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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot opracowania 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy drogi 
wewnętrznej ul. Mierzeja Wiślana w Krakowie w działkach drogowych nr 47/22, 47/15, 
225/2, 225/3, 226, 39/2 obr. 27 Podgórze w Krakowie w zakresie realizacji ścieżki 
rowerowej na długości od ul. Lipskiej do zjazdu na teren inwestycji, przebudowy 
istniejącego chodnika na długości od przebudowanej jego części z kostki brukowej do 
końca terenu inwestycji czyli istniejącej drogi pożarowej na dz. nr 27/8 obr. 27 Podgórze 
oraz przebudowy jezdni ul. Mierzei Wiślanej na długości od przebudowanego miejsca 
ulicy w rejonie skrzyżowania ul. Mierzei Wiślanej z ul. Płk. Stanisława Dąbka do zjazdu 
na teren inwestycji.  

 
2. Inwestor 

 
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA 

ul. Centralna 53 
31-586 Kraków 

 
3. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 

 
Niniejszy projekt został opracowany w oparciu o: 
 zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawarty w umowie o zastępstwo 

inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej nr 23/U/ZDMK/2022 z dnia 19.01.2022r., 
 wizję lokalną w terenie, dokumentację fotograficzną, 
 warunki techniczne dla dróg, 
 mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, 

 
 

4. Podstawowe przepisy i normatywy 
 

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 
1202 ze zm.), 

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.), 

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
  Polskie Normy, normy branżowe, bezpośrednie uzgodnienia branżowe. 
  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 2014. 
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5. Opis stanu istniejącego  
 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego 
na terenie powiatu krakowskiego w mieście Kraków. 

Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
"Bagry" w obszarze: MW/U6 i U.10 oraz w pasie drogowym ul. Mierzeja Wiślana KDGP.1. 

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. 
Mierzeja Wiślana z ul. Lipską do zjazdu z działki inwestycyjnej nr 27/5, stanowiącego 
dojazd do drogi pożarowej w ramach inwestycji deweloperskiej.  

Po obu stronach jezdni znajduje się ściek z dwóch rzędów kostki kamiennej. Na 
przedmiotowym odcinku przebiega jednostronny chodnik o szerokości w zakresie od 
około 1,50 m do około 2,5 m, za pasem zieleni. Jezdnia ulicy Mierzeja Wiślana posiada 
szerokość zmienną w zakresie od 8.0m do 8.50m. W rejonie istniejącego budynku 
przemysłowego nr 6 znajduje się zatoka parkingowa do parkowania prostopadłego, której 
nawierzchnia jest w stanie złym. Za zatoką przebiega chodnik z płyt betonowych również 
w złym stanie technicznym. W ciągu odcinka drogi występują zjazdy publiczne do 
pobliskich zabudowań oraz lokali usługowych. Ulica jest wyposażona w oświetlenie 
uliczne.   

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipską do skrzyżowania z ul. Płk. Stanisława Dąbka 
jezdnia jest stanie dobrym, po przebudowie. Na pozostałym odcinku jezdnia oraz 
krawężniki w stanie istniejącym posiadają liczne ubytki i są w złym stanie technicznym.   
  

 
6. Opis stanu projektowanego 

 
Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej ul. Mierzeja Wiślana w działkach 

drogowych nr 47/22, 47/15, 225/2, 225/3, 226, 39/2 w zakresie realizacji ścieżki 
rowerowej na długości od ul. Lipskiej do zjazdu na teren inwestycji, przebudowy 
istniejącego chodnika na długości od przebudowanej jego części z kostki brukowej do 
końca terenu inwestycji, czyli istniejącej drogi pożarowej na dz. nr 27/8 oraz przebudowy 
jezdni ul. Mierzei Wiślanej na długości od przebudowanego miejsca ulicy w rejonie 
skrzyżowania ul. Mierzei Wiślanej z ul. Płk. Stanisława Dąbka do zjazdu na teren 
inwestycji.   

