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Opis do projektu drogowego: 

 „Przebudowa / rozbudowa ul. Kosocickiej w Krakowie wraz z budową zjazdu 

oraz przebudowa ul. Czerwiakowskiego w Krakowie wraz z budową zjazdu” 

 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

Projekt drogowy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o umowę na realizację 

inwestycji drogowej zawartej z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w 

Krakowie. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy / rozbudowy ul. Kosocickiej w 

Krakowie wraz z budową zjazdu oraz przebudowa ul.Czerwiakowskiego w Krakowie 

wraz z budową zjazdu dla potrzeb obsługi komunikacyjnej Inwestycji p.n. „Budowa 

zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i mieszkalnych wielorodzinnych z 

usługami oraz garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi i obsługą 

komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 75/74, 75/51 obr. 58 

jedn. ewid. Podgórze przy ulicach Czerwiakowskiego i Kosocickiej w Krakowie” 

 

 

2. Dane wyjściowe: 

 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 

 projekt zagospodarowania działek inwestycyjnych; 

 umowa o realizację inwestycji drogowej nr 257/ZIKIT/213 z dnia 06.06.2013r; 

 wizja w terenie. 
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3. Stan istniejący. 

Planowana inwestycja obejmuje teren ul. Kosocickiej w obrębie istniejącego  

skrzyżowania z łącznicą węzła drogowego południowej obwodnicy Krakowa oraz teren 

ul.Czerwiakowskiego w obrębie istniejącej zatoki postojowej. 

W stanie istniejącym ul.Kosocicka na przedmiotowym odcinku posiada jezdnię 

szerokości około 10,5m z której wydzielono po dwa pasy ruchu szerokości 3,5m oraz 

dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo. Przy jednej krawędzi jezdni 

została wydzielona zatoka autobusowa przez którą aktualnie odbywa się komunikacja 

przyległych terenów przewidzianych pod projektowane zagospodarowanie. 

W stanie istniejącym ul. Czerwiakowskiego na odcinku do którego włącza się 

inwestycja posiada wydzieloną zatokę postojową z droga manewrową szerokości 5,5m. 

 

4. Stan projektowany 

4.1. Sytuacja 

Zaprojektowano przebudowę / rozbudowę ul. Kosocickiej wraz z budową zjazdu 

polegającą na realizacji pasa dla pojazdów skręcających w prawo o szerokości 3,0m 

przy północnej krawędzi ulicy Kosocickiej, który umożliwi wjazd do projektowanej 

zabudowy inwestycyjnej. Kontynuacją pasa, poza obrębem projektowanego zjazdu, 

będzie zatoka autobusowa dł. 20m. Zaprojektowano pas dla pojazdów skręcających w 

prawo szerokości 3,0m prowadzący do projektowanego zjazdu publicznego. Zjazd 

publiczny zaprojektowano w formie wyniesionej, jako płytowy próg zwalniający 

szerokości całkowitej 6,0m (obszar wyniesienia przejścia poszerzony o szerokości 4m) z 

zachowaniem ciągłości chodnika. Wjazd i wyjazd na teren inwestycji będzie 

funkcjonował tylko jako relacja prawoskrętna. Wzdłuż projektowanego układu 

drogowego poprowadzono ciąg pieszy o szerokości 2,0m poszerzony w obrębie 

przystanku autobusowego do 4,3m w miejscu wiaty przystankowej. Ponadto 

zapewniono dojście pieszych i niepełnosprawnych do terenu inwestycji z chodnika 

prowadzonego wzdłuż łącznicy węzła drogowego. 

W zakresie ul. Czerwiakowskiego zaprojektowano budowę zjazdu szerokości 

3,5m, który włączono do jezdni manewrowej parkingu szerokości 5,5m. W zakresie 

inwestycji poprowadzono ciąg pieszych szer. 2.0m oraz wyodrębniono przejście dla 

pieszych w poprzek ul.Czerwiakowskiego. 
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4.2. Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie 

 

Planowane poszerzenia istniejącej ulicy Kosocickiej oraz ulicy Czerwiakowskiego 

będzie dowiązane wysokościowo do istniejącej jezdni zakładając spadek poprzeczny 

2% w zakresie projektowanego poszerzenia jezdni. 

