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Część opisowa -  
OPIS TECHNICZNY 

dla inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MISTRZEJOWICKIEJ W ZAKERESIE 
BUDOWY CHODNIKA, WRAZ Z BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO w ramach zadania 
Inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków 
działkowych, utworzenie przejść dla pieszych" 
 
CZĘŚĆ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  
 

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy lub przebudowy następujących obiektów budowlanych: 
- droga gminna publiczna – kategoria XXV, 
- kanał technologiczny – kategoria XXVI  
 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 
 

Zamierzony sposób użytkowania drogi gminnej będzie zgodny z przeznaczeniem drogi, związany 
będzie w prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.  Projektowana droga gminna nie wymaga 
opracowania programu użytkowego obiektu budowlanego.  
 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 
 

3.1 Przedmiot, zakres i cel  
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwiązanie budowy chodnika 

wzdłuż ul. Mistrzejowickiej w Krakowie. Zakres projektowy obejmuje budowę chodnika na działkach nr 
286/11 oraz 151/31 od km 0+000,00 do km 0+084,00 (połączenie z inwestycją pn. „Wykonanie przejścia 
dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika 
wzdłuż ul. Mistrzejowickiej). Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie, gmina Kraków, powiat Krakowski, 
województwo Małopolskie. 

Inwestycja będzie realizowana w obrębie pasa drogowego drogi gminnej, w terenie zurbanizowanym 
(zabudowanym). Inwestorem jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 
 
W ramach zadania planuję się przebudowę drogi gminnej w zakresie: 
- budowy chodnika, 
- budowy kanału technologicznego., 
- aktualizację organizacji ruchu. 
  

Celem inwestycji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunków użytkowych, a 
także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ora komfortu użytkowania wszystkich użytkowników drogi, 
głównie pieszych. 
 

3.2. Część drogowa - komunikacja - opis ogólny 
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwiązanie rozbudowy drogi 

gminnej od km 0+000,00 do km 0+084,00 (połączenie z inwestycją pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych 
w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż ul. 
Mistrzejowickiej).. 

 
W ramach zadania planuję się rozbudowę drogi w zakresie: 
- budowy chodnika, 
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 Ponadto w ramach zadania przewidziano: 
- aktualizację organizacji ruchu. 
 
Projekt zakłada rozbudowę drogi o podstawowych parametrach technicznych: 
- kategoria ruchu: KR2 
- klasa drogi gminnej:      - L 
- szerokość chodników:      - 2,0m  
- nawierzchnia chodników: kostka betonowa.  

 
3.2.1     Konstrukcja nawierzchni  

Obliczenia dotyczące konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurą opisaną z „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (GDDKiA 2014) oraz zgodnie z pkt. 5.3.4. 
załącznika nr 5 do rozporządzenia MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne.  

 
minimalna wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu na 

wysadziny minH , dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR2 wynosi: 
cmmhH z 6565,00,165,065,0min   

 
 

KONSTRUKCJE UL. MISTRZEJOWICKA  
 
Konstrukcja chodnika/dojść:   
- kostka betonowa (szara)       gr. 8cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:3       gr.  3cm  
-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,  

    0/31,5 mm,  3/90C  stabilizowanego mechanicznie    gr. 10cm 
- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa      gr. 15cm 
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone.          

Całkowita gr. warstw naw. wynosi 36cm 
 
 Schemat układu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 w wykopie oraz 
wymagane wartości wtórnych modułów odkształcenia na powierzchni warstw w przypadku 
grupy nośności podłoża G4: 
 

 
 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu podłoża dla nawierzchni jezdni KR2 powinien wynosić co najmniej: 

- 100% zagęszczenia laboratoryjnego 
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-  wtórny moduł odkształcenia minimum 80 MPa 
Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone i odpowiadać wymogom 

normy:  PN-S- 02205:1998 
  
 Konstrukcje nawierzchni wykonywać zgodnie z STWiORB oraz OST - GDDKiA i obowiązującymi  
normami : 
a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
b) BN-B/11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, 
c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami   
    hydraulicznymi, 
d) D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,   
e) PN-84/S – 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego, 
f) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 
 

3.2.2 Krawężniki i obrzeża  
 Obramowanie jezdni wykonać z krawężnika betonowego typu lekkiego 15x30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesionego ponad jezdnię na 
wysokość 6cm. 
 Na przejściach krawężnik należy obniżyć na wysokość od 0 do 2cm nad powierzchnię jezdni w celu 
likwidacji barier architektonicznych i wykorzystać  krawężnik betonowy typu lekkiego przejazdowy o wym. 
15x22cm.  
Chodniki należy oddzielić od skarpy palisadą betonową 16,5x16,5,120cm ułożoną na ławie betonowej  z 
betonu C12/15.  
 

