
 

 
OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest: 

• wytyczne Inwestora 

• podkład mapowy w skali 1:500 

• wizja i pomiary uzupełniające w terenie 

• Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznych  z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pózn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(z pózn. zm.) 

• właściwe wytyczne i normy branżowe 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest budowa ciągu pieszego na terenie zielonym wzdłuż ul. 
Filtrowej w Krakowie na działkach nr 309, 310, 316 obr. 0001 Krowodrza. 
Zakres opracowania obejmuje propozycję rozwiązań sytuacyjnych, wysokościowych oraz 
konstrukcji nawierzchni ciągu pieszego przy uwzględnieniu istniejących warunków 
terenowych. 

 
3. Opis stanu istniejącego 

 
Teren przewidziany pod ciąg pieszy stanowi w chwili obecnej nieuporządkowany teren 
zielony, po którym odbywa się ruch pieszy po istniejącym przedepcie. Po północnej stronie, 
zlokalizowana jest ulica Filtrowa, po południowej koryto Młynówki Królewskiej, po 
wschodniej ul. Zygmunta Starego natomiast po zachodniej istniejący chodnik zlokalizowany 
wzdłuż ogrodzenia Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa. 
Teren w sąsiedztwie inwestycji porośnięty jest częściowo zielenią wysoką. 
W rejonie inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu zarówno podziemne jak 
i napowietrzne tj. elektroenergetyczne, wodociągowe, cieplne, teletechniczne, sieć 
oświetlenia ulicznego.  
Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
„Młynówka Królewska – Filtrowa. 
 

4. Opis rozwiązań projektowych 
 
W ramach zadania przewidziano budowę ciągu pieszego po terenie zielonym na odcinku od 
ul. Zygmunta Starego wzdłuż ul. Filtrowej do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy 
ogrodzeniu Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa. 
Kształt projektowanego ciągu pieszego ustalono w oparciu o: 

a) lokalizację istniejącego przedeptu 
b) lokalizację drzew – projektowany ciąg pieszy nie koliduje z istniejącą zielenią 



 

c) lokalizację istniejących podziemnych sieci uzbrojenia terenu - projektowany ciąg 
pieszy nie powoduje konieczności przebudowy sieci uzbrojenia terenu 

d) konieczność zachowania powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 90% 
zgodnie z MPZP  

Nawierzchnię projektowanego ciągu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego założono jako 
przepuszczalną, gładką o szerokości 1,50 m. Zastosowano nawierzchnię mineralno-żywiczną 
obramowaną obrzeżami uniwersalnymi typu Eko-Bord MINI lub równoważnymi. Na 
włączeniu projektowanego ciągu pieszego do ul. Zygmunta Starego zaprojektowano 
obniżenie istniejącego krawężnika do 2cm, natomiast na włączeniu do istniejącego chodnika 
w rejonie Zakładu Uzdatniania Wody wtopione obrzeże betonowe 8/30cm. 
Z uwagi na kolizję projektowanego ciągu pieszego z istniejącymi ławkami konieczna jest ich 
likwidacja lub przestawienie. 
 
Pochylenie poprzeczne projektowanego ciągu pieszego założono równe 2% w kierunku koryta 
Młynówki Królewskiej 
Pochylenie podłużne zostanie dostosowane do spadków istniejącego terenu, istniejącego 
chodnika w rejonie Zakładu Uzdatniania Wody oraz jezdni ul. Zygmunta Starego. 
Odprowadzenie wód przewiduje się powierzchniowo, na przyległy teren zielony. 
W ramach przedmiotowego zadania konieczna będzie regulacja wysokościowa istniejących 
studni teletechnicznych. 
 
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego: 

• 3 cm - warstwa mineralno - żywiczna nawierzchni przepuszczalnej  

• min 20 cm - kruszywo łamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm)  

• min 20 cm - piasek kopany (warstwa odsączająca)  

• grunt rodzimy 
 
Obrzeże do nawierzchni mineralno - żywicznej: 

• Obrzeże uniwersalne typu Eko-Bord MINI lub równoważne 

• Beton C8/10 gr. 6-8cm 

• Kotwa mocująca: Gwóźdź metalowy ∅8 dł. 200-300mm lub gwóźdź z tworzywa ∅16 
dł.250mm, zalecane 3-5 gwoździ na 1mb 

 
Krawężnik betonowy 20/30cm 

• Krawężnik betonowy 20/30cm 

• Podsypka cem.-piask. gr. 5cm 

• Ława bet. z oporem C12/15 (0,10m3/mb) 
 
Obrzeże betonowe 8/30cm: 

• Obrzeże betonowe 8/30cm 

• Podsypka cem.-piask. gr. 3cm 

• Ława bet. z oporem C12/15 (0,04m3/mb) 
 
Obrzeża i krawężniki betonowe układane na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 
betonowej C12/15 z oporem. 
Obrzeża uniwersalne typu Eko-Bord MINI, mocowane do podłoża gwoździami metalowymi o 
średnicy 8 dł. 200 – 300 mm. 
 
 



 

5. Rozwiązania projektowe służące dostosowaniu infrastruktury drogowej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.  

 
W rejonie przejść dla pieszych należy wykonać pasy informacyjne dla osób niewidomych 
i słabowidzących z kostki betonowej z wypustkami w kolorze kontrastowym. Na łukach kostkę 
należy układać w taki sposób, aby wskazywała kierunek przejścia dla pieszych. Szerokości 
pasów informacyjnych założono min. 0,8 m. Ponadto, przed przejściami dla pieszych należy 
zastosować pasy naprowadzające. 
 

6. Uwagi ogólne do dokumentacji 
 

• Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 

dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. 

• Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane konstrukcje nawierzchni 

muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

• Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i konstrukcji, 

niezbędny do prawidłowego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca 

może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania 

minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez Inwestora. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 

rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby ujęte były w obu. 

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek zakresie dokumentacji należy zgłosić to 

projektantowi. 

• Wszystkie proponowane materiały winny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

• Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne i wymiary na budowie 

• Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

określenia rzeczywistej głębokości posadowienia istniejących sieci uzbrojenia 

terenu. 

• Prace wykonywane przy istniejących sieciach uzbrojenia terenu należy wykonywać 

zgodnie 

z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarządców  

• Wszystkie prowadzone prace w zbliżeniu do istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz 

drzew (systemu korzeniowego) należy prowadzić ręcznie z należytą starannością 

w celu zapobiegnięcia ich uszkodzenia. 

• Odkryte systemy korzeniowe drzew należy zabezpieczyć matami lub przez 

„obandażowanie” tkaniną. 

• Całość robot powinna być wykonywana zgodnie z przepisami BHP. 

  
 
 
 


