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3. Opis Techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy fragmentu drogi publicznej — ul. Przewóz polegają
cy na trwałym montażu na fragmencie jezdni progu zwalniającego, co wyczerpuje zakres zapisu umowy 
o wykonaniu urządzeo poprawiających bezpieczeostwo ruchu tj. np. elementów spowalniających ruch 
na odcinku od ul. Rzebika w kierunku wschodnim.
Projekt stałej organizacji ruchu na fragmencie ul. Przewóz w Krakowie, będzie odrębnym opracowaniem, 
podobnie jak projekt czasowej organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego.

3.2. Zakres opracowania i lokalizacja

Zakresem opracowania objęto fragment ul. Przewóz od skrzyżowania z Rzebika w kierunku wschodnim. 
Lokalizacja produ jest praktycznie jedynym miejscem dla montażu takiego progu zgodnie z zawartą 
umową, gdyż:
• w miejscu skrzyżowania ulic Rzebika i Przewóz w najbliższej przyszłości powstanie rondo, w połowie 
odcinka do łuku poziomego jest wyznaczone przejście dla pieszych;
• następnie w stronę wschodnia mamy projektowany próg zwalniający i dalej na wschód wykonane 
wyniesione przyjście dla pieszych.
Ul. Przewóz zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Krakowa w Dzielnicy XIII Podgórze.

3.3. Podstawa opracowania

3.3.1. Zlecenie Inwestora.
3.3.2. Mapa zasadnicza terenu, skala 1:500
3.3.3. Aktualizowany podkład sytuacyjno-wysokościowy do celów projektowych.
3.3.4. Umowa nr 1185/ZDMK/2019 o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej z dnia 12 

listopada 2019 r. wraz zawartym porozumieniem.
3.3.5. ZDMK-31
3.3.6. ZDMK-49

3.4. Opis stanu projektowanego

3.8.1. Sytuacja drogowa - rys. nr D-01

Projektuje się wykonanie progu zwalniającego typu U-16a trwale związanego z istn. jezdnią na 
tym odcinku.
Wstępnie pokazano oznakowanie poziome i pionowe progu zwalniającego.

Oznakowanie poziome:
- znaki poziome P-25 — „próg zwalniający”;
- punktowe elementy odblaskowe — umieszczone w odległości 1,00 m od progu po obu 

jego stronach; rozstaw 0,50 m.

Oznakowanie pionowe:
- znak A-11a „próg zwalniający” — w odległości 20 m od progu po obu jego stronach;
- tabliczka T-1 „20 m” — razem ze znakiem A-11a;
- znak B-33 „ograniczenie prędkości do 30 km/h” — razem ze znakiem A-11a.

Wymiary geometryczne progów oraz sposób ich oznakowania przedstawiono na poniższych ry
sunku nr D-02.

Wymagania szczegółowe dla znaków pionowych: 
- wielkośd znaków - małe

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

- tarcza znaku profilowana - wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5
2,0 mm,

- powierzchnie znaków drogowych powinny byd pokryte folią typu I;
- zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przytwierdzony do 

tarczy znaku;
- obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory (słupka);
- słupki do znaków - rury stalowe ocynkowane o średnicy 60-70 mm;
- układ znaków na jednym słupku: pionowy.

Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywad skrajnię pionową i poziomą:
- dolna krawędź znaku - minimum 2,2 m ponad poziomem nawierzchni chodnika;
- tarcza znaku - 0,5 - 2,0 m od krawędzi jezdni.

Wymagania szczegółowe dla znaków poziomych:
- oznakowanie grubowarstwowe (nawierzchnia progu zwalniającego z betonu asfaltowe

go);
- punktowe elementy odblaskowe przyklejane do nawierzchni z kostki.

3.8.2. Przekrój konstrukcyjny - rys. nr D-02

Progi zwalniające zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej. Konstrukcja progów:
8 cm - betonowa kostka brukowa
3 cm - podsypka piaskowa
x cm - warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego łamanego 0^31,5 mm, stabili

zowanego mechanicznie, klinowanego kliocem kamiennym i miałem
- Istniejąca konstrukcja jezdni

Próg od strony najazdowej ograniczony będzie kostką betonową 16x16x16 cm, układaną na pod
sypce cem.-piask. gr. 3 cm i ławie betonwoej z oporem.
Od krawędzi jezdni oddzielad go będzie ściek z 2 rzędów ksotki betonowej 16x16x16 cm, układa
nej na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie zwykłej. Wyniesienie nad ściek: +10 cm na odcinku 
0,50 m.
Wzdłuż krawędzi jezdni ułożony zostanie krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cem.-piask. 
gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem. Odkrycie krawężnika: +12 cm.
Ławy pod krawężniki i kostki z betonu C12/15.

3.8. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawid niezbęd
ne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczególne rodzaje stosowanych 
materiałów i technologię wykonywania robót.
Użyte do oznakowania znaki drogowe powinny spełniad wymagania fotometryczne i kolorystyczne 
w zakresie odblaskowości i barwy. Konstrukcje wsporne użytych urządzeo bezpieczeostwa ruchu 
drogowego powinny byd stabilne i nie powodowad zagrożenia dla uczestników ruchu. Pozostałe 
elementy należy wykonad zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na czas prowadzenia robót. 
Projektowane znaki drogowe i inne urządzenia bezpieczeostwa ruchu należy wykonad zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó
łowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeo bezpieczeostwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003, Nr 220, poz. 2181 z póź. 
zmianami).
Dodatkowo, zgodnie z zapisami umowy §7 Inwestor jest zobowiązany aby:
1. Na czas realizacji Inwestycji drogowej będzie obowiązywała organizacja ruchu ustalona w za
twierdzonym projekcie organizacji ruchu przygotowanym przez Inwestora.
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2. Inwestor jest zobowiązany poinformowad ZDMK oraz Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzę
du Miasta Krakowa o terminach obowiązywania czasowej organizacji ruchu.
3. Inwestor przed włączeniem do ruchu zrealizowanej Inwestycji drogowej dokona zgłoszenia 
oznakowania Drogi w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa - o ile zaistnieje taka koniecznośd, przy czym 
Inwestor zobowiązany jest:
1) wykonad oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej;
2) umieścid na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejkę zawierającą informację 
o dacie fizycznego zamontowania znaku pionowego oraz o zarządcy drogi.

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