
OPIS   TECHNICZNY 

"BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STADIONOWEJ W KRAKOWIE" 
 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500 

 Ustawa z dnia: 07-07-1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 Poz.414  
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia: 02-03-1999r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 Poz.430 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia: 
25-04-2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2012 Nr 0 Poz.462 z późniejszymi zmianami), 

 Wizja lokalna w terenie. 

 Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA 

  

 
2. STAN PROJEKTOWANY  

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie chodnika o typowej szerokości 2,0m 
NETTO wraz z lokalnym zawężeniem w rejonie istniejących ogrodzen. Projektowany chodnik 
posiada spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. Spadek podłużny należy kształtować  
w dowiązaniu do istniejącej krawędzi jezdni. Od strony terenu zielonego chodnik należy 
oddzielić obrzeżem 8x30 wyn. 3cm (na zjazdach 0cm). W zakresie jezdni – krawężnik wynieść 
na 12cm, na zjazdach 4cm, natomiast na przejściach dla pieszych – 2cm. W ramach 
opracowania projektuje się także oświetlenie – na etapie projektu budowlanego. 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W ramach rozwiązań dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji przewiduje się 

wykonanie przejścia dla pieszych wraz z zastosowaniem kostki integracyjnej. Przejście 
projektowane jako wyniesione. Dodatkowo, chodnik będzie posiadał przepisowe spadki 
podłużne (nie przekraczające 6%) oraz poprzeczne – 2%. Wszystkie rozwiązania 
przewidziane dla inwestycji nie utrudniają dostępu osobom niepełnosprawnym.                                                 

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
 

CHODNIK  

- 8cm  kostka betonowa bezfazowa 
- 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 stabilizowana 
mechanicznie 



 podłoże wzmocnione – etap projektu budowlanego 

RAZEM: 36,0cm 

 

ZJAZDY 

- 8cm  kostka betonowa bezfazowa 
- 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 stabilizowana 
mechanicznie 

- 25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego 31,5/63 
stabilizowana mechanicznie 

RAZEM: 61,0cm 

 

5. ODWODNIENIE 
Projektuje się odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej (projekt wg 

odrębnego opracowania).  

 

6. ZIELEŃ 
W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. 

 

 

OPRACOWAŁ: 


