
BP PROBiP, Bogdan Pigoń, 31-943 Kraków, os. Spółdzielcze 2/39
tel./fax :  12 643 44 21                  adres e-mail: probip@krakow.neo.pl

                                                 D - 2

2. Zawartość opracowania

2.1. Część opisowa

1 Strona tytułowa D-1

2 Zawartość opracowania D-2

3 Opis techniczny D-3

4 Oświadczenie projektanta D-4

5 Uprawnienia i przynależność do izby D-5

2.2. Część rysunkowa

D-01 Plan sytuacyjny  1:500

D-02 Profil podłużny ulicy 1:50/500

D-03 Przekroje konstrukcyjne PK-1, PK-2 1:50

D-04/1 Szczegóły konstrukcji SK-1 - SK-6 1:10

D-04/2 Szczegół schodów terenowych i palisady Koala 1:10

 

mailto:probip@krakow.neo.pl
mailto:probip@krakow.neo.pl
mailto:probip@krakow.neo.pl


BP PROBiP, Bogdan Pigoń, 31-943 Kraków, os. Spółdzielcze 2/39
tel./fax :  12 643 44 21                  adres e-mail: probip@krakow.neo.pl

                                                 D - 3

3. Opis Techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy przebudowy ul.  Kamieniarskiej w Krakowie zgodnie z 
umową nr 357/ZDMK/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. o zastępstwo inwestycyjne w ramach inwestycji pn.: 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z instalacjami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi, na działce nr 12/15 obr. 31 Podgórze przy ul. Kamieniarskiej w Krakowie”. Przebudowa 
będzie  polegała  na budowie  poszerzenia  na  fragmencie  drogi  oraz  sfrezowaniu  istniejącej  warstwy 
ścieralnej  na  tym  odcinku  i  ułożeniu  nowej  warstwy.  Dodatkowo  zaprojektowano  na  końcu  ulicy 
ogólnodostępny placyk do nawracania poprzez dodatkowe poszerzenie zjazdu z uwagi na ślepy charakter 
ulicy  oraz  wykonano  połączenie  piesze  z  chodnikiem  ul.  Grota  Roweckiego  poprzez  schody  i  rampę 
chodnikową.

3.2. Lokalizacja 

Teren inwestycji zlokalizowany jest po północnej stronie ul. Kamieniarskiej. Ewidencyjnie jest to teren 
Podgórza, administracyjnie Dzielnicy VIII Dębniki.

3.3. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania  objęto fragment  pasa drogowego ul.  Kamieniarskiej,  a  także fragment  działki 
12/15 obr. 31 Podgórze, należącej do Inwestora.

3.4. Podstawa opracowania

3.4.1. Zlecenie Inwestora.
3.4.2. Plan  zagospodarowania  terenu,  skala  1:500,  sporządzony  na  aktualizowanym  podkładzie 

sytuacyjno-wysokościowym do celów projektowych. 
3.4.3. Umowa  Nr  357/ZDMK/2019  z  dnia  9  kwietnia  2019  r.  o  zastępstwo  inwestycyjne  realizacji 

inwestycji drogowej.
3.4.4. Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 i wypis z rejestru gruntów.

3.5. Podstawa projektowania

3.5.1. Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (tekst 
jednolity: Dz. U. 2012 poz. 647 z póź. zmianami);

3.5.2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333);
3.5.3. Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 260 z 

póź. zmianami);
3.5.4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 926 z póz. zmianami);

3.5.5. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999  r.  w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich usytuowanie (tekst 
ogłoszony: Dz. U. 1999 poz. 430 z póź. zmianami);

3.5.6. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (tekst ogłoszony: Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z póź. zmianami);

3.5.7. Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012 poz. 463);

3.5.8. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25 kwietnia  2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 1133).

3.6. Opis stanu projektowanego

3.8.1. Sytuacja drogowa – rys. nr D-01

Celem  umożliwienia  zapewnienia  połączenia  komunikacyjnego  projektowanego  budynku  na 
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działce nr 12/15 obr. 31 Podgórze z ul. Kamieniarską, zaprojektowano poszerzenie  ulicy zmiennej 
sze-
rokości na odcinku długości ok. 42,50 m (od istniejącej krawędzi jezdni do granicy działki). 
Dodatkowo  zaprojektowano  zjazd  z  ul.  Kamieniarskiej  na  teren  inwestycji.  Szerokość  zjazdu 
5,00 m, wartość promienia, wyokrąglające przecięcie krawędzi zjazdu i jezdni, wynosi 3,00 m.
Zjazd poszerzono zgodnie z ustaleniami ZDMK o dodatkową powierzchnię, której łączne wymiary 
wynosić będą 8,1x8,5 m wraz ze zjazdem i w ten sposób zostanie ogólnodostępny wytworzony 
placyk do zawracania z uwagi na ślepy charakter zakończenia tej ulicy.
Między nawierzchnią ulicy a krawędzią zjazdu ułożony zostanie krawężnik betonowy najazdowy 
15x22 cm na podsypce cem.-piask. gr 3 cm i ławie betonowej z oporem. Odkrycie: +4 cm.
Zewnętrzne  krawędzie  ulicy  i  zjazdu  ograniczone  będą  krawężnikiem  betonowym  opornikiem 
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem. Odkrycie: 
+0 cm (wtopiony). 

