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3. Opis Techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy przebudowy ul. Mała Góra, polegającej na budowie 
chodnika na odcinku od ul. Kaimskiej do ul. Aleksandry (w dowiązaniu do istniejących chodników), zgod
nie z Umową Nr 523/ZDMK/2019 z dnia 23 maja 2019 r. o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji 
drogowej w ramach inwestycji pn.: „Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwiema 
częściami naziemnymi z garażem podziemnym (realizowanych w ramach I i II etapu) oraz infrastrukturą 
techniczną na działkach nr 136/11, 136/12, 136/13, 136/18 obręb 57 Podgórze wraz z przebudową zjaz
du drogowego i budową drogi wewnętrznej na działkach nr 136/4, 195/5 obręb 57 Podgórze oraz budo
wa chodnika wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 198/12, 144/11, 202/2, 144/13, 195/5, 
142/4, 136/4, 136/6, 195/6, 304 obręb 57 Podgórze, przy ul. Aleksandry i ul. Mała Góra w Krakowie ”.

3.2. Lokalizacja

Odcinek drogi — ul. Mała Góra, objęty przebudową, zlokalizowany jest pomiędzy ul. Kaimską 
oraz ul. Aleksandry w południowo-wschodniej części Krakowa. Ewidencyjnie jest to teren Podgórza, ad
ministracyjnie — Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

3.3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęto fragment pasa drogowego ul. Mała Góra i ul. Aleksandry, w obrębie któ
rego zaprojektowano chodnik i przebudowę istniejącego zjazdu.

3.4. Podstawa opracowania

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

cyjno-wysokościowym do celów projektowych.
3.4.3. Uzgodnienie znak: RW.460.5.769.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. z zarządcą drogi zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, wydane przez Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa.

3.4.4. Umowa Nr 523/ZDMK/2019 z dnia 23 maja 2019 r. o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji 
drogowej.

3.4.5. 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 jedno
lity: 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 odpowiadad 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 wa
runków technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst ogło
szony: 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 odpowiadad drogowe obiekty inżynierskie i ich usytu
owanie (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 za
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 1133).

D-3

mailto:probip@krakow.neo.pl


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

3.6. Opis stanu projektowanego

3.8.1. Sytuacja drogowa - rys. nr D-01

Zaprojektowano przebudowę fragmentu ul. Mała Góra od ul. Kaimskiej do ul. Aleksandry i frag
mentu ul. Aleksandry, zgodnie z załącznikiem graficznym do uzgodnienia znak: 
RW.460.5.769.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Budowa nowego chodnika zacznie się od krawędzi istniejącego chodnika za skrzyżowaniem z ul. 
Kaimską, koniec — za likwidowanym zjazdem na ul. Aleksandry.
Ponadto przebudowany zostanie krawężnik ograniczający krawędź drogi — betonowy zostanie 
zamieniony na granitowy, natomiast istniejący granitowy rozebrany i wbudowany z regulacją od
krycia.
Chodnik szerokości 2,00 m wzdłuż ul. Aleksandry oddzielony będzie od krawędzi jezdni zieleo- 
cem, wzdłuż ul. Mała Góra będzie biegł przy jezdni.
Na odcinku , gdzie występuje zawężenie pasa drogowego z uwagi na przebieg własności działek 
prywatnych — szerokośd chodnika odpowiednio ograniczono.
Przebudowywany zjazd będzie zjazdem indywidualnym typu bramowego o szerokości jezdni 
5,00 m i skosach 1:1 szerokości 2,20 m.
Zastosowane ograniczniki to:

- krawężnik granitowy 20x30 cm (w dowiązaniu do istniejącego krawężnika wzdłuż kra
wędzi jezdni) — układany wzdłuż krawędzi jezdni na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3 cm i ławie betonowej z oporem. Odkrycie: +12 cm, obniżony wzdłuż zjazdu do +4 cm 
i na przejściach dla pieszych do +2 cm;

- krawężnik betonowy opornik 12x25 cm, układany na skosach zjazdu na podsypce ce- 
mentowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej zwykłej. Odkrycie: +0 cm;

- obrzeże betonowe 8x30 cm, ograniczające chodnik i zieleoce, układane na ławie beto
nowej z oporem.

