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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt sporządzono na podstawie: 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 02.03.1999r (DU 43 

z dn. 14.05.1999) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie – z późniejszymi zmianami 

b) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni półsztywnych i podatnych (2014 r.) 

c) Wymagania Techniczne 1, 2, 4,5 (2014 r.) 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych, z późniejszymi zmianami 

f) Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500 

g) Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego 

h) Uzgodnienia z Inwestorem 

i) Projekty branżowe 

2. INWESTOR 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

Centrum Motoryzacji P. Czyżycki Spółka Jawna  

32 – 864 Gnojnik 528 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn: „Budowa drogi gminnej 

(klasy L) 11KDL wraz z chodnikiem, ciągiem pieszym, zjazdem publicznym oraz infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach nr 376/14, 376/16, 376/15, 294 i 292 obręb 106 jednostka ewidencyj-

na Kraków - Podgórze” w zakresie branży drogowej. 

Projekt wykonano zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43.poz.430, z późniejszymi zmianami). 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje rozwiązania w zakresie części drogowej. Dokładny 

zakres prac projektowych opisano w dalszej części. 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Krakowa w dzielnicy 

XIII Podgórze, przy ul. Śliwiaka na działkach nr 376/14, 376/16, 376/15, 294 i 292 obręb 106 jed-
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nostka ewidencyjna Kraków - Podgórze. Początek istniejącej drogi gminnej 11KDL (klasa technicz-

na L – Lokalna, prędkość projektowa 30 km/h) znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Śliwiaka, jezdnia 

asfaltowa kończy się w hm: 0+85.05. W rejonie skrzyżowania ulica posiada dwie jezdnie, rozdzielo-

ne pasem dzielącym, a na końcu zwęża się do jednej jezdni o dwóch pasach ruchu (przekrój 1x2). 

W hm:0+82.22 znajduje się zjazd publiczny do budynków gastronomicznych oraz stacji paliw, który 

w obrębie istniejącego chodnika jest wyniesiony. Chodnik z betonowej kostki brukowej o szeroko-

ści od 2.0 m do 3.0 m znajduje się po prawej stronie (zachodniej), w rejonie zjazdu szerokość 

chodnika wynosi 4.0 m. Po lewej stronie (wschodniej) jezdni znajduje się bezpiecznik oraz skarpa o 

wysokości do 1.0 m. Teren inwestycji, na której planuje się budowę dalszej części ulicy 11KDL po-

kryty jest niską roślinnością, rzędne terenu mieszczą się w przedziale od 197.00 do 198.41 m 

n.p.m., spadek terenu ukształtowany jest w kierunku południowo – wschodnim. W terenie brak 

istniejącej infrastruktury podziemnej i/lub napowietrznej.  

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Projekt zakłada budowę jezdni ulicy 11KDL od hm:0+85.05 do hm:1+66.75, budowę oraz prze-

budowę chodnika od hm:0+62.80, budowę ciągu pieszego o nawierzchni asfaltowej w możliwością 

wprowadzenia ścieżki rowerowej od hm:0+10.94 do końca zakresu robót  

tj. do hm:1+66.75 oraz budowę zjazdu publicznego do planowanych budynków usługowych (wg 

odrębnego opracowania) w hm:1+55.17 – strona prawa (zachodnia).  

Przedmiotowa jezdnia o nawierzchni asfaltowej stanowi odcinek prosty o szerokości 7.0 m,  

z wyjątkiem włączenia do stanu istniejącego, który stanowi początek dodatkowych pasów na 

skrzyżowaniu z ul. Śliwiaka i zjazdu publicznego do lokalów gastronomicznych i stacji benzynowej, 

gdzie szerokość jezdni wynosi 13.8 m. Połączenie prawostronnej krawędzi jezdni na łuku o pro-

mieniu r=150 m, połączenie z istniejącym zjazdem publicznym łukiem kołowym o promieniu r=6.0 

m. Za krawędzią lewostronną projektuje się pobocze z kruszywa o szerokości 0.75 m i skarpę  

o pochyleniu 1:1.5 i szerokości ok. 1.5 m, a na połączeniu z istniejącą skarpą o szerokości 3.5 m.  

