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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 
 
1. OPIS TECHNICZNY 
  
2. RYSUNKI 

 

NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA 

D-1 Plan sytuacyjny 1:500 

D-2 Przekrój podłużny 1:500/50 

D-3 Przekroje poprzeczne 1:100 

D-4 Przekroje konstrukcyjne 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA DROGI I WŁĄCZENIA DO UL. KOSOCICKIEJ 
ORAZ BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

2 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
  

• Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500. 

• Wizja w terenie. 

• Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej  
nr 319/ZDMK/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami). 
 

 

OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot inwestycji. 
  
Przedmiotem inwestycji niedrogowej jest: BUDOWA DWUNASTU BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ. 
Inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. Słona Woda na działkach nr 316/2, 316/8, 
311/2, 310/2, 338/5, 348/6, 161/9 obręb 60, jednostka ewidencyjna Podgórze. 
W ramach inwestycji niedrogowej wykonana zostanie inwestycja drogowa polegająca 
na przebudowie drogi ul. Słonej Wody wraz z jej włączeniem do  
ul. Kosocickiej oraz budowa zjazdu indywidualnego obsługującego inwestycję 
niedrogową. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
Dojazd do inwestycji zapewnią ulice Słona Woda oraz Kosocicka. Ulica Słona Woda 
posiada jezdnię szerokości 3,0 m o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej. Przebieg 
jezdni jest nieregularny i wykracza odcinkowo poza pas drogowy. W ciągu jezdni 
znajdują się zjazdy do posesji. Jezdnia nie posiada odwodnienia. Ulica Słona Woda 
włącza się z ulicą Kosocicką poprzez zjazd o nawierzchni tłuczniowej  
i nieregularnej geometrii. Jego szerokość wynosi około 4,7 m. 
Ulica Kosocicka na odcinku włączenia ulicy Słona Woda posiada jezdnię asfaltową  
o szerokości 6,5 m oraz obustronnym chodnikiem, który kończy się po stornie 
włączenia ulicy Słona Woda od strony wschodniej. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
  
3.1. Sytuacja 
 
 Zaprojektowano przebudowę włączenia ulicy Słona Woda do ulicy Kosocickiej, 
przebudowę ulicy Słona Woda oraz zjazd z tej ulicy na teren inwestycji. Łączna 
długość przebudowywanego odcinka wyniesie 133,2 m. 
 
 Z ulicy Kosocickiej zaprojektowano włączenie w formie zjazdu o szerokości 
3,8 m. Przecięcie krawędzi zjazdu z krawędzią drogi wyokrąglono łukami poziomymi  
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o promieniach R=3,0 m. Całkowita szerokość najazdu przy krawędzi jezdni wyniesie 
10,5 m. Na dalszym odcinku zaprojektowano przebieg jezdni dostosowany do granic 
pasa drogowego. Szerokość jezdni będzie wynosić 3,8÷3,0 m z dwoma zawężeniami 
do szerokości 2,4 m w rejonie działki nr 1/5 oraz do szerokości 2,2 m w rejonie 
działki nr 1/10. Na długości działki nr 338/30 zaprojektowano dodatkowe poszerzenie 
jezdni do szerokości 4,8÷4,6 m. Działka ta jest własnością Gminy Kraków. 
 
 Na końcu przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano zjazd na teren 
inwestycji. Szerokość zjazdu będzie wynosić 3,0 m. Obok zjazdu zostanie wykonane 
dojście szerokości 1,5 m. 
 
 Wszystkie zjazdy do przyległych posesji zostaną wyremontowane w zakresie 
istniejącego pasa drogowego. 
 Zjazd do działek nr 338/1 i 338/2 zostanie przebudowany wraz  
z ogrodzeniem, które zostanie usunięte z obrębu pasa drogowego ul. Słona Woda. 
Przebudowa ogrodzenia zostanie wykonana na koszt Właściciela działek zgodnie  
z pismem nr RW.460.3.319.2019 z dnia 07.01.2020 r. 
  
3.2. Rozwiązanie wysokościowe. 
 
Istniejące ukształtowanie wysokościowe zostanie zachowane. niweleta jezdni 
zostanie wyrównana z zachowaniem istniejących spadków podłużnych, które 
wyniosą 10,4÷3,2%. Spadek samego włączenia do ulicy Kosocickiej wyniesie 3,0%. 
 
3.3. Konstrukcja nawierzchni. 
 
Konstrukcja zjazdu na teren inwestycji niedrogowej: 
 

8 cm - Betonowa kostka brukowa  

3 cm - Podsypka cementowo – piaskowa 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥130 MPa 

22 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  
z kruszywem C50/30 (kruszywo łamane 0 ÷ 31,5 mm) 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥80 MPa 

22 cm - Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥25% 

24 cm - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem             
hydraulicznym lub wapnem 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥25 MPa 

Σ = 79 cm    
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Konstrukcja przebudowy drogi: 
 

 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez skropienie emulsją 
asfaltową szybkorozpadową oraz posypanie grysem i zawałowanie 

20 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30. 
Kruszywo łamane 0 ÷ 31,5 mm stabilizowane mechanicznie 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥130 MPa 

20 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C50/30. Kruszywo łamane 31,5 ÷ 63 mm stabilizowane 
mechanicznie 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥25 MPa 

Σ = 40 cm    

 
UWAGA:  
Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej nawierzchni i podbudowy  
po uprzednim zbadaniu jej stanu technicznego oraz wtórnego  
modułu odkształcenia. 
W miejscach gdzie wykonywana będzie nowa nawierzchnia dostosowana do 
przebiegu pasa drogowego należy wykonać pełną konstrukcję. 
 
Konstrukcja włączenia do ul. Kosocickiej: 
 

4 cm - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

5 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥130 MPa 

22 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  
z kruszywem C50/30 (kruszywo łamane 0 ÷ 31,5 mm) 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥80 MPa 

22 cm - Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥25% 

24 cm - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem             
hydraulicznym lub wapnem 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥25 MPa 

Σ = 77 cm    

 
3.4. Odwodnienie. 
 
Odwodnienie jezdni będzie odbywać się jak do tej pory powierzchniowo po 
przyległym terenie i w kierunku ulicy Kosocickiej. Odwodnienie zjazdu na teren 
inwestycji będzie zapewnione w obrębie działek inwestycyjnych do projektowanej 
kanalizacji deszczowej. 
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4. Uwagi końcowe. 
 

• Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998 
i obwiązującymi przepisami BHP. 

 

• W obrębie przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzić 
ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych i upoważnionych. 

 

• Ewentualne zabezpieczenie urządzeń podziemnych w porozumieniu z ich 
właścicielami lub administratorami. 

 

• Przed przystąpieniem do przebudowy drogi, włączenia do ul. Kosocickiej oraz 
budowy zjazdu indywidualnego należy wystąpić do Zarządcy drogi  
z wnioskiem o wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na okres 
wykonania robót budowlanych. 

 
 
 


