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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

• Wytyczne Inwestora
• Podkład mapowy w skali 1:500

• Wizja i pomiary uzupełniające w terenie
• Ustawa z dnia 12.03.1985r 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.) z pózn. zm.

• Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa
• Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Terenu  obszaru  Zabłocie  uchwalony  przez  Radę

Miasta Krakowa Uchwałą nr CXIII/1156/06 z dnia 28.06.2006r.
• Umowa nr 260/ZDMK/2020 z dnia 16.03.2020r.
• Właściwe wytyczne i normy branżowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  przebudowy  ul.  Nowohuckiej
polegający  na  wykonaniu  poszerzenia  północnej  jezdni  ul.  Nowohuckiej  w  miejscu
rozwidlenia na wjazd na estakadę. Zakres opracowania obejmuje również przebudowę ścieżki
rowerowej oraz chodnika zlokalizowanego za pasem zieleni wzdłuż północnej krawędzi ul.
Nowohuckiej  na  odcinku  projektowanego  poszerzenia  w  nawiązaniu  do  istniejącego
przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika.

3. Opis stanu istniejącego

Ulica Nowohucka jest drogą dwujezdniową, która w rejonie inwestycji posiada dwa
pasy ruchu w każdą stronę o nawierzchni bitumicznej z wygrodzeniem betonowymi barierami
drogowymi w środku przekroju ulicy. Szerokość zasadniczego przekroju ulicy ul. Nowohuckiej
wynosi  14,00m.  W  rejonie  opracowania  główna  jezdna  ul.  Nowohuckiej  prowadzi  na
estakadę natomiast przed wyjazdem na estakadę wykonane jest rozwidlenie prowadzące w
kierunku skrzyżowania ul. Nowohuckiej z ul. Kuklińskiego. Szerokość jezdni ul. Nowohuckiej
zlokalizowanej  od  północnej  strony  wiaduktu  drogowego  wynosi  7,00m.  Na  jezdni
wyznaczone są dwa pasy, jeden do jazdy w lewo i drugi do jazdy na wprost i w prawo. Prawy
skrajny pas przeznaczony jest również dla ruchu komunikacji miejskiej.

4. Opis rozwiązań projektowych

Zgodnie  z  umową  nr  260/ZDMK/2020  z  dnia  16.03.2020r.  zaprojektowano
poszerzenie północnej jezdni ul. Nowohuckiej w miejscu rozwidlenia na wyjazd na estakadę.
Poszerzenie  wykonane  zostanie  za  pomocą  skosu  1:15,  który  dowiązywał  się  będzie  do
istniejącej  krawędzi  promieniami  R=100m.  Konstrukcja  projektowanego  poszerzenia
wykonana zostanie jak dla jezdni KR5. Pochylenie poprzeczne poszerzenia wykonane zostanie
w nawiązaniu do istniejącego pochylenia jezdni i będzie wynosiło 2%. W związku ze mianą
przebiegu krawędzi jezdni zaprojektowano również ściek z dwóch rzędów kostki kamiennej w
nawiązaniu do nowej lokalizacji  wpustów deszczowych  zgodnie z  rysunkiem nr  D-1  „Plan



Sytuacyjny”.  Dwa  istn.  wpusty  drogowe  zlokalizowane  jeden  obok  drugiego  zostaną
przesunięte do nowodoprojektowanej krawędzi jezdni. W ramach przedmiotowej inwestycji
nie przewiduje się zmiany pochylenia podłużnego jezdni ul. Nowohuckiej.

W związku poszerzeniem ul. Nowohuckiej projektuje się również zmianę przebiegu
ścieżki rowerowej i chodnika w nawiązaniu do nowej krawędzi zgodnie z rysunkiem nr D-1
„Plan  Sytuacyjny”.  Projektowana  ścieżka  rowerowa  o  szerokości  2,00m  zlokalizowana
zostanie za zieleńcem o zmiennej szerokości od 1,60 do 2,40m. Nawierzchnia ścieżki zostanie
wykonana jak w stanie istniejącym z betonu asfaltowego wbudowywanego mechanicznie. Za
ścieżką  rowerową  projektuje  się  chodnik  o  szerokości  2,00m  Nawierzchnia  chodnika
wykonana zostanie z kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm. Ścieżkę rowerową i chodnik
ograniczało będzie obrzeże betonowe 8/30cm, które od strony jezdni będzie wtopione. Na
połączeniu ścieżki rowerowej z chodnikiem projektuje się obrzeże betonowe wtopione jak w
stanie istniejącym. Pochylenie poprzeczne ścieżki i chodnika założono równe 2% w kierunku
jezdni ul. Nowohuckiej. 

W  związku  ze  zmianą  krawędzi  ul.  Nowohuckiej  przewidziano  zmianę  w  zakresie
organizacji ruchu, która będzie polegała na likwidacji istniejącego malowania poziomego P-
21a oraz wyznaczeniu dwóch pasów ruchu w kierunku skrzyżowania ul. Nowohuckiej i  ul.
Kuklińskiego  od  początku  istniejącego  rozwidlenia  ul.  Nowohuckiej.  W ramach  zmian  w
organizacji  przewiduje  się  wykonanie  nowego  malowania  P-21a  na  obszarze  6m2  oraz
wykonaniu malowania pozimowego P-2b o długości 20m, P-1c na długości odcinka zmiany
pasa ruchu tj. 50m oraz wykonania malowania P-1b rozgraniczającego dwa pasy ruchu. 

5. Konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia poszerzenia jezdni KR5:

• Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm
• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
• Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 12cm

• Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
• Podłoże gruntowe, które należy sprowadzić do  grupy nośności G1 o wtórnym module

sprężystości nie mniejszym niż 120MPa i stopniu zagęszczenia Is nie mniejszym niż
1,03 z zapewnieniem warunku mrozoodporności

Nawierzchnia chodnika i bezpiecznika
• Kostka betonowa wibroprasowana typu Behaton gr. 8cm
• Podsypka cem.-piask. gr. 3cm
• Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 30cm

• Podłoże gruntowe, które należy sprowadzić do  grupy nośności G1 o wtórnym module
sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is nie mniejszym niż 1,00
z zapewnieniem warunku mrozoodporności

Nawierzchnia ścieżki rowerowej

• Warstwa ścieralna z betonu asf. wbudowanego mechanicznie gr. 5cm
• Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 30cm
• Podłoże gruntowe, które należy sprowadzić do  grupy nośności G1 o wtórnym module

sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is nie mniejszym niż 1,00
z zapewnieniem warunku mrozoodporności

Krawężniki  kamienne  20/30  oraz  obrzeża  betonowe  8/30  należy  wykonać  na  ławie
betonowej C12/15 z oporem.



6. Sieci uzbrojenia terenu:

Istniejące  sieci  uzbrojenia  terenu  zostaną  zabezpieczone/przebudowane  na
warunkach otrzymanych od zarządców tych sieci.