Od strony południowej krawędzi istniejącej drogi zapewniono 
połączenie  z  istniejącym  chodnikiem,  biegnącym  poniżej 
istniejącej skarpy, przy ścieżce rowerowej — poprzez budowę 
odcinka  chodnika  szerokości  1,50  m i  długości  ok.  14,00  m, 
łączącego  się  na  jednym  końcu  w  jednym  poziomie  z 
istniejącym  chodnikiem,  a  na  drugim  przez  projektowane 
schody terenowe.
Nawierzchnię  chodnika  należy  ograniczyć  od  zieleńców 
obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z oporem . 
Odkrycie: +0 cm (wtopione). Pochylenie podłużne chodnika na 
tym odcinku wynosić będzie ok. 4,2% na dług. 13,9 mb.
Po obu stronach schodów oraz wzdłuż fragmentu południowej 
krawędzi  chodnika  (w  miejscu  dużych  różnic  wysokości) 
ułożona zostanie Palisada Koala o wymiarach 15x20x100 cm na 
ławie betonowej z oporem. 

Rys. 1. Znak C-10

Ławy pod krawężniki, obrzeża i palisadę z betonu C12/15.
W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  ruchu  w  miejscu 
wskazanym na planie sytuacyjnym między istniejącą drogą a 
projektowanym  chodnikiem  należy  umieścić  znak  pionowy 
C-10  „nakaz  jazdy  z  lewej  strony  znaku”  na  słupku 
umieszczonym na wyniesionej wysepce.
Alternatywnie  można  zastosować  barierę  drogową  U-12a, 
uniemożliwiającą wjazd z drogi na projektowany chodnik.

Rys. 2. Bariera U-12a

3.8.2. Przekrój podłużny – rys. nr D-02

W projekcie pokazano istniejącą niweletę drogi z wyrównaniem jej przebiegu po ułożeniu nowej 
warstwy bitumicznej. Pochylenia podłużne będą wynosiły 0,3%.

3.8.3. Przekrój konstrukcyjny i szczegóły – rys. nr D-03

Konstrukcja zjazdu i  dojazdu  ma całkowitą grubość równą 51 cm i  składa się z następujących 
warstw:

8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa
3 cm - podsypka piaskowa 

12 cm - warstwa  podbudowy (zasadniczej)  z  kruszywa kamiennego  łamanego  0÷31,5 
mm, stabilizowanego mechanicznie, klinowanego klińcem kamiennym i miałem 

27 cm - warstwa podbudowy (pomocniczej) z kruszywa kamiennego łamanego 31,5÷63 
mm stabilizowanego mechanicznie, układana w 2 warstwach 

Konstrukcja poszerzenia ma grubość 53 cm:
5 cm - beton asfaltowy AC 8 S

mailto:probip@krakow.neo.pl
mailto:probip@krakow.neo.pl
mailto:probip@krakow.neo.pl


BP PROBiP, Bogdan Pigoń, 31-943 Kraków, os. Spółdzielcze 2/39
tel./fax :  12 643 44 21                  adres e-mail: probip@krakow.neo.pl

                                                 D - 5

18 cm - warstwa podbudowy (zasadniczej)  z  kruszywa kamiennego łamanego 0÷31,5 
mm, stabilizowanego mechanicznie, klinowanego klińcem kamiennym i miałem

30 cm - warstwa podbudowy (zasadniczej) z kruszywa kamiennego łamanego 31,5÷63 
mm, stabilizowanego mechanicznie, układana w 2 warstwach 

Konstrukcja chodnika ma grubość 41 cm:
8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa
3 cm - podsypka piaskowa 

30 cm - warstwa podbudowy (zasadniczej)  z  kruszywa kamiennego łamanego 0÷31,5 
mm, stabilizowanego mechanicznie, klinowanego klińcem kamiennym i miałem 

W  miejscu  sfrezowania  nawierzchni  ułożona  zostanie  nowa  warstwa  ścieralna  z  betonu 
asfaltowego AC 8 S gr. 5 cm.
Na styku krawędzi nawierzchni istniejącej konstrukcji jezdni i proj. poszerzenia ułożona zostanie 
geowłóknina filtracyjno-separacyjna, zabezpieczająca przed spękaniem odbitym.
Schody  terenowe  wykonane  zostaną  z  betonowych  bloków  betonowych  15x35x100  cm 
układanych na podsypce cem.-piask. i podbudowie gr. 20 cm z kruszywa kamiennego łamanego 
0÷31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, klinowanego klińcem kamiennym i miałem. Wysokość 
stopnia: 15 cm, szerokość: 30 cm.  Pod pierwszym stopniem należy wykonać fundament z betonu 
C12/15.

