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Opis do koncepcji drogowej  

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.  

„Rozbudowa drogi wewnętrznej - ulicy Kubusia Puchatka w Krakowie” 

 

 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

Koncepcję rozbudowy drogi wewnętrznej – ulicy Kubusia Puchatka w Krakowie 

opracowano na zlecenie CITY Sp. z o.o. – Sp. K. ul. Jugowicka 6A, 30-433 Kraków. 

Planowana jest budowa drogi o szerokości 5,0m z jednostronnym chodnikiem. 

 

 

2. Stan istniejący. 

Przedmiotowy teren znajduje się w południowej części Krakowa w dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki.  

W stanie istniejącym ulica Kubusia Puchatka jest ulicą wewnętrzną o szerokości 

jezdni 3,3 – 3,4m ograniczoną z jednej strony skrzyżowaniem natomiast z drugiej strony 

wjazdem bramowym do istniejącej hali magazynowej. W przekroju poprzecznym ulica 

Kubusia Puchatka wygrodzona jest z obu stron ogrodzeniami posesji przylegających. 

Przy jezdni, po południowej stronie ulicy, zlokalizowany został ściek z prefabrykowanych 

korytek betonowych o szerokości 40cm oraz wysokości 10cm.  

Istniejąca droga wewnętrzana – ulica Kubusia Puchatka obsługuje tylko istniejącą 

halę magazynową. Przedmiotowa droga obsługuje tylko firmę Inwestora.   

 

    

3. Stan projektowany. 

 

 Sytuacja 

  Planowana jest rozbudowa drogi wewnętrznej – ulicy Kubusia Puchatka, w celu 

obsługi planowanej zabudowy  biurowo – usługowej zlokalizowanej na działce 33/2 obr. 
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45 Podgórze. Na początkowym fragmencie ulicy zaprojektowano jezdnię o szerokości 

5,0m z poszerzeniami na łukach z jednostronnym chodnikiem szerokości 2,5m. Na 

szerokości działki nr 35 oraz 33/1 obr. 45 Podgórze wykonane zostało zawężenie drogi 

do jezdni o jednym pasie ruchu szerokości 3,0m z uwagi na nieuregulowany stan 

prawny działek oraz brak jakichkolwiek informacji o właścicielach nieruchomości. Na 

zawężonym odcinku ulicy wprowadzono wyniesienie wraz z oznakowaniem 

ostrzegającym o pieszych, wprowadzono doświetlenie pieszych oraz strefę 

zamieszkania. Od strony północnej projektowanej jezdni zastosowano pobocze 

utwardzone szerokości 0,5m. 

Na skrzyżowaniu z istniejącą ulicą wprowadzono wyłukowania o promieniu 

R=6,0m z dowiązaniem do stanu istniejącego. Poprowadzony został również chodnik 

wzdłuż istniejącej ulicy do wysokości działki 40/26 obr. 45 Podgórze o szerokości 2,0m. 

Na zakresie przed wjazdem bramowym wprowadzono plac do zawracania 

pojazdów. 

 

 Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej ulicy realizowane będzie poprzez nadanie spadków 

poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej studzienki 

wodościekowej.  

 

 Przekroje konstrukcyjne. 

 

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA JEZDNI – KR1:  

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej    - 4cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego       - 5cm   130MPa 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   - 20cm   80MPa 

                    Razem - 29cm 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - DLA KR1: 

- kostka betonowa wibroprasowana       - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3      - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   - 15cm 100MPa 

                    Razem - 26cm 
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NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH Z KOSTKI:  

- kostka betonowa wibroprasowana        - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie     - 10cm 

- kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie klinowane tłuczniem 0/31,5 - 20cm 

               Razem - 41cm 

 

Nawierzchnia jest nieodłącznym elementem całej inwestycji, dlatego należy 

pamiętać o ewentualnej potrzebie częściowej wymiany gruntów, czy też 

przeprowadzenia dodatkowych badań, w celu doprowadzenia gruntu do nośności G1. 

 

 

4. Uwagi końcowe. 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

nr 839 z dnia 24.11.1998 Dz.U. nr 126 ustalono geotechniczne warunki 

posadowienia obiektu w pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 Projekt wykonano na podstawnie obwieszczenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. Poz 124. Przyjęto skrajnię drogi 4.5m 

liczoną od poziomu nawierzchni. 

 Po wykorytowaniu, należy sprawdzić nośność podłoża, w przypadku braku 

nośności należy doprowadzić do wymaganej normowo nośności podłoża. 

  Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni należy zdjąć warstwę gleby - zgodnie 

z dokumentacją geotechniczną.  

 Podłoże pod nawierzchnię należy zagęścić zgodnie z normą "Roboty ziemne".  

 Projektowane wzmocnienie podłoża gruntowego należy wykonać pod nadzorem 

uprawnionego geologa. Wzmocnienie należy dobierać miejscowo do uzyskania 

normatywnych parametrów geotechnicznych. 
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 Bezwzględnie przy wykonywaniu robót ziemnych nie wolno dopuścić do 

zawilgocenia podłoża w miejscach występowania gruntów pylastych. 

 Nasypy należy wykonywać z gruntów zagęszczalnych. 

 Wszystkie materiały powinny odznaczać sie właściwościami mrozoodpornymi. 


