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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DROGOWEGO DLA INWESTYCJI PN.: 

Budowa nowej ulicy wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tetmajera 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tj. Dz. U. 2016, poz. 124), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 2222), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012 poz. 462), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Wizja w terenie. 

 

Projekt zakłada budowę nowej ulicy klasy D wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Tetmajera 

(droga gminna klasy L) w Krakowie. Przedmiotowa inwestycja drogowa poprawi warunki 

ruchu i komfort poruszania się na przedmiotowym odcinku inwestycji, zapewniając 

m.in. dojazd do nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych. 

 

2. Stan istniejący 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Kraków, dzielnicy 

Bronowice, w obrębie ul. Tetmajera (droga gminna klasy L) oraz projektowanych osiedli 

mieszkaniowych. W miejscu projektowanej inwestycji zlokalizowane są tereny zielone, 

drzewa oraz istniejący przebieg ul. Tetmajera.  

Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „BRONOWICE MAŁE – TETMAJERA” zatwierdzonego uchwałą Rady 
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Miasta Krakowa nr LIX/813/12 z dnia 24 października 2012r. Inwestycja zlokalizowana jest 

w liniach rozgraniczających MPZP dla dróg publicznych klasy dojazdowej. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000. 

 

3. Warunki geotechniczne 

W podłożu geologicznym występują utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci 

utworów spoistych: pyłów, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych i glin zwięzłych oraz 

w postaci utworów niespoistych: piasków drobnych.  

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników wydzielono pięć 

podwarstw różniących się wartościami parametrów fizyko-mechanicznych. Są to: 

 Warstwa I: utwory czwartorzędowe, wykształcone jako pyły, barwy brązowej, mało 

wilgotne, o konsystencji twardoplastycznej, IL = 0.10. 

 Warstwa II: utwory czwartorzędowe, wykształcone jako pyły piaszczyste, barwy 

brązowo-szarej, mało wilgotne, o konsystencji twardoplastycznej, IL = 0.10. 

 Warstwa III: utwory czwartorzędowe, wykształcone jako piaski gliniaste 

przewarstwione pyłem lub jako piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym 

z pojedynczymi ziarnami żwiru, barwy brązowej, mało wilgotne lub mało wilgotne 

na pograniczu wilgotnych, o konsystencji twardoplastycznej, IL = 0.10. 

 Warstwa IV: utwory czwartorzędowe, wykształcone jako gliny zwięzłe z pojedynczymi 

ziarnami żwiru, barwy szaro-brązowej, mało wilgotne, o konsystencji 

twardoplastycznej, IL = 0.05. 

 Warstwa V: utwory czwartorzędowe, wykształcone jako piaski drobne z domieszką 

pyłu, barwy brązowej, wilgotne i nawodnione, w stanie średnio zagęszczonym, 

ID = 0.50. 

 

4. Warunki hydrogeologiczne 

Do głębokości rozpoznania terenu nawiercono zwierciadło wód gruntowych 

na głębokości 2.50m p.p.t. w obrębie warstwy piasku drobnego z domieszką pyłu, poziom 

o charakterze swobodnym. Ponadto zaobserwowano sączenia wód gruntowych. 
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Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych”, na obszarze wykonanych badań występują proste 

warunki gruntowe a przedmiotowa inwestycja zalicza się do II kategorii geotechnicznej 

dla obiektu budowlanego. 

 

5. Stan projektowany 

5.1. Sytuacja 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano budowę nowej ulicy klasy D 

o długości 136.49m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tetmajera (droga gminna klasy L).  

Nowoprojektowana ulica będzie posiadała szerokość 5.00m – dwa pasy ruchu 

po 2.50m (nawierzchnia bitumiczna – konstrukcja 1.1) wraz z lewostronnym chodnikiem 

szerokości 2.20m – wliczając krawężnik drogowy (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

– konstrukcja 3.1) i prawostronnym poboczem wyznaczonym od strony jezdni ściekiem z 

dwóch rzędów kostki i krawężnikiem o odkryciu h=12cm (nawierzchnia z kruszywa – 

konstrukcja 4.1).  

