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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego 

pn. „Przebudowa ul. Kobierzyńskiej  i ul. Raciborskiej w Krakowie polegająca na budowie  

na działkach nr 153/23, 153/21, 173/1, 173/3, 330/1 obr. 34 jedn. ew. Kraków-Podgórze ” 

 

1. Podstawa opracowania 

o Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej oraz umowa w sprawie przekazania 

nieruchomości zawarta w dniu 31.10.2018r.  

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 (D.U 43 z dnia 02.05.1999r.) 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Warszawa 1979r. 

o Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego. 

 

2. Inwestor 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

 

Mirosław Zuzela 

ul. Kwiecista 2 

30-389 Kraków 

 

3. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.: „Budowa zjazdów do 

projektowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Raciborskiej oraz chodnika na działkach nr 

153/23, 153/21, obr. 34, jedn. ew. Kraków-Podgórze”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

województwa małopolskiego w mieście Kraków na działkach ewidencyjnych nr 153/23, 153/21, 173/1, 

173/3, 330/1.     

Celem inwestycji jest przebudowa drogi w związku z zaprojektowaniem wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego.  

Zakres przebudowy obejmuje:  

 Budowę zjazdu z ul. Raciborskiej do garażu podziemnego o długości 12,63m 

 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Raciborskiej o długości 37,01m 

 Budowę zjazdu z ul. Kobierzyńskiej na parking przed budynkiem 10,33m 

 Budowę parkingu przed projektowanym wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym 

 Przebudowę odwodnienia na ul. Raciborskiej  
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Projekt obejmuje rozwiązania dla potrzeb obsługi komunikacyjnej wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego znajdującego się na działce nr 153/23. Projekt wykonano zgodnie z warunkami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43.poz.430). Zakres merytoryczny opracowania obejmuje rozwiązania w zakresie części drogowej. Dokładny 

zakres prac projektowych opisano w dalszej części.  

4. Opis stanu istniejącego 

W pasie drogowym dz. 173/1, 173/3 i 153/21 zlokalizowany jest odcinek ul. Racławickiej. W stanie 

istniejącym posiada przekrój uliczny jezdnojezdniowy o dwóch pasach ruchu (1x2) i nawierzchnię asfaltową 

o szer. 5,85m-6,05m. W przekroju drogi występuje lewostronny chodnik o szer. 1,4m-1,7m oraz 

prawostronny krawężnik. Pas drogowy ul. Raciborskiej uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizację 

ogólnospławną, linię elektroenergetyczną, linię teletechniczną. Odwodnienie ulicy zapewnione jest przez 

istniejącą kanalizację. W granicach opracowania występuje skrzyżowanie ulic Raciborskiej                                  

i Kobierzyńskiej, które jest skrzyżowaniem zwykłym typu T, a ulica Raciborska jest drogą podporządkowaną.  

Pas drogi ul. Kobierzyńskiej to dz. 330/1. W stanie istniejącym droga posiada przekrój uliczny                       

o dwóch pasach ruchu (1x2) i nawierzchnię asfaltową o szer. 6,20m. W przekroju poprzecznym drogi 

występuje lewostronny chodnik o szer. 1,60m i prawostronny krawężnik. Pas drogowy ul. Kobierzyńskiej 

uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizację ogólnospławną, gazociąg i linię telekomunikacyjną. 

Odwodnienie ulicy zapewnione jest przez istniejącą kanalizację. 

Działka inwestora nr 153/23 na której projektuje się zjazdy, parking i wielorodzinny budynek 

mieszkalny to teren płaski na którym wysokość zmienia się w zakresie 223,31-224,17m n.p.m.. Działka 

uzbrojona jest w gazociąg i sieć teletechniczną, sieć elektroenergetyczną, wodociąg.     

5. Opis stanu projektowanego 

W związku z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 153/23 obr. 34 jednostka 

ewid. Kraków-Podgórze przy ul. Racławickiej zachodzi potrzeba budowy zjazdu z ul. Racławickiej do garażu 

podziemnego wraz z budową odcinka chodnika prawostronnego o szer. 2,0m i długości 37,01m wzdłuż ulicy 

Raciborskiej oraz zjazdu na prawe skręty z ulicy Kobierzyńskiej do projektowanego parkingu przed w/w 

budynkiem.   

