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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: 

LIDL POLSKA SP. Z O.O. Sp. K. 

ul. Poznańska 48, Jankowice 

62-080 Tarnowo Podgórne 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Laj-

konika w Krakowie wraz z budową budynku handlowo - usługowego wraz z zewnętrzną i we-

wnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu” w zakresie branży drogo-

wej terenu obejmującego pas drogowy (istniejący i projektowany) ulicy Lajkonika oraz częściowo 

istniejący pas drogowy ulicy Królowej Jadwigi. 

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. 
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4. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w północnej części miasta Krakowa w dzielnicy VII 

Zwierzyniec na działkach nr 484/2 (484/4), 484/1 (484/6), 159/5 (159/16), 159/13 obręb 10 jed-

nostka ewidencyjna Krowodrza oraz na działkach nr: 753/7 (753/15, 753/16, 753/17), 753/10, 

753/6 obręb 11 jednostka ewidencyjna Krowodrza. W nawiasie podano numer działki, wynikający 

z Decyzji ZnRID dla rozbudowy ulicy Królowej Jadwigi. Ulica Lajkonika składa się z asfaltowej jezdni 

o szerokości ok. 5.3 m oraz częściowo z prawostronnego chodnika: na długości działki 159/10 ob-

ręb 10 (nawierzchnia z kostki brukowej o szerokości 1.5 m) oraz od działki 159/7 obręb 10 (na-

wierzchnia z kostki brukowej o szerokości 1.5 m). Na dalszej części ulicy (poza zakresem opraco-

wania) istniejący chodnik z płyt betonowych poszerza się do ok. 2.5 m i jest bezpośrednio połączo-

ny z murkami ogrodzeniowymi. Pomiędzy ww. chodnikami znajduje się zieleniec, a jezdnia ulicy 

Lajkonika jest ograniczona krawężnikiem betonowym. 

Po lewej stronie jezdni ograniczonej krawężnikiem betonowym, na całej długości inwestycji, 

znajduje się zieleniec oraz jeden zjazd indywidualny do działki nr 753/10 obręb 11, o nawierzchni  

z kostki brukowej i szerokości ok. 3.5 m. Na włączeniu do ul. Królowej Jadwigi znajduje się obu-

stronny chodnik o nawierzchni asfaltowej, przewidziany do przebudowy (zakres prac związany  

z rozbudową ul. Królowej Jadwigi). 

Ulica posiada oświetlenie, a wody opadowe odprowadzane są w kierunku ulicy Królowej Ja-

dwigi. Na przedmiotowej ulicy brak kanalizacji deszczowej. W obrębie ulicy znajdują się podziemne 

sieci: kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, oraz w okolicach skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi 

podziemne sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne. 

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Projekt zakłada rozbudowę ulicy Lajkonika (droga gminna klasy D, prędkość projektowa Vp=30 

km/h), w nawiązaniu do realizowanej inwestycji rozbudowy ulicy Królowej Jadwigi. Całkowita dłu-

gość ul. Lajkonika (liczona osiowo od przecięcia z ul. KJ) wynosi 101.66 m. Szerokość asfaltowej 

nawierzchni jezdni będzie wynosiła 6.0 m, a na połączeniu z ul. KJ zaprojektowano łuki wyokrągla-

jące o promieniu r=9.0 m i r=10.0 m na wyniesionym poszerzeniu nawierzchni dla pojazdów cięża-

rowych. Szerokość poszerzenia wynosi maksymalnie 0.6 . Po obu stronach jezdni zaprojektowano 

chodniki z kostki brukowej o szerokości 2.0 m (bez uwzględnienia szerokości krawężnika). W ciągu 

chodnika prawostronnego przebudowane zostaną dwa zjazdy indywidualne – szerokość 4.5 m do-
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stosowana do istniejących wjazdów bramowych. Po lewej stronie jezdni projektuje się dwa zjazdy 

publiczne na teren inwestora w hm: 0+38.94 oraz w hm: 0+91.80. Szerokość zjazdów będzie wyno-

siła 5.0 m, a łuki wyokrąglające zostały dopasowane do korytarzy przejezdności dla pojazdów mia-

rodajnych (dostawczych) i będą miały promienie r=5.0 m i r=10.0 m (strefa dostaw). Projektowany 

chodnik należy wykonać do granicy pasa drogowego i dopasować sytuacyjnie do ciągów pieszych 

na terenie inwestora. W obrębie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu projektuje się nawierzch-

nię integracyjną o szerokości minimum 0.6 m. Chodnik dopasowano do realizowanego chodnika 

wzdłuż ul. Królowej Jadwigi.   

5.2. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Niweleta jezdni drogi gminnej została dopasowana do projektowanej nawierzchni ul. Królowej 

Jadwigi oraz do istniejącej niwelety nawierzchni jezdni ul. Lajkonika. Niweleta jezdni składa się  

z odcinków prostych o pochyleniach od 1.15 % do 1.85 %. Pochylenie poprzeczne projektowanej 

jezdni będzie wynosiło 1.0 % (spadek jednostronny) na połączeniu z ul. KJ i dalej 2.0% (przekrój 

daszkowy), pochylenie poprzeczne chodnika będzie wynosiło 2.0% w kierunku krawędzi jezdni. 

Pochylenie podłużne zjazdów indywidualnych i publicznych w obrębie istniejącego i docelowego 

pasa drogowego w kierunku jezdni, a dalej na tereny prywatne i teren inwestora. Pochylenie po-

przeczne poszerzenia dla pojazdów ciężarowych 4.0 % w kierunku jezdni.  

Krawężnik w obrębie przejścia dla pieszych oraz przecięcia zjazdu publicznego z chodnikiem na-

leży licować do poziomu nawierzchni, na pozostałym zakresie odkrycie krawężnika będzie wynosiło 

12cm, z wyjątkiem zjazdów, gdzie krawężnik zostanie odsłonięty na wysokość 4 cm. Okrycie obrze-

ża betonowego wynosi 4 cm. 

5.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Konstrukcję projektowanej jezdni ulicy Lajkonika przyjęto dla założenia kategorii obciążenia 

ruchem KR3 oraz kategorii gruntu G4 dla dobrych warunków wodnych wg katalogu typowych kon-

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

4 cm – warstwa ścieralna z AC11S  

5 cm – warstwa wiążąca z AC16W 35/50 

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 INDYWIDUALNEGO „NZ1”  

8 cm – kostka betonowa bezfazowa czerwona 

3cm – podsypka cementowa piaskowa 1:4 

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

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

___________________ 

60 cm 

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

8 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 „NW” 

14 cm – kostka granitowa 14/14/14 cm 

3cm – podsypka cementowa piaskowa 1:4 

23 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 

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

___________________ 

93 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 

5.4. 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; 

 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 „K+S3”: krawężnik kamienny 20/30 cm ze ściekiem z dwóch rzędów kostki 

betonowej wibroprasowanej 20x10x8cm, posadowiony na podsypce cementowo-
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piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz ławie z betonu C12/15 o obj. równej 0.17 m3/mb - kra-

wężnik wyniesiony na 4 cm ponad nawierzchnię jezdni; 

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

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

5.5. ODWODNIENIE 

Wody opadowe z projektowanych jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych i zjazdów pu-

blicznych w granicach pasa drogowego 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 zarządcę drogi.       

                    

Projektował: mgr inż. Jakub Czernecki 


