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Opis techniczny 

Do projektu budowlanego branży drogowej dla zadania pn.:  

Przebudowa ul. Rydlówka w Krakowie w zakresie budowy chodnika przyulicznego oraz zjazdu 

publicznego wraz z przebudową / zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu. 

 

 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

1.1 Zlecenie Biura Rozwoju Krakowa S.A., 31-547 Kraków, ul. Kordylewskiego 11, 

1.2 Materiały dostarczone przez wiodące biuro projektowe: Biuro Rozwoju Krakowa S.A., 31-547 Kraków, 

ul. Kordylewskiego 11, 

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 wraz z zagospodarowaniem terenu, 

- projekt zagospodarowania terenu, 

1.3 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

1.4 Wizja w terenie 

 

2. Przedmiot inwestycji - cel i zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkalnej 

wielorodzinnej  z usługami, garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi projektowanej przy 

ul. Rydlówka. 

Zakresem opracowania objęto budowę zjazdu publicznego z ul. Rydlówka (działka drogowa nr 290/2) na 

działkę nr 13/14 obr. 30 Podgórze w Krakowie oraz budowę chodnika przyulicznego. 

 

3. Przyjęte parametry geometryczne. 

- szerokość jezdni zjazdu – 5,0 m (poza wyłukowaniami) 

- wyokrąglenia przecięcia jezdni ul. Rydlówka i jezdni zjazdu łukami kołowymi o promieniach R = 5,0 m 

- szerokość chodnika – 2,2 m 

 

4. Stan istniejący. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Rydlówka w Krakowie oraz przy ulicy stanowiącej przedłużenie 

ul. Skrzyneckiego. Istniejąca jezdnia ul. Rydlówka posiada jezdnię asfaltową o szerokość ok 6 m. W rejonie 

projektowanego zjazdu publicznego brak jest chodnika przyulicznego. Jezdnia nie posiada również obramowania 

krawężnikiem. 

Istniejąca jezdnia posiada w rejonie projektowanego zjazdu 0,3% spadek podłużny w kierunku zachodnim. 
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5. Stan projektowany. 

5.1 Sytuacja. 

Zakresem opracowania objęto budowę zjazdu publicznego z ul. Rydlówka w Krakowie. Jezdnię zjazdu 

zaprojektowano o szerokości 5,0 m z wyłukowaniem przecięcia krawędzi jezdni ul. Rydlówka z jezdnią zjazdu 

łukami kołowymi o promieniu R = 5,0 m. Jezdnię zjazdu oddzielono od jezdni ul. Rydlówka krawężnikiem  

kamiennym 20/30 o odsłonięciu 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C20/25 z oporem. 

Obramowanie zjazdu po zachodniej stronie zaprojektowano z krawężnika kamiennego 15/30 o odsłonięciu 0 cm 

na długości 2,0 m od krawędzi jezdni ul. Rydlówka oraz 10 cm na pozostałym odcinku  na podsypce cementowo-

piaskowej i ławie z betonu C12/15 z oporem. Wzdłuż zachodniej krawędzi zjazdu zaprojektowano również 

pobocze z kruszywa 0/31,5 o szerokości 0,75 m. Na wschód od zjazdu zaprojektowano chodnik przyuliczny 

o szerokości 2,2 m na długości 37,0 m. Wzdłuż krawężnika zaprojektowano również ściek z dwóch rzędów kostki 

brukowej betonowej 10/20. 

5.2 Rozwiązanie wysokościowe. 

Wpływ na rozwiązanie wysokościowe mają: 

• Rzędne terenu istniejącego na granicy opracowania, rzędne jezdni istniejącej ulicy. 

• Poziomy posadowień projektowanych budynków 

 

Spadek podłużny jezdni zjazdu zaprojektowano jako 2,0% w kierunku istniejącej jezdni, natomiast 

spadek poprzeczny w dowiązaniu do spadku podłużnego jezdni ul. Rydlówka - 0,3 %.  

Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano jako 2,0 %, natomiast podłużny w dowiązaniu do spadku 

podłużnego jezdni ul. Rydlówka. 

5.3 Odwodnienie. 

Odwodnienie zjazdu oraz chodnika w pasie drogowym zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez 

zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody do projektowanej 

studzienki wodościekowej a dalej do istniejącej studni kanalizacji ogólnospławnej.  

5.4 Przekroje konstrukcyjne. 

Konstrukcję jezdni zjazdu zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2 i grupy nośności podłoża G1. 

  A) Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej: 

 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej  

 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

 wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

 wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00 

 25 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie  

56 cm – RAZEM 

 wymiana nasypu niebudowlanego na grunt niewysadzinowy kategorii G1 
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B) Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej: 

 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej  

 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie  

41 cm – RAZEM 

 

Obniżenie krawężnika na zjeździe zaprojektowano z krawężników kamiennych 20/30 na podsypce 

cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 20/25 z oporem. 

Obramowanie jezdni zjazdu zaprojektowano z krawężników kamiennych 15/30 na podsypce 

cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 12/15 z oporem. 

Oddzielenie chodnika od jezdni zaprojektowano z krawężników betonowych 15/30 na podsypce 

cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 12/15 z oporem. 

Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeży betonowych 8/30 na podsypce cementowo-

piaskowej i ławie z betonu C 12/15 z oporem. 

Odprowadzenie wody do wpustu ulicznego zaprojektowano z 2 rzędów kostki brukowej betonowej 

10/20 na ławie z betonu jak przyległy krawężnik. 

 

5.5 Uzbrojenie. 

Uzbrojenie techniczne stanowi przedmiot odrębnych opracowań branżowych. Przed ułożeniem 

nawierzchni należy wykonać przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego wg opracowań 

branżowych. 

 

6. Zieleń. 

Projektowana inwestycja nie kolidują z zielenią wysoką. Przyległy teren należy rozplantować i obsiać 

mieszanką traw. 

 

 

Opracował: 

 mgr inż. Grzegorz Grabowski  

 


