
Marcin Indyka – Projekty Drogowe
Ul. Łukasiewicza 1/101W, 31-429 Kraków

Tel. 603-526-942
e-mail: miprojekt@wp.pl

 NAZWA INWESTYCJI:
Budowa zjazdu publicznego z ulicy Kapelanka na działce nr 297
obręb 11 jedn. ewid. Podgórze do działki nr 216/3 obręb 9 jedn. ewid.
Podgórze w Krakowie

 INWESTOR:
    KAPELANKA OFFICE Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kapelanka 26/5A, 30-347 Kraków

 STADIUM PROJEKTU:
  Projekt budowlany

 BRANŻA:
Drogi

                UPRAWNIENIA                 SPECJALNOŚĆ                 PODPIS

PROJEKTANT:
mgr inż. Marcin Indyka            MAP/0013/POOD/13              drogowa

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Piotr Turek  MAP/0259/PWOD/09            drogowa

KRAKÓW, KWIECIEŃ 2019



Opracowanie zawiera:

I. Część opisowa.

1. Opis techniczny

2. Orientacja

II. Część rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny skala 1:500

2. Szczegół zjazdu skala 1:50

3. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

4. Przekrój podłużny zjazdu skala 1:250/25



OPIS TECHNICZNY
do projektu drogowego dla tematu:

Budowa zjazdu publicznego z ulicy Kapelanka na działce nr 297
obręb 11 jedn. ewid. Podgórze do działki nr 216/3 obręb 9 jedn.
ewid. Podgórze w Krakowie

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

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)

- decyzja ZDMK na lokalizację zjazdu IU.463.324.2018 (9) z dnia 12.03.2019r.

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe budowy zjazdu

publicznego z ulicy Kapelanka w celu obsługi komunikacyjnej budynku biurowo-

usługowego na działce nr 216/3 obr. 9 Podgórze w Krakowie.

3. Stan istniejący.
Ulica Kapelanka posiada jezdnię o łącznej szerokości 15,5m, przedzieloną

barierą betonową. Po stronie działki inwestora trzy pasy o szerokości 3,0m w

kierunku południowym i chodnik szerokości 2,5m oddzielony od jezdni pasem zieleni

o szerokości 1,5m. W miejscu planowanego zjazdu droga przebiega łuku kołowym o

promieniu ok. 200m. W miejscu projektowanego zjazdu zlokalizowany jest słup

oświetleniowy, który zostanie przestawiony.

Na działkce Inwestora zlokalizowany jest budynek biurowo-usługowy. Po

południowej stronie działki Inwestora znajduje się stacja paliw, która posiada

oddzielny wjazd i wyjazd z ul. Kapelanka.



4. Rozwiązania projektowe.
4.1. Sytuacja

Projektowany zjazd posiada szerokość jezdni 4,0m oraz obustronny

bezpiecznik ziemny o szerokości 0,5m. Zjazd stanowić będzie wyłącznie wjazd na

teren Inwestora, wyjazd odbywać się będzie przez teren stacji paliw. Włączenie do

krawędzi jezdni nastąpi przez wyłukowanie promieniem r=7,0m. Z drugiej strony

zjazdu zostanie wykonany łuk o promieniu 0,5m tak aby wyraźnie wkazywać na brak

możliwości wyjazdu na jezdnię ul. Kapelanka.

Nawierzchnia zjazdu wykonana zostanie z kostki betonowej ograniczonej

krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na ławie z betonu klasy C 12/15.

W krawędzi jezdni na długości włączenia zjazdu należy rozebrać istniejący

krawężnik i ułożyć krawężnik betonowy 20x30x100cm na podsypce cementowo-

piaskowej grub. 5cm i ławie betonowej z betonu C12/15, z odkryciem h=4cm.

Na zjeździe zaprojektowano wyniesienie nawierzchni do poziomu chodnika.

Nawierzchnia na wyniesieniu będzie kontynuacją nawierzchni chodnika z tą różnicą,

że w podbudowie zastosowano warstwy podbudowy dla zjazdu. Należy zachować

ciągłość obrzeża chodnika.

4.2. Rozwiązanie wysokościowe
Projektowane rozwiązanie wysokościowe przedstawiono w części rysunkowej

opracowania. Projektowany zjazd należy wykonać w dowiązaniu do rzędnych

krawędzi jezdni ulicy Kapelanka oraz do rzędnych istniejącego chodnika.

Rozwiązanie wysokościowe dla powyższego zjazdu zostało uwarunkowane

następującymi czynnikami:

- istniejące rzędne jezdni ul. Kapelanka,

- maksymalnymi, dopuszczalnymi spadkami podłużnymi zjazdu publicznego,

- ukształtowaniem terenu działki Inwestora.

Zjazd będzie posiadał spadki podłużne o wartości 0.01. Najazdy na wyniesienie

chodnika będą w spadkach 0.03 i 0.05 Spadek poprzeczny jednostronny wynosi

0.01, a na włączeniu jest dostosowany do istniejącej krawędzi jezdni ulicy Kapelanka.

Krawężnik betonowy 20x30x100cm w krawędzi ulicy będzie posiadał odkrycie h=4cm

a na zakresech będzie dostosowany do isniejącego krawężnika.



4.3. Konstrukcja nawierzchni.
Przyjęto następujące założenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:

- warunki wodne przeciętne,

- grunty podłoża mało wysadzinowe,

- kategoria ruchu KR1

Istniejące podłoże zaklasyfikowano do grupy nośności podłoża G3.

Wymagana grubość nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla KR1 - 50cm.

Konieczne jest doprowadzenia podłoża nawierzchni do grupy nośności G1

charakteryzującej się wskaźnikiem zagęszczenia: Is=1,00 i wtórnym modułem

odkształcenia E2=80MPa.

Z uwagi na powyższe zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni

manewrowych według Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie z 1999r.:

- kostka betonowa wibroprasowana szara (na chodniku czerwona)        gr. 8cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4       gr. 3cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech.       gr. 15cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech     gr. 25cm

                                     Łącznie:       gr. 51cm

Proj. gr. 51cm  >  50cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności.

Na chodniku zaprojektowano nawierzchnię:

- kostka betonowa wibroprasowana czerwona gr. 8cm

- podsypka piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabil. mechanicznie gr. 30cm

  Łącznie:      gr. 41cm

Kolejne warstwy zagęszczać nie przekraczając gr. 15cm pojedynczej warstwy.

Nie stosować kruszywa wapiennego. Podbudowę i wymianę gruntu wykonać z

mieszanki kruszywa łamanego o krzywej przesiewu i zagęszczeniu zgodnymi  z  PN-

S-06102.



Podsypkę kostki betonowej można wykonać również z kruszywa łamanego

0÷5mm. Spoiny zamulić piaskiem. Krawężniki posadowić na ławie z betonu klasy C

12/15.

4.4. Roboty ziemne.
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod zjazd i chodnik. Ziemię

uzyskaną z koryta należy załadować na samochód i odwieźć na odkład lub

rozplanować po terenie Inwestora.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 z 1998r.

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie. W

przypadku odsłonięcia kabli przebiegających wdłuż zjazdu należy je zabezpieczyć

poprzez ułożenie w rurze dwudzielnej typu AROT.

4.5. Odwodnienie.
Woda opadowa z powierzchni zjazdu na działce Inwestora zostanie

zagospodarowana na terenie tej działki. Wody opadowe w granicach pasa

drogowego zostaną przejęte przez istniejące wpusty wodościekowe w ul. Kapelanka.

Opracował:

mgr inż. Marcin Indyka


