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      Opis 

do projektu: „Budowa drogi publicznej klasy dojazdowej 

przebiegającej w śladzie odcinka drogi wewnętrznej ul. Złocieniowej      

w Krakowie ”. 

 
 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

 Projekt opracowano na zlecenie firmy Rad-Bud sp. z o.o. Nieruchomości sp.k.       

z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 309, 25-801 Kielce. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu budowy drogi publicznej klasy 

dojazdowej przebiegającej w śladzie odcinka drogi wewnętrznej ul. Złocieniowej, 

budową chodnika po wschodniej stronie drogi, budową pobocza umocnionego po 

stronie zachodniej, przebudową istniejących zjazdów indywidualnych oraz budową 

kanalizacji opadowej. 

 

2. Dane wyjściowe 

 

- podkład sytuacyjno wysokościowy 

- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 

„Płaszów – Rybitwy”  - Uchwała nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 

21.11.2013r.. 

- wizja w terenie 

 

3. Stan istniejący 

 

 Ulica Złocieniowa na przedmiotowym odcinku posiada w stanie istniejącym 

nawierzchnię bitumiczną o nierównomiernych krawędziach szerokości zmiennej 

wahającej się od 4,00 ÷ 5,00m plus pobocza ziemne po stronie zachodniej i wschodniej 

szerokości od 1,10÷1,50m. Po stronie zachodniej i wschodniej ul. Złocieniowej 

usytuowane są po trzy zjazdy indywidualne. W rejonie planowanej inwestycji występuje 

zabudowa lużna po obu stronach drogi. Wzdłuż ul. Złocieniowej przebiegają sieci: 
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gazownicza, energetyczna, teletechniczna naziemna, wodociągowa, oświetleniowa oraz 

ciepłownicza.  

 

4. Stan projektowany 

4.1. Sytuacja 

 

 Z uwagi na zły stan istniejącej nawierzchni (liczne spękania)  na przedmiotowym 

odcinku zaplanowano rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową. 

Projektuje się budowę nowej nawierzchni wraz z podbudową szerokości 5,00m 

obramowaną krawężnikiem granitowym o wym. 20/30cm w zakresach budowy na 

odcinku długości 89,30m. Po stronie zachodniej zaprojektowano pobocze umocnione 

szerokości 0,75m, a po stronie wschodniej chodnik szerokości 2,20m. Zaplanowano 

budowę 5 zjazdów indywidualnych w skosach 1:1 szerokości 3,00m oraz 1 zjazd 

indywidualny szerokości 5,00m z wyokrągleniem krawężników łukami poziomymi            

o promieniach R=7,5 i R=5,5m. Projektowana ul. Złocieniowa w planie posiada dwa 

załomy w lewo o kątach zwrotu wynoszących kolejno 0,78g i 0,41g. 

 

4.2. Rozwiązanie wysokościowe. 

 

 Rzędne niwelety budowanego odcinka drogi publicznej ul. Złocieniowej zostały 

ściśle dowiązane do istniejących rzędnych na zakresach robót. Na początku zakresu do 

istniejących rzędnych wynoszących 203,35, a na końcu zakresu do istniejących 

rzędnych włączenia do skrzyżowania z ul. Agatową wynoszącą 202,32m.n.p.m. 

Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny jezdni wynoszący 2,0% w stronę 

spływu wód opadowych (strona wschodnia). Projektowane spadki podłużne jezdni 

wahają się od 0,8 ÷ 1,4%. 

 

4.3. Odwodnienie. 

        

      Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego układu drogowego oparto o 

projektowaną kanalizację opadową. Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez 

ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych 3 studzienek 

wodościekowych, które zostaną podłączone do projektowanej kanalizacji deszczowej. 
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Wody opadowe poprowadzono ściekiem przykrawężnikowym z dwóch rzędów kostki 

granitowej z odprowadzeniem do  projektowanych studzienek wodościekowych. 

Poprzez ukształtowanie spadków podłużnych zaprojektowanych ścieków z dwóch 

rzędów kostki granitowej 10x20x8cm zostały usytuowane studzienki wodościekowe w 

ilości 3szt. Studzienki zostaną podłączone do proj. kanalizacji przykanalikami ø200mm z 

PVC (z aprobatą techniczną do zastosowania pod nawierzchnią drogową). 

Studzienki wodościekowe należy wykonać z rur betonowych Ø500. Osadnik studzienek 

będzie miał głębokość 80cm.  

 

4.4. Rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni. 

 

 Z warunku mrozoodporności podłoża przyjęto, że minimalna grubość 

konstrukcji nawierzchni zjazdu powinna wynosić – H min = 0,55 x 1,40 m = 0,77m. 

Założono, ze pod konstrukcją nawierzchni zjazdu zalegają grunty kwalifikowane do 

grupy nośności – G3. Dla potrzeb ustalenia konstrukcji nawierzchni zjazdu przyjęto 

kategorię ruchu – KR3. 

