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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Przedmiot inwestycji: 

       

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi ul. Wojciechowskiego w zakresie budowy 

chodnika, budowy miejsc postojowych, poszerzenia jezdni i przebudowy tarczy skrzyżowania 

z ul. Bulwarową na dz nr 196/6, 160/4, obr 44 Nowa Huta, 160/14 obr 45 Nowa Huta w 

Krakowie  na podstawie umowy 1001/ZDMK/2020 z dnia 01.10.2020  

Niniejszy projekt dotyczy tylko ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH  

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 

kwietnia 2012 r.) oraz w Ustawie Prawo Budowlane.  

 

1.2. Materiały wyjściowe 

 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  

- Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 

grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie  

- Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane  

-   Dz.U. 2012 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i   

      Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego   

      zakresu i  formy projektu budowlanego  

- Umowa 1173/zikit/2017 z dnia 12.09.2017 
 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania: 

 
W stanie istniejącym ul. Wojciechowskiego posiada jezdnie bitumiczną o szerokości 

3,60m. przy drodze zlokalizowane są pobocza gruntowe. Droga ograniczona jest 

krawężnikiem betonowym. Odwodnienie powierzchniowe 

 

1.4. Układ sieci i przewodów: 

W miejscu rozbudowy drogi zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego, które 

zostaną zabezpieczone na wydanych warunkach od ich zarządców. 
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1.5. Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej: 

Teren działek dz. 196/6, 160/4 obr 44 Nowa Huta, dz nr 160/14 obr 45 Nowa Huta nie 

podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisana do rejestru zabytków ani gminnej 

ewidencji zabytków. 

 

1.6. Informacja dotycząca eksploatacji górniczej: 

 
Teren przedmiotowych działek położony jest poza strefą oddziaływania eksploatacji 

górniczej. 
 

1.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu. Stwierdza się, że zasięg i wielkość oddziaływania rozbudowy 

drogi zawiera się w granicach lokalizacji działek nr 196/6, 160/4 obr 44 Nowa Huta, dz nr 

160/14 obr 45 Nowa Huta. Rodzaj uciążliwości – hałas zgodnie z §177 Dz.U.1999.43.430 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

Wielkość oddziaływania inwestycji na otoczenie nie przekracza parametrów 

dopuszczalnych przepisami i normami. Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska ani 

dla higieny i zdrowia użytkowników. 

Największe oddziaływanie negatywne nastąpi w trakcie wykonywania robót. Będzie to 

oddziaływanie krótkotrwałe związane z pracą sprzętu budowlanego, transport materiałów i 

wykonanie prac ziemnych. Planowane przedsięwzięcie może spowodować chwilowe i 

nieznaczne pogorszenie stanu środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót. 

Uciążliwości wynikające z prowadzenia przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić tylko w 

okresie prowadzenia budowy  podczas pracy maszyn. Prace budowlane prowadzone będą 

tylko w porze dziennej i będą miały przemijalny charakter. Z związku z powyższym 

negatywne oddziaływanie będzie ograniczone do koniecznego minimum 

1.8. Wpływ inwestycji na obszary NATURA 2000: 

 
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w żadnej strefie związanej z obszarem 

NATURA 2000, nie leży również w sąsiedztwie ww. obszarów. 

 
 Przedmiotowa inwestycja nie wpływa negatywnie na obszary NATURA 2000. Nie 

wymaga także uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

1.9. Wpływ inwestycji na istniejącą zieleń 

Inwestycja rozbudowy drogi nie koliduje z zielenią. 
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1.10. Projektowane zagospodarowanie – opis rozwiązań konstrukcyjno 

projektowych 

 
Zaprojektowano rozbudowę drogi ul. Wojciechowskiego w zakresie budowy chodnika, 

budowy miejsc postojowych, poszerzenia jezdni i przebudowy tarczy skrzyżowania z ul. 

Bulwarową na dz nr 196/6, 160/4, obr 44 Nowa Huta, 160/14 obr 45 Nowa Huta w Krakowie.  

Zaprojektowano rozbudowę istniejącej ulicy Wojciechowskiego do szerokości 5,00m. 

