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Dwór Badenich w Wadowie

Opis do projektu technicznego drogowego
dla Dworu Badenich w Wadowie

w zakresie działek nr 118/1, 118/2, 118/3, obr. NH-16 jedn. ewid. Nowa Huta.

1. Podstawa i zakres opracowania

Projekt drogowy budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego założenia

dworsko-parkowego zlokalizowanego w zakresie działek nr 118/1, 118/2, 118/3, obr.

NH-16 jedn. ewid. Nowa Huta, został opracowany na zlecenie pracowni

architektonicznej Saneccy Sp. z o.o, ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu budowy drogi

wewnętrznej – pożarowej, łączącej ulicę Jaskrową i Glinik, poprzez zjazdy publiczne

przewidziane do przebudowy, zjazdu z ulicy Kosów, miejsc postojowych dla

samochodów osobowych oraz sieci alejek parkowych – chodników, w obrębie terenu

inwestycji,.

2. Dane wejściowe

Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,

Plan zagospodarowania terenu opracowany przez pracownię

architektoniczną,

Wizja w terenie,

MPZP,

Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu wydane przez ZDMK

pismem znak: RW.460.5.707.2022 z dnia 25.07.2022.

Piotr Kaczmarczyk Arteria Projektowanie

30-364 Kraków, ul. Kamieniarska 38

tel. 694-498-866, e-mail: arteria.projektowanie@gmail.com

www.arteriaprojektowanie.pl

mailto:arteria.projektowanie@gmail.com


Dwór Badenich w Wadowie

3. Stan istniejący

Teren inwestycji stanowią działki nr 118/1, 118/2, 118/3, obr. NH-16 jedn. ewid.

Nowa Huta. W stanie istniejącym są one skomunikowane od strony zachodniej –

z ulicą Jaskrową, od strony wschodniej – z ulicą Glinik, od strony południowej – brak

zjazdu z ulicy Kosów.

4. Stan projektowany

4.1. Sytuacja

Projektuje się przebudowę zjazdów z ulic Glinik i Jaskrowej, budowę zjazdu

z ulicy Kosów (zjazd techniczny służący do obsługi sporadycznych wydarzeń

plenerowych) oraz budowę drogi wewnętrznej na kierunku wschód – zachód o łącznej

szerokości 5,0 m (w tym 4,0 m szerokość jezdni zasadniczej i obustronne pobocza po

0,5 m - wykształcone z innego rodzaju nawierzchni). Z przedmiotowej drogi

obsługiwane będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5

m x 5,0 m, projektowane w dwóch grupach. Od strony zjazdu z ulicy Jaskrowej

wzdłuż drogi, wydzielono 3 miejsca postojowe prostopadłe, natomiast od wschodniej

strony budynku dworu – zaprojektowano większy parking o łącznej liczbie miejsc

postojowych równej 16 (stanowiska prostopadłe), w tym dwa stanowiska dla osób

niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 5,0 m, obsługiwane ze środkowej drogi

manewrowej szerokości 6,0 m.

Na pozostałym obszarze inwestycji zaprojektowano sieć alejek parkowych –

chodników – szerokość podstawowa 2,0 m, o zróżnicowanej nawierzchni (zgodnie

z częścią rysunkową projektu).
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4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu i koryta pod nawierzchnię

poszczególnych ciągów komunikacyjnych. Należy zapewnić nadzór dendrologiczny,

a prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonywać ręcznie.

Ziemię uzyskaną z koryta należy załadować na samochód i odwieźć na odkład

lub rozplanować po terenie Inwestora. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie

z normą PN-S-02205 z 1998r.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, w razie odkrycia kabli

uzbrojenia podziemnego należy je zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROTA na

szerokości projektowanej nawierzchni, po uzyskaniu odpowiednich warunków

technicznych od gestorów sieci.

4.3. Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie

Przedmiotowy układ komunikacyjny drogi wewnętrznej, parkingów, jak również

sieci chodników, zaprojektowano w dowiązaniu do istniejących rzędnych terenowych

(przy założeniu, że powierzchnie nowych nawierzchni nie będą zaniżane względem

istniejącego terenu). Rzędne charakterystyczne i spadki określono na planszy

sytuacyjnej.  Drogę i chodniki zaprojektowano w spadkach poprzecznych i=2%.

Przejęcie wód opadowych z nawierzchni od strony zjazdów, zapewnią

projektowane odwodnienia liniowe Ol1 – Ol3 szer. 20 cm, wyposażone w ruszt

żeliwny klasy min. B125, posadowione na ławie betonowej. Odwodnienia liniowe

zostaną podłączone poprzez przykanalik z rur PCV średnicy 15cm przystosowanych

do układania pod jezdnią do odbiornika wód w zakresie działek inwestycyjnych.

Przejęcie wody opadowej z pozostałego fragmentu drogi wewnętrznej zapewnią dwa

wpusty wodościekowe Wd1 i Wd2, rozmieszczone wzdłuż jej północnej krawędzi.

