
 

 
SPIS ZAWARTOŚCI: 

 
 
 
 
  

1. OPIS TECHNICZNY  

2. RYSUNKI  

 
 ORIENTACJA SKALA 1: 10 000 

rys. nr D/1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 

rys. nr D/2 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY SKALA 1: 50 

   

 



 

 
OPIS TECHNICZNY 

 
 
1. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania są: 

 wytyczne Inwestora 
 mapa do celów projektowych 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. 

 właściwe wytyczne i normy branżowe 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Fatimskiej w Krakowie w zakresie budowy 
wyniesionego przejścia dla pieszych, chodnika, oświetlenia, odwodnienia oraz przebudowy 
kolidującej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: „Budowa wyniesienia przejścia 
dla pieszych przy ul. Fatimskiej – Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 
wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej wraz z chodnikiem i oświetleniem”. 
 

Zakres opracowania obejmuje rozwiązanie sytuacyjne, wysokościowe oraz konstrukcji 
nawierzchni powierzchni wyniesionej, chodnika przy uwzględnieniu istniejących warunków 
terenowych. Projektowana powierzchnia wyniesiona oraz chodnik został zaprojektowany w 
dostosowaniu do istniejącej jezdni. 

 
3. Opis stanu istniejącego 
 

Ul. Fatimska jest drogą gminną szerokości 6,0m o nawierzchni bitumicznej. Po zachodniej 
stronie ulicy zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni bitumicznej szerokości 1,5m. 

W rejonie ul. Fatimskiej zlokalizowane są drogi wewnętrzne. Drogi wewnętrzne stanowią 
obsługę komunikacyjną przyległego terenu mieszkaniowego. Droga wewnętrzna po stronie 
zachodniej ul. Fatimskiej posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m oraz 
chodnik z kostki o szerokości 1,5m. Droga wewnętrzna po stronie wschodniej ul. Fatimskiej 
posiada jezdnię szerokości 5,0 m z kostki betonowej oraz obustronne chodniki o szerokości 
1,5m i 2,0 m o nawierzchni z kostki. 

W rejonie inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu tj. elektroenergetyczne, 
kanalizacyjne, wodociągowe, gazociągowe, teletechniczne. 
 
 
4. Opis rozwiązań projektowych sytuacyjnych i wysokościowych  
 

Zgodnie z umową, w ramach zadania przewidziano budowę wyniesionego przejścia dla 
pieszych. Dodatkowo po wschodniej stronie ul. Fatimskiej zostanie wybudowany chodnik na 
odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do nawiązania do istniejącego chodnika 
wzdłuż drogi wewnętrznej oznaczonej w MPZP jako KDW.1.  



 

Projektowana powierzchnia wyniesiona będzie posiadać nawierzchnię z kostki betonowej 
gr. 8 cm z przejściem dla pieszych o szerokości 4,0m. Zaprojektowano wyniesienie na 10cm 
względem jezdni, oraz rampy najazdowe 1:10. Na wyniesionym przejściu dla pieszych 
projektuje się krawężnik 15/30 cm o odkryciu 2 cm. Na połączeniu powierzchni wyniesionej z 
jezdnią wykonany zostanie opornik 20/20 cm o odkryciu 0 cm. 

Projektowany chodnik od strony jezdni będzie ograniczony istniejącym krawężnikiem 
betonowym 15/30cm (zgodnie ze stanem istniejącym) o odsłonięciu równym 12 cm. Od 
strony zieleńca projektuje się obrzeże betonowe 8/30 cm o odkryciu 0 cm. W rejonie 
projektowanej powierzchni wyniesionej założono wykonanie remontu nawierzchni jezdni. 

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika założono równe 2% w kierunku jezdni. 
W rejonie powierzchni wyniesionej założono wykonanie płyt ostrzegawczych guzkowych i płyt 
prowadzących. Płytki należy układać w taki sposób, aby wypustki wskazywały kierunek 
przejścia dla pieszych. Szerokości pasów ostrzegawczych założono 0,60 m.  

Układ wysokościowy zaprojektowano przy uwzględnieniu: 
 istniejącego zagospodarowania, 
 prawidłowych warunków odwodnienia. 

Spadki podłużne powierzchni wyniesionej i chodnika zaprojektowano zgodnie 
z istniejącym pochyleniem podłużnym jezdni ul. Fatimskiej, które wynosi 1,0 %.  

Spływ wód opadowych odbywać się będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne 
w kierunku istniejących i projektowanych wpustów deszczowych. 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie doświetlenia powierzchni wyniesionej. 
Projektowane dedykowane asymetryczne oświetlenie przejść dla pieszych zostanie 
umieszczone po wschodniej stronie powierzchni wyniesionej z obu stron przejścia. Nie ma 
możliwości usytuowania latarni doświetlającej przejście dla pieszych po stronie zachodniej, z 
uwagi na przebiegającą istniejącą napowietrzną linię elektroenergetyczną, z którą 
projektowana latarnia wchodziłaby w kolizję. 

Inwestycja koliduje z istniejącym słupem sieci teletechnicznej, który zostanie 
przebudowany.  

W związku z projektowanym chodnikiem zostanie usunięty krzew, który koliduje z 
projektowaną drogą dla pieszych oraz ogranicza widoczność dla pieszych w rejonie 
powierzchni wyniesionej.  

 
5. Konstrukcja nawierzchni 
 
JEZDNIA KR3 - PEŁNA KONSTRUKCJA 

 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm 
 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm 
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm  
 Sprowadzenie podłoża gruntowego do parametrów: wtórny moduł sprężystości nie 

mniejszy niż 100 MPa i stopień zagęszczenia Is=1,00 z równoczesnym zapewnieniem 
warunku mrozoodporności 

 
JEZDNIA - POWIERZCHNIA WYNIESIONA - KR3 

 Kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm 
 Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm 
 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (uziarnienie 

0/31,5mm) gr. min. 40 cm 



 

 Sprowadzenie podłoża gruntowego do parametrów: wtórny moduł sprężystości nie 
mniejszy niż 100 MPa i stopień zagęszczenia Is=1,00 z równoczesnym zapewnieniem 
warunku mrozoodporności 

 
CHODNIK - KOSTKA BETONOWA 

 Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8 cm  
 Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm 
 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (uziarnienie 

0/31,5mm) gr. 15cm 
 Sprowadzenie podłoża gruntowego do parametrów: wtórny moduł sprężystości nie 

mniejszy niż 50 MPa i stopień zagęszczenia Is=1,00 z równoczesnym zapewnieniem 
warunku mrozoodporności 

 
CHODNIK - PŁYTY OSTRZEGAWCZE GUZKOWE 

 Płyty ostrzegawcze guzkowe gr. 8 cm 
 Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm 
 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (uziarnienie 

0/31,5mm) gr. 15cm 
 Sprowadzenie podłoża gruntowego do parametrów: wtórny moduł sprężystości nie 

mniejszy niż 50 MPa i stopień zagęszczenia Is=1,00 z równoczesnym zapewnieniem 
warunku mrozoodporności 

 
Obrzeża, krawężniki oraz oporniki układane na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 

betonowej C12/15 z oporem. 
 

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

 
W rejonie przejścia dla pieszych, należy zastosować płyty ostrzegawcze guzkowe dla 

osób niewidomych i słabowidzących z płytek betonowych z wypustkami w kolorze 
kontrastowym. Płytki należy układać w taki sposób, aby wypustki wskazywały kierunek 
przejścia dla pieszych. Szerokości płyt ostrzegawczych guzkowych założono 0,60 m. Ponadto, 
przed przejściem dla pieszych należy zastosować płyty prowadzące. 
 


