30m - podbudowa zasadnicza 

  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

   mechanicznie o frakcji 0/31,5mm 

Doprowadzenie do grupy nośności G1 - wymagane E2≥120MPa 

0,15m - warstwa ulepszonego podłoża z: 

  gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem drogowym o klasie 

   wytrzymałości C0,4/0,5 �2,0 Mpa. 

          RAZEM=0,56 m 

 

         Opracował: 

mgr inż. Dariusz Postuła 
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A. Część Rysunkowa 
 

 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

1 Orientacja 1:10 000 

D2 Plan sytuacyjny 1:500 

D3 Profile podłużne 1:100/1000 

D4 Przekroje konstrukcyjne 1:50;1:20 

 


