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1. DANE OGÓLNE 

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

„Spotkajmy się na podwórku” - rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej 

Huty – os. Ogrodowe. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr: 140, obręb nh-47, jedn. ewid. Nowa 

Huta, Kraków. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

GMINA MIEJSKA KRAKÓW – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE 
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a) Mapa sytuacyjno-wysokościowa; 

b) Projekt koncepcyjny; 

c) Wizja lokalna w terenie; 

d) Obowiązujące rozporządzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania dróg i ulic; 

e) Opinia geotechniczna; 

 

3. ZAKRES  I CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej dla 

projektu rewitalizacji wnętrz kwartałów na os. Ogrodowym. 

Zakres opracowanie obejmuje: 

− rozbiórkę istniejących nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową; 

− rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm wraz z 

podbudową; 

− rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt ażurowych betonowych wraz z 

podbudową; 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni i podbudowy jezdni dróg wewnętrznych; 

− rozbiórkę krawężników; 

− rozbiórkę obrzeży; 

− korytowanie wykonywane na całej szerokości nowoprojektowanych ciągów 

pieszych i utwardzeń terenu; 
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− wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej Holland wraz 

z podbudową; 

− wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych 30x30 oraz 50x50 wraz z 

podbudową; 

− wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki Behaton pochodzącej z rozbiórki 

wraz z podbudową; 

− wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej Holland wraz 

z podbudową; 

− wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową; 

− wykonanie obrzeży betonowych; 

− wykonanie krawężników betonowych; 

− wykonanie pasów medialnych. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Osiedle Ogrodowe to obszar o powierzchni ok. 5,25ha. Granicą niniejszego 

opracowania została objęta część osiedla Ogrodowego o powierzchni ok. 1ha. Inwestycja 

położona jest w Krakowie w Nowej Hucie, na działce nr ewid. 140, obręb ewid. NH-47, jedn. 

ewid. Nowa Huta. Obszar opracowania składa się z 2 wnętrz, podzielonych obiektami 

kubaturowymi. 

 Granice inwestycji stanowią elewacje bloków: 

 część południowa: kwartał pomiędzy budynkami mieszkaniowymi 

wielorodzinnymi nr 12, 13, 14 i 17, z zakresu którego wyjęto powierzchnię 

budynku mieszkaniowego wielkorodzinnego nr 16 i powierzchnię budynku 

garażowego, 

 część północna: kwartał pomiędzy budynkami mieszkaniowymi 

wielkorodzinnymi nr 2, 5, 15 i 14, z zakresu którego wyjęto obszar 

Przedszkola Samorządowego nr 94, budynek mieszkaniowy wielorodzinny nr 

1 i 4, oraz budynek garażowy wraz z wjazdem do części podziemnej. 

Drogi wewnętrzne wraz z miejscami postojowymi oraz chodniki znajdujące się na 

terenie opracowania są w zróżnicowanym stanie technicznym i wykonane są z różnych 

materiałów, co wprowadza nieład przestrzenny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc 

postojowych samochody parkowane są w miejscach do tego nieprzeznaczonych, tj. wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych, na chodnikach oraz na terenach zielonych, co sprawia, że 
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przestrzeń jest niefunkcjonalna, a poruszanie się pieszych jest mocno utrudnione. 

Część nawierzchni utwardzonych poddana była remontowi, gdzie materiały 

wykończeniowe w tych obszarach zostały ujednolicone. 

 

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

Warunki gruntowe - podłoże przedmiotowej działki zbudowane jest ze 

średniozagęszczonego piasku średniego miejscami zaglinionego, przykrytego nasypem oraz 

utworami spoistymi - glina pylasta w stanie twardoplastycznym. Zarówno utwory piaszczyste 

jak i spoiste stanowią nośne podłoże gruntowe. 

Warunki wodne – w okresie wykonywania otworów badawczych nie nawiercono 

zwierciadła wód gruntowych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych warunki gruntowo-wodne podłoża należy zaliczyć do 

warunków prostych, natomiast projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do pierwszej 

kategorii geotechnicznej. 

 

6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Przewiduje się przeprowadzenie remontu/przebudowy istniejących nawierzchni 

utwardzonych, tj. dróg wewnętrznych oraz pozostałych utwardzeń w postaci chodników, 

placyków przy wiatach śmietnikowych i miejscach do siedzenia. 

Geometria istniejącego układu dróg wewnętrznych pozostaje jak w stanie istniejącym. 

