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OPIS  

DO PROJEKTU ZGŁOSZENIA ROBÓT 
 

1. Dane ogólne 

1.1. Inwestor: 

GMINA MIEJSKA KRAKÓW - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 
 

1.2. Inwestor zastępczy: 

FRACTHON ZBOŻOWA Sp. z o.o., Sp. K, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków. 
 

1.3. Jednostka projektowa: 

BP PROBiP Bogdan Pigoń, 31-943 Kraków, os. Spółdzielcze 2/39 

1.4. Nazwa zamierzenia/przedsięwzięcia: 

Przebudowa fragmentu ul. Zbożowej na działkach nr 313 obręb 45 Krowodrza w Krakowie w 
zakresie jezdni i chodników (bezpiecznika i zjazdów). 
 

1.5. Działka: 

313 obręb 45 jedn. ewidencyjna Krowodrza Kraków 
 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy fragmentu drogi publicznej — ul. Zbożowej na 
działkach nr 313 obręb 45 Krowodrza w Krakowie, w zakresie jezdni i chodników (bezpiecznika i 
zjazdów) w ramach inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią 
handlowo-usługową w parterze i na pierwszym piętrze wraz z garażem podziemnym na działce nr 
194 obr. 45 Krowodrza, przebudowa istniejącego zjazdu na działkach nr 313 i 194 obr. jw. i budowa 
infrastruktury technicznej na działkach nr 194, 313, 293, 290, 310, 187 obr. jw. przy ul. Zbożowej 3 w 
Krakowie”. Przebudowa drogi realizowana jest zgodnie z umową nr 315/ZIKIT/2017 z dnia 
10.04.2017 r. o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej oraz dołączonym do niej 
załącznikiem graficznym.   
 

3. Lokalizacja 

Ulica Zbożowa zlokalizowana jest w Dzielnicy V Krowodrza na zachód od ścisłego centrum Krako-
wa. Po stronie południowej łączy się z ul. Prądnicką. Jest drogą gminna na odcinku miejskim o nr 
K603657. 

 

4. Podstawa opracowania 

4.1. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500, sporządzony na aktualizowanym podkładzie sytu-
acyjno-wysokościowym do celów projektowych. 

4.2. Uzgodnienie znak: IW.460.5.145.2019 z dnia 28.02.2019 r. z zarządcą drogi zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, wydane przez Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa. 

4.3. Umowa nr 315/ZIKIT/2017 z dnia 10.04.2017 r. o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji 
drogowej zawarta z Gminą Miejską Kraków — Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie. 

4.4. Porozumienie z dnia 25.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do umowy nr 315/ZIKIT/2017 z dnia 
10.04.2017 r. o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej, zawarte z Gminą Miej-
ską Kraków — Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 

4.5. Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 i wypis z rejestru gruntów. 
4.6. Ustalenia pomiędzy Inwestorem a Projektantem całości zamierzenia. 

 

5. Cel opracowania 

5.1. zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi (Prawo budowla-
ne art. 30); 

5.2. określenie procedur administracyjnych dla planowanych robót;  
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5.3. opisanie przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą dokumen-
tacją, 

 

6. Istniejący stan zagospodarowania 

Ul. Zbożowa od strony południowej łączy się z ul. Prądnicką. Na odcinku długości ok. 30,00 m od 
skrzyżowania z ul. Prądnicką ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej wykonaną w ramach wcześniej-
szej umowy i realizacją obiektów nie drogowych na sąsiedniej działce, natomiast na dalszym odcinku 
z brukowej kostki kamiennej grub. 14 cm.  
Szerokość jezdni wynosi ok. 10,00 m. Wzdłuż krawędzi jezdni biegnie odcinkowo ściek z 2 rzędów 
kostki kamiennej. Ulica jest obustronnie ograniczona krawężnikami betonowymi. 
Wzdłuż wschodniej krawędzi biegnie bezpiecznik z 2 rzędów betonowej płyty chodnikowej, nato-
miast wzdłuż zachodniej krawędzi oddzielony od jezdni zieleńcem chodnik zmiennej szerokości z be-
tonowej płyty chodnikowej. 
Po obu stronach drogi zlokalizowane są zjazdy obsługujące przyległe posesje. 
 

