
OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa drogi publicznej kategorii gminnej klasy 

D wzdłuż obszaru KDD.16 w rejonie ul. Podłużnej w Krakowie, w związku z planowaną 

inwestycją kubaturową. 

 

2. Inwestor 

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa,  

 

3. Podstawa opracowania 

- umowa na realizację inwestycji drogowej  

- koncepcja budowy drogi 

- projekt budowlany inwestycji kubaturowej 

- projekt rozbudowy ul. Podłużnej w Krakowie 

- wizja lokalna w terenie, 

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.), 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

16.06.2014 r.), 

- Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, RStO 11, 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (niemiecki katalog typowych 

konstrukcji nawierzchni) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późn. zm.), 

- Opinia geotechniczna, 

- Bieżące ustalenia z Inwestorem. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

Teren objęty opracowaniem stanowi obecnie w większości nieużytkowany teren zielony, 

zróżnicowany wysokościowo. Na początkowym odcinku występuje odcinek istniejącej 

drogi w złym stanie technicznym (droga biegnąca od ul. Niezapominajek). 
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5. Opis stanu projektowanego 

- prędkość projektowa: 30km/h 

- szerokość jezdni: 5,00m + poszerzenia na łukach i odcinkach prostych 

- szerokość chodnika: 2,20m 

- jednostronny chodnik 

- nawiązanie do projektowanej rozbudowy ul. Podłużnej w rejonie skrzyżowania oraz 

powiązanie ze stanem projektowanym inwestycji kubaturowej. 

 

5.1. Roboty drogowe – sytuacja 

Zaprojektowano odcinek drogi łączący ul. Podłużną z odrębnie projektowanym 

odcinkiem drogi biegnącej od ul. Niezapominajek. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 

5,00m wraz z poszerzeniami na łukach i odcinkach prostych. Poszerzenia na łukach 

obliczono od podstawowej dla dróg klasy D szerokości, tj. 5,00m. Dla ujednolicenia 

przekroju oraz w nawiązaniu do wcześniejszego zaprojektowanego etapu zastosowano 

jezdnię o szerokości 6,0m. Przewidziano jednostronny chodnik o szerokości 2,20m, przy 

czym na początkowym odcinku chodnik zaprojektowano jako obustronny. Przy drugiej 

krawędzi jezdni zaprojektowano gruntowe pobocze o szerokości 0,75m. Ponadto w 

ramach zadnia zaprojektowano cztery miejsca postojowe w układzie równoległym o 

wymiarach 6,0mx2,5m. Załamanie poziome wyokrąglono łukami o promieniach R=25m, 

R=60m, R=200m. Układ komunikacyjny zaprojektowano tak, aby powiązać ciągi piesze 

z docelowym układem ul. Podłużnej. Ponadto przewidziano zjazdy do planowanej 

inwestycji kubaturowej. Wzdłuż jezdni zaprojektowano krawężniki betonowe 20/30 na 

ławie z betonu C16/20. Chodniki obramowano obrzeżem betonowym 8/30cm na ławie 

betonowej C16/20. Dla rozwiązania tymczasowego przewidziano powiązanie ze stanem 

istniejącym ul. Podłużnej. 

 

5.2. Nawierzchnie 

Jezdnia – beton asfaltowy 

Chodnik– kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, szara  

Zjazdy– kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, czerwona 

Zatoka postojowa- kostka betonowa typu Behaton, bezfazowa, grafitowa  

(linie segregacyjne z kostki szarej) 

 

 


