
OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w ramach inwestycji pn.: Budowa 

parku kieszonkowego na Prądniku Białym na dz. nr  1206, 430/1, 642, 632/1, 718/1, 651  

obręb 43 Krowodrza w Krakowie. 

Inwestorem jest Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, 31-004, Plac 

Wszystkich Świętych 3-4, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 

Kraków. 

 

2. Stan istniejący 

Działki będące przedmiotem inwestycji zlokalizowane się w Krakowie, w dzielnicy 

Prądnik Biały wzdłuż ul. Bursztynowej. 

W ramach budowy parku kieszonkowego projektuje się remont istniejących 

chodników i ciągów pieszych a także budowa nowych odcinków chodnika. 

Istniejący chodnik o nawierzchni z płyt betonowych oraz z płytek betonowych 

50x50cm (wzdłuż ul. Bursztynowej wraz z sięgaczem do chodnika o nawierzchni z płyt 

betonowych). Chodnik wzdłuż ul. Bursztynowej odseparowany od jezdni krawężnikiem 

betonowym 15x30cm, z odkryciem +12cm wraz ze ściekiem betonowym 

Pod remontowanymi i budowanymi chodnikami przebiegają liczne sieci: 

energetyczne, telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza oraz kanalizacyjna. 

 

3. Opis układu projektowanego  

Rozwiązanie sytuacyjne 

Projekt opracowano na aktualnym podkładzie sytuacyjno - wysokościowym                        

i w oparciu o uzupełniające pomiary własne w terenie.  

Projektuje się remont istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż ul. Bursztynowej w 

pasie zieleni o szerokości 4,00m,z lokalnym zawężeniem do 2,60m na wysokości 

projektowanych trampolin oraz lokalnymi poszerzeniami pod obiekty małej architektury. Na 

końcu (przy ul. Litawora) projektuje się dowiązanie do istniejącego chodnika o nawierzchni 

asfaltowej z dodatkowym odgałęzieniem o szerokości 1,50m. 

Dodatkowo projektuje się remont chodnika bezpośrednio przylegającego do ul. 

Bursztynowej na długości 20,20m i szerokości 4,00m wraz z sięgaczem do w/w. chodnika 

również o szerokości 4,00m. 



Ponadto projektuje się budowę nowego chodnika o szerokości 1,50m, łączącego 

przedmiotowe chodniki oraz chodnik przylegający do ul. Mackiewicza. 

 

Ukształtowanie pionowe  

Pochylenie podłużne chodników pozostawiono bez zmian. Pochylenie poprzeczne 

zaprojektowano jako jednostronne o wartości 2,00% w kierunku południowym oraz w 

kierunku jezdni ul. Bursztynowej (dla chodnika bezpośrednio przylegającego do ulicy) 

Krawędzie boczne chodników ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm, z jednej 

strony wtopionym, z drugiej z odkryciem +4cm. 

Na krawędzi nawierzchni ul. Bursztynowej oraz chodnika istniejący krawężnik należy 

rozebrać a w jego miejsce usytuować krawężnik betonowy 20x30cm, z odkryciem +12cm 

wraz ze ściekiem z 2 rzędów kostki betonowej obniżonej o 2cm w stosunku do krawędzi 

jezdni ulicy. 

 

Nawierzchnia  

Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o katalog typowych nawierzchni 

drogowych oraz "Standardy rowerowe miasta Krakowa". 

Konstrukcja nawierzchni chodnika   

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stab. 

mechanicznie 0/31,5mm 

gr. 10 cm 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stab. 

mechanicznie 31,5/63mm 

gr. 25cm 

Doprowadzenie podłoża do nośności G1 - warstwa ulepszonego 

podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

gr. 20 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni 60cm 
 

Na warstwie asfaltowej zostaną namalowane kolorowe pasy zgodnie z opracowaniem 

architektonicznym 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika przylegającego do ul. Bursztynowej, sięgacza, oraz 

chodnika o szer. 1,50m 

Warstwa ścieralna płytek betonowych 50x50cm gr. 7 cm 

Podsypka piaskowa gr. 3 cm 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stab. 

mechanicznie 0/31,5mm 

gr. 10 cm 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stab. 

mechanicznie 31,5/63mm 

gr. 25cm 



Doprowadzenie podłoża do nośności G1 - warstwa ulepszonego 

podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

gr. 20 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni 65cm 
 

Przed wykonaniem stabilizacji należy pobrać próbki gruntu celem wykonania recepty 

stabilizacji odpowiednim spoiwem. 

 

4. Odprowadzenie wód opadowych, ochrona wód i gospodarka wodna   

 Wody opadowe poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne zostaną odprowadzone 

na teren zielony na działce inwestora, a także do kanalizacji deszczowej - z chodnika 

przylegającego bezpośrednio do ul. Bursztynowej. 

  Nie będzie naruszony stan wody na gruncie  ze szkodą dla gruntów sąsiednich.  

 

5. Urządzenia obce  

Pod remontowanymi i budowanymi chodnikami przebiegają liczne sieci: 

energetyczne, telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza oraz kanalizacyjna. 

Sieci zostaną zabezpieczone zgodnie z wytycznymi ich zarządców 

PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT, W POBLIŻU URZĄDZEŃ OBCYCH, NALEŻY 

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD 

NADZOREM PRZEDSTAWICIELA ZARZĄDCY ODPOWIEDNIEJ SIECI. 

 

6. Zieleń 

 Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zielenią. 

 

7. Uwagi i zalecenia 

Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. Roboty 

budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu 

robót.  

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 

ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 

rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który 

zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 

polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 



Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy przed ich 

wprowadzeniem uzgodnić z autorem projektu 

 

 

mgr inż. Tomasz Kulig 


