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Opracowanie zawiera:

I. Część opisowa.

1. Opis techniczny

2. Orientacja

II. Część rysunkowa.

 1. Plan sytuacyjny skala 1:500

 2. Szczegół zjazdu skala 1:100

3. Przekroje konstrukcyjne cz.1 skala 1:50

4. Przekroje konstrukcyjne cz.2 skala 1:50

5. Przekrój podłużny zjazdu skala 1:250/25

6. Przekrój podłużny jezdni ulicy skala 1:500/50

7. Przekrój podłużny chodnika skala 1:500/50

8. Przekroje poprzeczne 1-3 skala 1:100

9. Przekroje poprzeczne 4-5 skala 1:100

10. Rozwiązanie warstwicowe skala 1:500

11. Sprawdzenie przejezdności - wjazd skala 1:500

12. Sprawdzenie przejezdności - wyjazd skala 1:500



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego drogowego dla inwestycji p.n.:
Budowa zjazdu z ulicy Blokowej (dz. nr 312) wraz z remontem chodnika i
odcinka jezdni w celu obsługi komunikacyjnej planowanego budynku
usługowo-biurowo-magazynowego na działkach nr 6/14, 6/10, 6/5, 28 obr. 20
Nowa Huta w Krakowie

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

- Rozporządzenie M.T. i G.M. 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.)

- umowa ZIKiT z inwestorem

- opinia do koncepcji obsługi komunikacyjnej znak IW.460.3.691.2018 z dnia

20.06.2018r.

- wizja lokalna w terenie

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

Blokowej (dz. nr 312) wraz z remontem chodnika i odcinka jezdni w celu obsługi

komunikacyjnej planowanego budynku usługowo-biurowo-magazynowego na

działkach nr 6/14, 6/10, 6/5, 28 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie. Zakresem remontu

został objęty odcinek chodnika od skrzyżowania z ul. Łowińskiego do południowej

granicy działki Inwestora.

3. Stan istniejący.
Ulica Blokowa na przedmiotowym odcinku posiada jezdnię o szerokości ok.

7,0m. Po stronie działki Inwestora zlokalizowany jest chodnik z płyt betonowych

35x35cm o łącznej szerokości 2,1m w złym stanie technicznym, który jest oddzielony



od jezdni pasem zielni o szerokości ok. 4,0m. W miejscu projektowanego zjazdu

istniejący nieczynny przejazd kolejowy, stanowiący cześć niedziałającej już bocznicy

kolejowej. W miejscu planowanego zjazdu istniejący słup oświetleniowy, który należy

przestawić. Jezdnia ul. Blokowej w rejonie zjazdu jest w złym stanie technicznym.

Ulica Blokowa posiada odwodnienie do kanalizacji deszczowej poprzez istniejące

wpusty przykrawężnikowe.

Przedmiotowy odcinek ulicy Blokowej prowadzi ruch związany głównie z

obsługą przyległych terenów przemysłowych.

4. Rozwiązania projektowe.
4.1. Sytuacja.

Zaprojektowano zjazd publiczny o szerokości jezdni 6,0m. Włączenie zjazdu

do ulicy Blokowej poprzez łuki o promieniach R=8m. Jezdnia zjazdu będzie posiadać

nawierzchnie z kostki betonowej ograniczonej krawężnikami betonowymi 20x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i ławie betonowej z betonu C12/15.

Zaprojektowano wyniesienie chodnika na projekowanym zjeździe, tak aby zachować

ciągłość nawierzchni chodnika. W miejscu przecięcia zjazdu chodnikiem należy

wykonać konstrukcję nawierzchni jak na pozostałej części zjazdu. Na połączeniu z

istniejącą nawierzchnią ul. Blokowej do początku wyniesienia chodnika należy

wykonać pełną konstrukcję nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR4.

W odległoścu 1,0m od krawędzi jezdni ulicy zaprojektowano słupki

uniemożliwiające parkowanie, co ma na calu zapewnienie właściwej widoczności na

zjeździe.

 W ramach budowy zjazdu przewidziano także przebudowę chodnika. Chodnik

posiadać będzie szerokość 2,0m i zostanie przebudowany na odcinku od południowej

granicy działki Inwestora do skrzyżowania z ul. Łowińskiego.

Z uwagi na kolizję zjazdu z istniejącym słupem oświetleniowym należy go

przestawić w taki sposób aby zachowana była skrajnia drogowa na projektowanym

zjeździe.

Z uwagi na zły stan techniczny jezdni ul. Blokowej należy wykonać remont

nawierzchni polegający na rozebraniu istniejącej warstwy ścieralnej oraz ułożeniu

warstwy wyrównawczej w celu wyprofilowania spadków, a następnie ułożeniu nowej



warstwy wiążącej. Istniejący przejazd kolejowy należy rozebrać i w jego miejscu

wykonać pełną konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR4.

Na odcinku remontowanej nawierzchni jezdni należy także przebudować

krawężniki, w taki sposób aby zachowana była szerokość jezdni 7,0m.

Zaprojektowano krawężniki betonowe 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

grubości 5cm i ławie betonowej z betonu C12/15.

