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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:
� Zlecenie Inwestora
� Podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500
� Wytyczne Inwestora
� Rozporządzenie Ministra  Transportu i Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 

� Projekt budowlany układu wewnętrznego na terenie działek Inwestora

INWESTOR:

Olczyk Sp. z o.o. Lokum 101 Sp. K.,
ul. Krawiecka 1, lok 101
50-239 Wrocław

2. Przedmiot opracowania

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie
projektu budowy zjazdu publicznego na teren działek Inwestora w związku z realizowaną
inwestycją  pn.: 
          
"Budowa dwóch budynków mieszkalnych,  wielorodzinnych,  oznaczonych  C2 i  D,  w tym
budynku D o dwóch segmentach naziemnych D1 i D2, z lokalami usługowymi w poziomie
parterów, z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, kanalizacji
sanitarnej  i  opadowej,  w  tym  odcinkami  poza  budynkami  i  zbiornikami  retencyjnymi,
ogrzewczymi, wentylacji mechanicznej,  elektrycznymi, w tym słaboprądowymi, odcinkami
poza budynkami, oświetleniem terenu i agregatem prądotwórczym, wiatami śmietnikowymi,
placem  zabaw,  miejscem  rekreacji  i  miejscem  na  stację  transformatorową,  a  także
wewnętrznym układem drogowym, w tym naziemnymi miejscami postojowymi, pochylniami
zjazdowymi  do  garaży  podziemnych  i  ciągami  pieszymi,  a  także  przebudowa
elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej,
wraz  z  likwidacją  nieczynnych  lub  zbędnych  odcinków  wewnętrznych  instalacji
podziemnych,  tj:  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  elektrycznych  i  teletechnicznych  oraz
dwóch odcinków nieczynnych rurociągów gazowych."

Na  działkach  o  numerach  ewidencyjnych:  3/19,  3/20,  3/21,  6/15,  4/4,,  obręb  49,
jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie.

3. Opis stanu istniejącego

Zjazd objęty budową znajduje się w pasie drogowym drogi publicznej ul. Walerego
Sławka  w  Krakowie.  Ul.  Walerego  Sławka  jest  drogą  jednojezdniową,  dwupasową  o
nawierzchni bitumicznej wyposażoną w obustronne chodniki. W rejonie opracowania jezdnia
posiada  szerokość  7,40m. Nawierzchnia  chodników  wykonana  jest  z  betonowych  płyt



chodnikowych w kolorze  szarym i  ograniczona  jest  obrzeżami  betonowymi.   Chodnik  po
stronie  wschodniej  posiada  szerokośc  2,00m i  oddzielony  jest  od  jezdni  pasem zieleni  o
szerokości ok. 2,20m.

4. Opis rozwiązań projektowych

Projekt  obejmuje  budowę  zjazdu  publicznego  w  związku  z  realizacją  inwestycji
kubaturowej na terenie Inwestora zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1 „Plan sytuacyjny”.
Projektowany  zjazd  będzie  posiadał  nawierzchnię  wykonaną  z  kostki  betonowej
wibroprasowanej.  Szerokość zjazdu projektuje się równą 6,00m. Zjazd będzie ograniczony
krawężnikami  betonowymi  15/25cm.  Krawężnik  od  strony  zielenców  będzie  posiadał
odkrycie 12cm, od strony jezdni 2cm natomiast na szerokości  istniejących chodników nie
projektuje się krawężnika ani obrzeża.

W  związku  z  budową  zjazdów  zachodzi  konieczność  regulacji  wysokościowej
istniejących chodników. Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie jak w stanie istniejącym
z betonowych płyt chodnikowych 50x50cm gr. 7cm w kolorze szarym.  Od strony zieleńca
chodnik ograniczone będą obrzeżem betonowym 8/30cm.

Odwodnienie

W  wyniku  budowy  zjazdu  zaprojektowano  wykonanie  odwodnienia  liniowego  na
działce Inwestora, które przejmie wody opadowe z układu wewnętrznego. Wody opadowe z
działek  Inwestora  zostaną  w  całości  zagospodarowane  na  tych  działkach.  Przedmiotowa
inwestycja nie powoduje zmian w stosunkach wodnych na terenach przyległych. 

Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe zostało uwarunkowane następującymi czynnikami:
- rzędne istniejącego zagospodarowania na wjeździe na teren inwestycji,
- prawidłowe odwodnienie terenu.
Pochylenie poprzeczne zjazdu projektuje się równe 1,6%, natomiast pochylenie podłużne 
wynosi 4% w kierunku jezdni.
Szczegóły rozwiązań znajdują się w części graficznej projektu

Nawierzchnie

W oparciu o dane dotyczące istniejących nawierzchni oraz w/w założenia projektowe,
zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

ZJAZD
� kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
� podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
� warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 (uziarnienie

0/31,5) gr. min. 20cm



� warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 (uziarnienie
31,5/63) gr. min. 20cm

� podłoże  gruntowe,  które  należy  sprowadzić  do  grupy  nośności  G1 o  wtórnym
module  sprężystości  nie  mniejszym niż  100MPa i  wskaźniku  zagęszczenia  nie
mniejszym niż 1,0 z równoczesnym zapewnieniem warunku mrozoodporności

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA CHODNIKA
� betonowe płyty chodnike,  gr. 7cm
� podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm
� warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 (uziarnienie

0/31,5) gr. 30cm
� podłoże  gruntowe,  które  należy  sprowadzić  do  grupy  nośności  G1 o  wtórnym

module  sprężystości  nie  mniejszym  niż  80MPa  i  wskaźniku  zagęszczenia  nie
mniejszym niż 1,0 z równoczesnym zapewnieniem warunku mrozoodporności

5. Kolizje z uzbrojeniem

Kolizje  zjazdu  z  istniejącym  uzbrojeniem  zostaną  rozwiązane  w  oparciu
o warunki techniczne wydane przez zarządców mediów. Projekty przebudowy/zabezpieczenia
stanowią odrębne opracowania branżowe.


