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Spis treści 

 

Część opisowa 

 

1. Opis techniczny 

 

Część formalna 

 

 

Część rysunkowa 

 

1. Sytuacja w skali 1:500,  Rys. 1 

2. Sytuacja wraz z zagospodarowaniem przyległym 

 w skali 1:1000,  Rys. 1A 

3. Rozwiązanie wysokościowe w skali 1:500, Rys. 2 

4. Przekrój podłużny A-B w skali 1:500/50,  Rys.3 

5. Przekrój konstrukcyjny A-A w skali 1:50,  Rys. 4.1 

6. Przekrój konstrukcyjny B-B w skali 1:50,  Rys. 4.2 

7. Przekroje podłużne kanalizacji i przykanalików 

 w skali 1:500/100 Rys. 5 
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Opis do projektu drogowego 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

 

"Budowa brakującego układu drogowego między ul. Konopnicką,  

a ul. Rydlówka w Krakowie" 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

Projekt drogowy opracowano na zlecenie Inwestora- Park Residence Sp. z o.o. 

posiadającego umowę z Prezydentem Miasta Krakowa działającym przez pełnomocnika 

- Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Inwestycja będzie procedowana zgodne z 

postępowaniem ZRID. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu drogowego dla wykonania 

brakującego układu drogowego (droga publiczna) między ul. Konopnicką,  

a istniejącą ul. Rydlówka. 

  

2. Dane wyjściowe 

 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa 

 ustalenia z Inwestorem 

 Wizja w terenie 

 

3. Stan istniejący. 

 

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w południowej części Krakowa, 

na zachód od Ronda Matecznego. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są 

obiekty sportowe - stadion Garbarni. 

W południowej części inwestycji znajduje się ul. Rydlówka szerokości ok 6.0m 

wraz z jednostronnym chodnikiem szerokości ok.2.0m i bezpiecznikiem szerokości ok. 
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0.75m. Jezdnia ulicy posiada nawierzchnię bitumiczną, chodnik natomiast wykonany jest 

z kostki betonowej. 

Przez teren inwestycji przebiegają istniejące sieci uzbrojenia podziemnego. Sieci 

energetyczne, sieci ciepłownicze, wodociągi, kanalizacja deszczowa, gazociąg. 

Inwestycja koliduje z istniejącym drzewostanem.  

 

4. Stan projektowany. 

 

4.1. Sytuacja 

 

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano odcinek drogi 

szerokości zmiennej od 6.00m do 6.60m i długości ok. 225m. Odcinek ten pozwoli na 

połączenie ulic Rydlówka i ul. Konopnickiej i usprawnienie komunikacji w tym rejonie 

Krakowa. Inwestycja pozwoli na obsługę komunikacyjną projektowanej zabudowy 

wielorodzinnej oraz usprawnienie ruchu pieszego dla osób korzystających z 

planowanych terenów rekreacyjnych na działkach sąsiednich. Wzdłuż jezdni bitumicznej 

projektuje się obustronne chodniki o szerokości 2.00m netto. Trasa drogi będzie 

składała się z odcinków prostych i łuków poziomych R=300m i R=100m. Na łuku 

R=100m zastosowano poszerzenie 30/R – 0.3m na pas. Zaprojektowano włączenie 

ruchu terenów przyległych poprzez zjazdy publiczne.  

Projektowana droga zostanie oświetlona. Projektuje się również budowę 

kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z projektowanego pasa 

drogowego.  

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przekroje podłużne 

przykanalików do  

  

4.2. Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie 

 

W celu przedstawienia rozwiązania wysokościowego wykonano plansze z planem 

warstwicowym oraz projektowanymi rzędnymi na przedmiotowym terenie oraz przekrój 

podłużny C-D.  
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Projektowany przekrój podłużny C-D będzie posiadał pochylenia: i=3.5%, i=0.5%, 

i=2.5%, i=0.6%. Załomy niwelety wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach 

R=600m, R=1000m.  