Projektuje się sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w całości. Istniejącą 

podbudowę drogi można wykorzystać do zaadoptowania pod warunkiem uzyskania na niej 

wskaźnika zagęszczenia min 1.0 oraz wtórnego modułu odkształcenia min 100MPa. W 

przypadku braku osiągniecia powyższych wskaźników podbudowę należy rozebrać i 

wykonać nową. Przy jezdni projektuje się 2,00m chodnik z kostki brukowej bezfazowej oraz 

zjazd publiczny do dz nr 196/1. Po przeciwnej stronie ulicy projektuje się zatokę postojową o 

głębokości 2,50m o nawierzchni z kostki brukowej. Przy zatoce projektuje się opaskę o 

szerokości 0,75m utwardzoną z kostki brukowej. 

Projektuje się obramowanie drogi krawężnikiem betonowym 20x30cm posadowionym 

na ławie betonowej z oporem z bet min C12/15 z odkryciem: 

• +12cm od strony chodnika,  

• +2cm od strony zatoki postojowej 

• +4cm na zjeździe 

• +12cm obramowanie zatoki postojowej od strony opaski. 

Chodnik oraz opaskę ogranicza się od strony zieleńca obrzeżem betonowym 8x30cm 

posadowionym na ławie betonowej. 

Projektuje się spadek poprzeczny drogi daszkowy wynoszący 2%, chodnika i zatoki 

postojowej jednostronny 2% w kierunku jezdni. Spadek podłuży drogi został dostosowany do 

istniejącego przebiegu drogi o wynosi 0,7% i 0,3%. 

Projektuje się zjazd do dz nr 196/1 o szerokości 4,00m. Połączenie zjazdu z drogą za 

pośrednictwem łuków o promieniu R=5,0m. Łuki zjazdu należy wykonać z krawężnika 

betonowego 20x30cm z odkryciem 0cm (zlicowany z powierzchnia chodnika). Spadek 

podłużny zjazdu na przekroczeniu chodnika 2%, dalej 5%. Spadki wg profilu podłużnego rys 

2.2 oraz rys szczegółów rys 3.0. Połączenie zjazdu z drogą za pośrednictwem krawężnika 

betonowego 20x30cm z odkryciem +4cm. 

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę tarczy skrzyżowania. Korekta 

skrzyżowania polega na zawężeniu wlotu do szerokości 5,00m. Wprowadza się korektę 

wyłukowania skrzyzowania o promieniu R=8,00m. 

Istniejące przejścia dla pieszych utrzymuje się bez zmiany lokalizacyjnej. Z uwagi na 

zawężenie wlotu konieczne jest wydłużenie istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej po 
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stronie zachodniej o około 6,50m. Projektuje się chodnik i ścieżkę rowerową w dowiązaniu 

wysokościowym do istniejącego przebiegu. Chodnik przed przejściem dla pieszych 

wyposaża się w pasy medialne o szerokości 0,60m. Przy wyłukowaniach skrzyżowania przy 

krawężniku projektuje się ściek z 2 rzędów kostki kamiennej (jak w stanie istniejącym). 

Połączenie chodnika z tarczą skrzyżowania na przejściu dla pieszych za pomocą 

krawężnika betonowego 20x30cm z odkryciem +2cm, połączenie ścieżki rowerowej z tarczą 

skrzyżowania za pomocą krawężnika betonowego 20x30cm z odkryciem +0cm. 

Odwodnienie układu drogowego na istniejących zasadach. Woda zostanie 

sprowadzona do istniejących wpustów w ul. Bulwarowej. 

Wszelkie detale, przekroje pokazano w części graficznej projektu. 

Poniżej przedstawia się projektowane konstrukcję projektowanych nawierzchni: 

 

Konstrukcja ścieżki rowerowej 
• beton asfaltowy modyfikowany gr 4cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr 25cm 

 

Konstrukcja chodnika/opaski w ul. Wojsciechowskiego  
• kostka brukowa bezfazowa gr 8cm (szara) 
• podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 4cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr 30cm 

 

Konstrukcja chodnika w ul. Bulwarowej 
• płyta chodnikowa 50x50x7cm 
• podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 4cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr 25cm 

 

Konstrukcja zjazdu 
• kostka brukowa bezfazowa gr 8cm (czerwona) 
• podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 4cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr 20cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63 gr 20cm 

 

Konstrukcja zatoki postojowej 
• kostka brukowa bezfazowa gr 8cm 
• podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 4cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr 25cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63 gr 25cm 

 

Konstrukcja jezdni drogi (KR-2) 
• warstwa ścieralna z bet asf AC11s gr 5cm 
• warstwa wiążąca z bet asf AC16W  gr 7cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr 25cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63 gr 25cm 
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Zalecenie techniczne dla robót i użytych materiałów 

Wszelkie roboty ziemne w tym wykonanie nasypów, rodzaju gruntów przydatnych do 

budowy nasypu drogowego należy wykonać w oparciu o normę PN-S-02205 z 1998r . 