7. Projektowane zagospodarowanie oraz wykaz robót 

Projektuje się wykonanie następujących robót: 

 roboty zabezpieczające miejsce robót; 

 roboty związane z rozbiórką istniejących elementów pasa drogowego (chodników, bezpieczni-
ka, zjazdów, nawierzchni jezdni z kostki brukowej – na fragmencie lub całym odcinku (opcjo-
nalnie); 

 roboty budowlane związane z wykonaniem koryta, jego profilowaniem i zagęszczaniem 
pod warstwy konstrukcji chodnika;  

 roboty budowlane związane z ustawieniem nowych elementów (krawężników, obrzeży) roz-
graniczających poszczególne elementy zagospodarowania terenu; 

 roboty budowlane związane z wykonaniem chodnika, bezpiecznika, zjazdów i drogi — ułoże-
niem nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego na warstwie wyrównawczej i profi-
lowej; 

 odtworzenie istn. oznakowania poziomego i pionowego 

 roboty porządkowe po zakończonych robotach budowlanych. 
 

8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki lub terenu 

Powierzchnia drogi —nawierzchnia z betonu asfaltowego               919,5 m
2 

Powierzchnia chodników i bezpieczników — nawierzchnia z kostki betonowej            200,7 m
2 

Powierzchnia zjazdów — nawierzchnia z kostki betonowej               126,2 m
2
 

Długość krawężnika 20x30 cm                     190,0 m
 

Długość obrzeża 8x30 cm                      278,0 m
 

   

9. Dane o zabytkach i ochronie MPZP 

Nie dotyczy.  
 

10. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego. 

Nie dotyczy. 

 
11. Zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia użytkowników obiektu i jego otoczenia. 

Nie dotyczy. 
 

12. Stan terenowo-prawny 

Działka drogowa nr 313 obręb 45 Krowodrza w Krakowie, stanowi pas drogowy ul. Zbożowej — dro-
gi publicznej.  
 

13. Informacje o planie BIOZ 

Zgodnie z art. 21a 1. Prawa Budowlanego kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informa-
cję, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczę-
ciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 

mailto:probip@krakow.neo.pl


 

 

 

  D - 5 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadze-
nie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wy-
mienionych w ust.2. lub 

b) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 
określają odrębne przepisy w zakresie BHP. 

  
     
Opracował: 
inż. Bogdan Pigoń 
Kraków, grudzień 2019 roku 
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OPIS TECHNICZNY 

DO ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH 
 
 

1. Opis rozwiązań projektowych. 

 

1.1. Założenia ogólne 

Przebudowa drogi publicznej — ul. Zbożowej obejmuje: 

 wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej konstrukcji jezdni ulicy; 

 przebudowę chodników — wykonanie konstrukcji o nawierzchni z betonowej kostki bruko-
wej, 

 przebudowę zjazdów — wykonanie konstrukcji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
 Podstawowe parametry drogi: 

 kategoria drogi: gminna 

 klasa drogi: L 

 kategoria ruchu KR3 

 przekrój drogi: 1x2 

 szerokość jezdni: 10,00 m 

 pochylenie poprzeczne: dwuspadowe 2,0%. 
 

1.2. Sytuacja drogowa 

Szerokość przebudowywanej ulicy wynosić będzie 10,00 m (zgodnie ze stanem istnieją-cym z 
miejscową regulacją nierówności). Jezdnia ograniczona zostanie obustronnie krawężnikiem 
kamiennym 20x30 cm na podsypce cem.-piask. i ławie bet. z oporem. Odkrycie krawężnika: 
+12 cm, obniżony na zjazdach do +4 cm. 
Wzdłuż krawężników ułożony zostanie ściek z 2 rzędów betonowej kostki brukowej Hol-land 
na podsypce cem.-piask. i ławie zwykłej. Ściek będzie obniżony względem na-wierzchni jezdni 
o 2 cm.  
Istniejące zjazdy zostaną przebudowane — wykonane zostaną jako bramowe o skosach 1:1, 
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Zjazdy ograniczone zostaną obrzeżem be-tonowym 
8x30 cm na podsypce cem.-piask. i ławie bet. z oporem. Odkrycie obrzeża: +0 cm (wtopiony). 
Do zachodniej krawędzi jezdni przylegać będzie zieleniec szerokości 1,50 m, następnie nato-
miast przebudowany zostanie chodnik — szerokość 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni przylegać będzie chodnik (bezpiecznik) szerokości 1,50 m 
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
Chodniki od zieleńców oddzielone będą obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cem.-
piask. i ławie bet. z oporem. Odkrycie obrzeża: +2 cm . 
Ławy pod krawężniki, obrzeża i ścieki z betonu C16/20.. 
 