3.8.4. Odwodnienie

Warunki odwodnienia pozostają bez zmian. 
Pochylenie projektowanego zjazdu jest w kierunku działki Inwestora, co uniemożliwi napływ wód z 
terenu inwestycji na pas drogowy ulicy i działki sąsiednie.    

3.8.5. Roboty ziemne

Powiązanie niwelety budowanego poszerzenia i  zjazdu z poprzecznym ukształtowaniem terenu 
wymaga robót ziemnych (wykopów pod konstrukcję oraz nasypów dla ich ukształtowania). Roboty 
ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/1998 i obowiązującymi przepisami BHP w 
tym zakresie. Nadmiar gruntu przewiduje się do rozplantowania na działce Inwestora.

3.8.6. Zieleń

Nie ma kolizji z zielenią wysoką.

3.8. Roboty rozbiórkowe

Na zakresie robót zostanie sfrezowana bitumiczna warstwa ścieralna gr. 5 cm istniejącej jezdni ulicy.

3.9. Kolizje

Nie występują.

3.10. Nawiązanie wysokościowe

Poziom  odniesienia  zgodny  z  mapą  wykonaną  do  celów  projektowych  —  PL-EVRF2007-NH.  Układ 
współrzędnych poziomych „2000”.
Rozwiązanie wysokościowe połączenia dowiązano do istniejących rzędnych (niwelacji państwowej).

3.11. Uwagi końcowe

3.11.1. Przed przystąpieniem do robót branży drogowej związanych z wykonaniem przebudowy 
i zjazdu należy wystąpić do Zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji  na czasowe 
zajęcie pasa drogowego na okres wykonania robót budowlanych.

3.11.2. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu organizacji  ruchu na okres realizacji  robót 
budowlanych w pasie drogowym ulicy.

3.11.3. Warunkiem  przystąpienia  do  robót  w  pasie  drogowym  jest  posiadanie  przez  ich 
wykonawcę  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu  na  okres  prowadzenia  robót 
(Rozp.  Min.  Infrastruktury  z  dnia  3.09.2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków 

mailto:probip@krakow.neo.pl
mailto:probip@krakow.neo.pl
mailto:probip@krakow.neo.pl


BP PROBiP, Bogdan Pigoń, 31-943 Kraków, os. Spółdzielcze 2/39
tel./fax :  12 643 44 21                  adres e-mail: probip@krakow.neo.pl

                                                 D - 6

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem) oraz 
Decyzję na zajęcie pasa drogowego

3.11.4. Wszystkie  roboty  budowlane  objęte  projektem  winny  być  wykonane  zgodnie  z 
wymaganiami  określonymi  przez  Prawo  budowlane  oraz  wszelkie  uwarunkowania 
prawne i techniczne dotyczące sztuki budowlanej.

3.11.5. Wszelkie  zastosowane  rozwiązania  i  materiały  winne  mieć  stosowne  certyfikaty  i 
aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

3.11.6. Roboty  ziemne  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego  mogą  być  wykonywane  po 
uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne 
wykonywane ręcznie).

3.11.7. W obrębie przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej prace prowadzić ręcznie pod 
nadzorem  osób  uprawnionych  i  upoważnionych.  Zastosować  proponowane 
zabezpieczenie  istniejącej  infrastruktury  technicznej.  Roboty  w  obrębie  jej  przebiegu 
wykonać pod nadzorem administratora urządzenia.

3.11.8. Wszystkie  elementy  naziemne  uzbrojenia  podziemnego  w  nawierzchni  należy 
wyregulować  w  taki  sposób,  aby  górna  powierzchnia  urządzenia  znajdowała  się  w 
płaszczyźnie nawierzchni w miejscu usytuowania danego urządzenia.

3.11.9. Prace  ujęte  w  niniejszym  opracowaniu  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami,  normami  i  instrukcjami  branżowymi.  W  czasie  robót  należy  przestrzegać 
przepisów BHP.

3.11.10. Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  szczegółowo  zapoznać  się  z  poczynionymi 
uzgodnieniami oraz dostosować się do ich zaleceń i uwag.

Opracował: inż. Bogdan Pigoń,  
Kraków, kwiecień 2021 roku
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