Zjazdy na teren przedmiotowej inwestycji projektuje się poprzez obniżony 

krawężnik h=2 cm. 

Odwodnienie infrastruktury drogowej będzie odbywało sie poprzez nadanie 

spadków poprzecznych i podłużnych i odprowadzenie wód powierzchniowych za 

pomocą projektowanych studzienek wodościekowych do kanalizacji deszczowej 

stanowiącej element niniejszego projektu.  

Należy wykonać studzienki wodościekowe o średnicy 60cm z osadnikiem w dnie 

głębokości 80cm. Studzienki powinny mieć płaski wpust na zawiasie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą. Przykanaliki wykonać z rur 20cm betonowych lub PVC 

dopuszczonych do wykonania pod nawierzchnią drogową. 

 

4.3. Konstrukcja nawierzchni 

 

Prace ziemne należy wykonać zgodnie z Dz. U. Nr 43 wraz z późniejszymi 

zmianami oraz normą PN-S-02205 (Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania). Po wykorytowaniu sprawdzić nośność podłoża zgodnie z Dz. U. Nr 43 wraz  

z późniejszymi zmianami. W razie konieczności wzmocnić podłoże w konsultacji  

z projektantem i uprawnionym geologiem. 

Układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno być poprzedzone 

sprawdzeniem nośności podłoża. W przypadku stwierdzenia słabego podłoża 

gruntowego należy go doprowadzić do grupy nośności G1. Podłoże gruntowe G1 

bezpośrednio pod projektowaną konstrukcje jezdni powinno spełniać parametry:  

E2≥100 MPa, Is>1.03 , E2/E1<2.2. 
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(1) NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA JEZDNI 

4 cm - warstwa ścieralna - AC 8S 50/ 70  

6 cm - warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 

10 cm - podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70 

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 

22 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

25 cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym lub wapnem 

RAZEM : 87 cm 

 

(2) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA CHODNIKU 

8 cm - kostka  betonowa wibroprasowana; 

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wg PN-B-11113 

30 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31.5mm  

stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102; 

RAZEM : 42 cm 

 

(3) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA CHODNIKU 

8 cm - Kostka brukowa betonowa wibroprasowana , gr. 8cm 

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wg PN-B-11113 

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 

22 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

25 cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym lub wapnem 

RAZEM : 79 cm 

 

Zaprojektowano zgodnie z rysunkową częścią przedmiotowego opracowania: 

A) obrzeże betonowe  8x30x100cm na ławie "z oporem" z betonu C12/15 gr. 15cm 
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B) krawężnik 20/30cm betonowy wibroprasowany na podsypce cem-piaskowej 1:4 

gr. 4cm i ławie betonowej z oporem do 2/ 3 wysokości krawężnika wspólnej ze 

ściekiem z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20cm z betonu C 12/15 gr. 15cm 

 

Roboty ziemne. 

Nasypy wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa do wartości wymaganych 

dla podłoża G1 dla kategorii ruchu KR4 - wtórnym modułem odkształcenia E2=100MPa, 

wskaźnik zagęszczenia Is=1,03. 

O przydatności gruntów pochodzących z wykopów do wbudowania w nasyp 

powinien decydować uprawniony geolog w konsultacji z uprawnionym projektantem 

drogowym. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 z 1998r.  

Roboty ziemne wykonać pod nadzorem geologa i zabezpieczyć przed 

napływem wód opadowych. 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod 

nadzorem branżowych służb technicznych odpowiednich do rodzaju uzbrojenia. 

Prace  ziemne  związane  z  głębieniem  wykopów  należy  wykonywać     okresie 

możliwe suchym, bezdeszczowym. Wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem 

jakichkolwiek wód.  Wykopy  nie  mogą  pozostawać  otwarte,  po  ich  wykonaniu  

należy niezwłocznie przystąpić do wykonywania konstrukcji nawierzchni. 

Grunty pochodzące z wykopów i nie nadające się do wbudowania w nasyp należy 

odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko śmieci w celu jego 

przewarstwienia. 

