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      Opis 

do projektu: „budowy zjazdu z pasem manewrowym na ul. Armii 

Krajowej w celu obsługi komunikacyjnej działek nr 711/7, 711/8, 711/9, 

711/10, 711/11, Obr. 5 Krowodrza w Krakowie.”. 

 
 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

 Projekt opracowano na zlecenie firmy „Firma Handlowa Galmex Leszek 

Gaczorek Krystyna Gaczorek Spólka Jawna Ul. Juliusza Lea 202A 30 -133 

Kraków”. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu budowy zjazdu z pasem 

manewrowym na ul. Armii Krajowej w celu obsługi komunikacyjnej działek nr 711/7, 

711/8, 711/9, 711/10, 711/11, Obr. 5 Krowodrza, przebudową istniejącej ścieżki 

rowerowej oraz chodnika w Krakowie wraz z odwodnieniem. 

 

2. Dane wyjściowe 

 

- podkład sytuacyjno wysokościowy 

- decyzja na lokalizację zjazdu znak: RU.463.137.2020(2) z dnia 05.08.2020r. 

- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „ARMII 

KRAJOWEJ -PIASTOWSKA” zatwierdzonego uchwałą Nr XIV 218/19 z dnia 257 

marca 2019r. 

- wizja w terenie 

 

3. Stan istniejący 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarze województwa małopolskiego, 

powiatu krakowskiego w miejscowości Kraków. 

Ulica Armii Krajowej na przedmiotowym odcinku posiada w stanie istniejącym dwie 

jezdnie rozdzielone pasem zieleni szerokości zmiennej wahającej się od 5,0 ÷ 17,0m. 

Jezdnia usytuowana po stronie planowanej inwestycji (północnej) posiada trzy pasy 
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ruchu szerokości 2x3,25 + 1x3,5 m oraz ścieżkę rowerową szerokości 2,50m + chodnik 

szerokości około 2,0m. 

Wzdłuż ul. Armii Krajowej po stronie północnej przebiegają sieci: gazownicza, 

energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna deszczowa 

oraz sanitarna. 

 

4. Stan projektowany 

4.1. Sytuacja 

 

 Dla obsługi komunikacyjnej działek nr 711/7, 711/8, 711/9, 711/10, 711/11, obr. 5 

Krowodrza zaprojektowano zjazd publiczny z ul. Armii Krajowej (działka nr 350) 

szerokości 7,00m. Linia krawężników projektowanego zjazdu, który będzie pełnił rolę 

wjazdu i wyjazdu do planowanej inwestycji na w/w działkach zostaną wyłukowane 

łukami kołowymi poziomymi o promieniach R=7,0m. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wjazdu z istniejącego pasa ruchu szerokości 3,50m 

projektuje się pas wyłączania długości 45,0m (odcinek zwalniania 25m + odcinek 

akumulacji 20m) + odcinek zmiany pasa ruchu długości 35,0m (skos). 

Wyjazd z planowanej inwestycji będzie bezpośredni na ul. Armii Krajowej. 

Również od strony wyjazdu z planowanej inwestycji kosztem istniejącego pasa ruchu 

szerokości 3,50 zaprojektowano dodatkowy pas długości 45,0m i skosie długości 35,0m.  

Szerokości obydwóch pasów będą wynosiły 3,50m.  

Z uwagi na projektowany zjazd planuje się przebudowę ścieżki rowerowej i chodnika. 

Zaprojektowano ścieżkę rowerową szerokości 2,50m i chodnik szerokości 2,00m 

oddzielonych od krawężnika pasów zieleńcem szerokości zmiennej wahającej się od 

2,00 ÷ 3,30m.  

Początek planowanej inwestycji wyznacza krawędź jezdni ul. Przybyszewskiego hm 

0+00,00, zaś koniec zakresu robót wyznacza krawędź zjazdu na działkę nr 688/5 hm 

2+19,30. 

 

4.2. Rozwiązanie wysokościowe. 

 

 Nie zmienia się wysokościowo rzędnych na projektowanych pasach, spadki 

poprzeczne jak i podłużne pozostają bez zmian. Spadek poprzeczny przedmiotowej 

jezdni jest jednostronny i waha się od 1,5 ÷ 2,5%, a podłużny od 0,1 ÷ 0,5%. 
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Niweletą ścieżki rowerowej i chodnika dopasowano do istniejących rzędnych terenu. 

Zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny wynoszący 2,0%. 

 Na projektowanym zjeżdzie publicznym spadek niwelety na długości 7,0m nie 

przekracza 5,0% i wynosi on 2,0% co jest zgodne z D.U. Nr 43. Niweletę 

projektowanego zjazdu dowiązano ściśle do istniejącej niwelety krawędzi jezdni ulicy 

Armii Krajowej. W miejscu przekroczenia ścieżki rowerowej i chodnika na całej 

szerokości zjazdu zaprojektowano ich wyniesienie. 