W celu odwodnienia remontowanego odcinka jezdni zaprojektowano 2

studzienki wodiściekowe z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego. Woda

do studzienek będzie prowadzona ściekami przykrawężnikowymi z dwóch rzędów

kostki betonowej typu holland.

4.2. Rozwiązanie wysokościowe.
Rozwiązanie wysokościowe projektowanego zjazdu przedstawiono w części

rysunkowej opracowania. Zjazd zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych jezdni

ulicy Blokowej. W miejscu przejścia przez zjazd należy wykonać wyniesienie

nawierzchni jezdni zjazdu w taki sposób aby nawierzchnia chodnika na zjeździe była

kontynuacją wcześniejszej nawierzchni.

Spadki zjazdu ukształtowano w taki sposób aby wody opadowe z pasa

drogowego były odprowadzone do kanalizacji deszczowej w ulicy Blokowej. Zjazd w

obrębie działki Inwestora będzie posiadać spadek w kierunku terenów zielonych

działki Inwestora.  Zaprojektowano spadki podłużne zjazdu o wartościach 0.01 i 0.02.

Przebudowywany chodnik będzie posiadał spadek poprzeczny o wartości 0.02

w kierunku jezdni ul. Blokowej. Spadki podłużne będę dostosowane do istniejącego

terenu i istniejącego spadku podłużnego ul. Blokowej i będą wynosić 0.003.

Wymianę nawierzchni jezdni należy wykonać w nawiązaniu do rzednych

istniejącej nawierzchni na zakresach robót. Z uwagi na zły stan techniczny ulicy,

przed wykonaniem robót należy zinwentaryzować wysokościowo istniejącą

nawierzchnię ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych na zakresach robót.



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

- kategoria ruchu KR4,

- warunki wodne dobre,

- grunty podłoża bardzo wysadzinowe.

Istniejące podłoże zaklasyfikowano do grupy nośności podłoża G3.

Wymagana grubość nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi 65cm. Konieczne

jest doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 charakteryzującej się

wskaźnikiem zagęszczenia: Is=1,0 i wtórnym modułem odkształcenia E2=100MPa.

N1. Konstrukcja zjazdu - KR4:

- kostka betonowa wibroprasowana     gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg PN-B-06711 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102/97   gr. 25cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102/97   gr. 30cm

___________________

Łącznie   gr. 66cm

Proj. gr. 66cm >  65cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności.

N2. Na chodniku zaprojektowano nawierzchnię:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

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

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie     gr.15cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie     gr.20cm

  Łącznie:      gr. 41cm

N3. Remont nawierzchni jezdni ul. Blokowej - KR4:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 gr. 4cm



- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50

wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 gr. 2-6cm

- istniejąca konstrukcja po rozbiórce warstwy ścieralnej

N4. Nowa nawierzchnia jezdni ul. Blokowej - KR4:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 gr. 4cm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50

wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 gr. 6cm

- górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50

wg PN-EN-13108-1:2008 oraz WT-2 2014 gr. 10cm

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stab. mech.

0/31,5mm wg PN-S-06102/97 gr. 20cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa kamiennego stab. mech.

0/63mm wg PN-S-06102/97 gr. 30cm

  _________________

Łącznie   gr. 70cm

Przy nawierzchni asfaltowej, z uwagi na konieczność wykonania połączeń

międzywarstwowych przewiduje się wykonanie skropienia poszczególnych warstw

nawierzchni:

- podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5

kg/m2,

- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową w ilości

0,5kg/m2

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. Krawężniki betonowe posadowić na ławie z betonu klasy C 12/15.



4.4. Roboty ziemne.
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nawierzchnie. 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 osłonięcia kabli energetycznych lub teletechnicznych

należy zabezpieczyć je poprzez ułożenie na całej szerokości zjazdu rurami

dwudzielnymi typu arot.

Po wykonaniu koryta jezdni należy sprawdzić nośność podłoża. W przypadku

występowania gruntów plastycznych lub słabonośnych należy skonsultować się  z

projektantem w celu wykonania dodatkowej wymiany lub wzmocnienia gruntu.

4.5.    Kategoria geotechniczna obiektu
Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną obiektu zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych.

4.6.    Odwodnienie.
Nawierzchnia zjazdu publicznego została zaprojektowana w taki sposób aby

woda z terenu Inwestora nie przedostawała się na ulice Blokową i odwrotnie. Zjazdy

w obrębie działki Inwestora będą posiadać spadki w kierunku planowanej zabudowy.

W celu odwodnienia remontowanego odcinka jezdni zaprojektowano 2

studzienki wodościekowe z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego. Woda

do studzienek będzie prowadzona ściekami przykrawężnikowymi z dwóch rzędów

kostki betonowej typu holland.

Zaprojektowano studzienki wodościekowe z kręgów ø50 z przykanalikami ø20.

Wpusty uliczne zwykłe żeliwne przykrawężnikowe 40x60cm. Osadnik studzienek

powinien mieć głębokość 80cm.

Opracował:

mgr inż. Marcin Indyka


