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Opis do projektu budowlanego drogowego dla: 

 

„Budowa drogi wewnętrznej do terenu MW. 21 z włączeniem do ul. Bohomolca w 

Krakowie” 

 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

Projekt budowlany drogowy opracowano na zlecenie Inwestora t.j. Bryksy              

M2 sp. z o.o. KR sp. k., ul. Lipska 8, 30-721 Kraków. 

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy dla potrzeb obsługi komunikacyjnej 

Inwestycji kubaturowej położonej na terenie MW. 21. 

 

2. Dane wyjściowe: 

 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 

 projekt zagospodarowania działek inwestycyjnych; 

 wizja w terenie. 

 

3. Stan istniejący. 

 

Planowana inwestycja obejmuje teren przy ul. Franciszka Bohomolca w 

Krakowie. 

W stanie istniejącym teren jest niezagospodarowany, porośnięty zielenią niską i 

wysoką. 

 

4. Stan projektowany 

 

4.1. Sytuacja 

 

Zaprojektowano drogę wewnętrzną dla obsługi terenów o przeznaczeniu MW. 21 

wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Prądnik Czerwony Wschód” 

stanowiący połączenie tych terenów z ul. Bohomolca. 
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 W zakresie projektowanej drogi wewnętrznej przewidziano wykonanie 

jezdni z obustronnymi chodnikami dla pieszych włączonej do ul. Bohomolca za 

pośrednictwem projektowanego zjazdu publicznego. 

Zaprojektowano jezdnię drogi wewnętrznej szerokości 5m wraz z obustronnymi 

chodnikami o szerokości całkowitej 2,28m. Połączenie drogi wewnętrznej z ul. 

Franciszka Bohomolca stanowi zjazd publiczny o szerokości jezdni manewrowej 5m i 

łukach wyokrąglających R=6m. 

Zaprojektowano również korektę wyspy dzielącej pasy ruchu w ciągu istniejącej 

ul. Bohomolca, tak aby zwiększyć szerokość jezdni w świetle krawężników w obrębie 

zjazdu do 4,5m. 

 Dla projektowanej  inwestycji uzyskano pozytywną opinię Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa znak RW.460.3.81.2020 z dnia 14.12.2020r. 

 

4.2. Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie 

 

Jezdnię zaprojektowano w jednostronnym spadku poprzecznym i=2% z 

odprowadzeniem wód opadowych do projektowanych studzienek wodościekowych. 

Chodniki przy jezdni zaprojektowano w spadku poprzecznym i=2% w kierunku 

jezdni.  

 

4.3. Konstrukcja nawierzchni 

  

Układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno być poprzedzone 

sprawdzeniem nośności podłoża. W przypadku stwierdzenia słabego podłoża 

gruntowego należy go doprowadzić do grupy nośności G1. Wtórny moduł odkształcenia 

powinien wynosić E2≥ 120MPa. 
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1. Projektowana nawierzchnia jezdni manewrowej dla KR3 i G4 

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej      - 8cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego      - 3cm 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  

C90/3              - 25cm 

- warstwa mrozoochronna mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym     - 22cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem  

hydraulicznym lub wapnem        -25cm 

            Razem - 83cm 

 

2. Projektowana nawierzchnia chodnika 

- kostka betonowa wibroprasowana niefazowana          -8cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3          - 3cm 

- kruszywo kamienne łamane 0-63mm 

  stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102        -  29cm 

            Razem - 40cm 

 

Jezdnia będzie obramowana krawężnikiem betonowym 20/30 na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm i wspólnej ze ściekiem ławie betonowej z 

betonu C12/15 grubości 10cm. Chodnik będzie oddzielony od zieleńców obrzeżem 

betonowym 8/30 ułożonym na ławie z oporem z betonu C12/15 grubości 10cm. 

Wzdłuż jezdni krawężnik będzie miał odkrycie 12 cm. 

 

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 ustalono je w pierwszej kategorii 

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 

1999r. 


