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Opis do projektu drogowego dla: 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ KLASY "Z" W GRANICACH 
ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO ULICY TYNIECKIEJ NA DZIAŁCE NR 
285/4, 249/5, 249/6 OBR. 5 PODGÓRZE - KRAKÓW oraz 64 OBR. 6 PODGÓRZE - 
KRAKÓW , DLA REALIZACJI INWESTYCJI P.N.: "BUDOWA DWÓCH 
BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH WRAZ Z INFRASTURUKTURĄ 
TECHNICZNĄ  NA DZIAŁKACH NR 249/1,249/3,249/6, OBR.5 PODGÓRZE, 
ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY TYNIECKIEJ". 
 

1. Podstawa i zakres opracowania. 
 

Projekt drogowy przebudowy ulicy Tynieckiej w Krakowie, na działce  nr 285/4, 

obr. 5 Podgórze - Kraków, w związku z realizacją inwestycji kubaturowej na działkach 

nr 249/1,249/3,249/6 obr. 5 Podgórze - Kraków, został opracowany na zlecenie 

Inwestora – FIDUCIAL II Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-009) przy ul. Szewskiej 

20/1, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy K.R.S. w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000521669, który w postępowaniu administracyjnym dla przedmiotowego zakresu 

robót będzie reprezentowany przez GMK - ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. 

Centralna 53, Kraków.  

 W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu przebudowy ulicy 

Tynieckiej, na długości ok. 440 m. 

 

2. Dane wejściowe. 

 

 Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

 Plan zagospodarowania terenu wnętrza działki 315/1, opracowany przez 

pracownię architektoniczną INDO Sp z o.o., 

 Wizja w terenie, 

 Opinia do koncepcji znak: IW.460.3.1356.2018 z dnia 06.05.2019, 

 

 

 

 



Przebudowa ulicy Tynieckiej w Krakowie.  
 

  Piotr Kaczmarczyk Arteria Projektowanie 

30-364 Kraków, ul. Kamieniarska 38 

tel. 694-498-866, e-mail: arteria.projektowanie@gmail.com 

   www.arteriaprojektowanie.pl 

2 

3. Stan istniejący. 

 

Ulica Tyniecka jest ulicą powiatową klasy Z o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia 

drogi na wysokości  przedmiotowej inwestycji posiada szerokość  około 6,0 m i 

wyposażona jest w obustronne pobocza o szerokości zmiennej od 0.0m do 1.5m - 

lokalnie zanikające i zarośnięte. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest po 

północnej stronie względem drogi i posiada dostęp do ulicy Tynieckiej  poprzez 

istniejący zjazd na wysokości km (proj.) 0+100.00. 

W pasie drogowym ulicy Tynieckiej, po obu stronach zlokalizowane są rowy 

przydrożne  poprzedzielane zjazdami do posesji. Równolegle do drogi od strony 

inwestycji przebiegają linie napowietrzne oświetleniowe i teletechniczne na wspólnych 

słupach natomiast po stronie południowej głównie linie napowietrzne - teletechniczne. 

W ulicy brak kanalizacji opadowej i sanitarnej.   W ulicy natomiast przebiega sieć 

wodociągowa od której prowadzone są przyłącza do posesji. Poza pasem drogowym 

równolegle do drogi przebiegają jeszcze sieci teletechniczne i gazowe.  

 

4. Stan projektowany. 

 

4.1. Założenia projektowe. 

 

 ulica klasy Z, 

 w ulicy wprowadzono lokalnie ograniczenia w postaci wysp w krawężnikach 

kryjących dodatkowy pas środkowy. Krawężnik zaprojektowano także 

odcinkowo wzdłuż krawędzi zewnętrznych południowej i północnej strony 

jezdni w miejscach gdzie  

 Vp= Vm = 40 km/h,  

 chodnik przy jezdni min. szerokości 2.2m ,  

 min. szerokość pasa ruchu  min. 3.00m  (Rozporządzenie: § 15 ust.1 pkt4), 

 min. wartość łuku w planie i pochylenia poprzecznego: min.150 dla 2% jak na 

odcinku prostym, min. R: 100  dla 2%;  min. R: 75 dla 3% (przyjęto wg. 

