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Opis do koncepcji układu drogowego 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 

 

Budowa drogi dojazdowej KD(D1) zgodnie z zapisami  

MPZP "Górka Narodowa Zachód"w Krakowie,  

w rejonie ul. Banacha 

 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

Projekt drogowy budowy drogi dojazdowej 1KD(D) zgodnie z zapisami MPZP "Górka Narodowa 

Zachód", w rejonie ul. Banacha jest opracowaniem związanym inwestycyjnie z zamierzeniem 

inwestycyjnym dla obsługi terenów 6 U/UP/MW i 3 U/UP/MW w Krakowie 

W zakresie projektu znajdują się rozwiązania dotyczące wykonania odcinka drogi 

gminnej D ( dojazdowe ) znajdujących się w korytarzach MPZP Górka Narodowa Zachód wraz 

ze zjazdami na teren inwestycji kubaturowej. Inwestycja zapewni obsługę komunikacyjną 

projektowanej zabudowy na terenie MPZP Górka Narodowa Zachód  

w Krakowie. Układ drogi klasy D będzie procedowany w ramach postępowania 

administracyjnego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) lub pozwolenia na 

budowę (PnB). Inwestor jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy na realizację układu 

dróg z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.  

Inwestor: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. centralna 53, Kraków 

 

 

2. Dane wyjściowe. 

 podkład sytuacyjno-wysokościowy 

 MPZP Górka Narodowa Zachód. 

 umowa nr 82/ZDMK/2020 
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3. Stan istniejący. 

 

Przedmiotowy teren położony jest w Krakowie, dzielnica Krowodrza, w rejonie ulicy 

Banacha. Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Górka Narodowa Zachód. Teren jest porośnięty zielenią niską i wysoką. 

Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane, teren opada z północy w kierunku południowym - 

różnice wysokości wynoszą do 8m  

 

4. Stan projektowany. 

 

Sytuacja 

W ramach projektu opracowano rozwiązania dotyczące projektowanego ok. 225m drogi 

klasy D ( dojazdowej ). Wzdłuż drogi obustronnie zlokalizowane będą chodniki o szerokości  

2.00m 

Projektowane odcinku dróg będą posiadały nawierzchnię bitumiczną szerokości 5.00m – 

droga dojazdowa. W ramach projektu przewidziano również lokalizację zjazdów Zjazdy 

publiczne będą posiadały szerokość 5.00m i będą wyokrąglone łukami R=5.0 lub 6.0m – na 

włączeniu do drogi dojazdowej. Układ drogowy stanowi dalszy odcinek układu drogowego 

rozbudowy ul. Banacha w ramach MPZP Górka Narodowa Zachód – 1KD(D). Inwestor 

zrealizuje układ dróg w ramach umowy ZRID podpisanej z Zarządem Dróg Miasta Krakowa 

(ZDMK).  

W zakresie układu dróg wewnętrznych projektowane są o szerokości 5,0m – 7,5m. 

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych o szerokości 2,5x5,0m oraz dla 

niepełnosprawnych 3,6x5,0m.  

 

Rozwiązanie wysokościowe. 

 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu będzie zgodne z przepisami i wynosi 

między 0,5% - 4%. Rozwiązanie wysokościowe dowiązane zostanie do terenu istniejącego i do 

projektowanej inwestycji kubaturowej.  

Na ciągach pieszych zaprojektowane zostaną spadki podłużne nieprzekraczające 

pochyleń i=6%.  

Spadki poprzeczne projektowanego układu drogowego będą wynosić od 1.0% ÷ 3.0%,  
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Przyjęte rozwiązania wysokościowe zostały tak dobrane, aby umożliwić obsługę 

komunikacyjną planowanych budynków.  

Pokazano wykonanie wzdłuż drogi publicznej skarp, ale należy rozważyć wykonanie 

palisad lub muru oporowego do decyzji Inwestora. Wykonanie skarp wiąże się ze zwiększonymi 

kosztami wywłaszczeń, natomiast mur jest droższy w realizacji niż skarpy. 

 

Odwodnienie. 

 

Odwodnienie projektowanego układu realizowane będzie poprzez nadanie spadków 

poprzecznych i odprowadzenie wód opadowych, za pomocą studzienek wodościekowych w 

zakresie drogi realizowanej ZRIDem do projektowanej kanalizacji wg odrębnego opracowania 

branżowego oraz w zakresie układu dróg wewnętrznych do projektowanych studzienek 

wodościekowych i do odwodnień liniowych. Należy wykonać studzienki wodościekowe o 

średnicy 60cm z rusztem o klasie obciążenia min. D400. Projekt kanalizacji wraz z 

odprowadzeniem wód z projektowanych urządzeń odwadniających stanowić będzie oddzielne 

opracowanie branżowe. 

Należy zastosować studzienki wodościekowe z osadnikiem w dnie głębokości 80cm. 

Studzienki powinny mieć płaski wpust na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą.  

Przykanaliki wykonać z rur 20cm betonowych lub PVC dopuszczonych do wykonania 

pod nawierzchnią drogową. 

 

Dokumentacja geologiczno – inżynierska: 

 Na podstawie otrzymanej dokumentacji geologicznej można stwierdzić, że grunty 

występujące w podłożu są słabe, wysadzinowe. Występują pyły, gliny pylaste w stanie 

twardoplastycznym, stąd należy bardzo je chronić przed nawodnieniem. 

