
„Rozbudowa drogi gminnej nr 602311K – ul. Dąbska w Krakowie.”

Część  opisowa  do  projektu  budowlanego  dla  zakresu  drogowego  dla  zadania
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 602311K – ul. Dąbska w Krakowie”.

1. Przedmiot opracowania

Projektowana  inwestycja  polega  na  rozbudowie  drogi  gminnej  nr  602311K  –
ul. Dąbskiej klasy technicznej D (dojazdowa) w zakresie:

• rozbudowy jezdni,
• budowy chodnika zlokalizowanego przy jezdni o szerokości min. 2,0 m,
• przebudowy pobocza,
• przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
• rozbudowy istniejących  urządzeń  służących  odwodnieniu  drogi  w  tym  kanalizacji

deszczowej wg odrębnego opracowania,
• przebudowy oświetlenia drogowego wg odrębnego opracowania,
• budowy kanału technologicznego wg odrębnego opracowania,
• zabezpieczenia  i  ewentualnej  przebudowy  kolidujących  sieci  uzbrojenia  terenu

i infrastruktury technicznej wg odrębnego opracowania,
• wycinki kolidującej zieleni wg odrębnego opracowania.

Celem  projektu  budowlanego  jest  opracowanie  rozbudowy  drogi  gminnej  wraz
z  infrastrukturą  towarzyszącą  zapewniającej  bezpieczeństwo  i  komfort  wszystkim
uczestnikom ruchu.

Zakres  opracowania  obejmuje  odcinek  drogi  gminnej  602311K  –  ul.  Dąbskiej od
skrzyżowania z ul. Zwycięstwa i ul. Kosynierów do zjazdu do Centrum handlowego w rejonie
przejazdu kolejowego (Galeria Plaza Kraków) w Krakowie, Gmina Miejska Kraków, powiat m.
Kraków, województwo małopolskie.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ew. nr: 60/12, 60/13, 62/8, 66/1, 370, 369,
368, 69/1, 228/3, 70/4, 71/1, 242/22, 226/1, 242/25, 54/3, jednostka ew. nr 126105_9, obręb
ew. 0016 gmina Kraków–Śródmieście, powiat krakowski, województwo małopolskie.

Inwestorem  zadania  jest  Prezydent  Miasta  Krakowa  działający  przez  Dyrektora
Zarządu Dróg Miasta Krakowa z siedzibą przy ul. Centralnej 53, 31 – 586 Kraków.

Podstawą merytoryczną opracowania projektu budowlanego są:

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
2. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
5. Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.
6. Katalogi urządzeń i materiałów.
7. Geotechniczne warunki posadowienia

Inwestycja  jest  realizowana  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.
o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1363 z późniejszymi zmianami).
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2. Rozwiązanie sytuacyjne

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 – Plan sytuacyjny.

2.1. Stan istniejący zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje odcinek DG 602311K – ul. Dąbskiej od skrzyżowania z ul.
Zwycięstwa i ul. Kosynierów do zjazdu do Centrum handlowego w rejonie przejazdu kolejowego
(Galeria Plaza Kraków) w Krakowie, Gmina Miejska Kraków, powiat m. Kraków, województwo
małopolskie.

Obszar inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego –
Uchwała Nr LIX/1738/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 9.06.2021 r., zgodnie z którym zakres
inwestycji  obejmuje  fragmenty  obszarów  oznaczonych  symbolami:  KDD.2  –  tereny  dróg
publicznych  -  klasy dojazdowej;  KDW.1 – tereny dróg wewnętrznych;  KDL.1 –  tereny dróg
publicznych – klasy lokalnej; U.4 – tereny zabudowy usługowej.  

W stanie istniejącym ul. Dąbska jest drogą klasy technicznej D i na długości opracowania
posiada przekrój jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy o zmiennej szerokości.  Droga na
całym odcinku posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego w złym stanie technicznym. Warstwa
ścieralna  posiada  liczne  spękania  podłużne  oraz  poprzeczne,  siatkę  spękań,  a  także  ubytki
nawierzchni oraz ślady napraw cząstkowych w postaci łat.

Przedmiotowa  droga  związana  jest  z  obsługą  komunikacyjną  przyległej  zabudowy
usługowej.

Na całym odcinku opracowania zlokalizowane jest istniejące oświetlenie uliczne.