Rozporządzenie: § 21 ust.3 pkt d 
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4.1. Sytuacja. 

 

Projektowany odcinek przebudowy ulicy Tynieckiej obejmuje zakres około 450m 

drogi.  W skład projektowanych robót wchodzi m.in.: 

- budowa zjazdu do planowanej inwestycji niedrogowej, 

- poszerzenie drogi celem wydzielenia dodatkowego, środkowego pasa ruchu 

dla relacji skrętu w lewo, 

- budowa chodników i peronów autobusowych, 

- przebudowa poboczy drogi, 

- przebudowa rowów odwadniających i zarurowania,  

 

 GEOMETRIA DROGI 

Geometrycznie wyznaczono oś projektowanego odcinka na bazie interpolacji 

istniejącego przebiegu. Droga, na przedmiotowym odcinku posiada w przebiegu 

cztery załamania, które wyokrąglone są łukami o promieniach R: 500, 550 i 500 i 

175m. Rozwiązanie w rejonie poszerzenia drogi zostało geometrycznie 

zaprojektowane poprzez odgięcia obu relacji na wprost od głównego przebiegu 

skosami 1:10 wyokrąglonymi łukami R:150m. 

 

 JEZDNIE 

Zaprojektowano budowę dodatkowego, środkowego pasa ruchu dla relacji 

skrętnych obsługujących tereny przyległe po obu stronach drogi. Dodatkowy pas 

środkowych dla relacji skrętnych w lewo zaprojektowano o szerokości 3.0m  i długości 

całkowitej: 66m. Zgodnie z zaopiniowaną koncepcją, dodatkowy pas wydzielono ze 

środka jezdni kosztem obustronnego poszerzenia drogi. Po stronie północnej jezdnia 

będzie poszerzona do około 1m a po południowej  o około 2.55m. Pasy ruchu dla 

relacji dla wprost zostały poszerzone do 3.25m (m.in. z uwagi na wymagane 

poszerzenie na łukach (R: 150 ) wyokrąglające skosy 1:10  odgięcia przebiegu relacji 

jazdy na wprost . 
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 CHODNIKI I PERONY PRZYSTANKOWE 

Zaprojektowano ciągi piesze :  

- po stronie pn.: na odcinku pomiędzy km (proj.) : 0+040  do 0+090 o szerokości 

2.5m wraz z dodatkowym peronem o szerokości 3.5m wyposażonym w wiatę 

przystankową, na krawędzi peronu zaprojektowano pas z kostki integracyjnej dł. 20m, 

- po stronie pn.: na odcinku pomiędzy km (proj.) : 0+100  do 0+117 o szerokości 

2.2m - od zjazdu do przejścia dla pieszych w poprzek ul. Tynieckiej,  

- po stronie pd.: na odcinku pomiędzy km (proj.) : 0+094  do 0+196 o szerokości 

2.2m - obejmującego m.in. odcinek od przejścia poprzecznego przez ul.Tyniecką do 

peronu autobusowego w km: 0+170 do 0+196 - gdzie chodnik będzie miał szerokość 

2.5m oraz wiatę zlokalizowana poza tą szerokością,  

Na odcinku od km (proj.) 0+395.4 do 0+453.3 zaprojektowano częściową 

przebudowę oraz przedłużenie  bezpiecznika, który funkcjonuje na odcinku za 

zakresem opracowania w kierunku centrum miasta. Przedmiotowy bezpiecznik będzie 

posiadał szerokość 1.45m.   

Na wysokości 0+115 zaprojektowano przejście dla pieszych szerokości 4.0m z 

dodatkową wyspą azylu w środku jezdni (kryjąca pasa środkowy) o szerokości 2.5m. 