W części wschodniej występują grunty o konsystencji miękkoplastycznej.  

Wody gruntowe nawiercono na głębokości od 7m. Można stwierdzić, że warunki wodno-

gruntowe są bardzo dobre. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji należy jak już wcześniej wspomniano, 

bezwzględnie chronić grunty przed nawilgoceniem, należy mieć przygotowaną folię do 

zakrywania rozpoczętych robót ziemnych w przypadku pojawienia się opadów. 

Prace zagęszczania wykonywać walcami statycznymi bez wibracji aby nie uplastycznić 

podłoża. 

Grunty zaliczono do grupy nośności G4. 
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Przekroje konstrukcyjne. 

 

W ramach niniejszego opracowania nie określono jeszcze konstrukcji nawierzchni.  

 Jednia drogi publicznej będzie w nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej. 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - ZJAZDY: 

- kostka betonowa wibroprasowana niefazowana      - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie     - 8cm 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie     - 20cm 

- kruszywo łamane 31.5/63mm stabilizowane mechanicznie    - 32cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na  rozciąganie 20kN/m 

               Razem - 71cm 

 

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI 

- warstwa ścieralna AC 11 - zgodnie z WT2       - 5cm 

- warstwa wiążąca AC 16 W  - zgodnie z WT2      - 6cm 

 - siatka z włókien szklanych bitumowana 

- warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P - zgodnie z WT2    - 7cm 

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie     - 20cm 

- kruszywo łamane 31.5/63mm stabilizowane mechanicznie    - 40cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na rozciąganie 20kN/m 

               Razem - 78cm 

 

 

NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH Z KOSTKI:  

- kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa Behaton      - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie     - 10cm 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie     - 20cm 

 

               Razem - 41cm 

  Zgodnie z częścią rysunkową należy wykonać : 
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 obrzeże betonowe wibroprasowane  8x30x100cm na ławie "z oporem" z betonu 

C12/15 gr. 15cm 

 krawężniki 20/30cm betonowy wibroprasowany na podsypce cem-piaskowej 1:4 

gr. 4cm i ławie betonowej z oporem do 2/ 3 wysokości krawężnika wspólnej ze 

ściekiem z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20cm z betonu C 12/15 gr. 15cm 

 ściek z czterech rzędów kostki kamiennej 10x20cm z betonu C 12/15 gr. 15cm 

 krawężnik wjazdowy prosty ( 12cm x 15cm x 30cm ) 

Wszystkie krawężniki należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego 

opracowania.  

 

5. Roboty ziemne 

 

Należy zdjąć wierzchnią warstwę humusu i gleby. 

Uprawniony geolog musi sprawdzić grunty pochodzące z wykopów i zdecydować o 

możliwości wbudowania ich w nasyp !!!.  

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. 

Po wykorytowaniu należy wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem w celu 

sprawdzenia nośności sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien wynosić 120MPa 

dla G1. Roboty ziemne w nasypie należy prowadzić, tak aby nasyp kształtować z gruntów 

niewysadzinowych do uzyskania wymaganych parametrów nośności i zagęszczenia podłoża 

pod konstrukcję nawierzchni. 

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z geologiem i 

projektantem nie dopuszczając do napływu wód opadowych do wykopu. Wzmocnienie może być 

wykonane poprzez przegłębienie koryta lub stabilizację cementem. 

Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego powinna 

wynosić 2,2.  

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod nadzorem 

branżowych służb technicznych odpowiednich do rodzaju uzbrojenia. Kolizje rozwiązań zgodnie 

z odrębnymi projektami branżowymi.  

Prace  ziemne  związane  z  głębieniem  wykopów, korytowaniem  należy  wykonywać    

w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym. Wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem 

wód.  Wykopów nie pozostawiać  otwartych,  po  ich  wykonaniu  należy niezwłocznie przystąpić 

do wykonywania konstrukcji nawierzchni. 
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W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni do grupy nośności G1 należy wykonać 

warstwy: 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie     - 20cm 

- kruszywo łamane 31.5/63mm stabilizowane mechanicznie    - 32cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na 

 rozciąganie 20kN/m 

 

Roboty ziemne. 

 

O przydatności gruntów pozyskanych z wykopów do wbudowania w nasyp musi 

zdecydować uprawniony geolog w konsultacji z uprawnionym projektowaniem drogowym. 

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. 

Po wykorytowaniu należy wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem w celu 

sprawdzenia nośności. Sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien wynosić 120MPa 

dla G1.  

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z uprawnionym 

geologiem i projektantem. Wzmocnienie może być wykonane poprzez przegłębienie koryta lub 

stabilizację cementem. Szczegółowe rozwiązania każdorazowo należy konsultować z 

uprawnionym geologiem i projektantem drogowym. 

Do zasypu wykopów nie stosować gruntów wysadzinowych.  

Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego 

powinna wynosić 2,2. 

 

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. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie  

z Rozporządzeniem  Ministra Transportu  i Gospodarki   Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r  oraz dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124 przyjęto skrajnię drogi 4.6m 

liczoną od poziomu nawierzchni. 


