
OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO DROGOWEGO

1. Podstawa opracowania.

- aktualizowana mapa syt-wys

- wizja w terenie

- umowa z ZDMK nr 975/ZDMK/2019 z dnia 11.09.2019r.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Górka Narodowa Zachód”

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje   projekt  budowlany  branży    drogowej      budowy   odcinka  drogi gminnej,

klasy technicznej lokalnej na odcinku od zaprojektowanego wlotu w ramach Krakowskiego Szybkiego

Tramwaju Etap III,  w obszarze 3KD(L) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka

Narodowa Zachód” na długości około 103m. 

3. Lokalizacja i stan istniejący

Planowana inwestycji  drogowa zlokalizowana jest  na  terenie  części  działki  154/6  obręb  9  jednostka

ewidencyjna Krowodrza. Aktualnie działka użytkowana jest jako ogród  prywatnego właściciela. Na jej

terenie nie ma żadnych sieci uzbrojenia ani innej infrastruktury technicznej.

4. Stan projektowany

4.1.Sytuacja

W  ramach   dokumentacji   projektowej   planuje   się    realizację   odcinka   drogi o długości około 103m

o  zmiennej   szerokości  drogi. Na   wlocie   szerokość  została dostosowana do zaprojektowanego wlotu

i   wynosi około 6,0m natomiast na dalszym odcinku aż do końca zakresu szerokość drogi wynosi 6,40m

w tym wliczone zostały obustronne ścieki przykrawężnikowe. Nawierzchnia drogi została zaprojektowana

z asfaltobetonu, ograniczona krawężnikami betonowymi 20x30cm na ławach betonowych z oporem. Po

zachodniej  stronie  drogi  zaprojektowano  bezpiecznik  o  szerokości  0,5m  (szerokość  liczona  bez

krawężnika). Bezpiecznik należy wykonać jako nieutwardzony. Po stronie wschodniej drogi po stronie

planowanej inwestycji  kubaturowej zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m (szerokość nawierzchni

liczona bez szerokości krawężnika i obrzeża betonowego). Chodnik od strony zieleńca należy ograniczyć

obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej.

W  hm  0+73,66  zaprojektowano  zjazd  indywidualny  na  teren  inwestycji  kubaturowej.  Zjazd  posiada

szerokość drogi 5,0m i skosy w stosunku 1:1 wykonane na długości  4,0m. Na zjeździe zastosowano

obniżenie krawężnika do 4cm.  Na końcu zakresu zaprojektowano plac nawrotowy o wymiarach 20x20m.
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Na chodniku nie przewiduje się żadnych barier architektonicznych. W zakresie planowanej drogi

brak przewidywanych przejść dla pieszych. Przejście dla pieszych zostało zapewnione w ramach

odrębnej  dokumentacji  projektowej,   na  wlocie  w drogę realizowaną w ramach Krakowskiego

Szybkiego Tramwaju Etap III.

 Ruch rowerowy w zakresie inwestycji  odbywać się będzie w ruchu ogólnym ze względu na brak

kontynuacji  układu w kierunku północnym.

4.2. Rozwiązanie wysokościowe

Wysokościowo  cały  układ   dostosowano do  poziomów projektowanej  drogi  w  ramach KST III oraz

projektowanych poziomów inwestycji kubaturowej. Spadek poprzeczny chodnika  wynosić będzie 2% w

kierunku istniejącej jezdni.  Zjazd będzie posiadał spadek podłużny o wartości 1% w kierunku istniejącej

jezdni. Jezdnia będzie posiadała spadek daszkowy z wyłączeniem wlotu w drogę KST III.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

ZJAZD:

- 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabilizowanej mechanicznie 0/31.5mm

wg normy PN-S-06102/97 

- 20 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabilizowanej mechanicznie 0/63mm

wg normy PN-S-06102/97

- 51 cm Razem

CHODNIKI:

- 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego BEZFAZOWA

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 30 cm podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  kamiennego  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie

0/31.5mm wg normy PN-S-06102/97 

- 41 cm Razem

DROGA:

- 4cm warstwa SMA 11

- wiązanie międzywarstwowe

- 5 cm warstwa AC16W

- wiązanie między warstwowe 

- 7 cm warstwa AC 22P
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- wiązanie międzywarstwowe

-20 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3   0/31.5

Podłoże wyrównane, oczyszczone,doprowadzone do G1

Szczegółowe parametry doprowadzenia podłoża do kat. G1 oraz poszczególnych warstw zostaną
przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

5. Odwodnienie

Odwodnienie  projektowanej drogi będzie odbywać się do kanalizacji projektowanej w ramach KST III

7. Zieleń

Inwestycja  koliduje  z  istniejącą  zielenią.  Kolizja  zostanie  usunięta,  wprowadzone  będą  nasadzenia
zastępcze.
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