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Opis do projektu drogowego  

 dla inwestycji pn: 

„BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM NA 

DZIAŁKACH NR EW. 11/1, 11/2, OBR. 45 KROWODRZA, PRZY  

UL. RACŁAWICKIEJ W KRAKOWIE" 

 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

Projekt drogowy został wykonywany na zlecenie biura projektowego B2 Studio 

Sp. z o.o. S.K., ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków. 

 

2. Dane wyjściowe. 

 Podkład sytuacyjno – wysokościowy; 

 Projekt zagospodarowania opracowany przez B2 Studio, 

 Wizja w terenie. 

 

3. Stan istniejący. 

 

 Przedmiotowy teren (dz. 11/1, 11/2 obr. 45 Krowodrza ) położony jest dzielnicy 

Krowodrza, w rejonie ulic Racławicka  i Wrocławska. Od północnej strony działek 

Inwestora zlokalizowana jest linia kolejowa. Działki Inwestora posiadają dostęp do drogi 

publicznej - ul. Racławickiej poprzez istniejący zjazd na drogę wewnętrzną i wewnętrzny 

układ komunikacyjny na terenie działek nr 11/2 i 11/1 obr. 45 Krowodrza. Następnie ulica 

Racławicka włączona jest do ul. Wrocławskiej.  

  

Obsługę komunikacyjną planowanej inwestycji przewiduję się z istniejącej drogi 

publicznej ul. Racławickiej (na działce nr 245 obr. 45 Krowodrza) poprzez drogę 

wewnętrzną na terenie działki nr 11/2 obr. 45 Krowodrza. 
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 Na terenie Inwestora znajdują się budynki przeznaczone do wyburzenia. 

Istniejąca zabudowa koliduje z planowaną inwestycją kubaturową. Teren jest silnie 

uzbrojony w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, oświetleniowe, c.o., 

teletechniczne.  

 

Warunki geologiczne 

Zgodnie z dokumentacją GI dla działek - opracowanie mgr inż. Paweł Lenduszko 

- Kraków - październik 2021 na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni zalegają 

grunty zbudowane z glin pylastych i pyłów.  

 Warunki gruntowe– pod warstwą nasypów niebudowlanych o miąższości 0,3- 2,9 

m (zał. 5.1) oraz zalegającymi poniżej niemal ciągłą warstwą zróżnicowanych gruntów 

pakietu I, w tym słabonośnych pyłów, glin pylastych warstwy Ia1, występują nośne 

grunty piaszczysto-żwirowe pakietu II. Strop gruntów nośnych wykazuje nachylenie w 

kierunku zachodnim, jego głębokość zalegania jest zróżnicowana i wynosi od ok. 2,0- 

3,1 m w części wschodniej terenu do ok. 4,9- 5,8 m w części zachodniej, co odpowiada 

rzędnym w zakresie ok. 210,57- 214,70 m npm (zał. 5.3). Grunty nośne pakietu II 

zalegają do głębokości rozpoznania 10 m,  a wg danych archiwalnych do głębokości ok. 

25 m, tj. do stropu iłów miocenu.  

  Warunki wodne- w podłożu gruntowym stwierdzono jeden, ciągły poziom 

wodonośny, związany z utworami żwirowo- piaszczystymi czwartorzędu. Warstwa 

wodonośna zalega na nieprzepuszczalnych iłach miocenu, tj. do głębokości ok. 25 m. 

Zwierciadło wód podziemnych o charakterze swobodnym odnotowano na głębokościach 

5,30- 6,40 m, co odpowiada rzędnym 210,31- 210,69 m npm. Ocenia się, że sezonowe 

wahania zwierciadła wód mogą dochodzić do ok. 1,0 m. 

 Warunki geotechniczne- Przewidywany poziom posadowienia ok. 4.4 m wypada 

w nośnej warstwie IIb, tylko w zachodnim fragmencie terenu inwestycji położonym na 

zachód od otworów nr 6, 8, 11, 13 w poziomie posadowienia mogą pojawić się 

słabonośne grunty warstwy Ia1 (zał. 5.5). Badania stanu zagęszczenia sondą 

dynamiczną DPH wykazały w strefie przewidywanej głębokości posadowienia (ok. 211,5 

m npm) zróżnicowanie zagęszczenia gruntów warstwy IIb. Zaleca się po wykonaniu 
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wykopu na projektowaną głębokość posadowienia przeprowadzić dogęszczenie gruntów 

podłoża.  

 Przewidywany poziom posadowienia ok. 4.4 m położony jest powyżej 

swobodnego zwierciadła wód podziemnych (dla przyjętego poziomu posadowienia 211,5 

m npm zwierciadło jest poniżej 0,8- 1,1 m). Wykonanie robót fundamentowych nie 

będzie wymagać depresjonowania zwierciadła wód podziemnych, nie dojdzie do 

naruszenia poziomu wodonośnego i powstania leja depresji.  

Bezwzględnie nie dopuszcza się nawodnienia oraz zawilgocenia tych gruntów w 

trakcie prac związanych z robotami drogowymi i ziemnymi.   

 

4. Stan projektowany. 

 

 W ramach przedmiotowego opracowania wykonano koncepcję rozwiązań 

komunikacyjnych w ciągu ul. Wrocławskiej.  

