
OPIS   TECHNICZNY 

"BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. DĄBSKIEJ W KRAKOWIE" 

 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora tj. Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez ZDMK 

 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 

  

1 LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w m. Kraków, dzielnicy  Grzegórzki

 przy ul. Dąbskiej w Krakowie. Zakres prac rozpoczyna się w rejonie skrzyżowania  

 z ulica wewnętrzną, przy którym znajduje sie Policyjna Izba Dziecka Wydziału 

 Konwojowego KWP w Krakowie. W stanie istniejącym szerokość jezdni wynosi ok. 

 4.5 m, a chodnik z ściekiem korytkowym występuje tylko przy budynku 

 przemysłowym na krótkim odcinku. Występuje spadek poprzeczny jezdni 

 dwuspadowy. Ukształtowanie wysokościowe drogi –  płaskie, o niewielkich 

 spadkach podłużnych.  Długość inwestycji to ok 280m. Koniec inwestycji znajduje 

 sie przy przejściu dla pieszych na rozwidleniu ulicy Dębskiej. Ruch po drodze ma 

 charakter lokalny. W rejonie inwestycji znajduje się istniejące oświetlenie uliczne. 

 

2 STAN PROJEKTOWANY 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie chodnika biegnącego po wschodnio-

południowej stronie ul. Dębskiej  poczynając od skrzyżowania z ulica wewnetrzną 

przy  Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału  Konwojowego KWP. Przewiduje się 

poszerzenie jezdni drogowej do 5m o spadku podłużnym 0.5% oraz odtworzenie 



nawierzcni bitumicznej. W planie jest zaprojektowanie chodnika o  szerokości 

NETTO 2,0m, ograniczany  od strony jezdni krawężnikiem wyniesionym 12cm (wraz 

ze ściekiem obniżonym o dodatkowe 2cm), natomiast od strony zieleńca – 

obrzeżem wyniesionym 3cm.  Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku drogi. 

Spadek podłużny zostanie dostosowany do spadków podłużnych ul. Dębskiej.  Od 

wschodnio-północnej strony jezdni projektowana jest opaska brukowa o szerokości 

BRUTTO 1,2m, z wyłączeniem miejsc istniejącego chodnika.  Odwodnienie 

realizowane w postaci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami wzdłuż drogi. 

Planowana jest budowa zatoki postojowej o dlugosci ok. 41 metrowi i szerokości 2.4 

m. W ramach opracowania remontuje się nawierzchnie  7 zjazdów indywidulalnych 

plus likwidacja jednego zjazdu. Inwestycja zostanie oświetlona poprzez 

projektowane słupy oświetlenia ulicznego. 

Dowiązanie do koncepcji rozbudowy ul. Dąbskiej jest wykonywane przez Pracownie 

Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS. 

 

3 OPIS ROZWIĄZAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

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 WZDŁUŻ UL. Dębskiej 

- 8cm  kostka betonowa bezfazowa 

- 5cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

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

  stabilizowana mechanicznie 

RAZEM: 36,0cm 

OPASKA WZDŁUŻ UL. Dębskiej 

- 8cm  kostka betonowa  

- 5cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

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

  stabilizowana mechanicznie 

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 

POSZERZENIE UL. DĄBSKIEJ I ODTWORZENIE NAW. BITUMICZNEJ 

GÓRNE WARSTWY KONSTRUKCYJNE 

- 4cm  warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej 

- 4cm  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

- 22cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5  

  stabilizowana mechanicznie 

- 45cm warstwa ulepszonego podłoza z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

  wysadzinowego o CBR >=20% 

RAZEM: 76,0cm 

ZATOKA POSTOJOWA 

- 8cm  kostka brukowa betonowa 

- 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 22cm podbudowa betonowa C16/20 

- 45cm warstwa ulepszonego podłoza z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

  wysadzinowego o CBR >=20% 

RAZEM: 76,0cm 

 

 

5 ODWODNIENIE 

Projektuje się odprowadzenie wody opadowej do przebudowywanej kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Dębskiej. 

 

6 ZIELEŃ 

Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz ze wskazaniem roślin 

przewidywanych do wycinki w związku z przedmiotowym projektem została zawarta 

w odrębnym opracowaniu. 

 


