
OPIS   TECHNICZNY 

 

"BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. GÓRNICKIEGO W KRAKOWIE" 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora  

 Podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500 

 Ustawa z dnia: 07-07-1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 Poz.414  
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia: 02-03-1999r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 Poz.430 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia: 
25-04-2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2012 Nr 0 Poz.462 z późniejszymi zmianami), 

 Warunki techniczne wydane przez ZDMK  oraz operatorów sieci 

 Wizja lokalna w terenie. 

 Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA 

  

2. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w m. Kraków, dzielnicy Krowodrza,  

obręb 0030 – wzdłuż ul. Górnickiego. Ul. Górnickiego posiada szerokość 4,5 – 6,0m oraz 
nawierzchnię bitumiczną o przekroju daszkowym. Spadek podłużny drogi zmienny, niewielki – 
ok. 0,2 – 0,5%. Pas drogowy wyposażony jest w obustronne pobocza gruntowe wzdłuż 
których dominuje wysoka roślinność – drzewa i krzewy. Po stronie wschodniej ul. Górnickiego 
biegnie potok Bibiczanka. Ruch na przedmiotowej drodze niski, w okresie szczytowym – 
średni. Ul. Górnickiego krzyżuje się z ul. Kajetana Stefanowicza, Głogową, Dożynkową.  
W rejonie skrzyżowania z ul. Głogową zlokalizowany jest fragment chodnika oraz przejście dla 
pieszych.  

 
3. STAN PROJEKTOWANY  

W ramach opracowania projektuje się chodnik wzdłuż ul. Górnickiego w formule 
„zaprojektuj i zbuduj”. Od istniejącego wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Głogową 
przewiduje się przebieg chodnika po stronie wschodniej. Na dalszym odcinku – aż do budynku 
nr 51 chodnik należy trasować po stronie zachodniej i północnej. Szerokość typowa chodnika 
wynosi 2,0m NETTO. Od jezdni chodnik należy oddzielić krawężnikiem betonowym 20x30 
wyniesionym 16cm (względem jezdni). Wzdłuż krawężnika należy wykonać ściek obniżony  
o 2cm względem jezdni (ściek ułożyć z 2 rzędów kostki betonowej). Za chodnikiem wykonać 
obrzeże 8x30 betonowe wyn. 3cm. W zakresie projektowanego przejścia dla pieszych należy 
wykonać obniżenie chodnika do 2cm (względem ścieku) i 0cm (względem jezdni). Wykonać 



kostkę integracyjną z wypustkami o wymiarach 4 x 0,8m. W ramach opracowania projektuje 
się także 3 zjazdy indywidualne o szerokości 3,0. Krawężnik na zjazdach należy obniżyć do 
2cm względem jezdni a obrzeże do 0cm. Zjazdy wydzielić czerwonym kolorem kostki. 

4. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowany chodnik należy dowiązać do istniejących rzędnych ul. Górnickiego. Spadek 
poprzeczny chodnika wynosi 2% w kierunku ul. Górnickiego. Typowe wyniesienie krawężnika 
(względem jezdni) wynosi 16cm. Na zjazdach wykonać wyniesienie 2cm, natomiast na 
przejściu dla pieszych 0cm (2cm względem ścieku).  

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
CHODNIK 

- 8cm  kostka betonowa bezfazowa szara 
 
- 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 stabilizowana 
mechanicznie 

 

ZJAZD 

- 8cm  kostka betonowa bezfazowa czerwona 
 
- 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5  
stabilizowana mechanicznie 

- 25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego 31,5/63 
stabilizowana mechanicznie 

RAZEM: 61,0cm 

 

6. ODWODNIENIE 
Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej z jednoczesnym odprowadzeniem wody 

opadowej do potoku Bibiczanka. 

 

Opracował: 