Planowane jest wykonanie dwóch pasów drogi dla rowerów o szerokości 1.5m 

każdy w ciągu ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Poznańskiej do początku istniejącego 

pasa dla relacji w lewo na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z Aleją Kijowską. Projektuje się 

wyznaczenie pasów DDR poprzez malowanie wzdłuż istniejącego krawężnika  

ul. Wrocławskiej.  W rejonie przystanków MPK planuje się wykonanie peronów 

przystankowych na wzór "przystanków wiedeńskich" o parametrach zgodnych z 

otrzymanymi warunkami technicznymi ZTP nr TT.421.25.2022 z dnia 22.02.2022r. 

Krawędź peronu na odcinku zatrzymania tj. na długości 20m będzie wykonana z 

krawężnika typu "kassel kerb". Najazd DDR na przystanek MPK zaprojektowano na 

długości 3m zgodnie z WT ZTP. Na jezdni ul. Wrocławskiej zostanie wykonana 

nawierzchnia betonowa w kolorze czerwonym na długości 20m i szerokości 3m. 

W związku z wyznaczeniem pasów dla ruchu rowerów w ciągu ulicy Wrocławskiej 

zostaną zlikwidowane istniejące równoległe miejsca postojowe na długości 

projektowanych pasów. Ponadto z uwagi na zwężenie jezdni ul. Wrocławskiej dla 

pojazdów mechanicznych w celu zapewnienia prawidłowych warunków ruchu dla 

autobusów MPK należy zlikwidować wyspy azylu na przejściach dla pieszych. 
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  Kolorystykę, rodzaj oraz format kostki betonowej na chodnikach  

i ścieżkach rowerowych należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym. 

W celu zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych pod ruchem pojazdów z kostki 

betonowej jej max format należy każdorazowo skonsultować z projektantem 

drogowym po zatwierdzeniu całej konstrukcji nawierzchni przez Producenta 

warstwy ścieralnej. Na nawierzchniach przeznaczonych pod ruch pojazdów należy 

stosować kostkę brukową zgodną z normą i uzyskać od Producenta wymagania 

co do parametrów poszczególnych warstw całkowitej konstrukcji nawierzchni 

(nośność, zagęszczenie, itp.). Jeżeli Producent dopuszcza zastosowanie 

poszczególnego typu warstwy ścieralnej - kostki pod ruchem pojazdów do 3.5T  

i powyżej 3.5T to powinien określić Wykonawcy jakie parametry ma spełnić, aby 

utrzymać gwarancję na nawierzchnię.  

Wszelkie kolizje z infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu należy 

rozwiązać zgodnie z odrębnymi opracowaniami branżowymi. 

 

Odwodnienie. 

Odwodnienie projektowanego układu drogowego realizowane będzie zgodnie ze 

stanem dotychczasowym.  
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Przekroje konstrukcyjne. 

Zaprojektowano: 

Projektowana konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego na zatoce 

autobusowej i pierścieniu ronda – nawierzchnia betonowa (1) 

- warstwa ścieralna nawierzchniowa z betonu cementowego  

C35/45 w kolorze czerwonym, olejoodpornego z plastyfikatorem,  

dylatowanego i dyblowanego, kotwionego, zbrojonego siatką Ø 8mm  

w rozstawie 10x10cm          - 25cm 

- warstwa poślizgowa: powierzchniowe utrwalenie lub geowłóknina 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej  

spoiwem hydraulicznym C8/10        - 20cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  

C90/3 – kruszywo 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie warstwami  

gr. max. 15cm           - 35cm 

- warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa łamanego  

31.5/63mm stabilizowanego mechanicznie warstwami gr. max. 15cm   - 40cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną o wytrzymałości na rozciąganie 20kN/m   

                

                           Razem – 120cm 

 (2) NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU / DDR (2) 

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana       - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie    - 30cm 

               Razem   -      41cm 

Przewidziano wykonanie elementów: 

 Krawężnik peronowy typu "Kassel Kerb" kamienny (granitowy) o 

wyniesieniu h:12cm na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 4cm i ławie betonowej z 

betonu C12/15 gr. 15cm 
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Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 z 1998r.  

Roboty ziemne wykonać pod nadzorem geologa i zabezpieczyć przed napływem 

wód opadowych. 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod 

nadzorem branżowych służb technicznych odpowiednich do rodzaju uzbrojenia. 

Prace  ziemne  związane  z  głębieniem  wykopów  należy  wykonywać     okresie 

możliwe suchym, bezdeszczowym. Wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem 

jakichkolwiek wód.  Wykopy  nie  mogą  pozostawać  otwarte,  po  ich  wykonaniu  

należy niezwłocznie przystąpić do wykonywania konstrukcji nawierzchni. 

Grunty pochodzące z wykopów i nie nadające się do wbudowania w nasyp należy 

odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko śmieci w celu jego 

przewarstwienia. 

Po wykorytowaniu należy wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem 

w celu sprawdzenia nośności. Sprawdzić wtórne moduły odkształcenia na 

poszczególnych warstwach, określone zgodnie z projektem. W przypadku braku 

nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z uprawnionym geologiem  

i projektantem. Wzmocnienie może być wykonane poprzez przegłębienie koryta lub 

stabilizację cementem. Szczegółowe rozwiązania każdorazowo należy konsultować z 

uprawnionym geologiem i projektantem drogowym. 

Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego 

powinna wynosić 2,2. 

 

5. Uwagi końcowe. 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie  

z Rozporządzeniem  Ministra Transportu  i Gospodarki   Morskiej 

z 2 marca 1999r z późniejszymi zmianami   