Ławy pod krawężniki z betonu C12/15.
Budowany chodnik i przebudowywany zjazd zostaną sytuacyjnie-wysokościowo dowiązane 
do istniejących rzędnych przylegających elementów zagospodarowania terenu .

3.8.2. Przekrój podłużny - rys. nr D-02

W projekcie pokazano istniejącą niweletę drogi, wykonaną wzdłuż północnej krawędzi jezdni, 
z naniesioną lokalizacją istniejących studzienek wodościekowych (dwie z nich zostaną przesunięte 
do krawędzi jezdni), a także likwidowanego i przebudowywanego zjazdu.

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

Konstrukcja zjazdu ma całkowitą grubośd równą 48 cm i składa się z następujących warstw:
8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa
3 cm - podsypka piaskowa

15 cm - warstwa podbudowy (zasadniczej) z kruszywa kamiennego łamanego 
0^31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, klinowanego kliocem kamiennym 
i miałem

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

Konstrukcja chodnika ma całkowitą grubośd równą 41 cm i składa się z następujących warstw:
8 cm - betonowa kostka brukowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

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

3.8.4. Odwodnienie
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Warunki odwodnienia pozostają bez zmian. W pasie drogowym wody z powierzchni chodnika i 
zjazdu będą kierowane do istniejącego ścieku i studzienek wodościekowych. Dwie studzienki wo- 
dościekowych zostaną przesunięte do krawędzi jezdni (obecnie wychodzą poza nią).
Od pasa drogowego pochylenie podłużne dojazdu będzie w kierunku terenu inwestycji uniemoż
liwi napływ wód z działek Inwestora na pas drogowy ulicy i działki sąsiednie.

3.8.5. Roboty ziemne

Powiązanie niwelety chodnika z poprzecznym ukształtowaniem terenu wymaga robót ziemnych 
(wykopów pod konstrukcję oraz nasypów dla ich ukształtowania). Roboty ziemne należy wykonad 
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. ZieleO

Zakres robót nie przewiduje wycinki istniejących drzew, zlokalizowanych w zieleocach wzdłuż 
drogi. W ich obrębie prace będą prowadzone ręcznie, by nie uszkodzid systemu korzeniowego.

3.8. Roboty rozbiórkowe

Zakres robót rozbiórkowych:
- konstrukcja istniejących zjazdów (jeden do likwidacji, drugi do przebudowy)
- istniejący krawężnik betonowy
- istniejący krawężnik granitowy — do ponownego wbudowania.

3.9. Kolizje

Nie występują.

3.10. Nawiązanie wysokościowe

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

3.11. Uwagi końcowe

3.11.1. Przed przystąpieniem do robót branży drogowej związanych z wykonaniem chodnika 
i zjazdu należy wystąpid do Zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na czasowe za
jęcie 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 wyko
nawcę zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na okres prowadzenia robót (Rozp. 
Min. Infrastruktury z dnia 3.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 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 byd wykonane zgodnie z wymaga
niami określonymi przez Prawo budowlane oraz wszelkie uwarunkowania prawne i 
techniczne dotyczące sztuki budowlanej.

3.11.5. Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winne mied stosowne certyfikaty i apro
baty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

3.11.6. Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego mogą byd wykonywane po uprzed
nim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wy
konywane ręcznie).

3.11.7. W obrębie przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej prace prowadzid ręcznie pod 
nadzorem osób uprawnionych i upoważnionych. Zastosowad proponowane zabezpie
czenie istniejącej infrastruktury technicznej. Roboty w obrębie jej przebiegu wykonad 
pod nadzorem administratora urządzenia.
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3.11.8. Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni należy wyregu- 
lowad 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 wykonad zgodnie z obowiązującymi prze
pisami, normami i instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy przestrzegad przepi
sów BHP.

3.11.10. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznad się z poczynionymi uzgod
nieniami oraz dostosowad się do ich zaleceo i uwag.

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