2.2. Dane geometryczne projektowane

Projektowane  parametry  techniczne  dla  drogi  gminnej  nr  602311K  –  ul.  Dąbskiej
zestawiono w tabeli poniżej:

L. p. Parametr Wartość / Opis

1. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu) D 1/2

2. Kategoria drogi gminna

3. Położenie na terenie zabudowy

4. Prędkość projektowa 30 km/h

5. Szerokość nominalna pasa ruchu 3,00 m

6. Szerokość poboczy min. 0,75 m

7. Szerokość chodnika przy jezdni
min. 2,00 m

(nie wliczając szerokości krawężnika
i obrzeża)

8. Spadek poprzeczny jezdni
dwustronny (daszkowy) 2,0%;

jednostronny 5,0 % (w rejonie łuku
poziomego R=25 m)

9. Kategoria ruchu KR2

10. Obciążenie 115 kN/oś

11. Oświetlenie uliczne projektowane

2



„Rozbudowa drogi gminnej nr 602311K – ul. Dąbska w Krakowie.”

2.3. Opis rozwiązania

Projektowana  inwestycja  polega  na  rozbudowie DG  nr  602311K  –  ul.  Dąbskiej
w  Krakowie  w  zakresie rozbudowy jezdni,  budowy  chodnika  zlokalizowanego  przy  jezdni
o  szerokości  min.  2,0  m,  przebudowy  pobocza,  przebudowy  istniejących zjazdów
indywidualnych i publicznych, rozbudowy istniejących urządzeń służących odwodnieniu drogi
w  tym  kanalizacji  deszczowej  wg  odrębnego  opracowania,  przebudowy  oświetlenia
drogowego  wg odrębnego opracowania,  budowy kanału  technologicznego  wg odrębnego
opracowania,  zabezpieczenia  i  ewentualnej  przebudowy kolidujących  sieci  uzbrojenia  terenu
i infrastruktury technicznej wg odrębnego opracowania, wycinki kolidującej zieleni wg odrębnego
opracowania.

Jezdnię ul.  Dąbskiej  zaprojektowano o szerokości 6,0 m z miejscowym poszerzeniem
w obrębie łuków poziomych. Nawierzchnię drogi przewidziano o warstwie ścieralnej z betonu
asfaltowego i ograniczono obustronnie krawężnikami kamiennymi. W ramach dowiązania wlotu
drogi  gminnej  do  ul.  Zwycięstwa  i  ul.  Kosynierów  (na  początku  opracowania)  przewidziano
wykonanie wyłukowania krawędzi jezdni o promieniu R=6,0 m oraz zastosowano poszerzenie
promienia skrętu do wartości R=13,0 m. Nawierzchnię poszerzenia wykonano z kostki granitowej
i ograniczono krawężnikiem kamiennym.

W ramach zadania zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokości nominalnej min.
2,0 m (nie wliczając szerokości krawężnika i obrzeża) i nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
bezfazowej, koloru szarego. Chodnik ograniczono krawężnikiem kamiennym od strony jezdni oraz
obrzeżem betonowym w pozostałej  części.  W obrębie  chodnika na  wysokości  skrzyżowania
ul. Dąbskiej z ul. Zwycięstwa i ul. Kosynierów do km 0+058 przewidziano wykonanie ogrodzenia
łańcuchowego U–12b  zapewniającego bezpieczeństwo pieszym. 

Dodatkowo  na  całej  długości  opracowania  zaprojektowano  lewostronne  pobocze
o  szerokości  min.  0,75  m  i  nawierzchni  z  kruszywa  łamanego  zabezpieczonego  przed
rozmywaniem  emulsją  asfaltową.  Pobocze  ograniczono  od  strony  jezdni  krawężnikiem
kamiennym.

W ramach zadania przewidziano ponadto przebudowę wszystkich istniejących zjazdów
indywidualnych i publicznych. Lokalizacja istniejących zjazdów nie uległa zmianie. Jezdnie zjazdów
indywidualnych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej.  Zjazdy
ograniczono od strony jezdni krawężnikiem kamiennym i dowiązano do krawędzi jezdni za pomocą
skosów 1:1. Jezdnie zjazdu publicznego zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
dowiązano do krawędzi jezdni drogi przy pomocy łuku kołowego o promieniu R=5,0 m.  Zjazd
ograniczono od strony zewnętrznej krawężnikami betonowymi oraz obrzeżem betonowym.

3. Ukształtowanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunku nr 3 – Profil podłużny jezdni.

3.1. Dane geometryczne projektowane

• spadek podłużny maksymalny: 2,5 %,
• spadek podłużny minimalny: 0,3 %,
• minimalny promień łuku pionowego: 600,0 m,
• maksymalny promień łuku pionowego: 2000,0 m,
• ilość łuków pionowych: 4,
• ilość odcinków prostych: 5.
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3.2. Opis rozwiązania

Przedmiotowy  odcinek  drogi  publicznej  składa  się  z  odcinków  prostych  oraz  łuków
pionowych  wypukłych  i  wklęsłych. Przyjęte  ukształtowanie  wysokościowe  przedmiotowego
odcinka  było  podyktowane  ukształtowaniem  wysokościowym  istniejącej  jezdni,  jej  spadkami
poprzecznymi  oraz  warunkami  terenowymi  i  minimalizacją kosztów inwestycji.  Ukształtowanie
wysokościowe zjazdów oraz dowiązań do terenu dostosowano do rzędnej istniejącej na długości
zjazdów i dowiązań.