3.2.3. Rozwiązania wysokościowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym 
UWAGA!!! 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone 
w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera, a wszelkie 
zauważone rozbieżności należy wyjaśniać bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem 
do robót. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  
 Rzędne początku i końca niwelety dowiązano do rzędnych istniejących dróg. Usytuowanie 
wysokościowe wszystkich przebudowywanych powiązań komunikacyjnych, należy dowiązać w sposób 
płynny do niwelety krawędzi drogi głównej i terenu istniejącego. Niweleta chodnika powiela istniejącą 
niweletę na drodze gminnej.      
Spadki podłużne i poprzeczne jezdni, chodników, ścieżek rowerowych umożliwiają prawidłowe 
odwodnienie powierzchni i mieszczą się w granicach: 
 
Spadki podłużne: 
-   chodnik – 0,3-5,0% 
Spadki poprzeczne: 
-   chodnik – 1,0-3,0% 
 
Wysokościowo dowiązuje się do punktów charakterystycznych t.j.  
-   istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Ks. Józefa 
-   reperów państwowych, 
 
       Parametry charakterystyczne geometrii  pokazano na planie sytuacyjnym. 

       
3.2.4 Roboty ziemne  
Z badań geotechnicznych wynika, że pod górną warstwą, którą stanowi nasyp niebudowlany o gr. śr. 1m, 
występują grunty rodzime, które są gruntami słabonośnymi i nie spełniają wymagań pod posadowienie 
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nawierzchni drogowych. W związku z powyższym przewiduje się wykonanie stabilizacji cementowo-
piaskowej o Rm=1.5-2.5MPa.  
 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. 
Wykopy głębsze niż 1,0m należy szalować. Roboty ziemne dla wszystkich obiektów policzono metodą 
przekrojów poprzecznych oraz korytowania i ujęto w przedmiarze. W pobliżu istniejącego uzbrojenia 
podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, wykonując zabezpieczenia po uprzednim 
zgłoszeniu właścicielowi lub zarządcy sieci zgodnie z branżowymi uzgodnieniami. 
 

3.3. Cześć sanitarna - Odwodnienie - ogólny opis stanu projektowego 
 Aktualnie teren jest odwadniany poprzez wpusty drogowe do sieci kanalizacji deszczowej, nie 
przewidziano zmian w tym zakresie. 
  

3.4. Część teletechniczna - kanał technologiczny  
 

3.5. Kolizje 
  Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. 
W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, wykonując 
zabezpieczenia po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi lub zarządcy sieci zgodnie z branżowymi 
uzgodnieniami. 
Skrzynki od zasuw wodociągowych, hydrantów i włazy od studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych 
wynieść do rzędnych terenu. W przypadku odkrycia sieć teletechniczną należy zabezpieczyć 
dwudzielnymi rurami osłonowymi. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi  D-02.03.01: Roboty ziemne: „Wykonanie nasypów” wydanymi przez GDDP w Warszawie 
oraz SST. 
 

3.6 Roboty ziemne  
 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. 
Wykopy głębsze niż 1,0m należy szalować. Roboty ziemne dla wszystkich obiektów policzono metodą  
korytowania i ujęto w przedmiarze. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
bezwzględnie prowadzić ręcznie, wykonując zabezpieczenia po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi lub 
zarządcy sieci zgodnie z branżowymi uzgodnieniami.  
 Należy szczególną uwagę zwrócić na roboty prowadzone w pobliżu przebiegającej przez cały 
zakres inwestycji sieci gazowej. 
 
Konstrukcje nawierzchni wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne i obowiązujące normy. 
 Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone i odpowiadać 
wymogom normy:  PN-S- 02205:1998,  BN-72/89342-01 „Roboty ziemne”. 
 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
 
4.1 Kubatura 

Nie dotyczy. 
 

4.2 Zestawienie powierzchni 
 Proj. nawierzchnia chodników       185,0m2 

 
4.3 Wysokość, długość, szerokość, średnica 
Projekt zakłada rozbudowę drogi o podstawowych parametrach technicznych: 
- kategoria ruchu: KR2 
- długość drogi:       - 84 m 
- klasa drogi gminnej:      - L 
- szerokość chodników:      - 2,0m  
- nawierzchnia chodników: kostka betonowa.  
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4.4 Liczba kondygnacji 

Nie dotyczy. 
 
