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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawą opracowania jest: 

• zlecenie Inwestora 

• podkłady mapowe 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. nr  43 poz. 
430 z 1999r. z późn. zm.). 

• właściwe wytyczne i normy branżowe. 
 

2. Inwestor 
 
DHOLLANDIA POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
PÓŁŁANKI 33 
30-858 KRAKÓW 

 
3. Cel i zakres opracowania. 
 
 Przedmiotem opracowania jest zakres drogowy dla inwestycji pn. „BUDOWA BUDYNKU 
BIUROWO – MAGAZYNOWEGO Z INST. WEW. WOD.- KAN., C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENN, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, PRZYŁĄCZAMI INSTALACJI ZALICZNIKOWEJ: GAZ 
(wig), ENERGII ELEKTRYCZNEJ (wlz) Z INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKÓW 
SZCZELNYCH, INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKÓW NA WODY OPADOWE 
ORAZ DOJŚCIA I DOJAZDY NA DZ. NR 2/4, 3/4, 4/6 W M. KRAKÓW GM. KRAKÓW OBR. 36 NOWA 
HUTA” 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
 

✓ budowę zjazdu na drogę publiczną (ul. Igołomska), 
✓ wykonanie wyniesienia jezdni na wysokości CPR 

✓ budowę dojścia do pieszych 

✓ budowę parkingu 

✓ budowę placu manewrowego 
 
4. Stan istniejący. 
 
 Obecnie na terenie inwestycji dz. 2/4, 3/4, 4/6 nie jest zabudowany. Teren jest 
ukształtowany z małym spadkiem w kierunku zachodnim, a różnice wysokościowe pomiędzy 
częścią wschodnią, a zachodnią wynoszą ok. 0,2 m.  Działki zostały zlokalizowane w obszarze 
zabudowanym przeznaczonym pod zabudowę usługową z przeznaczeniem uzupełniającym 
pod lokalizację obiektami magazynowo-składowymi.  



 

 
 

W obszarze terenu objętego niniejszym opracowaniem nie występują sieci uzbrojenia terenu: 
 Inne niż projektowane wg odrębnego opracowania. 
 
5. Stan projektowany – rozwiązania sytuacyjne. 
 
 W stanie projektowanym inwestor zamierza zbudować budynek biurowo-magazynowy 
wraz z układem dróg wewnętrznych, w tym  plac manewrowy i parkingi oraz zjazd z ul. 
Igołomskiej. 
 
 W ramach inwestycji zaprojektowano budowę placu manewrowego o pow. 4130 m2,  
 Projekt obejmuje także budowę zjazdu z ul. Igołomskiej. Zjazd zostanie połączony  
z krawędzią jezdni w/w ulicy za pomocą łuków o promieniu R=12 m i R=16m  W ciągu 
istniejącego chodnika zaprojektowano na zjeździe powierzchnie wyniesioną oraz 
uwzględniono dowiązanie wysokościowe istniejących CPR-ów. Nawierzchnia dowiązania 
wykonana zostanie z betonu asfaltowego oraz obramowana obrzeżem betonowym 8/30. 
 Projektuje się również 25 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5,0 m oraz jedno dla osób 
niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Obsługa miejsc parkingowych będzie realizowana 
częściowo poprzez drogę manewrową o szerokości 5,00 m i długości 40 m, a częściowo poprzez 
plac manewrowy. 
 
 Projekt obejmuje także budowę dojścia dla pieszych łączących inwestycję z ul. Igołomską. 
Szerokość chodnika wynosi 2,0  m. Ich nawierzchnia wykonana zostanie z betonowej kostki 
brukowej. Obramowanie chodników stanowić będzie betonowe obrzeże 8/30. 
 
6. Stan projektowany – rozwiązania wysokościowe. 
 
 Spadki podłużne na drodze wewnętrznej oraz zjeździe zostały dostosowane do istniejącego 
zagospodarowania terenu.  
  

 

 
7. Stan projektowany – konstrukcja nawierzchni 
 
Przewiduje się zastosowanie następujących typów nawierzchni: 
 
Nawierzchnia chodnika  

- 8cm – kostka betonowa wibroprasowana 

- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 
- min. 25cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 
- sprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 o wtórnym module sprężystości 

nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is = 1,0 z równoczesnym zapewnieniem 
warunku mrozoodporności 

 
Nawierzchnia zjazdu – KR 3 
- 4 cm - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfsaltowej 
- 5 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 
- 7 cm – w-wa podbudowy z betonu asfaltowego 



 

- 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 
- sprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 o wtórnym module sprężystości nie 

mniejszym niż 80 MPa i stopniu zagęszczenia Is=1,0 z równoczesnym zapewnieniem 
warunku mrozoodporności 

- *) - z uwagi na warunek mrozoodporności grubość wszystkich warstw nie może być 
mniejsza niż 0,65 hz 

- hz – głębokość przemarzania gruntów, dla Krakowa hz = 1,0 m 
- Minimalna grubość warstw = 0,65m 
 
8. Odwodnienie. 
 

W ramach odrębnego opracowania. 
 
 


