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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt sporządzono na podstawie:
[1]

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z późniejszymi zmianami),

[2]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z późniejszymi
zmianami),

[3]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470, z późniejszymi zmianami),

[4]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),

[5]

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

[6]

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

[7]

Norma PN-84-S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego,

[8]

PN-S-02205: 1998. Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania,

[9]

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik
do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r.,

[10] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli,
[11] Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500,
[12] Umowa z inwestorem ZZM/U/II/63/IM/217/2021 z dnia 19.04.2021 r.,
[13] Uzgodnienia z Inwestorem,
[14] Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego,
[15] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „STARE MIASTO uchwała Rady
Miasta Krakowa nr XII/131/11 z dnia 13.04.2011 r..

2. INWESTOR
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Miejska Kraków
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest poszerzenie przy ulicy Podzamcze w Krakowie, w rejonie fosy
przy „Bastei Północnej”. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 605/6, 605/10, 605/11,
609/2 obręb nr 1 Śródmieście.

4. ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje:


poszerzenie chodnika w ciągu ul. Podzamcze na odcinku o długości ok. 116.0 m.

5. STAN ISTNIEJĄCY
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w północno- zachodniej części miasta, na terenie
dzielnicy I- Stare Miasto, przy ul. Podzamcze w Krakowie.
Zamierzenie usytuowane jest na terenie objętym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO”- uchwała Rady Miasta Krakowa nr XII/131/11
z dnia 13.04.2011 r.. Zgodnie z zapisami planu ul. Podzamcze kwalifikuje się do kategorii dróg publicznych klasy lokalnej (KD/L).
Inwestycja znajduje się w granicach Parku Kulturowego Stare Miasto.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie zabytkowej zabudowy miasta, między innymi
Zamku Królewskiego na Wawelu.
W stanie istniejącym na odcinku objętym opracowaniem jezdnia ma szerokośd ok. 9.40 m.
Ciąg posiada nawierzchnię wykonaną z betonu asfaltowego. Po obu stronach jezdni usytuowane są
chodniki. Szerokośd ciągu pieszego po stronie planowanego zmierzenia wynosi 2.30 m. nawierzchnię stanowią betonowe płyty chodnikowe.
Ulica jest oświetlona.
Odwodnienie realizowane jest poprzez spływ wód istniejącymi spadkami do wpustów deszczowych.
W obszarze terenu objętego niniejszym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia
terenu:


w zakresie branży sanitarnej:
 wodociąg,
 gazociąg.
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w zakresie branży elektrycznej:
 doziemna sied elektroenergetyczna.
Teren pod projektowaną inwestycją graniczy:



od strony północnej - z Pałacem Straszewskich i Seminarium Duchownym,



od strony południowej - z Zamkiem Królewskim na Wawelu



od strony zachodniej- z ul. Straszewskiego,



od strony wschodniej - z ul. Kanoniczą.

6. WARUNKI GEOLOGICZNE TERENU
6.1. WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie przeprowadzonych wierceo pod warstwą nasypu antropologicznego o miąższości
do 6.0 m określono trzy pakiety warstw geotechnicznych wyznaczone na podstawie litologii
oraz stratygrafii utworów, jaki i różnic parametrów geotechnicznych:
I pakiet- czwartorzędowe osady rzeczne i zwietrzelinowe,
II pakiet- iły trzeciorzędu,
III pakiet- wapienie jury.

6.2. WARUNKI WODNE
W wyniku przeprowadzonych badao geologicznych nie stwierdzono obecnośd zwierciadła wód
gruntowych do głębokości rozpoznania.

6.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z [5] projektowane elementy drogowe wraz z infrastrukturą naziemną należy zakwali-

fikowad do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, natomiast przekładki
instalacji i sieci podziemnych, budowę nowych sieci itp. posadowione na głębokości przekraczającej 1,2 m p.p.t. należy zakwalifikowad do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Projektowany chodnik zalicza się do I kategorii geotechnicznej.
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7. STAN PROJEKTOWANY
7.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Projekt przewiduje poszerzenie chodnika w ciągu ul. Podzamcze w Krakowie, w rejonie fosy
przy „Bastei Północnej”. Inwestycja obejmuje działki nr 605/6, 605/10, 605/11, 609/2 obręb nr 1
Śródmieście.
Zakłada się poszerzenie chodnika biegnącego po południowej stronie ulicy na odcinku o długości ok. 116.0m. Szerokośd ciągu pieszego będzie zmienna w zakresie 2.80- 5.55 m. Nawierzchnię
wykonad z granitowych płyt chodnikowych. Chodnik zostanie odseparowany od przyległego terenu
poprzez zastosowanie obrzeży kamiennych 8x30 oraz palisad kamiennych 10x10cm. Na długości
poszerzenia chodnika należy także wymienid krawężnik na krawężnik kamienny 20x30. Należy zapewnid dowiązanie do istniejącego przebiegu chodnika.
Na rysunku D-1 przedstawiono rozwiązanie sytuacyjne.

