
„PRZEBUDOWA ULICY PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC REJTANA, WAREŃCZYKA I PL. SERKOWSKIEGO 

POLEGAJACA NA WYKONANIU WYNIESIENIA W KRAKOWIE NA DZIAŁKACH 519, 509 OBR. 12 JEDN. EWID. 

PODGÓRZE W KRAKOWIE” 

 

A R G   PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O. O. 

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a,  

tel.: (12) 418 05 60, 61, 62  fax: (12) 418 18 22, e-mail: biuro@arg.krakow.p 

1 

 

 

 

Spis treści  

 

 

I. Część opisowa. 

 

1. Opis techniczny 

 

II. Część rysunkowa. 

 

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

2. Przekrój charakterystyczny  A-A, B-B, C-C w skali 1:50                       rys. 2 

 

 

 

 

 



„PRZEBUDOWA ULICY PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC REJTANA, WAREŃCZYKA I PL. SERKOWSKIEGO 

POLEGAJACA NA WYKONANIU WYNIESIENIA W KRAKOWIE NA DZIAŁKACH 519, 509 OBR. 12 JEDN. EWID. 

PODGÓRZE W KRAKOWIE” 

 

A R G   PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O. O. 

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a,  

tel.: (12) 418 05 60, 61, 62  fax: (12) 418 18 22, e-mail: biuro@arg.krakow.p 

2 

 

 

Opis techniczny do projektu drogowego dla inwestycji pn.: 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC REJTANA, WAREŃCZYKA I 

PL. SERKOWSKIEGO POLEGAJACA NA WYKONANIU 

WYNIESIENIA W KRAKOWIE NA DZIAŁKACH 519, 509 OBR. 12 

JEDN. EWID. PODGÓRZE 

 

 

 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

 

Projekt drogowy opracowano na zlecenie Inwestora:  

Sao Investment Sp. Zoo Sp. K 

Ul. Urzędnicza 55/1,  

30 - 040 Kraków        

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu drogowego dla 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC REJTANA, WAREŃCZYKA I PL. 

SERKOWSKIEGO POLEGAJACA NA WYKONANIU WYNIESIENIA W KRAKOWIE NA 

DZIAŁKACH 519, 509 OBR. 12 JEDN. EWID. PODGÓRZE 

 

 

2. Dane wyjściowe 

 

 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa; 

 dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne 

i geologiczno – inżynierskie; 

 wizja w terenie 
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3. Stan istniejący 

         Ulica Wareńczyka, pl. Serkowskiego i ul. Rejtana w stanie obecnym są ulicami 

dwukierunkowymi. Szerokość jezdni ulic dochodzących do skrzyżowania wynosi ok. 

8,30m.  

       

4. Stan projektowany 

 

4.1. Sytuacja 

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano zgodnie z opinią z ZDMK w sprawie 

obsługi komunikacyjnej zaprojektowano wyniesie nie skrzyżowania ul. Wareńczyka – 

Rejtana i pl. Serkowskiego. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zaprojektowano wyniesie całej tarczy 

skrzyżowania na 10cm z najazdami 1:10. 

 

4.2. Rozwiązanie wysokościowe 

 Rzędne wyniesionego skrzyżowania dostosowano wysokościowo do 

istniejących dróg. Spadek poprzeczny zgodny z obecnym spadkiem na skrzyżowaniu ul. 

Wareńczyka – Rejtana i pl. Serkowskiego. 

 

4.3. Odwodnienie 

          Całość wody z obszaru projektowanego wyniesienia zostanie przejęta przez 

istniejące ulice zgodnie z zachowaniem istniejącego spadku do istniejących i nowych 

studzienek kanalizacyjnych. Wody opadowe zostaną przejęte do istniejącego kanału 

kanalizacji ogólnospławnej usytuowanego wzdłuż ul. Rejtana i pl. Serkowskiego.  

W celu odwodnienia projektowanego układu drogowego zlokalizowano 4 

dodatkowe studzienki wodościekowe – w1 - w4. 

Studzienki wodościekowe będą włączone do istniejącego kanału 

ogólnospławnego ko300mm zlokalizowana na istniejacej kanalizacji. Studzienkę 

wodościekową wykonać jako przykrawężnikową ø60cm. Wszystkie studzienki będą 

wyposażone w osadniki głębokości min. 80cm i płaskie wpusty na zawiasach z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą. Wszystkie przykanaliki należy wyposażyć w syfony. 