Zjazd z ulicy Raciborskiej o długości 12,63m (mierząc od krawędzi jezdni ul. Raciborskiej do krawędzi 

budynku wyznaczającej wjazd do garażu podziemnego, na dalszym odcinku zjazd należy wykonać według 

opracowania architektonicznego) został wysokościowo dostosowany do istniejącej krawędzi jezdni, gdzie w 

Hm 0+00,00 zaprojektowany początek zakresu robót pokrywa się z istniejącym stanem sytuacyjno-

wysokościowym, koniec zakresu robót mieści się w Hm 0+12,63 (krawędź budowanego budynku – wjazd do 

garażu podziemnego). Zjazd będzie służył jako dojazd do miejsc parkingowych zlokalizowanych                     

w podziemnym garażu. Szerokość zjazdu przy granicy pasa drogi wynosi 4,0m zaś na włączeniu do                        
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ul. Raciborskiej ma szer. 8,0m. Na włączeniu zaprojektowano skosy 1:1 na długości 2,00m, dzięki 

zastosowaniu takich skosów jest zapewniona prawidłowa widoczność. Celem odróżnienia nawierzchni na 

zjeździe od nawierzchni w ciągu chodnika, projektuje się ją wykonać z betonowej kostki brukowej koloru 

czerwonego o grub. 8cm.      

Wzdłuż ul. Raciborskiej projektuje się prawostronny chodnik o szerokości 2,0m i długości 37,01m na 

odcinku od projektowanego zjazdu do garażu podziemnego do skrzyżowania z ul. Kobierzyńską. Początek 

projektowanego chodnika mieści się w Hm 0+00,00 w miejscu zjazdu do garażu podziemnego i został 

dowiązany sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącego krawężnika zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 

natomiast koniec wyznaczony został w Hm 0+37,01 i łączy się z istniejącym chodnikiem zlokalizowanym 

wzdłuż ul. Kobierzyńskiej. Chodnik zlokalizowany jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni ul. Raciborskiej,                 

a w miejscu wyłukowania został odsunięty od krawędzi z uwagi na istniejącą infrastrukturę techniczną słup 

elektroenergetyczny.  

Zjazd z ulicy Kobierzyńskiej o długości 10,33m (mierząc od krawędzi jezdni ul. Kobierzyńskiej do 

krawędzi parkingu zlokalizowanego na terenie działki inwestora) został wysokościowo dostosowany do 

istniejącej krawędzi jezdni, gdzie w Hm 0+00,00 zaprojektowany początek zakresu robót pokrywa się                     

z istniejącym stanem sytuacyjno-wysokościowym, koniec zakresu robót mieści się w Hm 0+10,33 (krawędź 

parkingu przed budynkiem). Zjazd będzie służył jako dojazd do miejsc parkingowych zlokalizowanych przed 

projektowanym budynkiem. Szerokość zjazdu przy granicy pasa drogi wynosi 6,35m zaś na włączeniu do                        

ul. Kobierzyńskiej ma szer. 16m. Nawierzchnie zjazdu z kostki brukowej zostanie ograniczona poprzez 

krawężniki 15 x 30cm wyniesione ponad nawierzchnię zjazdu na 12cm. Na włączeniu zjazdu do ulicy 

Kobierzyńskiej zaprojektowano wyłukowania o promieniu 5m oraz zastosowana kanalizację ruchu w postaci 

wysepki. Zaprojektowana wyspa została odsunięta od krawędzi jezdni i wyniesiona ponad powierzchnię 

zjazdu na wysokość 10cm. Nawierzchnia wysepki z kostki brukowej została ograniczona poprzez krawężniki 

najazdowe 15x22cm. Kształt wyspy oraz wymiary zostały dostosowane dla korytarza ruchu pojazdów oraz 

funkcji przez nią pełnionej. Zastosowanie takiej wyspy powoduje skanalizowanie ruchu na którym 

dopuszcza się tylko skręty w prawo z ul. Kobierzyńskiej i skręty w prawo ze zjazdu.  

