
 

 

Opracowanie zawiera 
 
 
 
I. Część opisowa 

1. Opis techniczny 

 

 

 

 

II. Część rysunkowa: 

 

1. Plan sytuacyjny      rys. D-1  skala 1:500 

2. Przekroje typowe, konstrukcyjne – zjazd W1-W2 rys. D-2  skala 1:50, 25 

3. Przekroje typowe, konstrukcyjne – zjazd W3-W4 rys. D-3  skala 1:50, 25 

4. Przekroje podłużne zjazdów   rys. D-4  skala 1:25/250 

5. Szczegół zjazdu z ul. Spornej W1-W2  rys. D-5  skala 1:50 

6. Szczegół zjazdu z ul. Szpakowej W3-W4  rys. D-6  skala 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego: budowa zjazdu publicznego z ul. Spornej 

(dz. nr 314/3), budowa zjazdu publicznego z ul. Szpakowej (dz. nr 313/23)  

na działkę nr 589 wraz z budową chodnika na działkach nr 314/3, 313/23, 589 

obr. 61 Podgórze w celu obsługi komunikacyjnej inwestycji pn.: Budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem w parterze wraz 

z wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjną, gazową, co i elektryczną, 

wewnętrznymi instalacjami elektryczną, gazową i kanalizacji sanitarnej  

w terenie oraz budową dojść i dojazdów na dz. nr 589 obr. 61 Podgórze – 

 przy ul. Spornej w Krakowie”. 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

- ustalenia z Inwestorem 

- wizja lokalna w terenie, 

- umowa 402/ZIKiT/2018 

- Rozporządzenie M.T. i G.M. z dn. 29 stycznia 2016r  w sprawie warunków  technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 

2. Zakres opracowania i opis stanu istniejącego 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe dla budowy 

zjazdu publicznego do działki 589 obr. 61 Podgórze z ul. Spornej oraz zjazdu publicznego  

z ul. Szpakowej oraz budowę chodnika wzdłuż południowej krawędzi ulicy Spornej i wschodniej 

krawędzi ul. Szpakowej na odcinku pomiędzy projektowanymi zjazdami. 

Ulica Sporna na odcinku sąsiadującym z przedmiotem niniejszego opracowania posiada jezdnię 

bitumiczną o szerokości ~5,5m i przebiega jako prosta. Pobocza drogi szerokości ~1,5m. 

Odwodnienie drogi na przyległy teren. 

Spadek poprzeczny w miejscu projektowanego zjazdu daszkowy o wartości ~2%, wartość 

spadku podłużnego nawierzchni w miejscu niniejszej inwestycji wynosi ~4,2% w kierunku 

wschodnim.  



 

 

Ulica Szpakowa na odcinku sąsiadującym z przedmiotem niniejszego opracowania posiada 

jezdnię bitumiczną o szerokości ~5,0 i przebiega jako prosta. Pobocza drogi szerokości ~0,5m. 

Odwodnienie drogi na przyległy teren. 

Spadek poprzeczny w miejscu projektowanego zjazdu jednostronny w kierunku wschodnim 

o wartości ~2%, wartość spadku podłużnego nawierzchni zmienna, w miejscu niniejszej 

inwestycji wynosi od 0,4% do 2%. 

Działka Inwestora zlokalizowana jest w rejonie skrzyżowania ul. Spornej i Szpakowej, w chwili 

obecnej są niezabudowana i stanowi nieużytek. Działka od strony ulic jest ogrodzona siatką 

stalową. 

Na działce Inwestora zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne, wzdłuż północnej granicy 

działki przebiega gazociąg oraz kable energetyczne, wzdłuż zachodniej granicy gazociąg, zaś w 

poprzek działki przebiega c.o. . 

Projektowane zjazdy publiczne na działkę przyjęto szerokość jezdni 5,0m. Pomiędzy 

projektowanymi zjazdami przy krawędzi nawierzchni ulic Spornej i Szpakowej zaprojektowano 

chodnik szerokości 2,0m. 

 

3. Rozwiązania projektowe 

3.1 Sytuacja 

Zjazd z ul. Spornej 

Projektowany zjazd posiada szerokość jezdni 5,0m i długości 2,10m  z poboczem od 

strony wschodniej szerokości 0,75m. 