Przed istniejącym zjazdem publicznym zaprojektowano prawostronny ciąg pieszy o nawierzch-

ni asfaltowej i szerokości 2.0 m (z obrzeżem 2.08 m) oraz chodnik o szerokości nawierzchni z kostki 

brukowej 2.0 m. Dalsza część chodnika i ciągu pieszego prawostronnego znajduj się w odległości 

min. 3.0 m od krawędzi jezdni oraz w odległości min. 7.0 m od krawędzi jezdni w obrębie zjazdów 

publicznych. Zmianę lokalizacji chodnika i ciągu pieszego wykonano na krzywych „Osowych”  

o promieniach łuku r=15 m i r=20 m.     
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W hm:1+55.17 projektuje się prawostronny zjazd publiczny o szerokości 7.0 m, łukach wyokrą-

glających krawędzie jezdni r=8.0 m i r=14 m (dostosowane do przejezdności pojazdu miarodajnego 

– TIR), wyniesieniu w miejscu przecięcia z chodnikiem oraz ciągiem pieszym, prawostronnym 

chodnikiem o szerokości nawierzchni 2.0 m oraz lewostronnym poboczem o szerokości 0.75 m. 

Dalsza część zjazdu wg odrębnego opracowania.  

5.2. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Niweleta jezdni drogi gminnej została dopasowana do krawędzi istniejącej jezdni (198.45 m 

n.p.m.), rzędnej na krawędzi projektowanego zjazdu publicznego oraz istniejącego ukształtowania 

terenu. Niweleta jezdni składa się z odcinków prostych o pochyleniach od 0.5 % do 2.0 %, połączo-

ny łukami pionowymi o promieniach R=600 m i R=750 m. Pochylenie poprzeczne projektowanej 

jezdni będzie wynosiło 2.0% (przekrój daszkowy), pochylenie poprzeczne chodnika oraz ciągu pie-

szego będzie wynosiło 2.0% w kierunku krawędzi jezdni, a pochylenie poprzeczne pobocza 8.0 % w 

kierunku skarpy o nachyleniu 1:1.5. Zjazd publiczny, ze względu na wyniesioną nawierzchnię (do 

10 cm) będzie posiadał spadek podłużny od 2.0 % do 5.0 %, spadek poprzeczny zjazdu zgodny ze 

spadkiem podłużnym krawędzi jezdni, tj. 0.5 %.  

Krawężnik w obrębie przecięcia zjazdu publicznego z ciągiem pieszym i chodnikiem należy li-

cować do poziomu nawierzchni, na pozostałym zakresie odkrycie krawężnika będzie wynosiło 

12cm. Okrycie obrzeża betonowego wynosi 4 cm lub 0 cm (w miejsce odprowadzenia wody opa-

dowej).  

5.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Konstrukcję projektowanej jezdni przyjęto dla założenia kategorii obciążenia ruchem KR3  

oraz kategorii gruntu G4 dla dobrych warunków wodnych wg katalogu typowych konstrukcji na-

wierzchni półsztywnych i podatnych (2014 r.). Dodatkowo należy spełnić warunek 

mrozoodporności który dla KR3 i G4 wynosi 0.70 hz, gdzie hz (głębokość przemarzania gruntu)  

dla miasta Krakowa wynosi 1.0 m. Ostatecznie grubość nawierzchni nie może być mniejsza niż 70 

cm. Nośność istniejącego podłoża jest niewystarczająca i należy zastosować stabilizację gruntów 

rodzimych cementem C0.4/0.5 <= 2.0 MPa na minimalnej grubości 25 cm w celu osiągnięcia wtórne-

go modułu odkształcenia E2 min 50 MPa. 

5.3.1.    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ „N1” – KR3 

4 cm – warstwa ścieralna z AC11S  

5 cm – warstwa wiążąca z AC16W 35/50 



„Budowa drogi gminnej (klasy L) 11KDL wraz z chodnikiem, ciągiem pieszym, zjazdem publicznym oraz infrastrukturą 
towarzyszącą na działkach nr 376/14, 376/16, 376/15, 294 i 292 obręb 106 jednostka ewidencyjna Kraków - Podgórze” 

- 6 - 

7 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P 35/50  

20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. Kruszywo łamane 0/31,5mm 

stabilizowane mechanicznie w dwóch warstwach o maksymalnej grubości warstwy 15 cm 

