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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branży drogowej dla inwestycji pn.: 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ - ULICY RYBNEJ - POLEGAJĄCA NA BUDOWIE 
POBOCZA GRUNTOWEGO ULEPSZONEGO Z KRUSZYWA NA DZIAŁCE NR 162/7, OBR. 0023, 
JEDN. EWID 126102_9 KROWODRZA W KRAKOWIE. 
 

1.2  Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

-zlecenie inwestora 

-wizja w terenie 

-aktualne normy i przepisy budowlane 

-mapa z zaktualizowanym uzbrojeniem 

- decyzje od organów administracyjnych 

- MPZP - UCHWAŁA NR XVI/177/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

"PRZEGORZAŁY - DOLINA WISŁY" 

1.3 Inwestor 

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie 31-004, 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4 reprezentowana przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie z siedzibą  

 przy ul.Reymonta 20, 30-059 Kraków 

 

1.4  Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej publicznej (ul. Rybnej) 

w Krakowie polegająca na budowie pobocza gruntowego ulepszonego o nawierzchni 

z kruszywa na działce ewidencyjnej nr 162/7, obr. 0023, jedn. ewid 126102_9 Krowodrza 

w Krakowie. 

 

Zakres projektu obejmuje:  

 Budowa pobocza gruntowego ulepszonego o nawierzchni z kruszywa; pobocze 

jednostronne przy wschodniej krawędzi jezdni, szerokość 2,5 m 

 Budowa obniżonego krawężnika betonowego wym. 15x30 cm ułożonego na płask 

na połączeniu istniejącej jezdni z projektowanym poboczem, 
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1.5 Stan istniejący 

Opis stanu istniejącego: 

 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w zachodniej części miasta 

Krakowa w dzielnicy nr VII Zwierzyniec, obejmuje drogę gminną publiczną ulicę Rybną. 

Teren objęty jest MPZP. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako: 

 7KDD – Tereny przeznaczone pod trasy komunikacyjne - drogi publiczne 

klasy dojazdowej 

 

W stanie istniejącym droga gminna publiczna ul. Rybna w rejonie objętym 

opracowaniem jest drogą dwukierunkową jednojezdniową. Posiada jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej o szerokości w przedziale: 5,6 – 6,0 m. Jezdnia nie jest ograniczona 

krawężnikami, droga nie posiada chodników, ani poboczy. Spadek poprzeczny jezdni 

jednostronny w kierunku zachodnim. Na odcinku objętym opracowaniem droga 

poprowadzona jest w planie prosto. Teren przyległy do drogi pokryty jest zielenią niską 

oraz nielicznymi drzewami. Projektowana przebudowa drogi nie koliduje z istniejącym 

zadrzewieniem.  

W stanie istniejącym w rejonie inwestycji występuje uzbrojenie terenu – 

infrastruktura podziemna oraz sieci nadziemne: sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej 

oraz ogólnospławnej, siec wodociągowa, sieć elektroenergetyczna doziemna niskiego 

oraz średniego napięcia, siec teletechniczna nadziemna.  

 

1.6 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w mieście 

Krakówna działce ewidencyjnej numer: 162/7, obręb 0023 jednostka ewidencyjna 

126102_9 

1.7 Zakres inwestycji objętych niniejszym projektem, układ przestrzenny 

Roboty drogowe w zakresie: 

 

 Budowa pobocza gruntowego ulepszonego o nawierzchni z kruszywa; pobocze 

jednostronne przy wschodniej krawędzi jezdni, szerokość 2,5 m 

 Budowa obniżonego krawężnika betonowego wym. 15x30 cm ułożonego na płask 

na połączeniu istniejącej jezdni z projektowanym poboczem 

1.8 Akty prawne oraz warunki techniczne stanowiące podstawę do 

projektowania 

-Normy i literatura techniczna z zakresu objętego niniejszym opracowaniem, 

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych -Warszawa 2014 r., 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 
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2. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA TERENOWO - 

KOMUNIKACYJNE 

2.1. Użytkowanie terenu 

Na terenie objętym inwestycją nie występują drogi publiczne. Droga objęta 

opracowaniem (ulica Rybna) krzyżuje się z DW780 (ul. Księcia Józefa) oraz łączą się 

z nią drogi wewnętrzne. Projektowana przebudowa nie zmienia układu istniejącej sieci 

drogowej. 

