
OPIS   TECHNICZNY 

"BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. DROŻYSKA W KRAKOWIE" 
” 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora tj. Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez ZDMK 

 Podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500 

 Ustawa z dnia: 07-07-1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 Poz.414  
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia: 02-03-1999r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 Poz.430 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia: 
25-04-2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2012 Nr 0 Poz.462 z późniejszymi zmianami), 

 Warunki techniczne wydane przez ZDMK  oraz operatorów sieci 

 Wizja lokalna w terenie. 

 Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA 

  

2. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w m. Kraków, dzielnicy Nowa Huta, 

obrębie 0031. Ulica Drożyska przebiega w kierunku wschód – zachód. Wzdłuż jezdni, na 
większości odcinka, biegną obustronne rowy odwodnieniowe. Brak chodnika, ścieżek 
rowerowych. Jezdnia ul. Drożyska posiada nawierzchnię bitumiczną, przekrój daszkowy (na 
łukach poziomych jednospadowy) oraz szerokość ok. 5,5 – 6,0m. Teren inwestycji płaski, 
spadki podłużne jezdni rzędu 1-2% (nie przekraczają wymaganych wartości dla ciągów 
pieszych, tj. 6%). Okolica zdominowana przez zabudowę jednorodzinną oraz rozległe 
pastwiska z niską zielenią. Poprzecznie do jezdni na odcinku Inwestycji przebiegają 2 
przepusty. Na wysokości dz. nr 493 zlokalizowany jest przystanek autobusowy. 

 
3. STAN PROJEKTOWANY (SYTUACJA) 

W ramach opracowania przewiduje się budowę chodnika zlokalizowanego po północnej 
stronie ul. Drożyska. Szerokość ciągu pieszego typowa 2.0m o spadku poprzecznym 2%  
w kierunku jezdni. Wykonując chodnik należy dowiązać się do krawędzi jezdni ul. Drożyska. 
Projektowane zjazdy wykonać z czerwonego koloru kostki, z skosami wjazdowymi 1:1.  
W ramach inwestycji należy także wykonać poszerzenie ul. Drożyska do 6m. Przepisowe 
poszerzenia na łukach poziomych zostaną wykonane odrębną Inwestycją w ramach której 
zostanie przebudowa jezdnia ul. Drożyska. Obecnie, w ramach inwestycji polegającej na 
budowie chodnika brak jest miejsca na wykonanie pow. prac. 

                                                                   



4. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Chodnik należy trasować w dowiązaniu do istniejącej krawędzi ul. Drożyska. Spadek 
podłużny chodnika wykonać identyczny jak spadek jezdni, natomiast spadek poprzeczny 2% 
w kierunku ul. Drożyska. Wyniesienie typowe krawężnika 12cm (względem ścieku 14cm). 
Wyniesienie krawężnika na zjazdach oraz miejscach przekroczenia jezdni 2cm (względem 
ścieku 4cm). Ściek przykrawężnikowy projektować jako obniżony 2cm względem nawierzchni 
jezdni.  

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
 

CHODNIK WZDŁUŻ UL. KATOWICKIEJ 

- 8cm  kostka betonowa 
- 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 stabilizowana 
mechanicznie 

 wzmocnione podłoże doprowadzone do nośności E2 > 50 MPa 

RAZEM: 26,0cm 

UWAGA: W przypadku nieuzyskania wymaganej nośności konstrukcję chodnika należy 
dodatkowo wzmocnić. 

 

POSZERZENIE UL. DROŻYSKA (KR3, G4) 

  GÓRNE WARSTWY KONSTRUKCYJNE 

- 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej 

- 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

 geosiatka z włókien szklano - węglowych 

- 7cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

- 22cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

 z kruszywem C50/30 

 DOLNE WARSTWY KONSTRUKCYJNE 

- 28cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

 niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 35% 

- 25cm warstwa podłoża ulepszonego z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem 

RAZEM: 91,0cm 

 



ZJAZDY 

- 8cm  kostka betonowa  
- 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 stabilizowana 
mechanicznie 

- 25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego 31,5/63 
stabilizowana mechanicznie 

 wzmocnione podłoże doprowadzone do nośności E2 > 80 MPa 

RAZEM: 61,0cm 

 

6. ODWODNIENIE 
Projektuje się kanalizację deszczową z jednoczesnym odprowadzeniem wody deszczowej 

do rowów zlokalizowanych w rejonie inwestycji poprzez wpusty deszczowe. 

 

7. ZIELEŃ 
Projekt ewentualnej wycinki wraz z planem nasadzeń na podstawie odrębnego 

opracowania. 

 

 

Opracował: 


