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"Rozbudowa ul. Gustawa Morcinka  

wraz z rozbudową pętli autobusowej." 

 

 

Opis techniczny 

do projektu budowlanego branży drogowej 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

 

Projekt branży drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Gustawa Morcinka wraz z 

rozbudową pętli autobusowej." opracowano na podstawie umowy o zastępstwo inwestycyjne 

realizacji inwestycji drogowej znak 1376/ZIKiT/2017 wraz z Aneksem nr 1 do umowy; 

Wnioskodawcą dla przedmiotowego zadania jest Prezydent Miasta Krakowa – Plac 

Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków. 

  Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na 

który składają się rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe, konstrukcyjne projektowanej drogi 

oraz analizy widoczności i przejezdności. 
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2. Dane wyjściowe 

 

• Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej znak 

1376/ZIKiT/2017 wraz z Aneksem nr 1 do umowy; 

• Opinia do koncepcji obsługi komunikacyjnej dla przedmiotowej inwestycji znak 

RW.460.3.107.2021 z dnia 02.07.2021r. 

• Mapa sytuacyjno–wysokościowa; 

• Dokumentacja fotograficzna; 

• Wizja w terenie; 

 

 

3. Stan istniejący 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Krakowa, w 

dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okolicy osiedla zlokalizowanego przy ul. Gustawa 

Morcinka. W chwili obecnej na przedmiotowym obszarze zlokalizowane są tereny mieszkaniowe 

oraz przemysłowe.  

Istniejąca ul. Gustawa Morcinka posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 

ok 7m. Na odcinku do istniejącego przejścia dla pieszych ul. Gustawa Morcinka wyposażona 

jest w jednostronny chodnik, na dalszym odcinku w pobocze biutmiczne.  

Droga prowadząca do istniejącej zabudowy (po północnej stronie ul. Gustawa Morcinka 

ma szerokość ok 10m i nawierzchnię bitumiczną. Istniejąca pętla autobusowa ma szerokość ok 

5m i nawierzchnię bitumiczną.  

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest podziemne i naziemne uzbrojenie 

terenu takie jak: oświetlenie, sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne, wodociągi, 

gazociągi, kanalizacja ogólnospławna. 

 

4. Stan projektowany  

4.1. Sytuacja 

Zaprojektowano rozbudowę ulicy Gustawa Morcinka oraz pętli autobusowej.  

Ulica Gustawa Morcinka to droga gminna klasy Z (zbiorcza). Rozbudowę ulicy 

zaprojektowano na odcinku ok. 160m. Pasy ruchu zaprojektowano o szerokości 3.25m 

Zaprojektowano pas do lewoskrętu w drogę prowadzącą do istniejącej i projektowanej 

zabudowy. Projektowany pas do lewoskrętu będzie miał długość 50m oraz 30m odcinek 

zmiany pasa ruchu. Na dalszym odcinku ul. Gustawa Morcinka zaprojektowano przejście dla 
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pieszych o szerokości 4.0m z wyspą azylu. Po obydwu stronach ulicy zaprojektowano 

chodniki o szerokości 2.20m. 

Pętle autobusową zaprojektowano jako dwukierunkową o szerokości 10.0m (dwie zatoki 

autobusowe o szerokości 3.0m oraz przejazd o szerokości 4.0m). Przy zatokach 

autobusowych zaprojektowano perony przystankowe o szerokości 3.0m. 

Fragment drogi prowadzącej do istniejącej i projektowanej zabudowy zaprojektowano o 

zmiennej szerokości od 7.0m przy wyjeździe z pętli autobusowej do 6.0m na jej dalszym 

odcinku. Na drodze tej zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych o szerokości 4.0m. 

Droga ta będzie posiadać obustronne chodniki o szerokości 2.20m. Na skrzyżowaniu z ul. 

Gustawa Morcinka zaprojektowano poszerzenia łuku. 

Przecięcia krawędzi projektowanego układu drogowego wyokrąglono łukami kołowymi o 

promieniach: R=6.0m, R=8.0m, R=10.0m, R=16.0m i R=20.0m. 

Na placu pomiędzy ul. Gustawa Morcinka, drogą prowadzącą do istniejącej i 

projektowanej zabudowy a pętlą autobusową zaprojektowano ciągi piesze, zieleń oraz wiatę 

rowerową na minimum 10 stanowisk. 