Projektuje się również skrzyżowanie nowoprojektowanej ulicy klasy D z ul. Tetmajera, 

tj. istniejącą drogą gminną klasy L. Krawędzie jezdni nowoprojektowanej ulicy i ul. Tetmajera 

zostaną wyokrąglone za pomocą łuków o promieniach R=6m, gdzie ułożone zostaną 

krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wyniesione na +12cm względem projektowanej 

jezdni. Ponadto projektuje się poszerzenie jezdni ul. Tetmajera do minimalnej szerokości 

6.00 m (dwa pasy ruchu po 3m) – z niezbędnym poszerzeniem na łuku do 6.50 m 

wraz z obustronnym poboczem o szerokości 0.75m, a także korektą przebiegu istniejącego 

krawężnika w obrębie istniejącego ronda. 

W ramach projektu w ciągu projektowanej ulicy przewidziano budowę dwóch 

zjazdów indywidualnych na teren przyległych działek – jednego z lewej strony i jednego 

z prawej strony (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – konstrukcja 2.1). Zjazdy będą 

posiadały jezdnię o szerokości 5.00m i obustronne pobocze o szerokości 0.75m. Krawędzie 

jezdni zjazdu i projektowanej ulicy zostaną wyokrąglone za pomocą łuków o promieniach 
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R=3.00m. Jezdnie zjazdów zostaną oddzielone od jezdni projektowanej ulicy za pomocą 

krawężnika betonowego 20/30 wibroprasowanego ułożonego na płask o odkryciu h=4cm.  

Znajdująca się na zakresie inwestycji niezbędna do wykonania sieć kanalizacji 

deszczowej oraz sieć oświetlenia ulicznego objęte są odrębnymi opracowaniami 

branżowymi. Konieczna przebudowa kabla elektroenergetycznego średniego napięcia 

również objęta zostanie odrębnym opracowaniem projektowym. 

Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuowania przebiegu 

projektowanej drogi na dalszym zakresie w kier. ul. Pasternik – zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania terenu, zrezygnowano z projektowania nawrotki dla 

samochodów. Zawracanie pojazdów odbywać się będzie z wykorzystaniem projektowanych 

zjazdów. W tym celu wydłużono również projektowaną ulicę poza linię zjazdów. 

Projektowana droga zostanie odpowiednio oznakowana znakami pionowymi np.  D-4a 

„Droga bez przejazdu”. Możliwość zawracania w szerokości pasa drogowego umożliwiają 

wzajemnie zlokalizowane dwa zjazdy indywidualne. Sposób zawracania pokazano na rys. 

przejezdności rys. 7.1. 

 

Podstawowe przyjęte parametry techniczne ulicy klasy D: 

 Prędkość projektowa:   Vp= 30 km/h 

 Szerokość pasa ruchu:  2.50 m 

 Poszerzenie pasa ruchu: z uwagi na zastosowane wielkości 

promieni – brak poszerzeń z war. „30/R” 

 Min. promień łuku w planie:  ≥70, zastosowano R=100 oraz R=250 

 Min. promień łuku pionowego: ≥300, zastosowano R= 500 

 Spadki podłużne:   0,3%≤ X ≥12% - zastosowano 0,3% i 1,95% 

 Spadki poprzeczne: jednostronny 2%, dla łuku jak na odc. 

prostym 

Podstawowe przyjęte parametry techniczne ulicy klasy L – Tetmajera: 

 Prędkość projektowa:   Vp= 40 km/h 
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 Prędkość projektowa:   Vp= 30 km/h 

 Szerokość pasa ruchu:  2.50 m 

 Poszerzenie pasa ruchu: z uwagi na zastosowane wielkości 

promieni – brak poszerzeń z war. „30/R” 

 Min. promień łuku w planie:  ≥70, zastosowano R=100 oraz R=250 

 Min. promień łuku pionowego: ≥300, zastosowano R= 500 

 Spadki podłużne:   0,3%≤ X ≥12% - zastosowano 0,3% i 1,95% 

 Spadki poprzeczne: jednostronny 2%, dla łuku jak na odc. 

prostym 

Podstawowe przyjęte parametry techniczne ulicy klasy L – Tetmajera: 