Chodniki natomiast odwadniane będą poprzez projektowane spadki podłużne

i poprzeczne bezpośrednio w przyległy zieleniec.
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4.4. Przekrój konstrukcyjny

Na drodze wewnętrznej zaprojektowano konstrukcję nawierzchni  – TYP N1:

8 cm – płyty kamienne / betonowe;

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3, wg PN-EN 13043:2004;

20 cm – geosiatka komórkowa 200, wypełniona kruszywem łamanym

0/31.5mm zagęszczonym mechanicznie do Is=0.98;

15 cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 31.5/63mm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102;

– warstwa odcinająca z geowłókniny nietkanej, jednostronnie

igłowanej o wytrzymałości na rozrywanie N=16-25 kN/m;

46 cm   RAZEM

Na poboczach wzdłuż drogi wewnętrznej zaprojektowano konstrukcję

nawierzchni  – TYP N1a:

8 cm – kostka dolomitowa;

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3, wg PN-EN 13043:2004;

20 cm – geosiatka komórkowa 200, wypełniona kruszywem łamanym

0/31.5mm zagęszczonym mechanicznie do Is=0.98;

15 cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 31.5/63mm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102;

– warstwa odcinająca z geowłókniny nietkanej, jednostronnie

igłowanej o wytrzymałości na rozrywanie N=16-25 kN/m;

46 cm   RAZEM

Od strony zjazdu z ulic Jaskrowej i Kosów (w zakresie zgodnym z planszą

sytuacyjną), projektuje się pobocza wykonane z warstwy kruszywa kamiennego

łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102, grubości 20

cm – TYP N2.
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Na parkingach (miejsca postojowe i droga manewrowa), zaprojektowano

konstrukcję nawierzchni  – TYP N3:

5 cm – krata wypełniona mieszanka piasku, ziemi, humusu i nawozu

lub żwiru o ziarnistości 2/5mm;

4 cm – podsypka piaskowa, wg PN-EN 13043:2004;

15 cm – geosiatka komórkowa 150, wypełniona kruszywem łamanym

0/31.5mm zagęszczonym mechanicznie do Is=0.98;

– warstwa odcinająca z geowłókniny nietkanej, jednostronnie

igłowanej o wytrzymałości na rozrywanie N=16-25 kN/m

24 cm   RAZEM

Na chodnikach zaprojektowano konstrukcję nawierzchni  – TYP N4a:

8 cm – płyty kamienne / betonowe;

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3, wg PN-EN 13043:2004;

7,5 cm – geosiatka komórkowa 75, wypełniona kruszywem łamanym

0/31.5mm zagęszczonym mechanicznie do Is=0.98;

– warstwa odcinająca z geowłókniny nietkanej, jednostronnie

igłowanej o wytrzymałości na rozrywanie N=16-25 kN/m

18,5 cm   RAZEM

Na chodnikach zaprojektowano konstrukcję nawierzchni  – TYP N4b:

3 cm – warstwa nawierzchni mineralnej 0/8mm;

5 cm – warstwa dynamiczna 0/16mm;

3 cm – warstwa grysu 4/8mm stabilizowanego mechanicznie;

7,5 cm – geosiatka komórkowa 75, wypełniona kruszywem łamanym

0/31.5mm zagęszczonym mechanicznie do Is=0.98;

– warstwa odcinająca z geowłókniny nietkanej, jednostronnie

igłowanej o wytrzymałości na rozrywanie N=16-25 kN/m

18,5 cm   RAZEM
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Na chodniku, w poprzek zjazdu z ulicy Kosów, zaprojektowano konstrukcję

nawierzchni wzmocnionej (z dopuszczeniem ruchu pojazdów o dmc do 5t)

– TYP N4c:

4 cm – warstwa nawierzchni mineralnej 0/11mm;

4 cm – warstwa grysu 4/8mm stabilizowanego mechanicznie;

15 cm – geosiatka komórkowa 150, wypełniona kruszywem łamanym

0/31.5mm zagęszczonym mechanicznie do Is=0.98;

– warstwa odcinająca z geowłókniny nietkanej, jednostronnie

igłowanej o wytrzymałości na rozrywanie N=16-25 kN/m

23 cm   RAZEM

Na chodnikach zaprojektowano konstrukcję nawierzchni  – TYP N4d:

8 cm – kostka dolomitowa;

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3, wg PN-EN 13043:2004;

7,5 cm – geosiatka komórkowa 75, wypełniona kruszywem łamanym

0/31.5mm zagęszczonym mechanicznie do Is=0.98;

– warstwa odcinająca z geowłókniny nietkanej, jednostronnie

igłowanej o wytrzymałości na rozrywanie N=16-25 kN/m

18,5 cm   RAZEM

Geowłókninę należy ułożyć na wyrównanym podłożu, z założonym spadkiem

i=2% w kierunku spływu wód!

Wzdłuż jezdni drogi wewnętrznej, parkingów i chodników, nie projektuje się

krawężników, a obramowanie nawierzchni zostanie wykonane z jednego rzędu kostki

dolomitowej układanej na ławie betonowej C12/15 grub. 20 cm.

W zakresie łuków zjazdowych, zaprojektowano ułożenie krawężnika

betonowego 15/30 cm „zatopionego”, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub.

4 cm i ławie betonowej z oporem C12/15 grub. 15 cm.
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5. Uwagi końcowe

● Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami

i przepisami BHP.

● 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/, 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

w konsultacji z projektantem i uprawnionym geologiem.

● 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 się właściwościami mrozoodpornymi.

● Po zakończeniu robót pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu

użyteczności.
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