Po wykorytowaniu należy wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem 

w celu sprawdzenia nośności. Sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien 

wynosić 100MPa dla G1.  

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji 

z uprawnionym geologiem i projektantem. Wzmocnienie może być wykonane poprzez 

przegłębienie koryta lub stabilizację cementem. Szczegółowe rozwiązania każdorazowo 

należy konsultować z uprawnionym geologiem i projektantem drogowym. 

Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego 

powinna wynosić 2,2. 
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Roboty związane z wykonaniem podłączenia studzienek będą realizowane w wykopach 

wąskoprzestrzennych, obudowywanych. Szalowanie wykopu szalunkiem ażurowym 

poziomym . Wykopy wykonywane będą w 80%  mechanicznie i 20% ręcznie.  

 Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wlotu do 

odbiornika. Układanie rur kanałowych musi się  odbywać w wykopach o podłożu 

odwodnionym. Dno wykopu winno być gładkie i nie przemarznięte. Zaprojektowano 

ułożenie kanałów na podbudowie piaskowej. Zasyp kanału w wykopie składa się z 

dwóch warstw:  

- warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu,  

- warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej grubości 30 cm z wyłączeniem 

odcinków na złączach  

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych , wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń  

Etap III – zasyp wykopu gruntem sypkim , warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i  

ewentualną; rozbiórka odeskwań  i rozpór ścian wykopu . Warstwę ochronną rury 

kanałowej tj. 30  cm ponad wierzch rury wykonuje się  z piasku sypkiego drobno, średnio 

lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.  Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić z 

zachowaniem szczególnej ostrożności  z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwę tą 

należy starannie zagęścić po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie 

ochronnej przewodu, należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 

odeskowań. Grubość ubijanej warstwy nie może przekraczać ½  średnicy rury.  Pod 

drogami zagęścić zasypkę do wskaźnika Is = 90%. Otwory w studniach należy 

przygotować na rzędnych zgodnie z projektem . Należy zamówić studzienki w dolnej 

części ze spocznikiem betonowym, kinetą z betonu i króćcami kamionkowymi dla rur 

kamionkowych oraz z króćcami z PCV dla rur PVC.  

 Studnie należy wyposażyć we włazy żeliwne typu ciężkiego. Przed montażem 

studzienek pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku gr. 20 cm w gruncie suchym z 

pospółki z drenażem  w gruncie nawodnionym. Na podsypkę należy ułożyć podłoże z 

chudego betonu o grubości 10 cm.  

Roboty związane z budową kanalizacji należy prowadzić zgodnie z normami: 



 

A  R  G 
PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O.O. 

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: (12) 418 05 60 Strona 9 z 9 

 

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

- PN-B-107350 Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

5. Uwagi końcowe. 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Określono, że warunki posadowienia obiektu jakim jest droga mają być zgodne  

z rozporządzeniem Dz. U. 2012 nr 0  pozycja 463 i ustalono je w pierwszej kategorii 

geotechnicznej – warunki proste. 

 Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie  

z Rozporządzeniem  Ministra Transportu  i Gospodarki   Morskiej 

z 2 marca 1999 r  przyjęto skrajnię drogi 4.6m liczoną od poziomu nawierzchni. 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205: „Drogi samochodowe.     

 Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

 Po wykorytowaniu, należy sprawdzić nośność podłoża, w przypadku braku nośności 

należy doprowadzić do wymaganej normowo nośności podłoża. 

 Podłoże pod nawierzchnię należy zagęścić zgodnie z normą "Roboty ziemne".  

 Bezwzględnie przy wykonywaniu robót ziemnych nie wolno dopuścić do zawilgocenia 

podłoża w miejscach występowania gruntów pylastych. 

 Nasypy należy wykonywać z gruntów zagęszczalnych. 

 Wszystkie materiały powinny odznaczać sie właściwościami mrozoodpornymi. 

 