Projektowane  rzędne  wysokościowe  zostały  opracowane  z  dokładnością  wynikającą
z  pomiarów  geodezyjnych  zgodnych  z  § 36  Rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych
i  Administracji  z  dnia  9  listopada  2011 r.  w  sprawie  standardów technicznych  wykonywania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011
nr 263 poz. 1572 z późniejszymi zmianami).

4.   Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni dla jezdni drogi gminnej ul. Dąbskiej przyjęto indywidualnie
jak dla kategorii ruchu KR2 (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz grupy nośności
podłoża  wzmocnionego  do  kategorii  G1 w  oparciu  o  Katalog  Typowych  Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rysunkach nr 4.1 – 4.2 –
Przekroje typowe.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 11S gr. 4 cm
• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 16W gr. 8 cm
• Podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  łamanego  C90/3 stabilizowanego  mechanicznie

4/31,5 gr. 20 cm
• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1:

(E2≥100 MPa; Is≥1,00; E2/E1<2,2)

Konstrukcja nawierzchni chodnika
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej bezfazowej gr. 8 cm, kolor szary
• Podsypka z wysiewki gr. 3 cm
• Podbudowa  zasadnicza z  kruszywa  łamanego  C90/3 stabilizowanego  mechanicznie

4/31,5 gr. 15 cm
• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1:
• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63

zaklinowanego klińcem gr. 15 cm
• Warstwa separacyjno – filtracyjna i wzmacniająca z geotkaniny 50/50 kN/m

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej bezfazowej gr. 8 cm, kolor czerwony
• Podsypka z wysiewki gr. 3 cm
• Podbudowa  zasadnicza z  kruszywa  łamanego  C90/3 stabilizowanego  mechanicznie

4/31,5 gr. 15 cm
• WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1:
• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63

zaklinowanego klińcem gr. 15 cm
• Warstwa separacyjno – filtracyjna i wzmacniająca z geotkaniny 50/50 kN/m
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Konstrukcja nawierzchni   pobocza
• Powierzchniowe utrwalanie emulsją asfaltową, grys kamienny 5/8
• Powierzchniowe utrwalanie emulsją asfaltową, grys kamienny 8/12
• Warstwa kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 gr. 20 cm

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  dużą  starannością.  Nie  wolno  dopuścić
do nawodnienia dna wykopów, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sączeń. Prace
ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–B–06050 „Geotechnika.  Roboty ziemne.
Wymagania ogólne”. Prace należy prowadzić przy bezopadowej pogodzie. Wykopy należy
zabezpieczyć przed wpływem wody opadowej oraz wody podziemnej.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Skarpy wykopów powinny
być zabezpieczone w sposób zapewniający ich stateczność.  Podczas prowadzenia robót
ziemnych  należy  zachować  naturalną  strukturę  gruntów,  w  przypadku  jej  naruszenia
Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany. Za prawidłowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów
atmosferycznych. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–S–02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na głębokie wykopy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć rejon robót.
Przestrzegać przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.

5. Infrastruktura obca wraz z zielenią

Na terenie  inwestycji  przebiega sieć  gazowa,  elektroenergetyczna,  teletechniczna,
wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Istnieje możliwość występowania innej
infrastruktury  nie  naniesionej  na  mapę.  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać
przekopy  kontrolne  w  celu  dokładnej  lokalizacji  przebiegu  infrastruktury  i  doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie
projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod
nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z właścicielem infrastruktury. 

Inwestycja koliduje z istniejącą zielenią w granicach linii rozgraniczających teren inwestycji.
Zgodnie  z  art.  21.  ust.  2  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.
1363  z  późniejszymi  zmianami) do  usuwania  drzew  i  krzewów  znajdujących  się  na
nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjątkiem
drzew i  krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się
przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie oraz
opłat z tym związanych. Drzewa i krzewy ujęte w opracowaniu jako przeznaczone do wycinki
kolidują bezpośrednio z inwestycją i/lub zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowemu bądź mogą
w okresie swojej wegetacji powodować niszczenia nawierzchni drogi.

