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1. Podstawa opracowania 
1.1 Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej. 

1.2 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

1.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

1.4 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

1.5 Dokumentacja  geologiczno-inżynierska  w  celu  rozpoznania  warunków geologiczno-inżynierskich  w  rejonie  

projektowanej  budowy  budynku  mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem wielostanowiskowym oraz  

budowa  budynku  usługowego  (funkcja  hotelarska)  wraz  z naziemnymi  miejscami  postojowymi,  wewnętrznym  

układem  drogowym  i zagospodarowaniem  terenu,  infrastrukturą  techniczną  i  komunikacyjną  na  działkach 9/65, 

9/68 i częściach działek nr 9/64, 9/66, 9/67 obr 47 Podgórze  przy ul. Przyjaźni Polsko Węgierskiej/Puszkarskiej 

w Krakowie.   

2. Cel i zakres opracowania. 
Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi kategorii gminnej klasy dojazdowej umożliwiającej obsługę 

pobliskich terenów inwestycyjnych.  

Zakresem opracowania objęto budowę 46,97 m ulicy, w ramach której planuje się budowę czwartego wlotu ronda, 

jednostronnego chodnika, placu do zawracania oraz zjazdu publicznego. Rondo realizowane jest na podstawie odrębnej 

decyzji ZRID nr 3/6740.4/2020 z dnia 02.03.2020 r. uzyskanej przez firmę ARG. 

3. Przyjęte parametry geometryczne 
Klasa ulicy : D 1x2 

Szerokość podstawowego pasa ruchu: 3,0 m 

Długość odcinka: 46,97m 

Wyokrąglenie załomu osi łukiem kołowym o promieniu: R=100,0 m 

Szerokość wlotu ronda – 3,3 m 

Szerokość wylotu ronda – 3,8 m 

Wyokrąglenie przecięcia krawędzi jezdni na wlocie ronda łukiem kołowym o promieniu: R = 12,0 m 

Wyokrąglenie przecięcia krawędzi jezdni na wylocie ronda łukiem kołowym o promieniu: R = 15,0 m 

Szerokość azylu dla pieszych: 2,5 – 3,1 m  

Szerokość chodnika: 2,0 m, 2,5 m 

Wymiary placu do zawracania: 12,5 x 13,3 m 

Szerokość zjazdu publicznego: 5,0 m 

Wyokrąglenie przecięcia krawędzi jezdni i jezdni zjazdu łukiem kołowym o promieniu R = 5,0 m 
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4. Stan istniejący 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy XI Podgórze Duchackie w rejonie ulic Przyjaźni Polsko-

Węgierskiej oraz Jerzego Turowicza, a od północy w rejonie lini kolejowej nr 94.  

Ulica Przyjaźni Polsko-Węgierskiej objęta jest rozbudową i posiada wydaną decyzję ZRID nr 3/6740.4/2020 z dnia 

02.03.2020 r., w ramach której planowana jest budowa ronda. Posiadać ono będzie średnicę zewnętrzną 28,0 m oraz 

trzy wloty. Sięgacz objęty niniejszym opracowaniem zapewnieni dojazd do terenów wyznaczonych w MPZP pod 

inwestycje i będzie czwartym wlotem ronda. 

W stanie istniejącym teren inwestycji stanowi teren zielony nieurządzony. Pod względem ukształtowania teren jest 

pofałdowany i przyjmuje rzędne w zakresie 220.6-222.3m npm. Po zachodniej stronie inwestycji znajduje jest sieć 

kanalizacji ogólnospławnej ko600. 

5. Warunki gruntowo-wodne 

5.1 Warunki geologiczno-inżynierskie (wyciąg z dokumentacji) 
Klasyfikację i charakterystykę gruntów podłoża przeprowadzono na podstawie prac  polowych  i  laboratoryjnych.  

W opracowaniu  wykorzystano  archiwalne  otwory geotechniczne wykonane na potrzeby Opinii geotechnicznej 

z sierpnia 2017 r.  W  obrębie  gruntów  rodzimych,  wydzielono,  łącznie  z  podgrupami,  osiem warstw geotechnicznych. 