Zarówno na wyspie azylu jak i chodnikach skrajnych przewiduje się wykonanie pasów 

integracyjnych dla niepełnosprawnych z kostki betonowej.  

 

 POBOCZA 

Na pozostałym zakresie przebudowy drogi, w miejscach gdzie nie przewiduje się 

budowy chodnika lub bezpiecznika zaprojektowano odtworzenie poboczy  drogi (szer. 

0.75m) z lokalnymi odtworzeniami rowów przydrożnych.  

 

 ZJAZDY 

Zaprojektowano zjazd publiczny do inwestycji niepublicznej o szerokości jezdni 

6.0m i obustronnym chodniku o szerokości 2.2m. Krawędzie zjazdu wyokrąglono 

łukami o promieniu R:8m a dodatkowe promienie R: 12m będą generowały 

poszerzenie o wartości  1.6m.  Po stronie południowej, na odcinku budowy chodnika 

przewiduje się przebudowę zjazdów indywidualnych do przyległych posesji. Zjazdy 
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będą posiadać jezdnie o szerokości dostosowanej do stanu istniejącego oraz skosy w 

szerokości chodnika 1:1. Przebudowę skosów zjazdów przewidziano także na 

odcinku przebudowy bezpiecznika od km (proj.) 0+395.4 do 0+453.3.  

 

 ODWODNIENIE 

Część rowów w istniejącym pasie drogowym zostanie zarurowana kosztem 

wykonania na nich chodników i poszerzeń drogi.   

Na projektowanym odcinku przewidziano wykonanie obustronnych odcinków 

zarurowania rowu. Po stronie południowej długość planowanego zarurowania będzie 

wynosić około 185m a po północnej blisko 100m. Regulacja rowów odwadniających  

 

Projektowana przebudowa drogi nie mieści się w granicach istniejącego pasa 

drogowego ulicy Podbipięty. Z tego względu na sytuacji pokazano proponowaną linię 

podziałową pod poszerzenie pasa drogowego.  

 

4.2. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu i koryta pod nawierzchnię 

zjazdu i poszerzenia drogi.  

Ziemię uzyskaną z koryta należy załadować na samochód i odwieźć na odkład 

lub rozplanować po terenie Inwestora.  Niewielkie nasypy, które występują na  

wysokości poboczy należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, zgęszczonych 

warstwami do wymaganych parametrów.    

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 z 1998r.  

 

 

4.4. Przekrój konstrukcyjny. 

 

Zgodnie z opinią geotechniczną, podłoże w rejonie projektowanej przebudowy 

ulicy Z - Tynieckiej zaliczono do grupy G3. 
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Przy założonej kategorii ruchu KR4, przyjęto konstrukcję nawierzchni wg. 

katalogu: 

Na poszerzeniu ulicy Tynieckiej zaprojektowano konstrukcję nawierzchni: 

4 cm – warstwa ścieralna AC11S  PMB 45/80-65; 

 - związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją szybkorozpadową  

6 cm – warstwa wiążąca AC 16W PMB 45/80-65; 

 - związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją szybkorozpadową 

10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej AC 25/55-60  22P; 

 - związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją wolnorozpadową 

    modyfikowaną 

20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (z kruszywa  

    kamiennego łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie)  

 

 40 cm   RAZEM 

wymagana nośność podłoża min. 100 MPa. 

 

wzmocnienie podłoża wg. katalogu (tabela 9.3 typ. 9):  

24 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej  

    o CBR > 60%  (wymagane min. 50 MPa) 

25 cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  o CBR> 20%   

   - geowłóknina separacyjna o wytrzymałości min. 17 kN/m 

 

49 cm   RAZEM 

W przypadku podłoża o nośności poniżej 25 MPa należy po konsultacji z 

projektantem dokonać dodatkowego wzmocnienia np. z siatki typu Tensar  lub 

wykonać dodatkową warstwę wymiany gruntu z użyciem geokompozytów.  