 Prędkość projektowa:   Vp= 40 km/h 
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 Szerokość pasa ruchu: ≥2.75 m, z uwagi na poszerzenie na łuku 

szerokość pasa ruchu wynosi od 2.50 do 

3.25 m 

 Poszerzenie pasa ruchu: z uwagi na zastosowane wielkości 

promieni –z war. „40/R” – 40/150 = 0,3 

 Min. promień łuku w planie:  ≥150, zastosowano R=150 oraz R=201 

 Min. promień łuku pionowego: ≥600, zastosowano R= 600 oraz R=2000 

 Spadki podłużne: 0,3%≤ X ≥10% - zastosowano 0,5% do 

4,25% 

 Spadki poprzeczne: jednostronny od 2% do 3% dla łuku 

5.2. Rozwiązanie wysokościowe 

W ramach projektu opracowano na rys. 3.1 przekrój podłużny A-B 

nowoprojektowanej ulicy. 

Na projektowanej ulicy maksymalny spadek podłużny wynosi 1.95%, zaś minimalny 

0.30%. Niweleta wyokrąglona jest łukami pionowymi o promieniu R=500. 

 Dla ulicy Tetmajera spadki podłużne wynoszą 0.5%, 3.2% oraz 4.00% wyokrąglenia 

spełniono łukami o promieniu R=600 oraz R=2000. 

Projekt drogowy na zakresach jest sytuacyjnie i wysokościowo dowiązany do stanu 

istniejącego. 

Dla nowoprojektowanej ulicy klasy D stosuje się jednostronny spadek poprzeczny 

wynoszący 2%, zarówno na łuku jak i na odcinku prostym. 

Dla ulicy Tetmajera spadki poprzeczne projektuje się jako zmienne od 2% - 

istniejącego do 3% na łuku. Zmianę spadku osiąga się poprzez prostą przejściową.  

 

5.3. Odwodnienie 

Wody opadowe odprowadzane będą spływem powierzchniowym (nadane spadki 

poprzeczne i podłużne) oraz przykrawężnikowym ściekiem z dwóch rzędów kostki do 

wpustów wodościekowych i do projektowanej według odrębnego opracowania kanalizacji 

deszczowej. 
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5.4. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni została wyznaczona na podstawie „Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” (KTNPiP), GDDKiA 2014r. 

Głębokość przemarzania podłoża nawierzchni dla obszaru inwestycji wynosi 1.00m. 

Dla konstrukcji projektowanej ulicy przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR1. Zgodnie 

z badaniami geotechnicznymi przyjęto grupę nośności podłoża G4. 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża 

ze względu na odporność na wysadziny dla projektowanych jezdni wynosi 0.60m. 

Konieczne jest doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 charakteryzującej się 

wtórnym modułem odkształcenia E2=80MPa. Ulepszone podłoże powinno spełniać 

wymagania normowe (PN-S-02205), w wypadku braku nośności podłoża należy 

przeprowadzić konsultację z projektantem i uprawnionym geologiem w celu ustalenia 

zmiany sposobu wzmocnienia podłoża. Wprowadzenie nowych propozycji wzmocnienia 

podłoża wymaga wykonania poletka doświadczalnego i zgody projektanta. 

Na tak przygotowanym podłożu wykonać projektowaną konstrukcję nawierzchni. 

 

Projektowana jezdnia – konstrukcja nawierzchni bitumicznej (1.1) – KR1, G4: 

- warstwa ścieralna – AC 16 S 50/70 - 4cm 

- warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 - 5cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 

  kruszywo łamane 0 / 31.5mm stabilizowane mechanicznie - 20cm 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - 30cm 

(wymagany dla warstwy konstrukcji wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80MPa, wskaźnik zagęszczenia IS = 1.00) 

- suma: 59cm 

- istniejące podłoże 

(wymagany dla podłoża wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 25MPa, wskaźnik zagęszczenia IS = 1.00) 

 

Projektowane poszerzenia na skrzyżowaniu – konstrukcja nawierzchni z kostki granitowej 

(1.2) – KR1, G4: 

