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Spis treści 

 

Część opisowa 

 

1. Opis techniczny 

 

Część rysunkowa 

 

1. Sytuacja  w skali 1:500, rys. 001 

2. Przekrój konstrukcyjny A-A w skali 1:50, rys. 002 
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Opis do projektu drogowego 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 

„Budowa drogi publicznej na działce 574 obr. 34, jedn. ewid. Krowodrza  

w Krakowie wraz z rozbudową ul. Stawowej i budową zjazdów” 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w północno - zachodniej części miasta 

Krakowa, w rejonie ul. Stawowej. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie układu drogowego, 

który zapewni obsługę komunikacyjną dla istniejących oraz planowanych budynków 

mieszkaniowych oraz powiązanie z zewnętrznymi drogami publicznymi.  

 

2. Podstawa i zakres opracowania. 

 

 Projekt budowlany został opracowany na zlecenie Inwestora - Pana Marka Szaflarskiego. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno – 

budowlanego branży drogowej. Projekt określa także lokalizacje odwodnienia drogowego.  

Projekt opracowano w oparciu o:  

 podkład sytuacyjno – wysokościowy,  

 materiały geodezyjne związane z ewidencją własności, 

 dokumentacje fotograficzną miejsca planowanej inwestycji, 

 zagospodarowanie planowanej zabudowy kubaturowej w rejonie ul. Stawowej 

opracowane przez buro architektoniczne ARCHITEKCI MIKOŁAJSKI & WIESE  

Spółka z o. o., 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, na którym to obszarze nie obowiązuje 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

Aktualnie w rejonie, na którym prowadzona będzie przedmiotowa inwestycja nie występuje 

intensywna zabudowa. Najbliższe, występujące obiekty kubaturowe to budynki jedno i 

wielorodzinne. Na południu i północy inwestycja zostanie dowiązana do istniejącej sieci dróg 

publicznych - odpowiednio do ulicy Na Polach oraz ul. Stawowej.  
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Przedmiotowy teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury podziemnej - sieć gazociągowa, sieć 

kanalizacyjna, sieć energetyczna. 

 

4. Stan projektowany 

 

Sytuacja. 

Zaprojektowano dwa odcinki drogi o parametrach drogi klasy D (dojazdowej). Odcinek A-B 

będzie miał długość ok 76m, natomiast odcinek C-D długość ok. 125m. Jezdnia będzie 

posiadała nawierzchnię bitumiczną i szerokość 5.0m (2 x 2.5m). 

Dowiązanie do istniejącej ulicy Na Polach zostało zapewnione poprzez wyokrąglenie 

krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniach R= 5.0m. Na zakresach projektowanego 

odcinka C-D dowiązano się do stanu istniejącego ul. Stawowej. Po zachodniej stronie 

odcinka A-B oraz po północnej stronie odcinka C-D wykonany zostanie chodnik o szerokości 

2.0m. Obsługa komunikacyjna sąsiadujących z przedmiotową inwestycją posesji zostanie 

zapewniona poprzez projektowane zjazdy.  Zjazdy zostały zaprojektowane poprzez 

zastosowanie skosów 1:1. Minimalna zastosowana szerokość zjazdu to 3.50m.  

 

Rozwiązania wysokościowe. 

 

Projektowany układ drogowy wysokościowo zaprojektowano w dowiązaniu do stanu 

istniejącego na zakresach inwestycji. Spadki podłużne projektowanych odcinków A-B oraz C-

D nie będą przekraczały wartości 6%. Załomy przekrojów podłużnych zostaną wyokrąglone 

łukami kołowymi. Projektowane jezdni będą posiadały przekrój daszkowy - obustronny 

spadek poprzeczny o wartości 2%. Na zakresach inwestycji spadek poprzeczny zostanie 

dostosowany do stanu istniejącego.  

 

Odwodnienie.  

 

Odwodnienie projektowanego układu realizowane będzie poprzez nadanie spadków 

poprzecznych i podłużnych oraz odprowadzenie wód opadowych, za pomocą studzienek 

wodościekowych do kanalizacji zgodnie z warunkami technicznymi dysponenta sieci 

kanalizacyjnej. Należy wykonać studzienki wodościekowe o średnicy 60cm. Należy 

zastosować studzienki wodościekowe z osadnikiem w dnie głębokości 80cm. Studzienki 

powinny mieć płaski wpust na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą.  
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Przykanaliki wykonać z rur 20cm betonowych lub PVC dopuszczonych do wykonania pod 

nawierzchnią drogową. 

 

Konstrukcja nawierzchni. 

 

Podłoże pod nawierzchnię należy  doprowadzić do parametrów gruntu G1 i tak by spełniało 

wymogi normy PN-S-02205/1998 – Roboty ziemne. Drogi samochodowe” oraz 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Przyjęto: 

 

(1) NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA JEZDNI: 

- warstwa ścieralna - AC 8S 50/ 70       - 4cm 

- warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70       - 5cm 

- podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70      - 7cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

 C90/3 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  - 20cm 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  

o CBR>35% - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm  - 28cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem  

hydraulicznym lub wapnem        - 25cm 

                   Razem – 89cm 

 

(2) NAWIERZCHNIA Z KOSTKI NA ZJAZDACH  NA PODŁOŻU G1 O MODULE 

SPRĘŻYSTOŚCI (WTÓRNYM ) NIE MNIEJSZYM NIŻ 120MPa: 

- kostka betonowa wibroprasowana        - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3       - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

 C90/3 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm   - 25cm 

- ulepszenie podłoża do G1 - kruszywo kamienne łamane 0/63mm 

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-02205      - 40cm 

- wzmocnienie geowłókniną wzmacniająco-filtracyjną      

                         Razem – 76cm 
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(3) NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU: 

- kostka betonowa wibroprasowana        - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3       - 3cm 

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  

0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie        

            - 30cm    

                                   Razem – 41cm 

 

Zaprojektowano ułożenie: 

 krawężnik 20/30cm kamienny na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i ławie betonowej z 

oporem do 2/ 3 wysokości krawężnika wspólnej ze ściekiem z dwóch rzędów kostki 

betonowej 10x20cm z betonu C 12/15 gr. 15cm 

 obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie "z oporem" z betonu C12/15 gr. 10cm. 

 

Roboty ziemne. 

 

O przydatności gruntów pozyskanych z wykopów do wbudowania w nasyp musi 

zdecydować uprawniony geolog w konsultacji z uprawnionym projektowaniem drogowym. 

Grunty pochodzące z wykopów i nie nadające się do wbudowania w nasyp należy 

odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko śmieci w celu jego 

przewarstwienia. 

Po wykorytowaniu należy wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem w celu 

sprawdzenia nośności. Sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien wynosić 120MPa 

dla G1.  

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z uprawnionym 

geologiem i projektantem. Wzmocnienie może być wykonane poprzez przegłębienie koryta lub 

stabilizację cementem. Szczegółowe rozwiązania każdorazowo należy konsultować  

z uprawnionym geologiem i projektantem drogowym. 

Do zasypu wykopów nie stosować gruntów wysadzinowych.  

Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego 

powinna wynosić 2,2. 
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5. Uwagi końcowe. 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

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

z Rozporządzeniem  Ministra Transportu  i Gospodarki   Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r  oraz dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124  

 