 

4.3. Odwodnienie. 

        

      Generalnie nie zmienia się istniejącego systemu odwodnienia działającego na ulicy 

Armii Krajowej.  

Wody opadowe z projektowanego zjazdu publicznego oraz z projektowanych pasów 

zostały odprowadzone do istniejącej kanalizacji opadowej działającej na ulicy Armii 

Krajowej. Wody opadowe ze ścieżki rowerowej i chodnika poprzez nadane spadki 

poprzeczne zostaną odprowadzone na zieleniec gdzie ulegną rozsączeniu 

 

4.4. Rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni. 

 

 Z warunku mrozoodporności podłoża przyjęto, że minimalna grubość 

konstrukcji nawierzchni zjazdu powinna wynosić – H min = 0,55 x 1,40 m = 0,77m. 

Założono, ze pod konstrukcją nawierzchni zjazdu zalegają grunty kwalifikowane do 

grupy nośności - G3. Dla potrzeb ustalenia konstrukcji nawierzchni zjazdu przyjęto 

kategorię ruchu – KR4. 

Konstrukcja nawierzchni na pasie wyłączania oraz zjazdu dobrano w oparciu o wytyczne 

zarządcy drogi  GDDKiA O/Kraków. 

Projektuje się, że istniejąca jezdnia ulica Armii Krajowej na długości pasów oraz zakresu 

robót zostanie sfrezowana na całej szerokości i głębokości ~l0cm.  

 

 Projektowana konstrukcja nawierzchni – na długości pasów oraz zakresu 

robót. 

 4 cm - warstwa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-65 wg WT2 2014  

 6 cm – warstwa wiążąca AC WMS 16 PMB 25/55-60 wg WT2 2014  
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  – ułożenie siatki szklano-węglowej fabrycznie powlekanej asfaltem o 

wytrzymałości na rozciąganie > 100kN/m i wydłużeniu < 3%  

 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna sfrezowana na gł. ~ 10cm 

 

 Projektowana konstrukcja nawierzchni – pełna konstrukcja na szerokości 

zjazdu: 

 4 cm - w-wa ścieralna AC 11 zgodnie z WT2 

5 cm - w-wa wiążąca AC16W zgodnie z WT2 

 7 cm - w-wa podbudowy zasadniczej AC22P zgodnie z WT2 

 20 cm - w-wa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane 

mechanicznie wg PN-S-06102 

 28 cm - kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie o CBR>35% 

wg PN-S-06102 

 25 cm  - wzmocnienie nawierzchni gruntem stabilizowanym spoiwem 

hydraulicznym lub wapnem 

Razem 89 cm 

 

NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH Z KOSTKI:  

- kostka betonowa wibroprasowana        - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie     - 10cm 

- kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie klinowane tłuczniem 0/31,5 - 20cm 

               Razem - 41cm 

NAWIERZCHNIA NA ŚCIEŻCE ROWEROWEJI:  

- nawierzchnia bitumiczna – beton asfaltowy      - 5 cm 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane  

mechanicznie w dwóch warstwach max. 15 cm      - 30cm 

               Razem - 35cm 

 

Na całej długości zakresu robót oraz na zjeżdzie projektuje się ułożenie krawężnika 

granitowego 20/30cm ułożonego na wspólnej ze ściekiem ławie betonowej z betonu 

C12/15. Zaprojektowano ściek z kostki granitowej 10x20x8cm. Ściek będzie ułożony 

2cm poniżej nawierzchni. Ławę betonową dla krawężnika i ścieku należy wykonać z 
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betonu cementowego C12/15, podsypka pod krawężnik winna być wykonana z zaprawy 

cementowej suchej 1:4 grubości 4cm.  

Odkrycie krawężnika na całej długości winno wynosić 12cm. 

Obramowanie chodników zaprojektowano obrzeżem betonowym 8/30cm ułożonym na 

ławie betonowej z betonu C12/15 grub.10cm. Odkrycie obrzeża będzie wynosiło h=5cm 

i h=0,0cm. 

.  

4.5. Roboty ziemne. 

 

 Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zaleceniami Dz.U. z dnia 

29.012016r Poz. 124. Po wykorytowaniu należy sprawdzić nośność podłoża, musi być 

zgodna z zalecaną w przypadku braku nośności należy wzmocnić podłoże poprzez 

wymianę gruntu lub poprzez zastosowanie geowłókniny. Powyższe prace należy 

skonsultować z geologiem i projektantem. Pochylenie skarp nasypów i wykopów będzie 

wynosiło 1:1,5.  

 

5. Uwagi końcowe. 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Określono, że warunki posadowienia obiektu mają być zgodne  

z rozporządzeniem Dz. U. nr 126 pozycja 839 i przyjęto je w I grupie 

geotechnicznej 

 Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki   Morskiej 

z 2 marca 1999 r  przyjęto skrajnię drogi 4.6m liczoną od poziomu nawierzchni. 

 