7.2. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE
Spadek podłużny chodnika należy dostosowad do istniejącego pochylenia podłużnego krawędzi
jezdni ul. Podzamcze. Pochylenie poprzeczne ciągu pieszego wyniesie 2.00%. Należy zapewnid dowiązanie do istniejącego spadku poprzecznego ciągu pieszego.
Krawężnik separujący jezdnię od chodnika należy wynieśd na całym odcinku do wysokości
+5 cm. Obrzeże kamienne wykonad jako wyniesione do wysokości zmiennej w zakresie +5 do +15
cm. W przypadku gdy dowiązanie do przyległego terenu wymaga większego wyniesienia obrzeża
należy zastosowad palisadę kamienną 10x10 cm (hm 0+00.00- 0+40.00).
Należy zapewnid dowiązanie wysokościowe do istniejących elementów infrastruktury.

7.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Projektowane przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni układu przedstawiono
na rys. nr D-2.
Konstrukcje nawierzchni zostały zaprojektowane zgodnie z [9]. Według katalogu wymagane są
następujące wartości wtórnego modułu odkształcenia:


spód warstwy podbudowy zasadniczej- E2≥80 MPa,

Głębokośd przemarzania gruntu dla miasta Krakowa wynosi hz=1,0 m.
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Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:
KONSTRUKCJA N1 (CHODNIK)
-

8cm
Warstwa ścieralna z granitowych płyt chodnikowych
3cm
Podsypka cementowa- piaskowa 1:4
15 cm Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. 0/31,5mm,
15 cm Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. 0/63mm,
E2≥80MPa
Podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1
Grunt rodzimy
RAZEM 41 cm

7.4. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
Projektowane szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. D-3. W projekcie uwzględniono:


"K1" - krawężnik kamienny 20x30x100 na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu klasy C12/15, ułożone na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4,



"O1" - obrzeże kamienne 8x30x100 na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu
klasy C12/15, ułożone na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4,



"P" - palisada kamienna 10x10 cm, o wysokości 40-60cm na ławie betonowej z oporem
wykonanej z betonu klasy C12/15, palisada ułożona zostanie na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4.

8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W obrębie projektowanej inwestycji występują sieci uzbrojenia w postaci wodociągu, gazociągu oraz doziemnej sieci elektroenergetycznej. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonad przekopy kontrolne celem określenia głębokości posadowienia istniejących sieci.
W przypadku posadowienia na głębokości projektowanej konstrukcji lub bezpośrednio pod
nią, sieci należy zabezpieczyd w sposób określony w warunkach technicznych wydanych przez
Operatorów.

9. ODWODNIENIE
Planowana inwestycja nie zmieni sposobu zagospodarowania wód opadowych. Wody opadowe zostaną odprowadzone zaprojektowanymi spadkami do wpustów zlokalizowanych w obrębie
jezdni.
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10. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne polegad będą na wykonaniu wykopów pod projektowany chodnik. Masy ziemne oraz gruz powstały z rozbiórki elementów betonowych oraz bitumicznych zgodnie z ustawą
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z późniejszymi zmianami) należy
zutylizowad.

11. UWAGI KOOCOWE
Środki

techniczne

i

organizacyjne

zapobiegające

niebezpieczeostwom

wynikającym

z wykonania robót w strefie pasa drogowego, powinny byd szczególnie przestrzegane. W miejscach
przebiegu infrastruktury podziemnej należy szczególnie przestrzegad względów bezpieczeostwa,
a ewentualne prace przy uzbrojeniu inżynieryjnym należy prowadzid zgodnie z wydanymi
przez ich właścicieli warunkami.
Wymagane jest aby przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy zostali
przeszkoleni w zakresie BHP.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących opracowao
roboczych:


inwentaryzacja istniejących urządzeo obcych i znaków geodezyjnych mogących kolidowad
z projektowanym układem drogowym,



opracowania związane z zapewnieniem ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót,



projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót.

Opracował:
mgr inż. Bartosz Ptak
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