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Opis  

do projektu budowlanego drogowego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.  

 

„PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. NA BŁONIE I UL. BALICKIEJ W CELU 

PRZESUNIĘCIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA WSCHODNIM WLOCIE WW. 

SKRZYŻOWANIA,  

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. LINDEGO I UL. NA BŁONIE W CELU 

WYKONANIA ZMIANY GEOMETRII SKRZYŻOWANIA WRAZ Z PRZESUNIĘCIEM I 

BUDOWĄ PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH  

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ARMII KRAJOWEJ I UL. ZARZECZE W CELU 

WYKONANIA WYDŁUŻENIA PASA SKRĘTU W LEWO” 

 

 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

Projekt budowlany drogowy dotyczy 3 inwestycji pn.  

 przebudowa skrzyżowania ul. Na Błonie i ul. Balickiej w celu przesunięcia 

przejścia dla pieszych na wschodnim wlocie ww. skrzyżowania,  

 przebudowy skrzyżowania ul. Lindego i ul. Na Błonie w celu wykonania zmiany 

geometrii skrzyżowania wraz z przesunięciem i budową przejść dla pieszych  

 przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Zarzecze w celu wykonania 

wydłużenia pasa skrętu w lewo. 

 

2. Dane wyjściowe. 

 podkład sytuacyjno-wysokościowy 

 pomiary uzupełniające 

 projekt zagospodarowania terenu 

 wizja w terenie 

 opinia z ZDMK 

 umowa z ZDMK 

 opinie MIR 
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3. Stan istniejący. 

 

Teren inwestycji położony jest w zachodniej części miasta , poza II obwodnicą miasta w 

odległości ok. 6,0 km od Rynku Starego Miasta. Sąsiedztwo terenu stanowią obszary zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami oraz usługowej obszaru dz. 

Krowodrza.  

Przedmiotową inwestycję stanowi ulica Bronowicka, Na Błonie oraz Armii Krajowej. 

Wszystkie ulice posiadają nawierzchnie bitumiczną i zlokalizowane przy niej chodniki. Zakresem 

inwestycji obejmuje  korekty układu w celu poprawy funkcjonowania i uczytelnienie układu 

drogowego. 

W rejonie ulic występują wszytskie możliwe sieci uzbrojenia podziemnego. Z uwagi na 

remont istniejących nawierzchni nie planuje sie przebudowy sieci oprócz sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu ul. Bronowickiej. 

 

4. Stan projektowany. 

 

Sytuacja 

 Przebudowa skrzyżowania ul. Na Błonie i ul. Balickiej w celu przesunięcia przejścia dla 

pieszych na wschodnim wlocie ww. skrzyżowania. Zaprojektowano wykonanie przejścia  

o szerokości 4,0m oraz remont istniejącego chodnika od strony pętli. Chodnik od strony  

ul. Zielony Most wykonano w rejonie istniejącego zieleńca. Na szerokości przejścia obniżono 

krawężniki na wysokość 2cm. Spadek chodników jest w strone jezdni o spadku 2% 

 Przebudowa skrzyżowania ul. Lindego i ul. Na Błonie w celu wykonania zmiany geometrii 

skrzyżowania wraz z przesunięciem i budową przejść dla pieszych. Zaprojektowano wykonanie 

przejść o szerokości 4,0m oraz remont istniejącego chodnika w rejonie przejść dla pieszych. Łuk 

skrzyżowania ul. Na Błonie z Lindego skorygowano do promienia R=12m. 

 Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Zarzecze w celu wykonania wydłużenia 

pasa skrętu w lewo. Na długości 115m wykonano wydłużenie istniejącego pasa ruchu o 

szerokości 3,0m. Pochylenie dobudowywanego odcinka będzie zgodne z istniejąca jezdnią. 

 W trosce o niechronionych uczestników ruchu przy przejściu dla pieszych przez ul. Na 

Błonie, ul. Bronowickiej oraz ul. Lindego zaprojektowano pasy medialne z kostki integracyjnej 

guzkowate na szerokości min. 0.6m (szerokość nie uwzględnia szerokości krawężnika) oraz 

Pasy medialne z pasami naprowadzającymi wyposażonymi w rowki dla osób z dysfunkcją 

wzroku należy wykonać z płyt ostrzegawczych guzkowych i płyt prowadzących, zgodnie ze 

Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa. Na szerokości przejścia obniżono 

krawężniki na wysokość 2cm. 
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Odwodnienie. 

Odwodnienie projektowanych elementów układu drogowego realizowane będzie poprzez 

nadanie spadków poprzecznych i podłużnych oraz odprowadzenie wód, za pomocą istniejących 

studzienek wodościekowych. 

          Całość wody z obszaru zostanie  odprowadzona do istniejących studzienek 

kanalizacyjnych. Wody z powiększonej zlewni zostaną odprowadzone za pomocą ścieku  dwóch 

rzędów kostki do  nowych studzienek wpustowych do istniejącego kanału kanalizacji 

deszczowej. 

 

Przekroje konstrukcyjne. 

 

Z uwagi na warunki gruntowe-wodne występujące na obszarze inwestycji ustalono grupę 

nośności podłoża – G4.  

Po wykorytowaniu należy wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem w celu 

sprawdzenia nośności sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien wynosić120MPa 

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.Na tak przygotowanym podłożu wykonać projektowaną konstrukcję 

nawierzchni. 

 

1. NAWIERZCHNIA NA JEZDNI 

5cm warstwa ścieralna z AC 11S wg WT2 

6cm warstwa wiążąca AC 16W wg WT2 

7cm podbudowa AC22P wg WT2 

25cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63mm, 

15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63mm, 

25cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem, 

83cm RAZEM 
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2. FREZOWANIE I NAKŁADKA 

5cm warstwa ścieralna z AC 11S wg WT2 

6cm warstwa wiążąca AC 16W wg WT2 

- geosiatka z włókien szklanych, skropiona bitumem  

wg. wskazań producenta lub bitumowana, ułożona  

na górnej warstwie podbudowy 

 

3. NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH 

8cm kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa, 

3cm podsypka cementowo -piaskowa 1:3, 

15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, 

15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 31.5/63mm 

41cm - RAZEM 

   

Zgodnie z częścią rysunkową należy wykonać : 

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

wspólnej ze ściekiem ławie betonowej "z oporem" z betonu C12/15 z dwóch rzędów 

kostki granitowej 9-11cm 

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

odkrycie h=0cm 

 

Roboty ziemne. 

O przydatności gruntów pozyskanych z wykopów do wbudowania w nasyp musi 

zdecydować uprawniony geolog w konsultacji z uprawnionym projektowaniem drogowym. 

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 

120MPa dla G1.  

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 i uzyskać zgodę inwestora w przypadku 
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zmiany rozwiązania. Na zmianę sposobu wzmocnienia (pogłębienie czy stabilizacja) musi być 

akceptacja inwestora. 

Do zasypu wykopów nie stosować gruntów wysadzinowych. 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. Kolizje rozwiązań zgodnie 

z odrębnymi projektami branżowymi.  

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. 

W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni do grupy nośności G1 należy wykonać 

warstwy: 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie     - 20cm 

- kruszywo łamane 31.5/63mm stabilizowane mechanicznie    - 32cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na 

 rozciąganie 20kN/m 

 

5. 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 w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst jednolity z dnia 29.01.2016r Dz. U. 

poz. 124. 

 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".  

 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. 