Kryteriami podziału były rodzaje gruntów, ich geneza oraz konsystencja. Na terenie opracowania zlokalizowany jest otwór 

geologiczny D11, natomiast w bliskim sąsiedztwie ronda znajduje się otwór D3. W  rezultacie  analizy  uzyskanych  

wyników  wydzielono  następujące  warstwy geotechniczne.  

Otwór D3 

Warstwa  N0  –  nasypy  niebudowlane  ziemne,  ziemno  gliniaste,  ziemno piaszczyste często z kawałkami cegieł lub 

betonu. Nawiercono ją od  powierzchni  terenu  do głębokości 2,3 m p.p.t.  

Warstwa N4 – nasypy niebudowlany piaszczyste, niekiedy piaszczysto gliniaste sporadycznie  namuły  piaszczyste,  

czasami  z  fragmentami  pokruszonych  cegieł, małowilgotne  i  wilgotne  w  stanie  średniozagęszczonym  ID =0,40.  

Nawiercono ją w  strefie  głębokości  2,3 – 3,7 m  p.p.t  tworząc  warstwę o miąższości 1,4 m. 

Warstwa  N1  –  nasypy  niebudowlane  gliniaste  gliniasto  piaszczyste  oraz organiczne i organiczno gliniaste często 

z pokruszonymi fragmentami cegły, betonu lub  gruzu,  niekiedy  z  domieszką  żwiru,  wilgotne  w  stanie  

miękkoplastycznym IL =0,50. Nawiercono ją w  strefie  głębokości  3,7 - 4,4 m  p.p.t  tworząc warstwę o miąższości 0,7 m. 

Warstwa Ib – grunty organiczne wykształcone jako namuły gliniaste, niekiedy przewarstwione piaskiem średnim lub 

namułem piaszczystym, barwy czarnej, ciemno szarej,  szarej  i  szaro  czarnej,  wilgotne  w  stanie  plastycznym,  IL =0,33.  

Nawiercono ją  w  strefie głębokości 4,4 – 6,4 m p.p.t t  tworząc  warstwę o miąższości 2,0 m. 

Warstwa  Vb  –  grunty  spoiste  wykształcone  jako  iły  rzadko  iły  pylaste, sporadycznie  na  pograniczu  gliny  zwięzłej,  

barwy  szaro  brązowej,  brązowo  szarej, brązowo  popielatej,  małowilgotne  w  stanie  twardoplastycznym,  I L =0,17. 

Nawiercono ją  w  strefie głębokości 6,4 – 7,0 m p.p.t t  tworząc  warstwę o miąższości 0,6 m. 

Warstwa VI – grunty spoiste wykształcone jako iły wieku mioceńskiego,  barwy popielatej,  małowilgotne,  w  stanie  

twardoplastycznym,  I L =0,08.  Nawiercono ją na głębokości 7,0 m i warstwy tej nie przewiercono. Wskaźnik pęcznienia 

Ep= 4,0%. 
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Otwór D11 

Warstwa  N2  –  nasypy  niebudowlane  gliniaste,  gliniasto  piaszczyste  często z drobno pokruszonymi fragmentami 

cegły, betonu lub gruzu, niekiedy z domieszką żwiru,  piasku  średniego  czasami  przewarstwione  namułem  wilgotne  

w  stanie plastycznym IL =0,30. Nawiercono ją od  powierzchni  terenu  do głębokości 3,3 m p.p.t. 

Warstwa IV – grunty niespoiste wykształcone jako piaski średnie próchniczne niekiedy  lokalnie  na  pograniczu  namułów  

piaszczystych,  sporadycznie przewarstwione  piaskiem  gliniastym,  barwy  szarej  i  ciemno  szarej,  nawodnione  w stanie  

ID =0,40.  Nawiercono ją  w  strefie głębokości 3,3 – 4,8 m p.p.t t  tworząc  warstwę o miąższości 1,5 m. 