 
6.1. Rozwiązanie sytuacyjne 

 
Początek zakresu robót drogowych zlokalizowano w rejonie skrzyżowania ul. Mierzeja 

Wiślana z ul. Lipską.  
Pierwszy odcinek przy wlocie z ul. Lipskiej obejmuje ok. 30m projektowanej 

dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości 2m.  
Na drugim odcinku projektuje się kontynuację dwukierunkowej drogi dla rowerów o 

szerokości 2m oraz realizację chodnika o szerokości 2m i długości ok. 95m, 
przechodzących przez skrzyżowanie z ul. Bagrową. Pomiędzy drogą dla rowerów i 
chodnikiem zostanie umieszczony krawężnik na płasko o wymiarach 20 x 30cm. Na 
skrzyżowaniu z ul. Bagrową zastosowano wyłukowania o promieniach 2m w celu 
umożliwienia skrętu rowerzystom w ul. Bagrową oraz z ul. Bagrowej w kierunku ul. 
Lipskiej. 

Za końcem zakresu projektowanego chodnika rozpoczyna się trzeci odcinek, który 
obejmuje kontynuację dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości 2m i długości ok. 
170m, która przechodzi przez projektowany zjazd publiczny. Za projektowanym zjazdem 
publicznym, zgodnie ze standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury 
rowerowej Miasta Krakowa zaprojektowano włączenie i wyłączenie drogi dla rowerów do 
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jezdni ul. Mierzeja Wiślana na zasadach ruchu ogólnego, w celu bezpiecznego zjazdu 
rowerzystów z ul. Mierzeja Wiślana zaprojektowano azyl wytworzony przez przykręcane 
wyspy dzielące z elementów prefabrykowanych między pasami ruchu. Nawierzchnia 
drogi dla rowerów zostanie wykonana z betonu asfaltowego i zostanie ograniczona 
obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30cm posadowionym na ławie betonowej. 

Projektuje się również przebudowę jezdni znajdującej się za skrzyżowaniem z ul. Płk. 
Stanisława Dąbka. Zakres projektowanej jezdni będzie się zawierał w szerokości 8,5m 
oraz długości 92m. Krawędzie jezdni zostaną obramowane przez krawężniki betonowe o 
wymiarach  20 x 30 cm, posadowione na ławie betonowej, wyniesione na +12cm z 
odwodnieniem z  2 rzędów kostki. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu 
asfaltowego po uprzednim sfrezowaniu istniejących warstw asfaltowych. 

Koniec realizacji projektu obejmuje przebudowę istniejącego chodnika na nowy o 
szerokości 2m i o długości około 145m, znajdującego się za istniejącą zatoką 
parkingową. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej brukowej w 
kolorze szarym. Chodnik zostanie ograniczony obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 
30cm posadowionym na ławie betonowej.  

 
 
6.2. Rozwiązanie wysokościowe 

 
Niweleta ulicy Mierzeja Wiślana dopasowana została do stanu istniejącego z 

miejscowymi korektami i zaprojektowana została z uwzględnieniem terenów przyległych 
do drogi. Ukształtowanie niwelety zapewni prawidłowy spływ wód opadowych do 
istniejących wpustów deszczowych. Istniejące wpusty zostaną poddane regulacji 
wysokościowej. 

Chodnik oraz drogę dla rowerów zaprojektowano o pochyleniu jednostronnym równym 
2%. Ich przebieg wysokościowy zostanie dopasowany do istniejącego 
zagospodarowania. Zostanie zachowana ciągłość niwelety drogi dla rowerów i chodnika 
na projektowanym oraz istniejących zjazdach. 

Zaprojektowana jezdnia przy skrzyżowaniu z ulicą Płk. Stanisława Dąbka zostanie 
obramowana za pomocą krawężnika betonowego wyniesionego na +12 cm. 

 
6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni 

 
Projektowane elementy infrastruktury drogowej wymagają zastosowania rodzajów 

nawierzchni adekwatnych do spełnianych przez nie funkcji. Na podstawie wykonanej 
opinii geotechnicznej zaprojektowano konstrukcję nawierzchni z uwzględnieniem grupy 
nośności gruntu oraz przewidzianych obciążeń. 