Przykanaliki należy wykonać z rur ø20cm posiadających atest do stosowania pod 

drogami.  
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4.4. Przekrój konstrukcyjny 

                                                                                             

NAWIERZCHNIA NA WYNIESIONYM SKRZYŻOWANIU (1) 

-kostka betonowa wibroprasowana                                                                             -8cm 

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                          -4cm 

-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie               -10cm      

-RAZEM                                                                                                                    - 22cm  

                               

Zakłada się że nastąpi jedynie wykonanie wyniesienia bez konieczności wymiany 

krawężników. W przypadku uszkodzenia istniejących krawężników należy je wymienić 

na krawężniki betonowe 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm i 

na ławie betonowej „z oporem” z betonu C12/15. 

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 grupy nośności 

podłoża G1.  

 

5. 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 roboty należy skonsultować z uprawnionym geologiem i projektantem. 

Nasypy należy wykonać z gruntów budowlanych, niewysadzinowych 

i przepuszczalnych (doprowadzić do grupy nośności podłoża G1). W trakcie prac 

budowlanych zwraca się szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów przed 

dostaniem się wody. Wynika to z występowania w głębszych warstwach podłoża 

gruntów organicznych. 
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Roboty ziemne i montażowe dla przykanalików . 

  

Przykanaliki wykonane będą w wykopach wąskoprzestrzennych, obudowywanych. 

Szalowanie wykopu szalunkiem ażurowym poziomym . Wykopy wykonywane będą w 

80%  mechanicznie i 20% ręcznie.  

 Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wlotu do 

odbiornika. Układanie rur kanałowych musi się  odbywać w wykopach o podłożu 

odwodnionym. Dno wykopu winno być gładkie i nie przemarznięte. Zaprojektowano 

ułożenie kanałów na podbudowie piaskowej. Zasyp kanału w wykopie składa się z 

dwóch warstw:  

- warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu,  

- warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej grubości 30 cm z wyłączeniem 

odcinków na złączach  

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych , wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń  

Etap III – zasyp wykopu gruntem sypkim , warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i  

ewentualną; rozbiórka odeskwań  i rozpór ścian wykopu . Warstwę ochronną rury 

kanałowej tj. 30  cm ponad wierzch rury wykonuje się  z piasku sypkiego drobno, średnio 

lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.  Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić z 

zachowaniem szczególnej ostrożności  z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwę tą 

należy starannie zagęścić po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie 

ochronnej przewodu, należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 

odeskowań. Grubość ubijanej warstwy nie może przekraczać ½  średnicy rury.  Pod 

drogami zagęścić zasypkę do wskaźnika Is = 90%. Otwory w studniach należy 

przygotować na rzędnych zgodnie z projektem .   

Roboty związane z budową kanalizacji należy prowadzić zgodnie z normami: 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

 PN-B-107350 Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze. 
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 Roboty ziemne wykonać pod nadzorem geologa i zabezpieczyć przed 

napływem wód opadowych. 

 Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod 

nadzorem branżowych służb technicznych odpowiednich do rodzaju uzbrojenia. 

 Rozpoznane  gliny , piaski pylaste i gliny pylaste są  wrażliwe  i  podatne  na  

zmianę  struktury  i  swych właściwości  pod  wpływem  zmian  wilgotności,  

obciążeń  dynamicznych  i urabialności.  

 Prace  ziemne  związane  z  głębieniem  wykopów  należy  wykonywać     okresie 

możliwe suchym, bezdeszczowym. Wykopy należy zabezpieczyć przed 

dopływem jakichkolwiek wód.  Wykopy  nie  mogą  pozostawać  otwarte,  po  ich  

wykonaniu  należy niezwłocznie przystąpić do wykonywania konstrukcji 

nawierzchni. 

 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. 

 

6. 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. 2012 nr 0 pozycja 463  i ustalono je w drugiej kategorii 

geotechnicznej 

 Projekt wykonano w oparciu o  Dz. U. 2016 poz. 124 – Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęto skrajnię drogi 4.6m 

liczoną od poziomu nawierzchni. 

 W trakcie budowy roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb technicznych 

posiadających uprawnienia w przedmiotowych zakresach.  

 Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem realizować zachowując 

normatywne odległości.  

 Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót tom. II. 
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 Montaż i układanie rur zgonie z instrukcją producenta rur .  

 Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami i uwzględnić je 

podczas realizacji.  


