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Opis do projektu drogowego 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 

PRZEBUDOWA UL. HAMERNIA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU 

POBOCZA NA DZ. 342/4, 341/1, 326/11, 325/1 OBR 6 KROWODRZA  

ORAZ ROZBUDOWA UL. HAMERNIA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU 

JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA NA DZ. 315/2 I 314 OBR 6 

KROWODRZA 

 

 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

Projekt drogowy przebudowy i rozbudowy ul. Hamernia oznaczonej w MPZP obszaru 

„Wola Justowska - Hamernia”  jako KDD.1 opracowano na zlecenie Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa z siedzibą przy ul. Centralna 53 w Krakowie, na podstawie umowy. 

Planowana jest przebudowa ul. Hamernia polegająca na wykonaniu pobocza na dz. 

342/4, 341/1, 326/11, 325/1 obr 6 Krowodrza oraz rozbudowa ul. Hamernia polegająca na 

wykonaniu jednostronnego chodnika na dz. 315/2 i 314 obr 6 Krowodrza. 

 

 

2. Dane wyjściowe. 

 

 Pozytywna opinia ZDMK znak RW.460.3.286.2021 z dnia 01.02.2021 oraz znak 

RW.460.3.286.2021(1) z dnia 17.05.2022 

 Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji nr 233/U/ZDMK/2020 z 

dnia 26.05.2022 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wola Justowska - 

Hamernia” 

 Dokumentacja geotechniczna, kwiecień 2021, 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa,  

 wizja w terenie. 
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3. Stan istniejący. 

 

Przedmiotowy teren znajduje się w zachodniej części Krakowa w dzielnicy VI Bronowice. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego „Wola Justowska - Hamernia” zatwierdzonym uchwałą XLIX/1345/20  z dnia 2 

grudnia 2020 r. 

Ulica Hamernia jest ulicą jednojezdniową szerokości około 3,5m. Ulica wykonana jest w 

nawierzchni asfaltowej. Ulica nie posiada chodników, fragmentarycznie wykonane są pobocza. 

Teren pod istniejącą drogą jest uzbrojony (wodociąg, kanalizacja gazociąg, sieci 

napowietrzene teletechniczne i energetyczne).  

 

 

4. Warunki gruntowo-wodne. 

 

Na potrzeby projektu wykonano dokumentację geotechniczną zawierającą opinię 

geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny,  

W podłożu projektowanej inwestycji występuje warstwa gleby o miąższości 0,2 m. 

Poniżej w podłożu występują grunty nośne w postaci średniozagęszczonych piasków drobnych, 

piasków średnich ze żwirem, piasków próchnicznych i twardoplastycznych glin pylastych i pyłów, 

podścielonych twardoplastycznymi iłami. 

Poziom stabilizacji zwierciadła wód gruntowych może wahać się w granicach ±1 m, w 

zależności od natężenia opadów atmosferycznych i poziomu wody w Rudawie. Nie natrafiono 

natomiast na sączenia wód wsiąkowych w warstwie, jednak nie można wykluczyć, iż w okresach 

wzmożonych opadów atmosferycznych takie sączenia mogą wystąpić w utworach spoistych. 

Warunki gruntowo-wodne określa się jako proste ze względu na projektowanie 

posadowienia poniżej poziomu stabilizacji wód gruntowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych warunki gruntowo -wodne omawianego terenu określono jako proste. 

Grupę nośności podłoża określono jako G4. 
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5. Stan projektowany. 

 

5.1 Sytuacja 

Planowana jest przebudowa ul. Hamernia polegająca na wykonaniu pobocza na dz. 

342/4, 341/1, 326/11, 325/1 obr 6 Krowodrza w miejscach w których projektowane pobocze 

mieści się na działkach gminnych. Projektowane jest pobocze z kruszywa o szerokości 75 cm. 

Planowana jest rozbudowa ul. Hamernia polegająca na wykonaniu jednostronnego 

chodnika na dz. 315/2 i 314 obr 6 Krowodrza, wzdłuż działek na których planowana jest 

zabudowa kubaturowa wraz z poszerzeniem zjazdu do 3,5m. Projektowany chodnik będzie miał 

szerokość 2,2m. 

 

5.2 Rozwiązanie wysokościowe  

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej ulicy zostało dowiązane do stanu istniejącego 

na zakresach. Projektowane pobocza i chodnik zostaną dowiązane do istniejących rzędnych 

ulicy Hamernia. 