- kostka granitowa - 16cm 
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- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 

  kruszywo łamane 0 / 31.5mm stabilizowane mechanicznie - 20cm 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - 30cm 

(wymagany dla warstwy konstrukcji wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80MPa, wskaźnik zagęszczenia IS = 1.00) 

- suma: 69cm 

- istniejące podłoże 

(wymagany dla podłoża wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 25MPa, wskaźnik zagęszczenia IS = 1.00) 

 

Projektowana jezdnia – konstrukcja nawierzchni bitumicznej (1.3) – KR2, G4: 

- warstwa ścieralna – AC 16 S 50/70 - 4cm 

- warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 - 8cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 

  kruszywo łamane 0 / 31.5mm stabilizowane mechanicznie - 20cm 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - 30cm 

(wymagany dla warstwy konstrukcji wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80MPa, wskaźnik zagęszczenia IS = 1.00) 

- suma: 62cm 

- istniejące podłoże 

(wymagany dla podłoża wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 25MPa, wskaźnik zagęszczenia IS = 1.00) 

 

Projektowana jezdnia zjazdów – konstrukcja z kostki betonowej (2.1): 

- kostka betonowa wibroprasowana typu behaton - 8cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0 / 31.5mm  

  stabilizowanego mechanicznie - 30cm 

- suma: 41cm 

- istniejące podłoże 

(wymagany dla podłoża wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 25MPa, wskaźnik zagęszczenia IS = 1.00) 

 

Projektowane chodniki – konstrukcja z kostki betonowej (3.1): 

- kostka betonowa wibroprasowana typu behaton - 8cm 
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- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0 / 31.5mm  

  stabilizowanego mechanicznie - 20cm 

- suma: 31cm 

- istniejące podłoże 

(wymagany dla podłoża wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 25MPa, wskaźnik zagęszczenia IS = 1.00) 

 

Projektowane pobocze (4.1): 

- kruszywo łamane 0 / 31.5mm stabilizowane mechanicznie - 20cm 

 

Frezowanie i nakładka jezdni głównej – konstrukcja nawierzchnia bitumiczna (5.1) – KR2, G4: 

- warstwa ścieralna – AC 16 S 50/70 - 4cm 

- warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 - 8cm 

- suma: 12cm 

 

W celu mechanicznego wzmocnienia krawędzi jezdni i zjazdów należy: 

a. Ułożyć krawężniki betonowe 20x30cm posadowione na podsypce cem. - piaskowej 

1:4 grubości 4cm i ławie betonowej „z oporem” na 2/3 wysokości krawężnika 

z betonu klasy C12/15, 

b. Ułożyć na płask krawężniki betonowe 20x30cm posadowione na podsypce cem. -

piaskowej 1:4 grubości 4cm i ławie betonowej „z oporem” na 2/3 wysokości 

krawężnika z betonu klasy C12/15 w obrębie projektowanych zjazdów, 

c. Chodnik od zewnętrznej strony obramować obrzeżem betonowym 8x30cm 

posadowionym na ławie betonowej „z oporem” na 2/3 wysokości obrzeża z betonu 

klasy C12/15. 

 

 

6. Uwagi końcowe 
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o Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.) 

o Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi Normami i wykonanymi 

dla przedmiotowej Inwestycji STWIORB. 

o Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót tom. II. 

o Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami dla branż 

kolidujących z inwestycją i uwzględnić je podczas realizacji. 

o Projekt wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z 2 marca 1999r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 124). 

 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Jarosław Krzyżek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt budowlany  drogowy 

 

 

ViaProjekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa 

NIP:945 21 94 585; REGON:36 44 17 399; KRS: 0000617492 

Siedziba: ul. Plac Lasoty 7, 30-539 Kraków 

www.viaprojekt.com.pl, biuro@viaprojekt.com.pl 

tel. +48 608 020 006, +48 608 558 890 

str. 11 

 

 

o Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.) 

o Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi Normami i wykonanymi 

dla przedmiotowej Inwestycji STWIORB. 

o Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót tom. II. 

o Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami dla branż 

kolidujących z inwestycją i uwzględnić je podczas realizacji. 

o Projekt wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z 2 marca 1999r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 124). 

 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Jarosław Krzyżek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