Z uwagi na warunki gruntowe-wodne występujące na obszarze inwestycji 

ustalono grupę nośności podłoża – G3.  

Po wykorytowaniu należy wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem w 

celu sprawdzenia nośności sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien 

wynosić120MPa dla G1.  

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z 

geologiem i projektantem. Wzmocnienie może być wykonane poprzez przegłębienie 

koryta lub stabilizację cementem. Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = 

E2/E1 dla podłoża gruntowego powinna wynosić 2,2.Na tak przygotowanym podłożu 

wykonać projektowaną konstrukcję nawierzchni. 

 4cm  - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 – (PMB 45/80-

65) wg WT-2 2014 

związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją szybkorozpadową 

modyfikowaną polimerami 

5 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 (PMB 25/55-60) wg WT-2 2014 

związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją szybkorozpadową 

modyfikowaną polimerami 

7 cm – w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS 22 (PMB 
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10/40-65) wg WT-2 2014 związanie międzywarstwowe: skropienie emulsją 

szybkorozpadową modyfikowaną polimerami 

20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 - kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 

 24 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>60%  

kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 

 25 cm  - w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  – kruszywo 

łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 

 Geowłóknina separacyjna o włóknach ciągłych wzmocniona przez igłowanie o 

wytrzymałości na rozciąganie 22kN/m2. 

 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni na chodnikach: 

8cm -  warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej typu BEHATON koloru 

szarego 

3cm -  podsypka cementowo – piaskowa 1:3                           

30cm -  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm   stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-EN 13242            

41 cm - RAZEM 

 

 

Projektowane umocnione pobocze: 

 20 cm – podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

wg PN-EN 13242 

 

Na całej długości budowy ul. Złocieniowej projektuje się ułożenie krawężnika 

granitowego 20/30cm ułożonego na wspólnej ze ściekiem ławie betonowej z betonu 

C12/15. Zaprojektowano ściek z kostki granitowej 10x20x8cm wzdłuż krawężników (po 

stronie spływu wód opadowych). Ściek będzie ułożony 2cm poniżej nawierzchni. Ławę 

betonową dla krawężnika i ścieku należy wykonać z betonu cementowego C12/15, 

podsypka pod krawężnik winna być wykonana z zaprawy cementowej suchej 1:4 

grubości 4cm. Wykonać związanie międzywarstwowe poszczególnych warstw 

nawierzchni bitumicznej. 
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Odkrycie krawężnika na całej długości winno wynosić 12cm, jedynie na szerokości 

zjazdów indywidualnych odkrycie krawężnika winno wynosić 4cm. 

Obramowanie chodników zaprojektowano obrzeżem betonowym 8/30cm ułożonym na 

ławie betonowej z betonu C12/15 grub.10cm. 

Na zjazdach indywidualnych na skosach 1:1 oraz na wyokrągleniach łukami kołowymi 

poziomymi zaprojektowano krawęzniki betonowe o wym. 15/30cm wtopione o odkryciu 

h=0,00cm. 

 

 

4.5. Roboty ziemne. 

 

 Na podstawie wykonanych przekrojów poprzecznych obliczono tabelarycznie 

wielkość robót ziemnych: 

   W= 539 m3 

   N= 11 m3 

Należy odwieżć na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora w ilości 528 m3 gruntu z 

wykopu po wykonaniu robót ziemnych. Grunt można odwieżć na wysypisko śmieci w 

celu jego przewarstwienia. 

Obliczono tabelarycznie również wielkość powierzchni zdjęcia humusu i plantowania 

skarp: 

   Pow. zdjęcia humusu= 181 m2 

   Pow. Plantowania skarp= 50 m2 

 Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zaleceniami Dz.U. z dnia 

29.012016r Poz. 124. Po wykorytowaniu należy sprawdzić nośność podłoża, musi być 

zgodna z zalecaną w przypadku braku nośności należy wzmocnić podłoże poprzez 

wymianę gruntu lub poprzez zastosowanie geowłókniny. Powyższe prace należy 

skonsultować z geologiem i projektantem. Pochylenie skarp nasypów i wykopów będzie 

wynosiło 1:1,5.  

Po wykorytowaniu należy wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem w 

celu sprawdzenia nośności sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien 

wynosić 120MPa dla G1.  

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z geologiem i 

projektantem. Wzmocnienie może być wykonane poprzez przegłębienie koryta lub 

stabilizację cementem. 
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Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego 

powinna wynosić 2,2.  

 

5. Uwagi końcowe. 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Określono, że warunki posadowienia obiektu mają być zgodne  

z rozporządzeniem Dz. U. nr 126 pozycja 839 i przyjęto je w I grupie 

geotechnicznej 

 Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu  i Gospodarki   Morskiej 

z 2 marca 1999 r  przyjęto skrajnię drogi 4.6m liczoną od poziomu nawierzchni. 

 