Włączenie osi projektowanego zjazdu do drogi nastąpi pod kątem 90o w odległości 4,15m od 

narożnika działki nr 519. Włączenie zjazdu do krawędzi ulicy nastąpi przez wykonanie 

wyłukowań o promieniu R=5,0m. 

Na długości włączenia zjazdu należy wbudować krawężnik betonowy 20/30cm - należy go 

wykonać z odkryciem 4cm, zaś na pozostałym odcinku wzdłuż krawędzi ulicy z odkryciem 12cm.  

W rejonie projektowanego zjazdu od strony zachodniej wzdłuż krawędzi ulicy 

zaprojektowano chodnik szerokości 2,0m. 

Nawierzchnię zjazdu przyjęto z kostki betonowej ograniczonej zatopionym krawężnikiem 

betonowym na szerokości chodnika, zaś na szerokości zieleńca z odkryciem 10-12cm. 

Chodnik przy krawędzi ulicy należy wykonać z kostki betonowej i ograniczyć od strony 

zieleńca obrzeżem betonowym 8/30cm z odkryciem 4cm . 



 

 

Zjazd z ul. Szpakowej 

Projektowany zjazd posiada szerokość jezdni 5,0m i długość 0,75m . 

Włączenie osi projektowanych zjazdu do drogi nastąpi pod kątem 93o w odległości 

5,60m od narożnika działki nr 591. Włączenie zjazdu do krawędzi ulicy nastąpi przez wykonanie 

wyłukowań o promieniu R=5,0m. 

Na długości włączenia zjazdu należy wbudować krawężnik betonowy 20/30cm - należy go 

wykonać z odkryciem 4cm, zaś na pozostałym odcinku wzdłuż krawędzi ulicy z odkryciem 12cm.  

W rejonie projektowanego zjazdu od strony północnej wzdłuż krawędzi ulicy 

zaprojektowano chodnik szerokości 2,0m łączący się z projektowanym chodnikiem przy 

krawędzi ulicy Spornej . 

Nawierzchnię zjazdu przyjęto z kostki betonowej ograniczonej zatopionym krawężnikiem 

betonowym na szerokości chodnika, zaś na szerokości zieleńca z odkryciem 10-12cm.  

Chodnik przy krawędzi ulicy należy wykonać z kostki betonowej i ograniczyć od strony 

zieleńca obrzeżem betonowym 8/30cm z odkryciem 4cm. 

Projektowane zjazdy łączą się drogami dojazdowymi zlokalizowanymi na terenie działki 

Inwestora. 

 

4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu i koryta pod nawierzchnię zjazdów,  

chodnika oraz ukształtowaniu terenu w rejonie wykonywanych robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-72/8932-01. Wykopy należy wykonywać 

w okresie możliwie suchym. Roboty ziemne powinny być tak prowadzone, aby umożliwiały 

spływ wód powierzchniowych poza obszar robót. 

Wykop należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wód i ich wsiąkaniem w grunt. 

Nadmiar ziemi należy zagospodarować na działce Inwestora lub odwieź w miejsce wskazane 

przez inwestora. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205.1998. 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie! 

 

5. Rozwiązanie wysokościowe i przekrój normalny 

Projektowane rozwiązanie wysokościowe przedstawiono w części rysunkowej 

opracowania. Projektowane zjazdy należy wykonać w dowiązaniu do rzędnych krawędzi ulicy. 



 

 

Rozwiązanie wysokościowe zostało uwarunkowane następującymi czynnikami: 

-istniejącymi rzędnymi ulicy, 

-rzedną niwelety dróg dojazdowych na działce, 

Zjazd z ul. Spornej 

-maksymalnymi, dopuszczalnymi spadkami podłużnymi zjazdu, który wynosi:  5,0% na długości 

5,0m do zakresu opracowania – spadek w kierunku ulicy. 

Spadek poprzeczny zjazdu na włączeniu do drogi zgody ze spadkiem ulicy wynoszący ~4,2% , na 

pozostałym odcinku wartość spadku poprzecznego 2,0%. 

 

Zjazd z ul. Szpakowej 

-maksymalnymi, dopuszczalnymi spadkami podłużnymi zjazdu, który wynosi: 5,0% 

Na długości 5,0m – spadek skierowany na działkę Inwestora. 

Spadek poprzeczny zjazdu na włączeniu do drogi zgody ze spadkiem ulicy wynoszący 

~0,4%-1,0% , na pozostałym odcinku wartość spadku poprzecznego 2,0%. 