 

Frezowanie i nakładka: 

należy wykonać frezowanie umożliwiające wykonanie nakładki gr. 10cm oraz 

warstwy wyrównawczej pod siatkę połączeniową w granicach 3cm: 

4 cm – warstwa ścieralna AC11S  PMB 45/80-65; 
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 - związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją szybkorozpadową  

6-9 cm – warstwa wiążąca i wyrównująca AC 16W PMB 45/80-65; 

 - siatka szklano-węglowa o wytrzymałości > 200x120MPa fabrycznie 

    powlekana asfaltem 

  - związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją szybkorozpadową 

 3 cm – warstwa wyrównawcza  AC16W  PMB 45/80-65 

 

Na wyspie segregującej ruch oraz chodnikach zaprojektowano konstrukcję 

nawierzchni: 

8 cm – kostka betonowa typu Behaton - szara; 

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3, wg PN-B-11113; 

30cm- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 mm 

        stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach, wg PN-S-06102 

      - istn. podbudowa drogowa 

 

41 cm   RAZEM  

 

 

Na zjazdach indywidualnych zaprojektowano konstrukcję nawierzchni: 

8 cm – kostka betonowa typu Behaton - czerwona; 

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3, wg PN-B-11113; 

25cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (z kruszywa 

       kamiennego łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie)    

 

36 cm   RAZEM + istn. podbudowa drogowa 

 

wymagana nośność podłoża min. 100 MPa. 

wzmocnienie podłoża  

24 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej  

    o CBR > 60%  (wymagane min. 50 MPa) 

 

24 cm   RAZEM 
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Na zjazdach publicznych zaprojektowano konstrukcję nawierzchni: 

10 cm – kostka betonowa typu Behaton - czerwona; (poszerzenia z kostki 

kamiennej)  

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3, wg PN-B-11113; 

27cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (z kruszywa 

       kamiennego łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie)    

 

40 cm   RAZEM + istn. podbudowa drogowa 

 

wymagana nośność podłoża min. 100 MPa. 

wzmocnienie podłoża  

27 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej  

    o CBR > 60%  (wymagane min. 50 MPa) 

 

27 cm   RAZEM 

 

Wzdłuż wysp segregujących ruch oraz krawędzi drogi i zjazdu  projektuje się 

ułożenie  krawężnika kamiennego 20/25cm „na stojąco” na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. 4cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) grub. 15 

cm. Wzdłuż chodników od strony zieleńców i rowów  zaprojektowano obrzeża 

betonowe 8/30 układane na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15) grub. 10 cm. 

Odkrycie krawężnika należy wykonać o wartości  

h=12cm - wzdłuż wysp i wzdłuż krawędzi drogi,  

h=4cm - na szerokości zjazdów  

h=2cm na przejściach dla pieszych  

Obrzeże chodnikowe od strony zieleńca projektuje się o odkryciu h=4cm.  

 

4.5. Uwagi końcowe. 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 
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 Projekt wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

/tekst jednolity z dnia 29.01.2016r Dz. U. poz. 124/, przyjęto skrajnię drogi 

4.5m liczoną od poziomu nawierzchni. 

 Po wykorytowaniu, należy sprawdzić nośność podłoża, w przypadku braku 

nośności należy doprowadzić do wymaganej normowo nośności podłoża w 

konsultacji z projektantem i uprawnionym geologiem. 

 Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni należy zdjąć warstwę gleby - 

zgodnie z dokumentacją geotechniczną.  

 Podłoże pod nawierzchnię należy zagęścić zgodnie z normą "Roboty ziemne".  

 Nasypy należy wykonywać z gruntów zagęszczalnych. 

 Wszystkie materiały powinny odznaczać sie właściwościami mrozoodpornymi. 

 Po zakończeniu robót pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu 

użyteczności. 