Wszystkie  prace  wykonywane  w  strefie  wzrostu  korzeni  powinny  być  prowadzone
z zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. Minimalna odległość prac
ziemnych mierzona od osi  pnia drzewa nie  powinna przekroczyć  dwukrotnego obwodu pnia
drzewa  mierzonego na wysokości 130 cm nad ziemią. W przypadku drzew o obwodzie poniżej
50 cm odległość ta powinna mieć minimum 100 cm. W momencie uszkodzenia korzeni należy
zabezpieczyć je przed mikroorganizmami powodującymi zakażenie. Uszkodzone korzenie należy
przyciąć  ostrym  narzędziem  równo  ze  ścianą  wykopu  i  zasmarować  preparatem  do
zabezpieczenia ran. W przypadku prac prowadzonych w okresie od kwietnia do października
korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem stosując np.: wilgotny torf, tkaninę jutową lub
maty słomiane, którymi okłada się ściany wykopu i od czasu do czasu polewa się wodą. Natomiast
w przypadku prac prowadzonych w okresie zimowym korzenie narażone na działanie niskich
temperatur chronić stosując słomiane maty lub równoważne rozwiązania.

Wpływ ciężkiego sprzętu  budowlanego na korzenie  znajdujące  się  bezpośrednio  pod
powierzchnią  gruntu  ograniczać  poprzez  stosowanie  tymczasowych  nawierzchni  z  płyt
betonowych  lub  kilkunastocentymetrowej  warstwy  żwirowo-piaskowej  ugniecionej  wałem.
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W przypadku możliwości wystąpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewów przez sprzęt
budowlany stosować obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie z art.  87a.  ust.  1.  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o  ochronie przyrody
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  2020 poz.  55) prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie,
z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się
w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 

Maszyny  i  narzędzia  przeznaczone  do  pielęgnacji  (m.  in.  obkaszarki,  kosy  i  piły
spalinowe) mogą używać jedynie osoby do tego uprawnione i  odpowiednio przeszkolone
w sposób zgodny z instrukcją i przeznaczeniem. Pracownik obsługujący maszyny i narzędzia
przeznaczone do pielęgnacji zieleni powinien być wyposażony w specjalną odzież ochronną
i środki ochrony osobistej (maski, okulary, słuchawki itp.).

W  razie  konieczności  przy  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  należy  przewidzieć
cięcia korekcyjne drzew,  polegające na usuwaniu gałęzi obumarłych lub nadłamanych oraz
cięcia formujące kształt korony drzewa zgodnie z art. 87a ust. 2  Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 55), który mówi:

„Prace  w  obrębie  korony  drzew  nie  mogą  prowadzić  do  usunięcia  gałęzi
w wymiarze  przekraczającym 30% korony,  która  rozwinęła  się  w całym okresie  rozwoju
drzewa, chyba, że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.”

6. Prawa autorskie

Opracowany  projekt  jest  utworem  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994 r.
o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych (tekst  jednolity:  Dz.  U.  2019  nr  1231)  i  jest
przedmiotem prawa autorskiego. Projektant jako twórca utworu posiada niezbywalne autorskie
prawa  osobiste  oraz  autorskie  prawa  majątkowe  z  wyłączeniem  pól  eksploatacji  objętych
umową  z  Zamawiającym.  Ochronie  prawnej  podlegają  w  szczególności  osobiste  prawa
autorskie Projektanta.

7. Informacje dla Wykonawcy robót

Roboty  powinny  być  prowadzone  w  oparciu  o  ostateczną  decyzję  zezwalającą
na  realizację  inwestycji  drogowej  oraz  projekt  budowlany  i  wykonawczy.  Niezależnie  od
stopnia dokładności i precyzji otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  dobrego  rezultatu  końcowego. Wszystkie
wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć
obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się
nieścisłości należy natychmiast powiadomić Projektanta.

Wykonawca robót budowlanych mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ochrony  znaków  geodezyjnych,  grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. 1999 nr 45 poz. 454 z późn. zm.) jest zobowiązany do zabezpieczenia
i/lub odtworzenia znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zachowując przepisy
ww. Rozporządzenia. 

Rysunki,  przedmiary robót,  specyfikacje  techniczne i  część  opisowa są dokumentami
wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na
rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach,  a  nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być  traktowane
tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji
należy  zgłosić  to  Projektantowi,  który  zobowiązany  będzie  do  pisemnego  rozstrzygnięcia
problemu.
 Roboty  w pasie  drogowym należy  prowadzić  w oparciu  o  zatwierdzoną  tymczasową
organizację  ruchu.  Projekt  stanowi  całość  razem z  kosztorysem,  przedmiarem i  specyfikacją
techniczną, projektem organizacji ruchu i projektami branżowymi. W trakcie prowadzenia robót
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ziemnych należy nie dopuścić do naruszenia naturalnego stanu gruntów poniżej posadowienia
obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany gruntu).
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