 

6. Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto następujące założenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni: 

kategoria ruchu KR1, 

- warunki wodne dobre, 

- grunty niewysadzinowe. 

Istniejące podłoże zaklasyfikowano do grupy nośności podłoża G1. Wymagana grubość 

nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru dla KR1- 40cm. 

Konieczne jest doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 charakteryzującej się 

wskaźnikiem zagęszczenia Is=1,0 i wtórnym modułem odkształcenia E2=80MPa.  

Z uwagi na powyższe zaprojektowano konstrukcję nawierzchni według Dz. U. Nr 43 poz. 

430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: 

Przyjęto konstrukcję zjazdów: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej    gr. 8cm  

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4      gr.3cm 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm  

stabilizowanego mechanicznie       gr.10cm 



 

 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm  

stabilizowanego mechanicznie       gr. 20cm 

                                  Łącznie gr. 41cm 

 

Proj. gr. 41cm  >  40cm Hz – spełniony jest warunek mrozochronności. 

 

Konstrukcję chodnika przy krawędzi ulic przyjęto: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej    gr. 8cm  

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4      gr.3cm 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm  

stabilizowanego mechanicznie       gr.30cm 

 

                                  Łącznie gr. 41cm 

 

 Na wykonanie konstrukcji należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego 0/31,5mm 

i 0/63mm zgodnie z normą PN-S-06102. Kolejne warstwy zagęszczać nie przekraczając gr. 20cm 

pojedynczej warstwy. Nie stosować wapieni! 

Podbudowę zasadniczą wykonać z mieszanki kruszywa łamanego o krzywej przesiewu 

zgodnej z PN-S-06102. Doprowadzić do zagęszczenia zgodnie z BN-64/8931-02. 

Krawężnik betonowy 20/30cm przy krawędzi ulicy należy ustawić na ławie 

z betonu B-15 (C 12/15) o obj. 0,061m3/1mb z odkryciem od 4cm do 12cm, krawężnik 

betonowy 15/30cm ograniczający nawierzchnię zjazdu należy ustawić w ławie z betonu B-15 (C 

12/15) o obj. 0,05m3/1mb – zatopiony na szerokości chodnika i z odkryciem 10/-12cm na 

szerokości zieleńca. Obrzeże betonowe 8/30cm ograniczające nawierzchnię chodnika od strony 

zieleńca należy  ustawić na ławie z betonu B-15 (C 12/15) o obj. 0,05m3/1mb. 

 

7. Odwodnienie 

Odwodnienie chodnika i zjazdów w rejonie pasa drogowego pozostaje bez zmian. 

 Odwodnienie zjazdu z ul. Spornej i drogi dojazdowej na działce Inwestora 

zostanie zapewnione poprzez sprowadzenie wody do projektowanego odwodnienia liniowego 

szerokości 20cm zlokalizowanego w HM 0+05,00, woda z odwodnienia zostanie odprowadzona 

poprzez projektowaną kanalizację do szczelnego zbiornika. 



 

 

Spadek zjazdu z ulicy Szpakowej zgodny ze spadkiem poprzecznym drogi i pobocza i na 

całej długości skierowany na działkę Inwestora- tak zaprojektowany spadek zjazdu nie pozwala 

na wpływanie wody z zjazdu na drogę.  Odwodnienie zapewnione zostanie poprzez 

sprowadzenie wody do projektowanego odwodnienia liniowego szerokości 20cm 

zlokalizowanego przy krawędzi drogi manewrowej. Woda z odwodnienia zostanie 

odprowadzona poprzez projektowaną kanalizację do szczelnego zbiornika. 

Woda zostanie zagospodarowana bez negatywnego wpływu na działki sąsiednie, 

zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. 

 

8. Kategoria geotechniczna obiektu 

 Na podstawie opinii geotechnicznej dla zjazdów przyjęto pierwszą kategorię 

geotechniczną obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

 posadowienia obiektów budowlanych, posadowienie konstrukcji zjazdów bezpośrednie w 

prostych warunkach gruntowych. 

 

9. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 Projektowany zjazd z ul. Spornej krzyżuje się z istniejącymi kablami energetycznym, 

brak jest kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z konstrukcją zjazdu. 

 

 

 

UWAGA! 

Po zakończeniu robót pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności. 

 

 

          Opracował: 

 

 

 

 