 

 

4.2. Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanych dróg dostosowano do rzędnych 

wysokościowych istniejącego terenu. Spadek podłużny ul. Gustawa Morcinka ukształtowano 

o wartości 0.5%. Spadek podłużny drogi prowadzącej do istniejącej i projektowanej 

zabudowy ukształtowano o wartościach 2.0% oraz 2.1%.  Spadek podłużny na pętli 

autobusowej ukształtowano o wartościach 1.0% oraz 1.3%. 

Załamania niwelety na drodze wewnętrznej oraz pętli autobusowej wyokrąglono łukami 

pionowymi o promieniach R=300m oraz R=500m. 

W przekroju poprzecznym ulicy Gustawa Morcinka oraz drogi prowadzącej do istniejącej 

i projektowanej zabudowy zastosowano spadek daszkowy o wartości 2.0%. Chodniki 

ukształtowano w spadku poprzecznym o wartości 2.0% w kierunku jezdni. Na pętli 

autobusowej ukształtowano spadek jednostronny zmienny od -2.0% do 2.0%. 

Zastosowano krawężniki o odkryciu h:12cm. Na przejściach dla pieszych zaprojektowano 

odkrycia krawężników h:2cm, na zjazdach h:4cm. Przy zatokach autobusowych 

zaprojektowano krawężniki peronowe o odkryciu h:16cm. 
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4.3. Odwodnienie 

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe za pomocą spadków podłużnych i 

poprzecznych do projektowanych wpustów wodościekowych. 

 

4.4. Konstrukcja nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

1. NAWIERZCHNIA NA JEZDNI 

5cm warstwa ścieralna z AC 11S wg WT2 

6cm warstwa wiążąca AC 16W wg WT2 

7cm podbudowa AC22P wg WT2 

25cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63mm, 

15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63mm, 

25cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem, 

83cm RAZEM 

 

2. NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH 

8cm kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa, 

3cm podsypka cementowo -piaskowa 1:3, 

29cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63mm, 

40cm – RAZEM 

 

2a. NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH PRZEZ CHODNIK  

8cm kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa, 

3cm podsypka cementowo -piaskowa 1:3, 

25cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63mm, 

15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63mm, 
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25cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem, 

76cm RAZEM 

 

5. NAWIERZCHNIA PĘTLI AUTOBUSOWEJ I POSZERZENIACH ŁUKU 

22cm - beton cementowy C35/45 szczotkowany wodo i olejoodporny z plastyfikatorem, 

dylatowany i dyblowany, zbrojony siatką DN8mm w rozstawie 8x8cm 

15cm - podbudowa z betonu cementowego C9/10 

25cm  - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63mm, 

25cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem, 

87cm RAZEM 

 

Zaprojektowano następujące elementy drogowe:  

- krawężnik 20/25 kamienny na  ławie betonowej z betonu C12/15 z dwoma rzędami kostki 

kamiennej; 

- krawężnik 20/25 kamienny na  ławie betonowej z betonu C12/15; 

- obrzeże betonowe 8/30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem; 

- krawężnik peronowy typu "Kassel Kerb" kamienny (granitowy) o wyniesieniu h:16cm ławie 

betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm. 

Minimalnych ław betonowych zostaną określone w projekcie wykonawczym. Należy stosować 

krawężniki kamienne z zaokrągloną / sfrezowaną krawędzią najazdową. 

Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować lokalne warunki gruntowe  

i dostosować do nich przyjęte konstrukcje nawierzchni. 

Układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno być poprzedzone sprawdzeniem 

nośności podłoża. W przypadku stwierdzenia słabego podłoża gruntowego należy go 

doprowadzić do grupy nośności G1. 
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5. Uwagi końcowe. 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

• Projekt wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst jednolity  

z dnia 29.01.2016r Dz. U. poz. 124. 

• Po wykorytowaniu, należy sprawdzić nośność podłoża, w przypadku braku nośności 

należy doprowadzić do wymaganej normowo nośności podłoża 

•  Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni należy zdjąć warstwę gleby, 

• Podłoże pod nawierzchnię należy zagęścić zgodnie z normą "Roboty ziemne".  

• Bezwzględnie przy wykonywaniu robót ziemnych nie wolno dopuścić do zawilgocenia 

podłoża w miejscach występowania gruntów pylastych. 

• Nasypy należy wykonywać z gruntów zagęszczalnych. 

• Wszystkie materiały powinny odznaczać się właściwościami mrozoodpornymi 
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ORIENTACJA 

 

OBSZAR PLANOWANEJ 
INWESTYCJI 


