
 

I Cześć opisowa 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszej inwestycji przebudowa ul. Dolnomłyńskiej w zakresie wykonania 

chodnika wraz z poszerzeniem ul. Dolnomłyńskiej w Krakowie. 

 

2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest przy ul. Dolnomłyńskiej w Krakowie.  

 

3. INWESTOR 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 
 

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA 

- ustalenia z Inwestorem,  

- wizja lokalna w terenie, 

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

 usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.), 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do 

 zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

 16.06.2014 r.), 

- Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, RStO 11, 

 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (niemiecki katalog typowych 

 konstrukcji nawierzchni) 

 
5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 5.1. Zlecenie Inwestora 

 5.2. Wizja w terenie 
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6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Dolnomłyńska jest drogą jednojezdniową, dwupasową o szerokości jezdni ok. 4,4m-

4,70m. W obszarze zadania nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki mineralno 

bitumicznej. W ciągu Dolnomłyńskiej na długości planowanego zadania nie występują 

ciągi piesze. W rejonie działki 136/1 zlokalizowany jest chodnik z kostki brukowej 

betonowej typu Behaton koloru szarego o szerokości 1,5m. Jezdnia ul. Dolnomłyńskiej w 

rejonie istniejącego chodnika obramowana jest krawężnikami betonowymi 15/30cm przy 

którym zlokalizowany jest ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu 

Holland. Na pozostałym zakresie obramowanie nie występuje. W rejonie objętym 

opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kable 

elektroenergetyczne, napowietrzna sieć elektroenergetyczna wraz z oświetleniem.  

 

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

7.1. SYTUACJA 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje przebudowę ul. Dolnomłyńskiej w 

zakresie wykonania chodnika wraz z poszerzeniem ul. Dolnomłyńskiej w Krakowie. W 

ramach zadania zaprojektowano w ciągu ul. Dolnomłyńskiej chodnik o zmiennej 

szerokości 1,80m-2,0m wraz z poszerzeniem jezdni. Poszerzenie jezdni ul. 

Dolnomłyńskiej dla zapewnienia odpowiedniego odwodnienia założono o nawierzchni 

przepuszczalnej zgodnie z wymogami ZDMK. Zaprojektowano poszerzenie jezdni o 

zmiennej szerokości w nawiązaniu do istniejącej krawędzi jezdni 0,0m-1,10m. Przy 

krawędzi poszerzenia zaprojektowano krawężnik betonowy 15/30cm na ławie betonowej 

C16/20. Projektowany chodnik obramowano obrzeżem betonowym 8/30cm na ławie 

betonowej C16/20.  

 
7.2. NIWELETA 

Rozwiązania wysokościowe nawiązano do stanu istniejącego krawędzi jezdni                      

ul. Dolnomłyńskiej. Ponadto dla chodnika założono 2% spadek poprzeczny. 
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7.3. KONSTRUKCJA 

 

Przyjęto nawierzchnię zjazdów w ciągu chodnika: 

8 cm –  naw. z kostki brukowej betonowej typu Behaton czerwonej, bezfazowej 

  

Przyjęto nawierzchnię chodnika: 

8 cm –  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton szarej, bezfazowej, 

 

Przyjęto nawierzchnię poszerzenia jezdni ul. Dolnomłyńskiej: 

10 cm –  nawierzchnia z drobnego kruszywa łamanego 4/8mm, 

  

 


