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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 
1. DOKUMENTY  
  
2. OPIS TECHNICZNY 
  
3. RYSUNKI 

 
 

NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA 

1 Plan sytuacyjny 1:500 

2 Przekrój podłużny 1:500/50 

3 Przekroje konstrukcyjne 1:50 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 
  

• Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu nr RU.463.109.2020 z dnia 16 
kwietnia 2020 roku. 

• Opinia dla obsługi komunikacyjnej nr RW.460.3.181.2021 z dnia 9 czerwca 
2021 roku. 

• Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500. 

• Wizja w terenie. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami). 

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

 

OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot inwestycji. 
  
Przedmiotem inwestycji niedrogowej jest  BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 323/1, 323/2, 323/3, 
322/6, 322/7, 322/9, obr. K-25, jednostka ewidencyjna Krowodrza. 
Zakresem koncepcji objęto chodnik na odcinku od włączenia drogi na działce nr 338 
do projektowanego zjazdu oraz sam zjazd na teren inwestycji niedrogowej objęty 
decyzją zezwalającą na lokalizację zjazdu nr RU.463.109.2020 z dnia 16 kwietnia 
2020 roku. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
Ul. Jurajska, z której odbywał się będzie dojazd na teren inwestycji posiada jezdnię 
szerokości 5,5 m o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia nie posiada poboczy. Po 
obydwu stronach jezdni znajdują się wysokie skarpy. Odwodnienie jezdni odbywa 
powierzchniowo po istniejącym terenie oraz do istniejących rowów drogowych. 
W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się luźna zabudowa mieszkaniowa 
oraz zjazdy do posesji sąsiednich. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
  
3.1. Sytuacja 
 
Zgodnie z warunkami zawartymi w piśmie nr RW.460.5.625.2020 z dnia 12 
marca 2021 roku zaprojektowano chodnik na odcinku od włączenia drogi na 
działce nr 338 do projektowanego zjazdu na teren inwestycji niedrogowej oraz 
sam zjazd objęty decyzją zezwalającą na lokalizację zjazdu nr RU.463.109.2020 
z dnia 16 kwietnia 2020 roku. 
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Długość odcinka projektowanego chodnika oraz zjazdu wynosi 90,3 m. 
Zaprojektowano chodnik szerokości 2,00 m ograniczony od strony jezdni 
krawężnikiem betonowym a od strony skarpy obrzeżem betonowym. Całkowita 
szerokość chodnika nie wliczając krawężnika i obrzeża wyniesie 2,0 m. Wzdłuż 
chodnika zaprojektowano balustradę z poręczą. 
 
Zaprojektowany zjazd będzie miał szerokość 5,0 m. Na odcinku chodnika 
zastosowano skosy zjazdowe o pochyleniu 1:1. Całkowita szerokość najazdu przy 
krawędzi jezdni wyniesie 9,4 m. Włączenie zjazdu do istniejącej jezdni będzie 

wykonane pod kątem 90,0°. Po stronie północnej zjazdu zaprojektowano pobocze 
szerokości 0,75 m. 
 
3.2. Rozwiązanie wysokościowe. 
 
Pochylenie podłużne chodnika będzie zgodne z istniejącym pochyleniem jezdni. 
Pochylenie poprzeczne na całym odcinku 2,0%. Odkrycie krawężnika +12 cm, 
odkrycie obrzeża +5 cm. Skarpa o pochyleniu 1:1,5. 
Zjazd odbywał się będzie przez krawężnik o odkryciu +4 cm. Niweletę osi zjazdu  
ukształtowano w spadku 5,0%. Pochylenie poprzeczne zjazdu w obrębie włączenia 
będzie dostosowane do istniejącego pochylenia podłużnego jezdni.  
 
3.3. Konstrukcja nawierzchni. 
 
Konstrukcja chodnika: 
 

8 cm - Betonowa kostka brukowa  

3 cm - Podsypka cementowo – piaskowa 

30 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  
z kruszywem C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane 
mechanicznie 

Σ = 41 cm    
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Konstrukcja zjazdu: 
 

8 cm - Betonowa kostka brukowa  

3 cm - Podsypka cementowo – piaskowa 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥130 MPa 

22 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  
z kruszywem C50/30 - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane 
mechanicznie 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥80 MPa 

22 cm - Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 - kruszywo łamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 

24 cm - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem             
hydraulicznym lub wapnem 

 - Wtórny moduł odkształcenia - E₂≥25 MPa 

Σ = 79 cm    

 

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny wg katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (załącznik do 
zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r.) pkt. 10. 
 

Kategoria obciążenia ruchem KR1 

Grupa nośności podłoża  G4 

 
H ≥ 0,60 × HZ                           HZ=1,00 m 
H ≥ 0,60 m 
Przyjęto H = 0,79 → warunek spełniony 
 
3.4. Odwodnienie. 
 
Odwodnienie projektowanego chodnika będzie odbywać się w kierunku jezdni  
ul. Jurajskiej tak jak to ma miejsce obecnie. Spadek poprzeczny jezdni jest 
skierowany od chodnika co powoduje spływ wód opadowych na drugą stronę jezdni.  
 
Wody opadowe ze zjazdu w granicach pasa drogowego będą spływać w kierunku 
jezdni ul. Jurajskiej. 
Aby zabezpieczyć przed spływem wód opadowych z terenu działki na jezdnię 
zaprojektowano odwodnieni liniowe w odległości 4,40 m od krawędzi jezdni (przed 
linią rozgraniczającą obszar KDL.1). Wody opadowe z odwodnienia będą 
odprowadzane do szczelnego zbiornika umieszczonego na działce Inwestora. 
 
3.5. Zieleń. 
 
Budowa chodnika koliduje z istniejącymi drzewami, które zostaną usunięte według 
odrębnych procedur administracyjnych. 
 


