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1. Podstawa opracowania 

1.1 Aneks nr 1 do umowy nr 610/ZDMK/2020 z dnia 07.07.2020 r. 

1.2 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

1.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

1.4 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

1.5 Wizja w terenie 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest spełnienie warunków Aneksu nr 1 do umowy nr 610/ZDMK/2020 z dnia 

07.07.2020 r. o realizację dróg publicznych zawartego pomiędzy ZDMK a Zamawiającym. Zakresem opracowania objęto 

przebudowę istniejącego skrzyżowania ulicy Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko - Węgierskiej na skrzyżowanie typu małe 

rondo. 

3. Przyjęte parametry geometryczne 

Projektowane skrzyżowanie typu małe rondo: 

Średnica zewnętrzna ronda – 28,0 m 

Szerokość pasa ruchu na wlocie -  3,7 m 

Szerokość pasa ruchu na wylocie – 4,15 – 4,2 m 

Szerokość jezdni ronda – 5,0 m 

Szerokość przejezdnego pierścienia ronda – 3,0 m 

Szerokość azylu dla pieszych: min. 2,5 m  

Promień wyokrąglenia przecięcia krawędzi jezdni na wlocie – 12,0 m 

Promień wyokrąglenia przecięcia krawędzi jezdni na wylocie – 15,0 m 

Szerokość chodnika – 2,0 m (efektywna szerokość chodnika) 

Szerokość drogi dla rowerów – 2,0 m 

Szerokość pasa rowerowego wydzielonego separatorami – 2,2 – 2,5 m 
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4. Stan istniejący 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy XI Podgórze Duchackie w rejonie ulic Puszkarskiej 

i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W stanie istniejącym jest to skrzyżowanie skanalizowane bez sygnalizacji świetlnej. 

Po wschodniej stronie od inwestycji znajduje się centrum handlowe Bonarka, natomiast po południowo-zachodniej 

stronie zlokalizowany jest staw po eksploatacji cegielni „Bonarka”. Teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa - Bonarka. 

Ulica Puszkarska jest ulicą klasy L (kategorii drogi gminnej) o przekroju 1x2. Jezdnia posiada szerokość 10,0 m 

i nawierzchnię bitumiczną. W rejonie opracowania ul. Puszkarska posiada wydzielone pasy do skrętu w lewo na zjazdach 

do CH Bonarka. Ulica Puszkarska posiada również prawostronny chodnik oraz drogę dla rowerów. 

Ulica Przyjaźni Polsko-Węgierskiej jest ulicą klasy L (kategorii drogi gminnej). Jezdnia posiada szerokość 7,0 m 

i nawierzchnię bitumiczną o przekroju 1x2. Po południowej stronie ulicy zlokalizowany jest ciąg pieszo – rowerowy 

o szerokości 3,5 m i nawierzchni bitumicznej. 

Ulica Puszkarska oraz ulica Przyjaźni Polsko – Węgierskiej służą głównie do obsługi ruchu lokalnego związanego 

z CH Bonarka oraz zabudową biurową B4B. 

5. Stan projektowany 

5.1 Sytuacja 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę istniejącego skrzyżowania na 

skrzyżowanie typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 28,0 m. Projektowane wloty oraz wyloty są jednopasowe 

o szerokości jezdni 3,7 – 4,2 m (wg planszy sytuacyjnej). Jezdnię ronda zaprojektowano o szerokości 5,0 m, 

a przejezdny pierścień ronda o szerokości 3,0 m. Wyspy dzielące na wlotach, które pełnią funkcję wysp azylu 

zaprojektowano o szerokości min. 2,50 m. Chodniki wokół ronda zaprojektowano o szerokości efektywnej 2,0 m 

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej. Drogę rowerową zaprosjektowano o szerokości 2,0 m 

i nawierzchni bitumicznej. W rejonie przejść zastosowano pasy integracyjne dla osób słabo widzących wraz 

z pasami naprowadzającymi. Krawężniki na przejściach obniżono do 2 cm, natomiast na przejazdachg 

rowerowych do  0 cm. W celu minimalizacji punktów kolizji z pieszymi, drogę rowerową w ciągu ul. Przyjaźni 

Polsko - Węgierskiej zaprojektowano po zewnętrznej stronie od chodników w stosunku do jezdni ronda. Na 

dojazdach do przejazdów rowerowych zastosowano promienie skrętu R2,0 - R5,0 m, natomiast na trasie R15,0  m. 

Przejazdy rowerowe zaprojektowano o szerokości 2,5 – 3,0 m. 

5.2 Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe zostało dostosowane do istniejących rzędnych oraz do rzędnych terenów przyległych 

w sposób umożliwiający ich bezpośrednią obsługę. 

Na przebudowywanych wlotach zastosowano pochylenia podłużne w zakresie 0,3 – 3,0 %, natomiast poprzeczne 

1,0-2,0% w dowiązaniu do stanu istniejącego. 

Jezdnię ronda oraz pierścień zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2,0 % w kierunku zewnętrznej krawędzi 

ronda. 