1.3. Przekrój podłużny – niweleta drogi 

Pochylenia podłużne przebudowywanej drogi będą miały wartość 0,5% w różnych kierunkach, 
tak aby skierować wody z powierzchni drogi do istniejących studzienek wodościekowych zlo-
kalizowanych w jezdni. Niwelety chodnika i bezpiecznika będą pośrednio i bezpośrednio po-
wiązane z przebiegiem niwelety jezdni. Niwelety zjazdów posiadają normatywne nachylenia i 
nie przekraczają spadku 5%.  
 

1.4. Szkice przekrojów konstrukcyjnych  

Istniejąca konstrukcja ulicy pozostanie bez zmian. Na niej wykonana zostanie nakładka — 
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na warstwie wyrównawczej. 
Konstrukcja jezdni drogi: 
 

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 
skropienie emulsją asf. kationową szybkorozpadową (0,3 kg/m

2
) 
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0-10 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 
skropienie emulsją asf. kationową szybkorozpadową (0,7 kg/m

2
 

 - Istniejąca konstrukcja drogi 
 

 
Uwaga: na odcinkach rozebrania kostki kamiennej zostanie ułożona warstwa podbudo-
wy gr. 14 cm z kruszywa kamiennego łamanego 0-63,0 mm. 
 
Konstrukcja przebudowywanych chodnika, bezpiecznika i zjazdów będzie miała taką 
samą konstrukcję o całkowitej grubości 41 cm, różnić się będą jedynie rodzajem i kolo-
rem kostki brukowej. Poszczególne warstwy to: 

 

8 cm - betonowa kostka brukowa; dla chodników Holland układana w jodełkę, 
kolor szary; dla zjazdów Behaton kolor grafitowy  
 

3 cm - podsypka piaskowa  
 

30 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego łamanego o 
ciągłym uziarnieniu  31,5-63,0 mm, klinowanego klińcem i miałem ka-
miennym, stabilizowanego mechanicznie 

 

2. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne występują wyłącznie na powierzchni pogłębienia koryta pod konstrukcje chodnika, 
bezpiecznika i zjazdów oraz krawężniki i obrzeża i ograniczają się do wykopów o głębokości nie 
przekraczającej 0,50 m. Nadmiar gruntu pozostałego z korytowania należy wywieźć. 
 

3. Roboty rozbiórkowe 

W ramach projektowanych robót zostaną rozebrane fragmenty konstrukcji istniejących chodników i 
zjazdów, a także fragmenty ścieków i krawężników. 
 

4. Zieleń 

W pasie drogowym znajdują się zieleńce z zielenią wysoką, a projektowane roboty nie wiążą się z 
wycinką drzew. Niemniej w ich pobliżu roboty będą prowadzone ręcznie.. 
 

5. Odwodnienie. 

Sposób odwodnienia ulicy pozostanie bez zmian w odniesieniu do stanu istniejącego – wody opa-
dowe i roztopowe zostaną zagospodarowane w pasie drogowym. Wody z powierzchni chodników i 
zjazdów będę tak jak dotychczas kierowane powierzchniowo w stronę ulicy, natomiast konstrukcję 
pobocza zaprojektowana jako przepuszczalną — wody z jego powierzchni będą wsiąkać w głąb 
konstrukcji i dalej do gruntu. 
 