Dla potrzeb przedmiotowego opracowania drogi wewnętrzne podzielono na odcinki A do F. 

Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu 

nawierzchni utwardzonych wraz z ewentualnym dostosowaniem parametrów użytkowych i 

technicznych oraz ujednoliceniem warstwy wierzchniej poszczególnych rodzajów utwardzeń. 

W ramach planowanych działań zamierza się: 

− budowę i przebudowę ciągów pieszych o nawierzchni z płyt betonowych; 

− przebudowę utwardzeń terenu o nawierzchni z trylinki; 

− budowę i przebudowę utwardzeń terenu o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej; 

− remont istniejących ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej; 
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− remont nawierzchni dróg wewnętrznych: wykonanie nowej nawierzchni 

z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z podbudową; 

− regulacje wysokościową wpustów deszczowych do poziomu projektowanej 

nawierzchni.  

Dokładne wymiary oraz pozostałe szczegóły rozwiązania sytuacyjnego przedstawia 

rysunek planu sytuacyjnego w skali 1:500. 

 

7. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE 

Utrzymano istniejące rozwiązanie wysokościowe. Pochylenia podłużne dróg 

wewnętrznych wynoszą od 0.2% do 3% (jak w stanie istniejącym). Projektowane pochylenia 

podłużne na ciągach pieszych nie będą przekraczały 5%. 

 

8. PRZEKROJE POPRZECZNE 

Projektowane chodniki posiadają zmienną szerokość od ok. 1.0 do 6.5m. Wszystkie 

projektowane chodniki będą posiadały pochylenie jednostronne o wartości 2%. 

Chodniki o nawierzchni z kostki i płyt betonowych obramowane zostaną opornikiem 

betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15. 

 Projektowane drogi wewnętrzne posiadają zmienną szerokość od 3.0 do 4.5m i 

pochylenie jednostronne skierowane w stronę urządzeń odwadniających. Drogi wewnętrzne 

obramowano krawężnikiem betonowym 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i 

ławie z betonu C12/15. Odsłonięcie krawężnika zostanie dostosowane wysokościowo do 

projektowanych nawierzchni: 

− krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm wyniesiony na pełną wysokość 

h=12cm zostanie zastosowany w miejscach, gdzie nie przewiduje się lub 

ogranicza się możliwość wjazdu kołami samochodów, 

− krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm wyniesiony na wysokość h=4cm 

zostanie zastosowany w miejscach, gdzie przewiduje się możliwość wjazdu 

kołami samochodów, 

− krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm wyniesiony na wysokość h=2cm 

zostanie zastosowany w miejscach, gdzie następuje połączenie ciągu 

pieszego z jezdnią w celu umożliwienia pieszym przekroczenia lub wejścia na 

jezdnię drogi osiedlowej. 
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Szczegóły przekrojów poprzecznych przedstawiają rysunki przekrojów typowych 

w skali 1:50. 

 

9. ODWODNIENIE 

Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane zostało przez zaprojektowanie 

odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych jezdni dróg wewnętrznych oraz innych 

nawierzchni utwardzonych. Wody opadowe z jezdni oraz z powierzchni utwardzonych 

przylegających do niej odprowadzane będą do istniejącej urządzeń odwadniających jak 

w stanie istniejącym. Nie przewiduję się wykonania dodatkowych urządzeń. Należy wykonać 

regulację wysokościową istniejących wpustów deszczowych. 

Wody opadowe z pozostałych powierzchni utwardzonych odprowadzone będą 

w przyległy teren zielony. 

 

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

N1: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ KR1 i G3 

− 4cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego; 

− 4cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego; 

− 20cm – w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana - kr. łam. 

0/31.5mm stab. mech.; 

− 22cm – w-wa mrozoochronna: mieszanka związana cementem klasy C1.5/2, 

E2≥80MPa. 

Razem: 51 cm 

Grubość wymagana ze względu na mrozoodporność dla G3 i KR1 wynosi 50 cm. 

 

N2: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 50x50cm 

− 7cm – płyta betonowa szara wym. 50x50 cm; 

− 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

− 15cm – w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana - kr. łam. 

0/31.5mm stab. mech.; 

− 15cm – w-wa wzmacniając: mieszanka niezwiązana o CBR>=25% - kr. łam. 0/63 

stab. mech. 

Razem: 40 cm 
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N3: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ TYPU 

HOLLAND 

− 8cm – kostka brukowa betonowa Holland; 

− 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

− 20cm – w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana - kr. łam. 