Należy przestrzegać aby podłoże pod konstrukcją nawierzchni miało odpowiedni 

wskaźnik zagęszczenia gruntu i odpowiednio wtórny moduł odkształcenia E2.  

Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod konstrukcją nawierzchni powinien wynosić 1,00, 

a wtórny moduł odkształcenia E2 = 100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia grunt należy zastabilizować spoiwem hydraulicznym np. wapnem, 

cementem lub innym dostępnym środkiem. 

Użyte materiały muszą spełniać wymagania: 

KRUSZYWO 

Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

63 

31,5 

20 

16 

8 

4 

2 

0,5 

0,075 

 

100 

78 - 100 

70 - 95 

51 - 75 

37 - 58 

25 - 42 

13 - 23 

2 -10 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Wymagania dla kruszywa 

Lp Wyszczególnienie właściwości Wymagania  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 
(m/m) 

od 2 

do 10 
 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5  

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 
więcej niż 

35  

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa  

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 30 

do 70 
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6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  

ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż 

ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów w stosunku do ubytku masy po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 

 

35 

 

30 

 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niż 3  

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 5  

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3 %(m/m), nie więcej niż 1  

 

Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, 

zasadniczej i nawierzchni 

 

LP 
Właściwość 

Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do: 

 

warstwy 

mrozoochron

nej 

 

podbudowy pomocniczej 
podbudowy 

zasadniczej 
nawierzchni 

KR1÷KR7 
KR1÷

KR2 

KR3÷

KR4 

KR5÷

KR7 

KR1÷ 

KR2 

KR3 

÷KR7 
KR1÷KR2 

 

1. 

Uziarnienie mieszanki 

Niezwiązanej 

0/8, 0/11,2, 

0/16, 0/22,4, 

0/31,5, 0/45, 

0/63 

0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 

0/8; 0/11,2; 

0/16;0/22,4: 

0/31,5; 

0/45a); 0/63a) 

 

2. 

Maksymalna zawartość pyłów, 

kategoria nie wyższa niż: 
UF15 UF12 UF12 UF12 UF9 UF15 

 

3. 
Minimalna zawartość pyłów LFNR LFNR LFNR LFNR LFNR LFNR 

 

4. 

Zawartość nadziarna, kategoria nie 

niższa niż: 
OC90 OC90 OC90 OC90 OC90 OC90 

 

5. 

Tolerancja przesiewu - 

porównanie z wartością S 

deklarowaną przez dostawcę  

G v G B G B G B G B G v 

 

6. 

Jednorodność uziarnienia - różnice 

w przesiewach  
G v G B G B G B G B G v 

 

7. 

Jakość pyłów oznaczona wg PN-

EN 933-8  załącznik Ab)  na frakcji 

0/4 (SE4), po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora, 

według PN-EN 13286-2, wartość 

nie niższa niż: 

30 30 30 35 30 35 30 

8. 

Odporność na rozdrabnianie 

(frakcja referencyjna do badania 

#10/14mm) wg PN-EN 1097-2, 

kategoria nie wyższa niż: 

LANR LA40 LA40 LA40 LA40 LA40 

9. 

Odporność na ścieranie (frakcja 

referencyjna do badania 

#10/14mm) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria nie wyższa niż 

MDENR 

MDED

eklaro

wana 

MDED

eklaro

wana 

MDEDe

klarow

ana 

MDE35 MDENR 

10. 

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-

1, jako wartość średnia ważona, 

kategoria nie wyższa niż: 

FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

więcej niż 10%) 

FDeklaro

wana 

(ubytek 

masy nie 

FDeklaro

wana 

(ubytek 

masy nie 

FDeklaro

wana 

(ubytek 

masy nie 

F4 

FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

więcej niż 7%) 
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więcej niż 

7%) 
więcej niż 

7%) 
więcej niż 

7%) 

11. 

Wartość CBRc) [%] po 

zagęszczeniu wg metody Proctora 

do wskaźnika zagęszczenia 

wymaganego dla danej warstwy, 

przy energii 0,59 J/cm3 i moczeniu 

w wodzie 96 h, co najmniej: 

Warstwa 

mrozoochron

na, 

odsączająca i 

odcinająca: 

35; 

 

60 80 80 80 40 

12. 

