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A. OPIS TECHNICZNY  

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Tematem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej dla inwestycji pod nazwą: 
„PRZEBUDOWA UL. NA BŁONIE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE JEDNOSTRONNEGO POBOCZA SZEROKOŚCI 
1,5M NA ODCINKU DŁUGOŚCI 264,25M – OD WYSOKOŚCI POŁOWY DZIAŁKI  NR 256 OBRĘB 1 
KROWODRZA, DO SKRZYŻOWANIA Z UL. LEGENDY, NA DZIAŁCE NR 244/4, 1 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 
KROWODRZA PRZY UL. NA BŁONIE W KRAKOWIE. 
 
 

1.1. Adres obiektu 
Działka nr: 244/4, obręb 1 Krowodrza przy ul. Na Błonie w Krakowie 
 

1.2. Inwestor  
INWESTYCJE 2 WAWEL SERVICE SP. Z O. O. 
Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków 
 

1.3. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowią następujące 

dokumenty i dokumentacje: 
1. Umowa nr 1276/ZDMK/2020 z dnia 03.12.2020r. 
2. Zlecenie Inwestora. 
3. Aktualny podkład sytuacyjno – wysokościowy. 
4. Wizja lokalna w terenie. 
5. Przepisy Ustawy „Prawo Budowlane”. 
6. Rozporządzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)” oraz Polskie Normy. 

 

1.4. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe przebudowy 

ul. Na Błonie polegającej na budowie jednostronnego pobocza szerokości 1,5m na odcinku 
długości 264,25m na działce drogowej  nr 244/4 obręb 1 Krowodrza przy ul. Na Błonie w 
Krakowie. 

 

2. STAN  ISTNIEJĄCY 

Ulica Na Błonie na odcinku objętym opracowaniem posiada jezdnię asfaltową szerokości 
5,0 – 5,5m z poboczami gruntowymi lub utwardzonymi kruszywem. Jednostronnie rów 
przydrożny.  W miejscu projektowanego pobocza z destruktu asfaltowego, w stanie istniejącym 
występuje pobocze zmiennej szerokości, o nawierzchni gruntowej, odcinkami utwardzone 
kruszywem, a przed istniejącymi budynkami o nawierzchni z kostki betonowej. 
 
 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1. Sytuacja.  
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, na odcinku długości 264,25m – od 

połowy wysokości działki nr 256 obręb 1 Krowodrza, do skrzyżowania z ulicą Legendy, na 
działce drogowej nr 244/4 obręb 1 Krowodrza przy ul. Na Błonie w Krakowie zaprojektowano 
pobocze z destruktu asfaltowego o szerokości 1,5m. Odcinkowo, ze względu na przebieg 
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granicy działki drogowej projektowane pobocze zawężono do szerokości 1,4m. Zawężenie 
pobocza na długości 12,7m wymaga przestawienia istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego w 
pasie drogowym. Długość ogrodzenia podlegającemu przestawieniu 3,0m. 

Przebieg granic działki drogowej, powoduje iż wyznaczenie pobocza szerokości 1,5m 
(odcinkowo 1,4m) wymaga na długości 52,2m wyznaczenia krawędzi jezdni oznakowaniem 
poziomym, w sposób zapewniający minimalną szerokość jezdni ul. Na Błonie 5,0m (na odcinku 
wyznaczenia krawędzi oznakowaniem poziomym jezdnia asfaltowa posiada szerokość 5,4m). 

W miejscu istniejących zjazdów do posesji projektowane pobocze dowiązano do 
istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej. 

W miejscu zjazdów nieurządzonych o nawierzchni gruntowej lub z kruszywa (dojazdy do 
garaży blaszanych, nieużytkowane bramy ogrodzeniowe) zaprojektowano pobocze z destruktu 
asfaltowego.  

 

3.2. Rozwiązanie wysokościowe. 
Projektowane pobocze z destruktu asfaltowego dowiązano wysokościowo do istniejącej 

krawędzi jezdni ul. Na Błonie.   
Spadki poprzeczne projektowanego pobocza zgodne z istniejącym ukształtowaniem – na 

zakresach robót dowiązane do terenu istniejącego. 
 

3.3. Konstrukcja nawierzchni. 
Zaprojektowano pobocze z destruktu asfaltowego gr. 15cm. 
Pobocze należy wykonywać warstwami odpowiednio je zagęszczając. Podłoże gruntowe 

przed ułożeniem destruktu asfaltowego należy zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi 
samochodowe roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi samochodowe 
roboty ziemne. 

 

3.4. Odwodnienie 
Odwodnienie ul. Na Błonie pozostaje bez zmian – powierzchniowo, poprzez spadki 

poprzeczne do istniejącego rowu przydrożnego.  
 

3.5. Roboty ziemne.  
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod projektowane pobocze.  
Grunt pozyskany z wykonania koryta należy odwieźć na odkład w miejsce wskazane 

przez Inwestora.  
Wszelkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi 

samochodowe roboty ziemne. 
 
 
 

 
Kraków, grudzień 2020 

    Opracował: 
mgr inż. Marcin Indyka 
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