 
 

KONSTRUKCJA N1   
Zakres stosowania: nawierzchnia jezdni głównej 

-   Frezowanie istniejącej nawierzchni około 10cm  
-   Wymiana warstw bitumicznych około 10cm 
-   Istniejąca konstrukcja jezdni   
RAZEM  cm 
 
 



6 
 

KONSTRUKCJA N2 
Zakres stosowania: nawierzchnia chodnika  

- 8 cm   Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej  
- 3 cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- 15 cm  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

(E2≥80 MPa) 
- 15 cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem (E2≥25 
MPa) 

RAZEM  41 cm 
 
 

KONSTRUKCJA N3 
Zakres stosowania: nawierzchnia drogi dla rowerów 

- 5 cm   Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
- 10 cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. 

0/31,5 mm 
- 26 cm  Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. 

31,5/63 mm  
   Podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1 (E2>80MPa) 

RAZEM  41 cm 
 
 
 
 
 
UWAGA:  
W przypadku nie otrzymania wskazanych parametrów gruntu (E2) należy wykonać 
dodatkowe wzmocnienie bądź wymianę gruntu po uprzednim uzgodnieniu  
z Inżynierem.  
 
W przypadku występowania gruntów organicznych oraz nasypu niekontrolowanego 
należy dokonać wymiany gruntu na grunt niewysadzinowy. 
 
Ze względu na ewentualną konieczność wykonania nawierzchni łatwo rozbieralnej  
w obrębie występowania sieci uzbrojenia terenu dopuszcza się stosowanie: 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego 
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥35%, grubości 28 cm 
- podsypka piaskowo-żwirowa bez dodatku cementu. 
 
Rozwiązania konstrukcyjne muszą być zgodne z wytycznymi gestorów sieci.  

 
 

6.4. Odwodnienie 
 

Wody opadowe z powierzchni chodnika i drogi rowerowej zostaną odprowadzone 
poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku jezdni ul. Mierzeja Wiślana.  

Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącego systemu kanalizacji 
deszczowej. Istniejące wpusty będą podlegać regulacji wysokościowej.  
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7. Kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego 
 

W zakresie inwestycji występuje sieć teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa i 
wodociągowa, które należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi bądź 
przebudować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. 
 
 

8. Warunki geotechniczne wynikające z opinii geotechnicznej 
 

Przedsięwzięcie zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej przy złożonych 
warunkach gruntowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Poz. 463). 

 
9. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów pod konstrukcję ścieżki 
rowerowej i chodnika. 

 

10. Uwagi końcowe 
 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonania robót budowlanych, powinny być szczególnie przestrzegane. W miejscach 
przebiegu infrastruktury podziemnej i nadziemnej należy szczególnie przestrzegać względów 
bezpieczeństwa a ewentualne prace przy uzbrojeniu inżynieryjnym należy prowadzić zgodnie 
z wydanymi przez ich właścicieli warunkami. 

Wymagane jest aby przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy zostali 
przeszkoleni w zakresie BHP.  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących 
opracowań roboczych: 

  inwentaryzacja istniejących urządzeń obcych i znaków geodezyjnych mogących 
kolidować z projektowaną budową zjazdu indywidualnego 

  opracowania związane z zapewnieniem ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót, 
  projekt tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót na czas 

prowadzenia robót w pasie drogowym. 
 
 
 
 
 

 
Kraków, lipiec 2022 r.                                                         
 

Opracował 
  
 
 
 

 
 mgr inż. Łukasz Jordanek 
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11. Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa  

 
 
 
 



9 
 

 
 

 
 

 



10 
 

 
 
 
 



11 
 

 
 



12 
 

 
 
 
 
 

 



13 
 

PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys. 1   Plan orientacyjny 
Rys. 2   Plan sytuacyjny 
Rys. 3.1 – 3.3  Rzut i przekroje konstrukcyjne 

       
 

 