Wodoprzepuszczalność mieszanki 

w warstwie odsączającej po 

zagęszczeniu wg metody Proctora 

do wskaźnika zagęszczenia 

Is = 1,0, przy energii 0,59 J/cm3; 

współczynnik filtracji k10 [cm/s], 

co najmniej: 

Wodoprzepuszczalność mieszanki 

w pozostałych warstwach 

0,0093cm/s  

8,0m/d 

 

0,0058cm/s  

5,0m/d 

NR NR NR NR NR 

13. 

Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej, [%(m/m)], według 

wilgotności optymalnej metodą 

Proctora 

80÷120 80÷120 80÷120 80÷120 

a) Mieszankę 0/45 i 0/63 dopuszcza się tylko wyjątkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego 

utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciągu najbliższego sezonu budowlanego 
b) Badanie wskaźnika piaskowego SE4 według normy PN-EN 933-8:2012, załącznik A 

Badanie wskaźnika piaskowego SE4 należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8 załącznik A, po 

wcześniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy użyciu 

aparatu Proctora według normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio 

podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiązanej). 

Dla mieszanek o D ≤ 31,5mm stosuje się formę Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm formę 

Proctora C  i ubijak C. 

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-EN 933-8 

załącznik A i wykonać badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm. 
c) Badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-47:2012 

Badanie wskaźnika nośności CBR dla mieszanek niezwiązanych do warstw przywołanych w niniejszej OST należy 

wykonać po ich zagęszczeniu metodą Proctora zgodnie z normą PN–EN 13286-2 do wskaźnika zagęszczenia Is = 

1,0. Próba do badania CBR powinna być przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN–EN 13286-47 (materiał 

odsiany przez sito #22,4mm). Zagęszczenie mieszanki powinno zostać wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 

13286-47 (odwołanie do normy PN–EN 13286-2). 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostać wybrana forma B z ubijakiem A. 

Po przygotowaniu próby do badania CBR, mieszanka powinna zostać przebadana zgodnie z procedurą zawartą w 

pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy postępowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostać użyty obciążnik o 

masie 2 kg. 

Realizacja 

Kruszywo powinno być wbudowywane i zagęszczane w warstwach  o grubościach zgodnych z 

dokumentacją  projektową.  

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).  

Przyjmuje się wymagany wskaźnik zagęszczenia kruszywa IS≥0,97. Jako zastępcze kryterium 

oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika 

zagęszczenia IS, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia IO wg załącznika B do PN-S-02205, 

równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1  Wskaźnik odkształcenia 

IO nie powinien być większy niż 2,2. 
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Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia Is . 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 

każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2   ≤   2,2 

Wartości modułów odkształcenia E1  i E2  oblicza się ze wzoru: 

D
s

p
E

∆

∆
=

4

3
 

gdzie:  E – moduł odkształcenia [MPa], 

Δp – różnica nacisków [MPa], 

Δs – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków [mm], 

 D – średnica płyty [mm]. 

Końcowe obciążenie płyty powinno być doprowadzone do wartości 0,45 MPa. 

Przyrost obciążenia jednostkowego Δp powinien być rejestrowany w zakresie 0,15 MPa do 0,25 MPa.  

 

1.11. uwagi końcowe  

 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych uwzględniający następujące 

zagrożenia: 

• pracę lekkiego sprzętu, tj. ubijarek itp. 

• kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napięciem, 

• Przed przystąpieniem do wykonania  robót, Wykonawca winien powiadomić 

użytkowników     uzbrojenia nadziemnego i podziemnego, 

• W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie 

niezinwentaryzowane należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić 

użytkownika, 

• Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, 

będące pod napięciem i grożące porażeniem, 

• W miejscach z dużą ilością uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne 

przekopy poprzeczne w celu dokładnego usytuowania przewodów, 
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• Przy realizacji inwestycji należy zapewnić dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe do 

stanu istniejącego, 

• Odcinek robót zabezpieczyć zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie 

drogowym, 

UWAGA: 
W związku z  możliwością wystąpienia nie identyfikowanych urządzeń podziemnych 

jak również w przypadku istniejących urządzeń podziemnych, wszelkie roboty ziemne a 

szczególnie wykopy należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem administratora urządzeń, 

który może zalecić dodatkowe zabezpieczenia względnie zmiany do projektu. 

 

Opracował 

Marcin Faron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