Warstwa  Ia  –  grunty  organiczne  wykształcone  jako  namuły  gliniaste  czasami przewarstwione torfem lub piaskiem 

średnim, barwy czarnej, czarno szarej, wilgotne w  stanie  miękkoplastycznym,  I L =0,55.  R Nawiercono ją  w  strefie 

głębokości 4,8 – 6,5 m p.p.t t  tworząc  warstwę o miąższości 1,7 m. 

Warstwa  Vb  –  grunty  spoiste  wykształcone  jako  iły  rzadko  iły  pylaste, sporadycznie  na  pograniczu  gliny  zwięzłej,  

barwy  szaro  brązowej,  brązowo  szarej, brązowo  popielatej,  małowilgotne  w  stanie  twardoplastycznym,  I L =0,17.  

Nawiercono ją na głębokości 6,5 m i warstwy tej nie przewiercono. Wskaźnik pęcznienia Ep= 4,9%.  

5.2 Warunki wodne (wyciąg z dokumentacji) 
W trakcie przeprowadzonego rozpoznania warunków geologicznych stwierdzono występowania  wód  

gruntowych  związanych  z  czwartorzędowym  poziomem wodonośnym  oraz  wód  zawieszonych  związanych  

z  infiltracją  wód  opadowo-roztopowych w głąb i z krążeniem wody w przestrzeni gruntowej. Zwierciadło wody związane  

z  czwartorzędowym  poziomem  wodonośnym  ma  charakter  nieciągły, swobodny  lokalnie  napięty.  Należy  zwrócić  

uwagę,  że  intensywność  oraz  wielkość rozpoznanych  wypływów  wody  jest  uzależniona  od  warunków  

atmosferycznych i może ulegać znacznym, nawet do 1,0m, wahaniom.  

Wody pozostają w związku hydraulicznym z Wilgą oraz stawem po eksploatacji cegielni  „Bonarka”,  który  

zlokalizowany  jest  60 – 80 m  na  południe  od  projektowanej inwestycji. Istnieje prawdopodobieństwo, że w  przeszłości 

na terenie projektowanej inwestycji  był  podobny  staw,  który  został  zasypany.  Możliwe,  że  był to  jeden  duży zbiornik  

oddzielony  drogą.  Ze  względu  na  bliskie  sąsiedztwo  stawu,  podczas prowadzenia odkrytych wykopów, należy liczyć 

się z tym, że dopływ wody może być bardzo duży . 

5.3 Kategoria geotechniczna 
Na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla przedmiotowej inwestycji przyjmuje się drugą kategorię 

geotechniczna przy złożonych warunkach gruntowych. 

6. Stan projektowany 

6.1 Sytuacja 
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowę drogi kategorii gminnej klasy dojazdowej o długości 

46,97 m. Rozpoczęto ją jako czwarty wlot ronda realizowanego na podstawie odrębnej decyzji ZRID nr 

3/6740.4/2020  dnia 02.03.2020 r. Wlot ronda zaprojektowano o szerokości 3,3 m, natomiast wylot 3,8 m. Przecięcia 

krawędzi jezdni i ronda wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R = 12,0 m na wlocie oraz R=15,0 m  na wylocie. 

Pomiędzy wlotem i wylotem zaprojektowano wyspę dzielącą o długości 15,45 m, pełniącą również funkcję wyspy azylu. 

Szerokość azylu zaprojektowano jako 2,5 m – 3,1 m.  Zakres zmian do wprowadzenia w zagospodarowaniu opracowania 
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ZRID firmy ARG przedstawiono na rysunku PB/DR/SYT/01.1. 

Na dalszym odcinku drogi zaprojektowano jezdnię o podstawowej szerokości 6,0 m i nawierzchni bitumicznej oraz 

chodnik przyuliczny prawostronny o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej. Chodnik powiązano 

z ciągami pieszymi w rejonie ronda oraz dojściami pieszymi na terenie inwestycji niedrogowej. Chodniki w rejonie ronda 

zaprojektowano o szerokości 2,5 m.  Na końcu drogi zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,5 m x 13,3 m 

oraz zjazd publiczny o szerokości 5,0 m. Przecięcie krawędzi jezdni i jezdni zjazdu wyokrąglono łukiem kołowym 

o promieniu R = 5,0 m. 