Chodniki oraz drogi rowerowe zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2,0 % w kierunku projektowanych 
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jezdni, natomiast pochylenie podłużne w nawiązaniu do pochylenia podłużnego jezdni i nie przekraczającego 

pochylenia 3,0 %. 

Przejezdny pierścień ronda został wyniesiony w stosunku jezdni o 4 cm. Na przejściach dla pieszych zastosowano 

krawężniki o odsłonięciu h = 2 cm, natomiast na przejazdach rowerowych h = 0 cm. 

5.3 Odwodnienie 

Odwodnienie zostało zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody do projektowanych wpustów deszczowych. Odbiornikiem wód 

opadowych jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowe. Wpusty zlokalizowano w taki sposób, 

aby zbierały wodę przed przejściami dla pieszych oraz w najniższym miejscu na jezdni ronda. 

5.4 Przekroje konstrukcyjne 

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano w nawiązaniu do nowo powstałego ronda na ul. Przyjaźni Polsko 

– Węgierskiej w rejonie wiaduktu na ul. Turowicza. 

A) Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

• 4 cm – warstwa ścieralna  z mieszanki mineralno-asfaltowej – AC 11 S 50/70 

• 6 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16 W 50/70 

• 10 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70 

*wtórny moduł odkształcenia E2≥160MPa 

• 20 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane 

mechanicznie 

*wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

• 28 cm –warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% - kruszywo łamane 0/63 stabilizowane 

mechanicznie 

*wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

• 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

• grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 

Razem – 93 cm 

*w przypadku nieosiągnięcia wymaganych wskaźników dla podłoża gruntowego - doziarnienie i zagęszczenie istnie-

jącego gruntu lub zwiększenie grubości warstwy mrozoochronnej wyznaczonej doświadczalnie bezpośrednio na bu-

dowie. 

 

 

 

 

B) Konstrukcja nawierzchni pierścienia ronda: 
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• 8 cm – beton cementowy C35/45 w kolorze naturalnym, olejoodporny z plastyfikatorem, dylatowany 

i dyblowany, zbrojony siatką ∅ 8mm w rozstawie 8x8cm, góra i dół 

• warstwa poślizgowa: powierzchniowe utrwalenie lub geowłóknina 

• 18 cm - podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 

• 24 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo 0/31.5mm stabilizowane 

mechanicznie 

• 40 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa łamanego 31.5/63mm stabilizowanego mechanicznie  

• wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na rozciąganie 20kN/m 

• grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 

Razem – 104 cm 

*w przypadku nieosiągnięcia wymaganych wskaźników dla podłoża gruntowego - doziarnienie i zagęszczenie istnie-

jącego gruntu lub zwiększenie grubości warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej wyznaczonej doświadczalnie 

bezpośrednio na budowie. 

 

C) Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

• 8 cm – kostka brukowa betonowa bezfazowa 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 30 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie 

• grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 

Razem – 41cm 

 

D) Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej: 

• 5 cm – nawierzchnia bitumiczna w kolorze czerwonym - beton asfaltowy AC 8S 50/ 70  

• 30 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie w dwóch 

warstwach max 15 cm 

• grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 

Razem – 35 cm 

 

E) Konstrukcja nawierzchni powierzchni wyłączonych z ruchu: 

• 8 cm – kostka brukowa betonowa fazowana 

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 30 cm –podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie 

Razem – 41 cm 

 

Wszystkie warstwy nawierzchni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a podłoże pod nawierzchnię 

zagęścić zgodnie z normą „Roboty Ziemne” –PN-S-02205/98. 
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Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawężników kamiennych 20/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

i ławie z betonu C12/15 z oporem. 

Obramowanie pierścienia z krawężników kamiennych 20/30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i ławie 

z betonu C30/37 z oporem. 

Obramowanie chodników i dróg rowerowych zaprojektowano z obrzeża betonowego 8/30 na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem. 

Oddzielenie chodników od dróg rowerowych zaprojektowano z dwóch rzędów kostki brukowej 10/20 na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15. 

Ściek zaprojektowano z 2 rzędów kostki betonowej 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu jak 

przyległy krawężnik. 

Oddzielenie nawierzchni jezdni od krawężnika w miejscu gdzie nie występuje ściek, zaprojektowano z 1 rzędu kostki 

brukowej betonowej 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu jak przyległy krawężnik. 

Oddzielenie jezdni ronda od krawężnika wyznaczającego zewnętrzną część pierścienia ronda zaprojektowano 

z 1 rzędu kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu jak przyległy krawężnik.  

 

5.5 Uzbrojenie 

Projektowane uzbrojenie techniczne oraz ewentualne przekładki istniejącego wynikające z warunków wydanych 

przez gestorów sieci na kolizję z przedmiotową inwestycją stanowią zakres odrębnych opracowań branżowych. 

6. Zieleń 

Inwentaryzacja i gospodarka zielenią stanowi zakres odrębnego opracowania branżowego. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Grzegorz Grabowski 
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