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OPIS INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania.

– Umowa z Inwestorem,
– Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
– Wizja w terenie,
 Ustawa z dnia 12.03.1985 r o drogach publicznych z późn. zm.
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.

w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.).

 Katalog  Typowych  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  opracowany  na  zlecenie
GDDKiA, Gdańsk 2014,

 Właściwe wytyczne i normy branżowe.

2. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem  inwestycji  jest  rozbudowa  ulicy  Żołnierskiej  w  Krakowie.  Inwestycja
obejmuje  poszerzenie  jezdni  ulicy  do  5,0m,  wykonanie  chodnika  i  zatoki  postojowej  i
przebudowę  zjazdów.  W  ramach  rozbudowy  drogi  przewiduje  się  także  budowę  zjazdu
indywidualnego do realizowanej według odrębnego opracowania inwestycji kubaturowej.

Inwestycją objęty jest odcinek ul. Żołnierskiej o długości ok. 70m.

3. Stan istniejący. 

W stanie istniejącym ulica Żołnierska posiada jezdnię bitumiczną o szerokości ok. 3m.
Wzdłuż ulicy nie ma chodników ani wyznaczonych zatok postojowych. Odwodnienie odbywa
się powierzchniowo w przyległy teren. Zgodnie z obowiązującą aktualnie organizacją ruchu
ulica Żołnierska jest drogę jednokierunkową (od ulicy Batki w kierunku ul. Kaczej) jednak
ruch  rowerowy  jest  możliwy  w  obu  kierunkach.  Otoczenie  ulicy  stanowi  zabudowa
mieszkaniowa (od wschodniej strony), a od strony zachodniej teren jest niezagospodarowany.
Wzdłuż ulicy zlokalizowane jest oświetlenie drogowe. 

4. Stan projektowany

Zgodnie  z  zakresem  zawartej  umowy,  zakresem  rozbudowy  objęto  odcinek  ulicy
Żołnierskiej o długości ok. 70m. Zakres ten powiązany jest z budową zjazdu do realizowanej
w  ramach  odrębnego  opracowania  inwestycji  kubaturowej  (budynek  mieszkalny
wielorodzinny).

Początek  rozbudowy  zlokalizowano  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Żołnierską  i  ul.  Kaczą.
Zaprojektowano  korektę  geometrii  skrzyżowania  wynikającą  z  poszerzenia  jezdni  ulicy
Żołnierskiej. Po zachodniej stronie ulicy zaprojektowano chodnik oraz zatokę postojową dla 2
samochodów osobowych. Po wschodniej stronie ulicy zaprojektowano pobocze gruntowe o
szerokości 0,75m. Koniec rozbudowy zlokalizowano za zjazdami do działek nr 455 i 37/6.
W  ramach  inwestycji  wszystkie  istniejące  zjazdy  indywidualne  zostaną  przebudowane,
dodatkowo zaprojektowano zjazd indywidualny do działki nr 37/4.

Ukształtowanie wysokościowe ul. Żołnierskiej zostało tak zaprojektowane aby zapewnić
jej właściwe odwodnienie przy jednoczesnym dowiązaniu do otaczającego terenu. Niweletę



jezdni tak ukształtowano aby napływające wody opadowe przejąć w lokalnym minimum – km
0+049,88 do wpustów deszczowych. Wpusty te będą następnie wpięte do projektowanej w
ramach odrębnego opracowania kanalizacji ogólnospławnej. 

Wszystkie  kolidujące  z  układem  drogowym  sieci  uzbrojenia  terenu  zostaną
przebudowane/zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od Zarządców.

Po rozbudowie organizacja ruchu na ul. Żołnierskiej nie ulegnie zmianie. 

5. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia ul. Żołnierskiej

 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
 8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
 22cm  warstwa  podbudowy  zasadniczej  z  mieszanki  niezwiązanej  z  kruszywem

C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm
 podłoże gruntowe, które należy sprowadzić do grupy nośności G1 o wtórnym module

odkształcenia sprężystego nie mniejszym niż 80MPa i wskaźnikiem zagęszczenia nie
mniejszym niż 1,0 z zapewnieniem warunku mrozoodporności.

Chodnik

 8cm warstwa ścieralna z kostki betonowej
 3cm podsypka cementowo-piaskowa
 15cm  warstwa  podbudowy  zasadniczej  z  mieszanki  niezwiązanej  z  kruszywem

C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm
 podłoże gruntowe, które należy sprowadzić do grupy nośności G1 o wtórnym module

odkształcenia sprężystego nie mniejszym niż 80MPa i wskaźnikiem zagęszczenia nie
mniejszym niż 1,0.

Miejsca postojowe, zjazdy

 8cm warstwa ścieralna z kostki betonowej
 3cm podsypka cementowo-piaskowa
 25cm  warstwa  podbudowy  zasadniczej  z  mieszanki  niezwiązanej  z  kruszywem

C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm
 podłoże gruntowe, które należy sprowadzić do grupy nośności G1 o wtórnym module

odkształcenia sprężystego nie mniejszym niż 100MPa i wskaźnikiem zagęszczenia nie
mniejszym niż 1,0 z zapewnieniem warunku mrozoodporności.