6.2 Rozwiązanie wysokościowe 
Spadki podłużne jezdni zaprojektowano jako 1,0 %, 1,3% i -1,0%, natomiast spadek poprzeczny jako jednostronny 

2,0% w kierunku wschodnim. 

Spadek podłużny zjazdu zaprojektowano jako 4,5%, natomiast poprzeczny 1,0 - 2,0%. 

Spadki podłużne projektowanych chodników zaprojektowano w nawiązaniu do spadków podłużnych na jezdni 

(1,0%, 1,3%, -1,0%), natomiast poprzeczne jako 2,0% w stronę jezdni. 

6.3 Odwodnienie 
Odwodnienie zostało zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody do projektowanych wpustów deszczowych, a dalej do istniejącej 

i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (koD400) i ogólnospławnej (ko600). Wpusty deszczowe projektuje się o klasie 

wytrzymałości D400. 

6.4 Przekroje konstrukcyjne 
 

A) Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

• 4 cm – warstwa ścieralna  z mieszanki mineralno-asfaltowej – AC 11 S 50/70 

• 6 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16 W 50/70 

• 10 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70 

• 20 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie 

*wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

• 30 cm –warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie 

*wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

• 25cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

• grunt rodzimy 

Razem – 93 cm 
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B) Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego: 

• 8 cm – kostka brukowa betonowa fazowana 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie 

*wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

• 20 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie 

• georuszt trójosiowy heksagonalny typu 1 

*wtórny moduł odkształcenia E2≥60MPa 

• 20 cm – warstwa kruszywa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie 

• georuszt trójosiowy heksagonalny typu 2 

• geowłóknina separacyjna 

*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

Razem – 91 cm 

 

C) Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

• 8 cm – kostka brukowa betonowa bezfazowa 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 30 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie 

Razem – 41cm 

 

D) Konstrukcja nawierzchni powierzchni wyłączonych z ruchu: 

• 8 cm – kostka brukowa betonowa fazowana 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 30 cm –podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie 

Razem – 41 cm 

 

E) Konstrukcja nawierzchni utwardzenia z ekokraty G4: 

• 4 cm  - ekokrata G4 wypełniona glebą o odczynie pH 5,5-6,5 + nasiona traw 

• 3 cm – podsypka z mieszanki piasku i humusu 

• 30 cm –podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie 

Razem – 37 cm 

 

*w przypadku nieosiągnięcia wymaganych wskaźników dla podłoża gruntowego - doziarnienie i zagęszczenie 

istniejącego gruntu lub zwiększenie grubości warstwy mrozoochronnej wyznaczonej doświadczalnie bezpośrednio na 

budowie. 
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Wszystkie warstwy nawierzchni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a podłoże pod nawierzchnię 

zagęścić zgodnie z normą „Roboty Ziemne” –PN-S-02205/98. 

 

Obramowanie jezdni i placu do zawracania zaprojektowano z krawężników kamiennych 20/30 na podsypce cementowo-

piaskowej i ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem. 

Obramowanie chodników zaprojektowano z obrzeża betonowego 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 

z betonu cementowego C12/15 z oporem. 

Oddzielenie zjazdu od jezdni zaprojektowano z krawężników kamiennych 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 

i ławie z betonu cementowego C20/25 z oporem o odsłonięciu 4 cm. 

Ściek przykrawężnikowy zaprojektowano z dwóch rzędów kostki kamiennej 9/11 na ławie z betonu C12/15. 

 

6.5 Uzbrojenie 
Projektowane uzbrojenie oraz przekładki uzbrojenia istniejącego lub jego zabezpieczenie stanowią przedmiot 

opracowań branżowych. Przed ułożeniem nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie uzbrojenia 

podziemnego (wg opracowań branżowych). 

7. Zieleń 
Przyległy teren należy rozplantować i obsiać mieszanką traw. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Grzegorz Grabowski 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