6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Nie występują. 
Roboty ograniczają się do wymiany części lub całych konstrukcji istniejących elementów pasa dro-
gowego, na głębokość nie większą niż 0,5 poniżej istn. terenu.  
Niemniej w pobliżu przebiegu istniejących linii uzbrojenia podziemnego roboty będą prowadzone 
ręcznie. Stosować przekopy kontrolne 
 

7. Określenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego 

7.1. Podstawa  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012 poz. 463) 
 

7.2. Wybór kategorii 

Na podstawie rozporządzenia § 4.3. j/w wybrano pierwszą kategorię geotechniczną obiektu. 
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7.3. Uzasadnienie  

Na terenie objętym przebudową występują proste warunki gruntowe – tj. warstwy gruntów 
jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nieobejmują-
cych gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego pozio-
mu posadowienia konstrukcji oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.  
Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wy-
znaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wy-
starcza jakościowe określenie właściwości gruntów, dla wykopów do głębokości 1,2 m i nasy-
pów do wysokości 3 m wykonywanych zwłaszcza przy budowie dróg, (§ 4 pkt 3), podpkt 1). 
Dla projektowanych robót głębokość wykopu wynosi 0,5 m, a nasypu 0,2 m. Konstrukcje są 
proste, wręcz katalogowa – stąd przyjęta kategoria geotechniczna obiektu jest właściwa i 
zgodna z rozporządzeniem. 

 

8. Nawiązanie wysokościowe. 

Poziom odniesienia – Kronsztadt 86 zgodny z mapą dostarczoną przez Inwestora.  
Układ współrzędnych 2000. 
 

9. Technologia wykonania. 

9.1. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie 

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio 
przed rozpoczęciem układania warstw konstrukcji poszczególnych nawierzchni. W wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budow-
lany, nie związany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. 
W wyznaczonym korycie należy wykonać roboty ziemne mające na celu ukształtowanie jego 
krawędzi i podłoża do rzędnych określonych w projekcie. Jeśli dokładność mechanicznego wy-
konania koryta nie jest wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Jeżeli 
w podłożu występują obniżenia terenu, należy go spulchnić, uzupełnić niedobór gruntu i zagę-
ścić warstwę. W przypadku, gdy powierzchnia podłoża przed profilowaniem nie wymaga uzu-
pełnienia gruntem, należy oczyszczoną powierzchnię dogęścić trzy bądź czterokrotnym przej-
ściem średniego walca stalowego, gładkiego i wówczas przystąpić do profilowania podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowa-
nie. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntów grubookruchowych płytą VSS zgodnie z PN-S-
02205. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 
 

9.2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

Materiałem do wykonania podbudowy przewidziane jest kruszywo kamienne łamane o uziar-
nieniu 31,5/63,0 mm. Powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. Kruszywo powinno mieć uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi krzy-
wymi podanymi w PN-S-06102 “Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie”. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnię-
cie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których wi-
doczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o od-
powiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa na-
leży przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Powinno ono postępować stopniowo od 
krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej 
krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie war-
stwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. Podbu-
dowę należy zagęścić do osiągnięcia wtórnego modułu odkształcenia Ev = min. 100 MPa oraz 
w proporcji moduł wtórny do modułu pierwotnego nie większy niż 2,2.  
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9.3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

W projekcie użyto kostek grubości 8 cm. Nawierzchnię układać należy z zachowaniem projek-
towanych pochyleń podłużnych oraz spadków poprzecznych określonych w projekcie. W celu 
uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki należy wymieszać wybierając je 
spośród co najmniej 3 palet. Przy krawężnikach kostkę brukową należy układać o 1 cm wyżej 
od górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki 
brukowe odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urzą-
dzeń naziemnych do poziomu nawierzchni. Brukowa kostka na łukach o promieniu do 30 m 
powinna być układana w odcinkach pro-stych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów 
wykonanych z elementów odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do 
szerokości nawierzchni i promienia łuku. Szerokość spoin nawierzchni z brukowej kostki beto-
nowej na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,2-0,3 cm. Szerokość spoin na łukach, 
zależnie od potrzeby, nie powinna być większa niż 0,8 cm. Spoiny pomiędzy kostkami po 
oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu. Do zamulenia spo-
in należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-84/6774-04. Wypełnienie spoin za-
prawą cementowo-piaskową na nawierzchniach z kostki brukowej stosować należy na łukach 
oraz przy urządzeniach naziemnych. Skład zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m3 piasku. 
Nawierzchnie z kostki, których spoiny wypełnione są zaprawą cementową, po wykonaniu nale-
ży pokryć warstwą piasku grubości 1,0-1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w 
stanie wilgotnym przez 7 dni. Nawierzchnie z kostki o spoinach wypełnionych piaskiem można 
oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 
 