2.2. Istniejąca zabudowa 

 

Projektowana przebudowa drogi polegająca na budowie pobocza nie koliduje 

obiektami budowlanymi, budynkami, ogrodzeniami. 

3. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

DROGOWYCH 

3.1.  Budowa pobocza 

 

 W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi gminnej 

publicznej polegającej na budowie jednostronnego pobocza gruntowego ulepszonego (od 

strony wschodniej) o szerokości 2,50 m o nawierzchni z kruszywa. Projekt nie zakłada 

ingerencji w istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni.  

 Pobocze zaprojektowano na długości 45 m w odcinkach (17m + 17m + 11m) 

zakończonych skosem 1:1. Zachowano odległość projektowanych nawierzchni od 

istniejących drzew min. 2 m. 
Odwodnienie pobocza będzie możliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadków 

podłużnych oraz poprzecznych. Zaprojektowane zostały pochylenia podłużne zgodne 

z istniejącym pochyleniem podłużnym drogi oraz poprzeczne o wartości 2% w kierunku 

jezdni umożliwiające grawitacyjny spływ wody opadowej na tereny 

zielone/nieutwardzone.  

W związku z projektowaną przebudową, nie dojdzie do zalewania działek sąsiednich. 

 

3.2. Budowa krawężnika 

Na całej długości opracowania, tj. 70.83 m, na połączeniu istniejącej jezdni 

i projektowanego pobocza zaprojektowano ułożenie krawężnika betonowego o wym. 

15x 30 cm obniżonego „+0cm” ułożonego na płask. Krawężnik ułożony na ławie 

betonowej z oporem wyk. z betonu C12/15 oraz na podsypce cem.-piask. 1:4 o grubości 

5cm – zgodnie z detalem rysunkowym. 
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4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH 

OBIEKTÓW 

4.1  Parametry techniczne 

 

Konstrukcję warstw nawierzchni  zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, 

warunki gruntowe oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie 

mogą być użyte do ich budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą 

teorię układów warstwowych.  

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

 

Konstrukcja pobocza – ( Typ „N1’) 

 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm    gr. 20 cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm  gr. 20 cm                                             

 

RAZEM:                              40 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni trawiastej – odtworzenie po wykonaniu robót ( Typ „N2’) 

 

- Warstwa humusu, obsiew trawą                                                                           gr. 10cm 

- grunt rodzimy 

 

RAZEM:                       10 cm 

 

4.2 Stateczność skarp i nośność podłoża 

 

 Podłoże gruntowe, stanowiące podłoże pod konstrukcję nawierzchni, powinno 

charakteryzować się następującymi parametrami: 

- E2≥80 MPa, Is≥1,00, 

4.3 Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni. Roboty ziemne należy wykonywać w porze bezdeszczowej. 

4.4 Obiekty inżynierskie 

 

Na obszarze inwestycji nie znajdują się żadne obiekty inżynierskie. Nie projektuje się nowych 

obiektów inżynierskich w ramach inwestycji. 
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5. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, pod 

kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

2. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót. 

3. Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały 

dobrane jako przykładowe i dostosowane do projektu. Należy stosować materiały 

wymienione lub równoważne zamienniki o parametrach nie gorszych niż zaproponowane, po 

uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiającego. 

4. Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz 

warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 

6. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

 

Plansza orientacyjna, skala 1:10 000 DB-00 

Plansza drogowa skala 1: 500 DB-01 

Przekroje konstrukcyjny poprzeczny A-A skala 1: 25 DB-02 

 

 

Opracował: 

   mgr inż. Piotr Frosztęga 

 

 

 

 

Sprawdził: 

   mgr inż. Jarosław Śliwa 