28 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% i współczynniku filtracji 

k10>=8m/dobę. Kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie w dwóch warstwach  

o maksymalnej grubości warstwy 15 cm 

min 25 cm – warstwa z gruntów stabilizowanych cementem C0.4/0.5 <= 2.0 MPa 

___________________ 

89 cm 

5.3.2.    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO „NZ1” – KR1 

4 cm – warstwa ścieralna z AC11S  

5 cm – warstwa wiążąca z AC16W 35/50 

20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. Kruszywo łamane 0/31,5mm 

stabilizowane mechanicznie w dwóch warstwach o maksymalnej grubości warstwy 15 cm 

22cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% i współczynniku filtracji 

k10>=8m/dobę. Kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie w dwóch warstwach  

o maksymalnej grubości warstwy 15 cm 

24 cm – warstwa z gruntów stabilizowanych cementem C0.4/0.5 <= 2.0 MPa 

___________________ 

75 cm 

5.3.3.    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIENIA ZJAZDU PUBLICZNEGO „NZ2” – KR1 

10 cm – kostka betonowa bezfazowa czerwona 

3cm – podsypka cementowa piaskowa 1:4 

18 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. Kruszywo łamane 0/31,5mm 

stabilizowane mechanicznie w dwóch warstwach o maksymalnej grubości warstwy 15 cm 

22cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% i współczynniku filtracji 

k10>=8m/dobę. Kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie w dwóch warstwach  

o maksymalnej grubości warstwy 15 cm 

24 cm – warstwa z gruntów stabilizowanych cementem C0.4/0.5 <= 2.0 MPa 

___________________ 

75 cm 
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5.3.4.    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIENIA ZJAZDU PUBLICZNEGO „NZ3” – KR1 

10 cm – kostka betonowa bezfazowa szara 

3cm – podsypka cementowa piaskowa 1:4 

18 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. Kruszywo łamane 0/31,5mm 

stabilizowane mechanicznie w dwóch warstwach o maksymalnej grubości warstwy 15 cm 

22cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% i współczynniku filtracji 

k10>=8m/dobę. Kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie w dwóch warstwach  

o maksymalnej grubości warstwy 15 cm 

24 cm – warstwa z gruntów stabilizowanych cementem C0.4/0.5 <= 2.0 MPa 

___________________ 

75 cm 

5.3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW - „NC” 

8 cm – kostka betonowa szara 

3 cm – podsypka cementowa piaskowa 1:4 

15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie 

15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie 

___________________ 

41 cm 

5.3.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZEGO - „NCP” 

4 cm – warstwa ścieralna z AC11S  

5 cm – warstwa wiążąca z AC16W 35/50 

17 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie 

15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie 

___________________ 

41 cm 

5.4. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 

 Szczegół „K”: Krawężnik kamienny 20/30cm posadowiony na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) o objętości 

0.09 m3/mb; 
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 Szczegół „K+S1”: krawężnik kamienny 20/30 cm ze ściekiem z dwóch rzędów kostki 

betonowej wibroprasowanej 20x10x8cm, posadowiony na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz ławie z betonu C12/15 o obj. równej 0.15 m3/mb; 

 Szczegół „K+S2”: krawężnik kamienny 20/30 cm ze ściekiem z dwóch rzędów kostki 

betonowej wibroprasowanej 20x10x8cm, posadowiony na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz ławie z betonu C12/15 o obj. równej 0.17 m3/mb - kra-

wężnik licowany do poziomu nawierzchni; 

 Szczegół „O”: obrzeże betonowe 8/30cm prostokątne posadowione na ławie  

z betonu C12/15 o obj. równej 0.06 m3/mb; 

 Szczegół „S”: Ściek z czterech rzędów kostki betonowej wibroprasowanej 20x10x8cm 

ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 4cm 

posadowiony na ławie z oporem z betonu C12/15 o objętości 0.10 m3/mb.  

 Szczegół „NP”: pobocze - kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie  

w dwóch warstwach o grubości warstwy 15 cm.  

5.5. ODWODNIENIE 

Wody opadowe z projektowanych jezdni, chodników, ciągu pieszego zjazdu publicznego w gra-

nicach pasa drogowego oraz zieleńca zostaną odprowadzone poprzez projektowane spadki po-

przeczne i podłużne do projektowanych studzienek wodościekowych i dalej za pomocą 

przykanalików PVC Ø200mm do projektowanej (wg opracowania branżowego) kanalizacji desz-

czowej.  

6. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu i/lub nasypu dla projektowanych 

elementów infrastruktury drogowej. Ewentualny nadmiar ziemi należy odwieść w miejsce 

wskazane przez inwestora.       

                    

Projektował: mgr inż. Jakub Czernecki 