9.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną dla jezdni nie powinny przekraczać 9 
mm. Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. Nierówno-
ści podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez fre-
zowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczają-
cych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony od-
pływ wody. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w beto-
nie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właści-
wościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni po-wierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do ukła-
danej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane asfaltowym lepiszczem. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogo-
wymi albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia mię-
dzy warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między war-
stwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między war-
stwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na po-
zostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 

 zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 

  ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; 
jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość le-
piszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skra-
piarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno do-
stępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ogra-
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niczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed za-brudzeniem. Skro-
pione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układa-
niem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą 
zamontowaną na rozkładarce. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa niż 0°C. Temperatura otoczenia 
może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym tempera-
turę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Właściwości warstwy  AC: wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98, zawartość wolnych przestrzeni w 
warstwie [%(v/v)] 1,5÷4,0. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumenta-
cją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miej-
scach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

 
9.5. Krawężniki, obrzeża oraz ławy 

Przewiduje się użycie krawężników kamiennych 20x30 cm i obrzeży betonowych 8x30 cm. Ła-
wy pod krawężniki i obrzeża należy wykonać z betonu klasy C16/20.  
Ustawienie krawężników kamiennych i obrzeży betonowych na gotowej ławie wykonać na pod-
sypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1. 
Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą drogi. 
Zewnętrzna ściana oporu po ustawieniu, powinna być obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem 
lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,8 cm. Spoiny wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”. 

 

10. Wnioski i uwagi końcowe 

10.1. Przed przystąpieniem do robót branży drogowej związanych z wykonaniem przebudowy drogi 
należy wystąpić do Zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa 
drogowego na okres wykonania robót budowlanych.. 

10.2. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu organizacji ruchu na okres realizacji robót budow-
lanych w pasie drogowym ul. Zbożowej. 

10.3. Warunkiem przystąpienia do robót w pasie drogowym jest posiadanie przez ich wykonawcę za-
twierdzonego projektu organizacji ruchu na okres prowadzenia robót (Rozp. Min. Infrastruktury 
z dnia 3.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem) oraz Decyzję na zajęcie pasa drogowego. 

10.4. Wszystkie roboty budowlane objęte projektem winny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Prawo budowlane oraz wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne doty-
czące sztuki budowlanej. 

10.5. Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winne mieć stosowne certyfikaty i aprobaty do-
puszczające do stosowania w budownictwie. 

10.6. Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego mogą być wykonywane po uprzednim, 
precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonywane 
ręcznie). 

10.7. W obrębie przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej prace prowadzić ręcznie pod nadzo-
rem osób uprawnionych i upoważnionych. Zastosować proponowane zabezpieczenie istnieją-
cej infrastruktury technicznej. Roboty w obrębie jej przebiegu wykonać pod nadzorem admini-
stratora urządzenia. 

10.8. Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni należy wyregulować w 
taki sposób, aby górna powierzchnia urządzenia znajdowała się w płaszczyźnie nawierzchni w 
miejscu usytuowania danego urządzenia. 
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10.9. Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy przestrzegać przepisów BHP. 

10.10. Niniejszy projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami zapisanymi w: 

 Uzgodnieniu znak: IW.460.5.145.2019 z dnia 28.02.2019 r. z zarządcą drogi zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego. 

 Umowie nr 315/ZIKIT/2017 z dnia 10.04.2017 r. o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwesty-
cji drogowej. 

 Porozumieniu z dnia 25.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do umowy nr 315/ZIKIT/2017 z 
dnia 10.04.2017 r. o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej. 

10.11. Projekt budowlany w części zagospodarowania terenu branży drogowej spełnia wymogi: 

 Ustawy prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1886 
z póź. zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 926 z póz. zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
ogłoszony: Dz. U. 1999 poz. 430 z póź. zmianami) – Warszawa 1999. 
 

 
Opracował: 
inż. Bogdan Pigoń 
Kraków, grudzień 2019 roku 
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