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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego:  

PRZEBUDOWA UL. DO WILGII NA DŁUGOŚCI 95,09m POLEGAJACA  

NA  ROZBUDOWIE JEZDNI, WYNIESIENIU TARCZY SKRZYŻOWANIA, BUDOWIE CHODNIKA,  

WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM, ORAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW  

INDYWIDUALNYCH NA DZIAŁKĘ NR 290/7 OBR. 32 PODGÓRZE.  

DZIAŁKI NR: 428, 334, 270/7 OBR. 32 PODGÓRZE W KRAKOWIE  

- projekt drogowy 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

- ustalenia z Inwestorem, 

- wizja lokalna w terenie, 

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- projekt koncepcyjny przebudowy ulicy Do Wilgii, 

- Rozporządzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 

2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe przebudowy 

ulicy Do Wilgii na odcinku długości 95,09m (końcowy odcinek ulicy – rejon skrzyżowania z 

ul. Hoffmanowej) polegającą na rozbudowie jezdni, wyniesieniu tarczy skrzyżowania, 

budowie chodnika, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, oraz z budową dwóch zjazdów 

indywidualnych na działkę nr 290/7 obręb 32 Podgórze. Przebudowa ulicy na działkach nr: 

428, 334, 270/7 obręb 32 Podgórze w Krakowie. 

 

  

3. Opis stanu istniejącego 

Teren objęty projektowaniem znajduje się w Krakowie przy ulicy Do Wilgii – działki 

drogowe nr  428, 334 oraz działka Inwestora nr 290/7 obręb 32 Podgórze. 

Ulica Do Wilgi na odcinku objętym opracowaniem posiada jezdnię asfaltową 

szerokości 4,0-6,0m lewostronnie ograniczoną krawężnikiem betonowym, prawostronnie 



 2 

nieregularna krawędź jezdni za którą znajduje się pobocze gruntowe (odcinkowo 

nawierzchnia betonowa do istniejącego ogrodzenia). 

Ulica posiada lewostronny chodnik zmiennej szerokości 1,7-2,2m wynikającej z 

lokalizacji ogrodzeń posesji. 

Działka Inwestora w stanie istniejącym jest niezabudowana, ogrodzona, z 

bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Działka jest pochyła, opada w kierunku 

północno-zachodnim o około 2,5m. Różnica poziomów terenu jest zniwelowana przez 

długie skarpy, wzdłuż południowej i zachodniej granicy oraz poprzez istniejący mur 

ogrodzeniowy w północno-zachodniej granicy działki. 

 

4. Rozwiązania projektowe 

4.1. Sytuacja 

W celu poprawy obsługi komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu pieszego w ramach  

projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma segmentami 

nadziemnymi i dwoma garażami na działce nr 290/7 obręb 32 Podgórze przy ul. do Wilgi 

/ Zakopiańskiej w Krakowie przewidziano przebudowę ulicy Do Wilgi na końcowym 

odcinku długości 95,09m (rejon skrzyżowania z ulicą Hoffmanowej) polegającą na:  

 rozbudowie jezdni na w/w odcinku z uregulowaniem jej szerokości do 5,0 – 6,0m. W 

ramach przebudowy przewidziano wykonanie podbudowy oraz warstw: wiążącej i 

ścieralnej. Na przebudowywanym odcinku dowiązano się do istniejącej lewej 

krawędzi jezdni, projektowana prawa krawędź jezdni wymaga odcinkowo poszerzenia 

istniejącej jezdni – zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. W ramach przebudowy 

jezdni zaprojektowano wyniesienie tarczy skrzyżowania ulic: Do Wilgi i 

Hoffmanowej. Wyniesienie skrzyżowania o nawierzchni z brukowej kostki betonowej 

bezfazowej, 

 budowie prawostronnego chodnika od istniejącego ciągu pieszego do zakresu 

przebudowy ulicy, oraz lewostronnego chodnika od skrzyżowania z ul. Hoffmanowej 

do połączenia z pochylnią i schodami prowadzącymi do ul. Zakopiańskiej. 

Projektowany chodnik prawostronny szerokości 2,2 – 3,0m, lewostronny chodnik 

szerokości 2,2m (odcinkowo zawężony do szerokości 1,7m – do istniejącego 

ogrodzenia). Projektowany chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej 

bezfazowej grubości 8cm ograniczony od strony jezdni krawężnikiem betonowym 

20/30cm na ławie betonowej z oporem i zakończony obrzeżem betonowym 8/30cm na 

ławie betonowej z oporem (palisadą 12x12x60cm), 
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W ciągu projektowanego chodnika prawostronnego zaprojektowano dwa zjazdy 

indywidualne do obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego. Zjazdy szerokości 5,0m o nawierzchni z kostki brukowej grubości 

8cm, ograniczone krawężnikiem betonowym 15/30cm na ławie betonowej z oporem. 