Parking zlokalizowany przed projektowanym budynkiem o powierzchni 140m2 na którym wyznaczone 

zostały 4 miejsca postojowe o wymiarach 4,5m x 2,3m. Nawierzchnia z kostki brukowej parkingu została 

ograniczona poprzez krawężniki betonowe 15x30cm wyniesione ponad nawierzchnię  12cm. Odwodnienie 

zostanie zapewnione poprzez projektowane wpusty deszczowe odprowadzające wody opadowe do 

istniejącej kanalizacji deszczowej umieszczonej w jezdni ulicy Kobierzyńskiej.         

 

5.1. Rozwiązanie wysokościowe 

Początek projektowanych zjazdów z ulicy Raciborskiej i Kobierzyńskiej został wysokościowo 

dopasowany do stanu istniejącego. Na wjazdach zastosowano krawężnik betonowy najazdowy wyniesiony 
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ponad krawędź jezdni o 4cm. Niweleta zjazdu z ul. Raciborskiej z uwagi na różnicę wysokości pomiędzy 

krawędzią jezdni, rzędną garażu podziemnego składa się z dwóch odcinków o pochyleniu 2,0% i 15%. W 

przekroju poprzecznym pochylenie jednostronne nawierzchni zjazdu. 

Niweleta zjazdu z ul. Kobierzyńskiej to odcinek o stałym pochyleniu 5%.    

Niweleta projektowanego chodnika zlokalizowanego w ciągu ulicy Raciborskiej składa się z pięciu 

odcinków o pochyleniach w przedziale od 0,78% do 2,0% i prowadzi w kierunku skrzyżowania                             

z ul. Kobierzyńską. Rozwiązanie wysokościowe dostosowano do sieci niwelacji państwowej w układzie 

Kronsztadt.     

5.2. Konstrukcja nawierzchni  

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu  

 Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa czerwona – 8cm 

 Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 3cm 

 Podbudowa zasadnicza – mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwiązanego C90/3 

CBR 60% - min 25cm (na górze warstwy E2≥100MPa oraz Io≤2.2) 

 Grunt nasypowy po ściągnięciu humusu i korytowaniu 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

 Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa szara – 8cm 

 Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 3cm 

 Podbudowa zasadnicza – mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwiązanego C90/3 

CBR 60% - min 25cm (na górze warstwy E2≥100MPa oraz Io≤2.2) 

 Grunt nasypowy po ściągnięciu humusu i korytowaniu 

 

Konstrukcja nawierzchni parkingu  

 Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa szara – 8cm 

 Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 3cm 

 Podbudowa zasadnicza – mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwiązanego C90/3 

CBR 60% - min 30cm (na górze warstwy E2≥100MPa oraz Io≤2.2) 

 Grunt nasypowy po ściągnięciu humusu i korytowaniu 
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5.3. Odwodnienie 

Wody deszczowe z terenu zjazdów i chodnika oraz parkingu będą spływały zgodnie z nadanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi w kierunku projektowanych krawężników, a dalej do projektowanych 

wpustów deszczowych zlokalizowanych w ciągu ulicy Raciborskiej i na terenie parkingu oraz do 

projektowanego odwodnienia liniowego umieszczonego na zjeździe z ulicy Raciborskiej. 

5.4. Infrastruktura techniczna 

Projektowane prace drogowe nie powodują kolizji z żadnym z elementów sieci uzbrojenia terenu, 

jednakże w pobliżu podziemnych sieci wszelkie prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością po 

uprzednim stwierdzeniu dokładnego położenia sieci za pomocą przekopów kontrolnych. W przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianej kolizji Wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z Projektantem                  

i zarządcą sieci.   

5.5. Roboty ziemne 

Projektowane zjazdy, chodnik i parking dopasowano do ukształtowania terenu wynikającego                        

z istniejącej krawędzi jezdni ul. Raciborskiej i ul. Kobierzyńskiej. Roboty ziemne polegają na wykonaniu 

koryta i ułożeniu warstw nawierzchni. Ewentualny nadmiar ziemi należy odwieźć na miejsce wskazane przez 

Inwestora. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1999 nr 

833 DU Nr 126 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

stwierdzono, że obiekt zakwalifikowany został do I kategorii geotechnicznej. 

 

                                                                         Opracował:  Jakub Czernecki 