 

 

4.3. Konstrukcja nawierzchni 

 

Na poszerzeniu istniejącej jezdni zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni 

dla KR4 i G4. 

Układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno być poprzedzone 

sprawdzeniem nośności podłoża. 

 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

1. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Kosocickiej dla KR4 i G4: 

 

  4 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  AC8S (50/70 ) wg WT-2 2014; 

  - związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją szybkorozpadową 

modyfikowaną polimerami; 

  6 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (50/70) wg WT-2 2014; 

  - związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją szybkorozpadową 

modyfikowaną polimerami; 

 10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg WT-2 2014; 

  - związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją wolnorozpadową 

modyfikowaną polimerami; 

20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3  - kruszywo 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie; 

25 cm  - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% 

40 cm  - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%; 

  105 cm   RAZEM 
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2. Dowiązanie do konstrukcji istniejącej: 

 

 4 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  AC8S (50/70 ) wg WT-2 2014; 

  - związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją szybkorozpadową 

modyfikowaną polimerami; 

  6 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (50/70) wg WT-2 2014; 

  - geosiatka szklana bitumowana o wytrzymałości na rozciąganie w każdym 

kierunku >120kN/m lub siatka polipropylenowa o wytrzymałości >120kN/m 

  -  sfrezowana istniejąca nawierzchnia na głebokośc 10cm w prezypadku 

wystąpienia asfaltu lanego sfrezowac głębiej do całkowitego usunięcia 

 

 10 cm RAZEM 

 

3. Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej G4: 

 

  22 cm - beton cementowy C35/45 (B45) w kolorze czerwonym wodo i olejoodporny z 

plastyfikatorem, dylatowany i dyblowany, zbrojony siatką w rozstawie 8x8cm; 

  15 cm - podbudowa z chudego betonu cementowego C8/10 (B10); 

 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  

             C90/3  - kruszywo 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie; 

26 cm  - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% 

40 cm  - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20%; 

  122 cm   RAZEM 
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4. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu, drogi wewnętrznej dla KR2 i G4: 

 

  8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej; 

  3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3; 

 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  

             C90/3  - kruszywo 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie; 

20 cm - warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3     

kruszywo 0/63mm stabilizowane mechanicznie; 

25 cm  - warstwa ulepszonego podłoża o CBR≥20%; 

    76 cm   RAZEM 

 

5. Projektowana konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego: 

 

  8 cm - kostka betonowa wibroparsowana, niefazowana; 

  3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3; 

 29 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  -  

              kruszywo 0/63mm stabilizowane mechanicznie; 

    40 cm   RAZEM 

 

Jezdnia ulicy Kosocickiej i Czerwiakowskiego będzie obramowana krawężnikiem 

kamiennym 20/25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm i na wspólnej 

ławie betonowej z betonu C12/15  razem ze ściekiem z dwóch rzędów kostki granitowej 

9-11 cm. Chodnik będzie oddzielony od zieleńców obrzeżem betonowym 8/30 ułożonym 

na ławie z oporem z betonu C12/15 grubości 10cm. 

Na przejściach dla pieszych krawężnik należy obniżyć do odkrycia h= 2 cm a na 

wjazdach bramowych do h= 4 cm. Wzdłuż ulicy krawężnik będzie miał odkrycie 12 cm. 
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4.4. Roboty ziemne 

 

Prace ziemne należy wykonać zgodnie z Dz. U. Nr 43. Po wykorytowaniu 

sprawdzić nośność podłoża zgodnie z Dz. U. Nr 43 w razie konieczności wzmocnić 

podłoże poprzez zastosowanie geosiatki lub poprzez wymianę gruntu i przegłębienie 

koryta. Powyższe należy skonsultować z uprawnionym geologiem i projektantem. 

 

 

5. Uwagi końcowe 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Określono, że warunki posadowienia obiektu mają być zgodne  

z rozporządzeniem Dz. U. nr 126 pozycja 839 i ustalono je w pierwszej kategorii 

geotechnicznej 

 Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie  

z Rozporządzeniem  Ministra Transportu  i Gospodarki   Morskiej z 2 marca 1999 

r  przyjęto skrajnię drogi 4.6m liczoną od poziomu nawierzchni. 
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