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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja. 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Program budowy chodników” w 

wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. 

1.2. Inwestor. 

Gmina Miejska Krakow- Pl. Wszytskich Swietych 3-4, Krakow 31-004 

 

1.3. Biuro projektowe. 

Firma Usługowo – Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita 

31-764 Kraków, ul. Wielkie Pola 7 

  

1.4. Podstawa opracowania. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

ustawami i rozporządzeniami, w szczególności: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1129). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 

130 poz. 1389). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).   

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 
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6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 2126 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202). 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945). 

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 ze zm.). 

11. Uchwała NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 

2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

12. Zgodnie z Ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego odpowiedniego dla każdej z lokalizacji.  

 

Do tego podstawą opracowania jest także: 

- zlecenie Inwestora, 

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 
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1.5. Zakres  opracowania – branża drogowa. 

-Opracowaniem objeto budowe nowoprojektowanego chodnika zlokalizowanego 

przy krawedzi Ul Siarczanogórskiej, od ul. Myślenickiej az do zakretu na ul Podhalnej.. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci krakow w  Woj. Malopolskim w 

ramach zadania „Program Budowy Chodnika”  

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ewid.: 242/1 oraz 28/2 

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane  w 

istniejacym pasie dorgowym drogi powiatowej. 

W przypadku wyjscia poza istniejacy pas drogowy wykonawca uzyska wszelkie umowy, 

decyzje, i uzgodnienia oraz wszelkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace 

wejscie w teren na wlasny koszt. 

Parametry technichze Istniejacej drogi gminnej: 

Kategoria Drogi: publiczna 

Klasa Drogi: D 

Przekroj: Uliczny, drogowy 

Kategoria Ruchu: KR3 

Predkosc dopuszczalna: 40 km/h 

Szerokosc Jezdni: 5,0-7m 

Szerokosc Poboczy: 0.75-1.3m 

Droga zlokalizowana na terenie zabudowanym. 

 

2.2. Ukształtowanie wysokościowe terenu. 

Inwestycja znajduje się w terenie płaskim o rzędnych od 253.33 m n.p.m. do 

255,57 m n.p.m 

 

 

. 
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2.3. Obiekty i urządzenia stałe.  

Na terenie inwestycji znajdują się obiekty i urządzenia stałe, takie jak szkola 

podstawowa nr 43,  znaki drogowe oraz slupy do oswietlenia drogowego. 

 

2.4. Istniejące uzbrojenie terenu. 

W pasie drogowym ulicy Siarczanogórskiej  występuje następujące uzbrojenie 

terenu:  

- sieć gazowa, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć elektroenergetyczna, 

- kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

 

3. STAN PROJEKTOWANY. 

3.1. Sytuacja Ul Siarczanogórskiej 

-W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac przebudowe odcinka drogi 

gminnej- ul Siarczanogórskiej, polegajac w szczegolnosci na: 

-Buldowie chodnika o naweirzchni betonowej kostki brukowej bezfazowej o 

szerokosci 2m, szerokosc bez kraweznikowa. 

-Przebudowe ul Siarczanogórskiej by ustalić jednolitą szerokość jezdni. 

-Budowa scieku  przykraweznikowego z dwoch rzedow betonowej kostki 

brukowej 

-Budowie odwodnienia wraz z odporowadzaniem wod do odbiornika 

-Przebudowie i ew. Budowie zjazdow indiwidualnych i publicznych 

-Rozwiazanie geometrii skrzyzowan z drogami publicznymi 

- chodnik wyznaczony krawężnikiem betonowym 20x30 cm na wysokosc 12 cm 

od krawedzi jezdni 14 cm od wysokosci scieku. 

- zjazdy wyznaczony krawężnikiem betonowym 20x30 cm na wysokosc 2 cm od 

krawedzi jezdni 4 cm od wysokosci scieku. 

-przebudowa kolidujacych zbrojen 
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-budowa oswietlenia w razie potrzeby doswietlenia ulicy, chodnika, przejscia dla 

pieszych 

- odwodnienie: powierzchniowo-kanalowo; Woda z elementow projektowanych, 

poprzez ukształtowane spadkow poprzecznych, spływa na przyległą jezdnie drogi, 

gdzie przez istniejace kratki przykraweznikowe  przechodzi do kanalizacji deszczowej.  

 

 

3.2. Rozwiązanie wysokościowe. 

Spadki podłużne są zgodne z istniejącą niweletą terenu. Natomiast spadek 

poprzeczny projektuje się jako jednostronny 2,00%.   

 

3.3. Konstrukcja nawierzchni. 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni - zgodnie z programem 

funkcjonalno - użytkowym oraz projektem koncepcyjnym:  

 

3.4. Szczegóły konstrukcyjne. 

Szczegół (1), obramowanie jezdni przy chodniku - krawężnik betonowy wtopiony 

20x30 cm, z odkryciem h = 12 cm nad jezdnia 14cm nad sciekiem, 

Szczegół (4), obramowanie jezdni przy zjazdach – krawężnik betonowy wtopiony 

20x30 cm, z odkryciem h = 2 cm nad jezdnia a 4cm nad sciekiem, 

 

4. ODWODNIENIE. 

Odwodnienie ulic odbywać się będzie powierzchniowo-kanalowo: Woda z 

elementow projektowanych, poprzez ukształtowane spadkow poprzecznych, spływa na 

przyległą jezdnie drogi, gdzie przez istniejace kratki przykraweznikowe  przechodzi do 

kanalizacji deszczowej.  

 

5. UZBROJENIE TERENU. 

Projekt Budowy Chodnika na Ul Siarczanogórskiej, przewiduje również 

przebudowę odwodnienia, drogi i kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego.  
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Wszystkie te elementy będą przedmiotem odrębnych opracowań branżowych.  

 

7. ORGANIZACJA RUCHU. 

Projekt organizacji ruchu będzie stanowił odrębne opracowanie branżowe, oraz 

będzie przedmiotem opinii i uzgodnień w odpowiednich instytucjach (ZDMK, MIR).  

 

8. UWAGI. 

 

Opracował(a): 

 

 