Chodnik będzie miał jednostronny spadek poprzeczny skierowany do ulicy  

o wielkości 2%, pobocza będą miały pochylenie wynoszące 6%. 

 

5.3 Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanych poboczy i chodnika realizowane będzie poprzez nadanie 

spadków poprzecznych i odprowadzenie wód opadowych jak wstanie istniejącym w tereny 

zielone. 

 

5.4 Przekroje konstrukcyjne. 

Na potrzeby projektu wykonano dokumentację geotechniczną, która posłużyła do 

opracowania konstrukcji projektowanej nawierzchni. Grupę nośności podłoża określono jako G4. 

Kategorię ruchu przyjęto dla prognozowanych natężeń ruchu jako KR2. 

Konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco: 
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NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NA POBOCZACH [1]:  

- kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie     - 20cm  

 

NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH Z KOSTKI [2]:  

- kostka betonowa wibroprasowana niefazowana      - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie     - 10cm 

- kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie klinowane tłuczniem 0/31,5 - 20cm 

               Razem - 41cm 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI – ZJAZD [3]: 

- kostka betonowa wibroprasowana niefazowana      - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie     - 15cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 

        kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o CBR>60%  - 24cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  

        lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%      - 40cm 

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

                     Razem - 90cm 

 

 

 Zgodnie z częścią rysunkową należy wykonać : 

 krawężnik 20/30cm kamienny granitowy na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i  ławie 

betonowej "z oporem" z betonu C12/15, 

 obrzeże betonowe 8x30cm na ławie "z oporem" z betonu C12/15 gr. 10cm - odkrycie 

h=4cm, 

 

Na zjeździe krawężnik należy obniżyć do odkrycia h= 4cm. Wzdłuż ulicy krawężnik 

będzie miał odkrycie 12cm.  

Nawierzchnia jest nieodłącznym elementem całej inwestycji, dlatego należy pamiętać 

o ewentualnej potrzebie częściowej wymiany gruntów, czy też przeprowadzenia dodatkowych 

badań, w celu doprowadzenia gruntu do nośności G1. 
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6. Roboty ziemne. 

 

Należy zdjąć wierzchnią warstwę humusu i gleby. 

Uprawniony geolog musi sprawdzić grunty pochodzące z wykopów i zdecydować 

o możliwości wbudowania ich w nasyp !!!.  

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 wtórny moduł odkształcenia, który powinien wynosić 100MPa 

dla G1.  

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z geologiem 

i projektantem. Wzmocnienie może być wykonane poprzez przegłębienie koryta lub stabilizację 

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

powinna wynosić 2,2.  

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod nadzorem 

branżowych służb technicznych odpowiednich do rodzaju uzbrojenia..  

Prace  ziemne  związane  z  głębieniem  wykopów, korytowaniem  należy  wykonywać    

w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym. Wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem 

wód.  Wykopów nie pozostawiać  otwartych,  po  ich  wykonaniu  należy niezwłocznie przystąpić 

do wykonywania konstrukcji nawierzchni. 

 

 

7. Uwagi końcowe. 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

nr 839 z dnia 24.11.1998 Dz.U. nr 126 ustalono geotechniczne warunki posadowienia 

obiektu w pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 Projekt wykonano na podstawnie obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

z dnia 23 grudnia 2015 r. Poz 124 - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawnie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przyjęto skrajnię drogi 4.5m liczoną od 

poziomu nawierzchni. 

 Po wykorytowaniu, należy sprawdzić nośność podłoża, w przypadku braku nośności 

należy doprowadzić do wymaganej normowo nośności podłoża. 

  Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni należy zdjąć warstwę gleby - zgodnie 

z dokumentacją geotechniczną.  

 Podłoże pod nawierzchnię należy zagęścić zgodnie z normą "Roboty ziemne".  

 Projektowane wzmocnienie podłoża gruntowego należy wykonać pod nadzorem 

uprawnionego geologa. Wzmocnienie należy dobierać miejscowo do uzyskania 

normatywnych parametrów geotechnicznych. 

 Bezwzględnie przy wykonywaniu robót ziemnych nie wolno dopuścić do zawilgocenia 

podłoża w miejscach występowania gruntów pylastych. 

 Nasypy należy wykonywać z gruntów zagęszczalnych. 

 Wszystkie materiały powinny odznaczać sie właściwościami mrozoodpornymi. 
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ORIENTACJA 