Włączenie zjazdów do jezdni ul. Do Wilgii poprzez skosy 1:1 z krawężnika 

krawężnika betonowego 15/30cm na ławie betonowej z oporem (krawężnik 

zatopiony), 

 remont istniejącego chodnika lewostronnego w ul. Do Wilgi, oraz w rejonie 

skrzyżowania z ul. Hoffmanowej, 

 remont istniejących zjazdów w ciągu lewostronnego chodnika, oraz zjazdu w rejonie 

skrzyżowania ulic Do Wilgi i Hoffmanowej, 

 

4.2. Rozwiązanie wysokościowe  

Projektowane rozwiązanie wysokościowe przedstawiono w części rysunkowej 

opracowania. 

Na zakresach robót zapewniono powiązanie wysokościowe z terenem istniejącym. 

Projektowana niweleta pokrywa się z niweletą istniejącą. Spadki podłużne zawierają się 

w przedziale: 0,003 – 0,040. Wyokrąglenia spadków łukami pionowymi o promieniach: 

R=150m, R=300m, R=600m. 

 

4.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja jezdni ul. Do Wilgii (w miejscu istniejącej jezdni) N1: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 wg WT-2 2014 gr. 4cm 

- skropienie emulsją asfaltową wg WT-2 2016  

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 2014 gr. 8cm 

- skropienie emulsją asfaltową wg WT-2 2016  

- E2 ≥ 130 MPa 

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

stabilizowanego mechanicznie, C90/3 wg WT-4     gr. 20cm 

- istniejąca podbudowa jezdni doprowadzona do E2 ≥ 80 MPa        Łącznie  gr. 32cm 

 

Konstrukcja jezdni ul. Do Wilgii (w miejscu poszerzenia jezdni) N1a: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 wg WT-2 2014 gr. 4cm 

- skropienie emulsją asfaltową wg WT-2 2016  
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- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 2014 gr. 8cm 

- skropienie emulsją asfaltową wg WT-2 2016  

- E2 ≥ 130 MPa 

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

stabilizowanego mechanicznie, C90/3 wg WT-4     gr. 20cm 

- E2 ≥ 80 MPa 

- warstwa mrozochronna z kruszywa łamanego 0/63mm  

stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 25% wg WT-4   gr.55cm 

-     podłoże doprowadzone do E2 ≥ 25 MPa    Łącznie gr. 87cm 

 

Konstrukcja wyniesionej tarczy skrzyżowania N1b: 

- brukowa kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa     gr. 8cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4      gr. 3cm 

- E2 ≥ 130 MPa 

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

stabilizowanego mechanicznie, C90/3 wg WT-4     gr. 30cm 

- istniejąca podbudowa jezdni doprowadzona do E2 ≥ 80 MPa        Łącznie  gr. 41cm 

 

Konstrukcja chodnika N2: 

- brukowa kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa     gr. 8cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4      gr. 3cm 

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie       gr. 35cm 

         Łącznie gr. 46cm 

Konstrukcja chodnika (w miejscu istniejącego chodnika) N2a: 

- brukowa kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa     gr. 8cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4      gr. 3cm 

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie       gr. 10cm 

-     istniejąca podbudowa chodnika     Łącznie gr. 21cm 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych N3: 

- brukowa kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa     gr. 8cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4      gr. 3cm 
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- E2 ≥ 130 MPa 

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

stabilizowanego mechanicznie, C90/3 wg WT-4     gr. 20cm 

- E2 ≥ 80 MPa 

- warstwa mrozochronna z kruszywa łamanego 0/63mm  

stabilizowanego mechanicznie o CBR ≥ 25% wg WT-4   gr. 55cm 

- podłoże doprowadzone do E2 ≥ 25 MPa    Łącznie gr. 86cm 

                      

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi samochodowe 

roboty ziemne. 

Konstrukcję jezdni, chodników, zjazdów należy wykonywać warstwami odpowiednio je 

zagęszczając. Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy zagęścić 

zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi samochodowe roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji należy wykonać badania nośności 

podłoża płytą VSS. W przypadku, jeżeli na danym odcinku wymaganie nośności nie będzie 

spełnione, należy ulepszyć podłoże poprzez wymianę gruntu lub wykonanie stabilizacji 

metodą „na miejscu”. Stabilizację można wykonać przy pomocy środka chemicznego (np. 

Tefra 15). Rodzaj i ilość środka oraz grubość stabilizowanej warstwy ustali Wykonawca, w 

taki sposób, aby możliwe było uzyskanie powyższych wymagań. 

Krawężniki betonowe 100x30x20, 100x30x15, posadowić na ławie betonowej z oporem. 

Obrzeża betonowe 100x30x8 posadowić na ławie betonowej z oporem. 

      

4.4. Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchni jezdni ul. Do Wilgi, chodników, poprzez spadki podłużne i 

poprzeczne do istniejących i projektowanych studzienek wodościekowych w ul. Do Wilgi – 

wg opracowania branżowego.   

 

4.5. Oświetlenie 

Oświetlenie odcinka ulicy Do Wilgi objętego projektem wg opracowania branżowego.   

 

4.6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod odcinek jezdni, chodników, 

zjazdów objętych projektem.  
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Grunt pozyskany z wykonania koryta należy odwieźć na odkład w miejsce wskazane 

przez Inwestora.  

Wszelkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 – Drogi 

samochodowe roboty ziemne. 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie! 

 
          OPRACOWAŁ: 