0/31.5mm stab. mech.; 

− 22cm – w-wa mrozoochronna: mieszanka związana cementem klasy C1.5/2, 

E2≥80MPa. 

Razem: 51 cm 

 

N4: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z TRYLINKI 

− 12cm – płyty drogowe typu trylinka; 

− 5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

− 14cm – w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana - kr. łam. 

0/31.5mm stab. mech.; 

− 20cm – w-wa mrozoochronna: mieszanka związana cementem klasy C1.5/2, 

E2≥80MPa. 

Razem: 51 cm 

N5: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 30x30cm 

− 8cm – płyta betonowa szara wym. 30x30 cm; 

− 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

− 15cm – w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana - kr. łam. 

0/31.5mm stab. mech.; 

− 15cm – w-wa wzmacniając: mieszanka niezwiązana o CBR>=25% - kr. łam. 0/63 

stab. mech. 

Razem: 41 cm 

 

N6: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PASÓW MEDIALNYCH 

− 8cm – kostka brukowa betonowa integracyjna; 

− 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

− 15cm – w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana - kr. łam. 

0/31.5mm stab. mech.; 
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− 15cm – w-wa wzmacniając: mieszanka niezwiązana o CBR>=25% - kr. łam. 0/63 

stab. mech. 

Razem: 41 cm 

 

N7: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ TYPU 

BEHATON – REGULACJA WYSOKOŚCIOWA 

− 8cm – kostka brukowa betonowa Behaton z rozbiórki; 

− 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

Razem: 11 cm 

 

N8: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ TYPU 

BEHATON – KOSTKA Z ROZBIÓRKI 

− 8cm – kostka brukowa betonowa Behaton z rozbiórki; 

− 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

− 15cm – w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana - kr. łam. 

0/31.5mm stab. mech.; 

− 15cm – w-wa wzmacniając: mieszanka niezwiązana o CBR>=25% - kr. łam. 0/63 

stab. mech. 

Razem: 41 cm 

 

N8: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ TYPU 

HOLLAND – KOSTKA Z ROZBIÓRKI 

− 8cm – kostka brukowa betonowa Holland z rozbiórki; 

− 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

− 15cm – w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana - kr. łam. 

0/31.5mm stab. mech.; 

− 15cm – w-wa wzmacniając: mieszanka niezwiązana o CBR>=25% - kr. łam. 0/63 

stab. mech. 

Razem: 41 cm 

 

11. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Do wykonania przewidziano: 

− rozbiórkę istniejących nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową; 
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− rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm wraz z 

podbudową; 

− rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt ażurowych betonowych wraz z 

podbudową; 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni i podbudowy jezdni dróg wewnętrznych; 

− rozbiórkę krawężników; 

− rozbiórkę obrzeży. 

 

12. ROBOTY ZIEMNE 

Do wykonania przewidziano: 

• wykopy pod ławy betonowe krawężników i obrzeży; 

• wykopy pod konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników i innych utwardzeń terenu. 

 

13. UZBROJENIE TERENU 

Lokalizację urządzeń uzbrojenia terenu przedstawia mapa sytuacyjno-wysokościowa. 

Przed przystąpieniem do robót należy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizować  

istniejący przebieg i głębokość urządzeń infrastruktury obcej, która mogłaby kolidować 

lub zostać uszkodzona w trakcie prowadzonych prac i ustalić  rzeczywistą  głębokość 

jej posadowienia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

przed przystąpieniem do robót, należy powiadomić Inwestora/Projektanta w celu podjęcia 

decyzji do dalszego postępowania. Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy urządzeń 

uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem warunków wydanych przez 

administratorów poszczególnych sieci lub w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

W przypadku odkopania urządzeń obcych należy przed kontynuowaniem prac, odpowiednio 

je zabezpieczyć. 

 

14. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków życia i zdrowia 

mieszkańców. 

Projektowane elementy nie wymagają zasilania w bieżącą wodę. 

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu ilości 
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odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. Jedynie 

podczas realizacji inwestycji możliwy jest wzrost hałasu, wibracji, odpadów oraz emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakże będzie to miało charakter 

przede wszystkim krótkotrwały i odwracalny. 

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakłóceń elektromagnetycznych 

ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierząt. 

W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia dla gleby, wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

 

15. INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBÓT 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie. Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność 

projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy 

natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są 

dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte 

na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie 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. 
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