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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Pomiary uzupełniające, 

• Ustawa z dnia 12.03.1985 r o drogach publicznych z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

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

usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.), 

• Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej zawarta pomiędzy 

ZDMK a Inwestorem. 

• Właściwe wytyczne i normy branżowe. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdłuż ul. Rydlówka na odcinku od 

zachodniej granicy dz. nr 13/14 obr. 30 Podgórze do zjazdu na teren działki  

nr 370/11.  

 Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy ul. Rydlówka w zakresie budowy 

chodnika oraz przebudowę istniejących zjazdów z ul. Rydlówka. W ramach inwestycji 

zostanie także wykonanie odwodnienia oraz konieczne przebudowy i zabezpieczenia 

istniejących sieci uzbrojenia terenu zgodnie z odrębnymi projektami branżowymi. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 Inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Rydlówka, na terenie Dzielnicy XIII – 

Podgórze. Ul. Rydlówka jest drogą klasy L o nawierzchni bitumicznej i szerokości ok. 6,00m.  

 Teren przewidziany pod inwestycję stanowi pobocze na działce nr 290/2 obr. 30. 

W miejscu planowanego chodnika zlokalizowane są 4 istniejące zjazdy. Po drugiej stronie 

ulicy Rydlówka znajduje się chodnik oraz zatoka parkingowa. 

 Na terenie objętym inwestycją występują pojedyncze drzewa i krzewy. Zlokalizowane 

są także typowe dla miejskiego zagospodarowania sieci uzbrojenia terenu: 

elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna, ciepłownicza, kanalizacyjna. 

  

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 

 Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji przyjęto lokalny kilometraż w miejscu 

projektowanej wg odrębnego opracowania budowy chodnika przy ul. Rydlówka (na 

wysokości działki nr 13/14), a koniec – km 0+267,45 za zjazdem na teren inwestycji 

kubaturowej. 



PRZEBUDOWA UL. RYDLÓWKA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA DZIAŁCE NR 290/2 OBR. 30 JEDN. EWID. PODGÓRZE 
W KRAKOWIE 

 

3 

 Zgodnie z warunkami i umową zawartą pomiędzy Inwestorem i ZDMK 

zaprojektowano chodnik o szerokości 2m (bez szerokości krawężnika). Projektowany 

chodnik będzie posiadał nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm. Od strony 

jezdni chodnik będzie ograniczony krawężnikiem betonowym 20/30cm o odsłonięciu 

równym 12cm, natomiast na zjazdach krawężnikiem o odsłonięciu równym 4cm. Na 

wysokości istniejącego przejścia dla pieszych projektuje się krawężnik o odkryciu równym 

2cm. Na szerokości przejścia dla pieszych zaprojektowano również nawierzchnię z kostki 

integracyjnej o szerokości 80cm. Od strony zieleńca projektuje się obrzeże wyniesione na 

3cm. Wzdłuż projektowanego krawężnika zaprojektowano ściek z dwóch rzędów kostki 

betonowej typu Holland. Z uwagi na budowę chodnika zostaną także przebudowane zjazdy 

z dostosowaniem ich geometrii do projektowanego chodnika. 

 Wody opadowe z przedmiotowego chodnika będą odprowadzane poprzez 

zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych wg odrębnego 

opracowania wpustów deszczowych, a następnie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej 

zlokalizowanej w ul. Rydlówka.  

 

6. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 
 

 Projektowany chodnik będzie prowadzony w dowiązaniu do terenu istniejącego oraz 

rzędnych istniejącego chodnika na dowiązaniu. Pochylenie poprzeczne założono o wartości 

2% w kierunku jezdni, zapewniając odpowiedni spływ wód opadowych. 

 Odkrycie projektowanego krawężnika betonowego na zjeździe będzie wynosić 4 cm a 

przejęciu dla pieszych 2cm, natomiast na pozostałej długości chodnika będzie wynosić 12cm. 

Odkrycie obrzeża będzie wynosić 3 cm. 

 

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 
 

 Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

Chodnik: 

 kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa, gr. 8 cm 

 podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm 

 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu  

0-31,5mm, gr 15 cm 

 podłoże gruntowe sprowadzone do parametrów: wtórny moduł sprężystości nie 

mniejszy niż 50 MPa i stopień zagęszczenia Is=1,00 z równoczesnym zapewnieniem 

warunku mrozoodporności 

 

Zjazd: 

 kostka betonowa wibroprasowana, gr. 8 cm 

 podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm 

 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu  

0-31,5mm, gr 32 cm 
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 podłoże gruntowe sprowadzone do parametrów: wtórny moduł sprężystości nie 

mniejszy niż 80 MPa i stopień zagęszczenia Is=1,00 z równoczesnym zapewnieniem 

warunku mrozoodporności 

 

Uwagi: 

Krawężniki betonowe 20/30 na ławie betonowej C12/15. 

Obrzeża betonowe 8/30 na ławie betonowej C12/15. 
 