4.5 Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami 
przeciwpożarowymi 

Nie dotyczy. 
 
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 
obiektu budowlanego 

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie są stosunkowo korzystne dla projektowanej 
inwestycji. Warunki wodne określono częściowo jako przeciętne oraz częściowo jako dobre. 

 Grunty rodzime, które mają przeważający udział w budowie geologicznej rozpoznanego są 
gruntami słabonośnymi i nie spełniają wymagań pod posadowienie nawierzchni drogowych, w związku z 
powyższym należy zaprojektować wzmocnienie podłoża lub wymianę gruntu. Przy dobrych i przeciętnych 
warunkach wodnych, przy występowaniu w podłożu gruntach niewysadzinowych i bardzo wysadzinowych 
dla całej inwestycji przyjęto grupę nośności podłoża G4. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 
463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez firmę TERRAGEO mgr inż. Mariusz Przeniosło, 
uwzględniając stopień skomplikowania warunków gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj 
konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Kopię opinii geotechnicznej załączono do części opisowej na str. 29. 
 
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych  

Nie dotyczy. 
 
7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych  

Nie dotyczy. 
 

8. Opis zapewnienia warunków do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej przez osoby niepełnosprawne 

Nie dotyczy. 

 
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
na środowisko  

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 1908r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć 
mogących zawsze, a także nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie 
oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji 
środowiskowej. 

Projektowana rozbudowa odcinka drogi gminnej o założonych parametrach technicznych nie 
wpłynie negatywnie na środowisko. 

Aktualnie teren objęty inwestycją pełni taką samą funkcję, jaką będzie pełnił po budowie drogi. 
Natężenie ruchu na podanej drodze należy zaliczyć do KR2.  

Zgodnie z przepisem zawartym w § 17 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019r.w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 
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poz. 1311), wszystkie drogi poza drogami zaliczanymi do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub 
powiatowych klasy G mogą być wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych bez oczyszczania.. 

Przy utrzymywaniu w stałej sprawności urządzeń, zawartość substancji zanieczyszczających w 
odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu wód opadowych i roztopowych nie przekroczy 
określonych powyżej wartości. Warunkiem efektywnej pracy urządzeń podczyszczających (osadników w 
studzienkach ściekowych) jest właściwa ich eksploatacja. Zgromadzone w urządzeniach 
podczyszczających zanieczyszczenia usuwa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Zanieczyszczenia 
te stanowią odpad niebezpieczny, wymagający utylizacji. 

 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 
realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło   

Nie dotyczy. 
 

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania 
urządzeń automatycznie regulujących temperaturę w pomieszczeniach   

Nie dotyczy. 
 

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego 

Nie dotyczy. 
 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej  
Nie dotyczy. 

 

14. Uwagi końcowe 
 Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementów dokumentacji projektowej 

opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Wszelkie 
zauważone rozbieżności należy wyjaśniać bezpośrednio z autorem Projektu, przed przystąpieniem do 
robót. O terminie przystąpienia do robót należy bezwzględnie powiadomić właścicieli uzbrojenia 
podziemnego znajdującego się na terenie objętym opracowaniem. 

    
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności: 
- zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejącymi sieci 

wodociągowych, lokalizacją uzbrojenia podziemnego, 
- zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego, 
- na trasach projektowanych przewodów wykonać przekopy kontrolne w celu zainwentaryzowania 

lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodów podziemnych biegnących równolegle lub 
krzyżujących się w wykopem oraz w celu określenia rzeczywistych lokalizacji i głębokości posadowienia 
innych obiektów budowlanych, co umożliwi właściwe zabezpieczenia przewodów lub innych obiektów 
przed uszkodzeniem lub będzie podstawą do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwiązań, 

- teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego, wyznaczyć w 
terenie osi wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, pompowni, 
hydrantów, węzłów montażowych i armatury, 

-  dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych. 
  
Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, w szczególności gazowych, elektrycznych, 
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- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy, 

- w odległości mniejszej niż 0,5m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie 
 
 
 
 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ PIECZĘĆ I PODPIS 

mgr inż. Agnieszka 

Łukasiewicz 

DOŚ/0393/PBD/19 

do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjnej drogowej 
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2. Projekt zagospodarowania terenu 

PLAN ORIENTACYJNY 
skala 1: 10 000 

m. Kraków 
OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM  

 
 
 

  

 


