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PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi wewnętrznej ul. 
bocznej w Krakowie w działce drogowej nr 441 obr. 41 Podgórze w Krakowie w ramach 
zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona Szymonowica 9-11”.  

 
 

2. Inwestor 
Gmina Miejska Kraków 

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, 
 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 planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  
Ulica boczna do Szymonowica, na przedmiotowym odcinku, stanowi drogę wewnętrzną. 
Jej jezdnia posiada szerokość ok 3,50 - 4,00m oraz nawierzchnię z kruszywa/przekruszu 
betonowego i  kamiennego. Nie ma wydzielonych powierzchni dla infrastruktury pieszej 
bądź rowerowej. 
Wzdłuż drogi zlokalizowane są liczne zjazdy prowadzące do przyległych posesji.  
Zabudowa wzdłuż ul. bocznej składa się głównie z domów jednorodzinnych i zabudowy 
szeregowej. 

 
6. Opis stanu projektowanego 

 

Projektuje się remont nawierzchni drogi ul. bocznej w działce drogowej nr 441, w 
ramach realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona 
Szymonowica 9-11”.  

 
6.1. Rozwiązanie sytuacyjne 

 

Początek inwestycji zostanie dowiązany do odrębnego zadania inwestycyjnego 
realizowanego w ciągu ul. Szymona Szymonowica (rozbudowa drogi). Długość 
przebudowywanego odcinka ul. bocznej wyniesie około 175 m.  
Część jezdna ulicy bocznej będzie posiadała szerokość wynoszącą 3,50 m i zostanie 
wykonana z kostki betonowej bezfazowej. Część piesza będzie posiadała szerokość 
zmienną, min. 1.0m i również zostanie wykonana z kostki bezfazowej. Zjazdy 
indywidualne wykonane przez ciąg pieszy będą wytyczone kolorystycznie, za pomocą 
skosów o proporcji 1:1 i zostaną wykonane z czerwonej kostki bezfazowej. 
Krawędzie ciągu pieszo-jezdnego zostaną „zlicowane” z linią ogrodzeń wzdłuż drogi oraz 
obramowane przez obrzeża betonowe bez wyniesienia. Dodatkowo na całej długości 
ciągu pieszo-jezdnego, w jego osi,  zaprojektowano odwodnienie liniowe.  
 
6.2. Rozwiązanie wysokościowe 

 

Ciąg pieszo-jezdny zaprojektowano w spadku podłużnym, w kierunku ul. Szymonowica. 
Pochylenie poprzeczne ciągu będzie skierowane do środka, w kierunku odwodnienia 
liniowego i będzie wynosiło ok 2%. Przebieg wysokościowy krawędzi zewnętrznych ciągu 
oraz odwodnienie, zostaną dopasowane do istniejącego zagospodarowania wzdłuż drogi. 

 
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. 
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KONSTRUKCJA N1   
Zakres stosowania: nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 

- 8 cm  Warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa prostokątna 
- 3 cm  Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
- 25 cm  Podbudowa z kruszywa łam. 0/31,5mm stab. mech.  
- 15 cm  Warstwa mrozoochronna z pospółki   
RAZEM  51 cm 
 

 
 

 
6.4. Odwodnienie 

 

Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie powierzchniowo przy pomocy 
korytka odwodnienia liniowego zlokalizowanego w osi drogi.  

 

7. Kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego 
 

Projektowane rozwiązanie drogowe znajduje się w obszarze, gdzie występuje typowo 
miejskie uzbrojenie terenu. Na przedmiotowym obszarze znajdują się następujące sieci 
uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Wszystkie 
kolidujące sieci zostaną odpowiednio zabezpieczone, a w razie konieczności przebudowane, 
zgodnie z uzyskanymi warunkami 
 

8. Warunki geotechniczne wynikające z opinii geotechnicznej 
 

Przedsięwzięcie zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych 
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 korytowania pod konstrukcję ciągu 
pieszo-jezdnego. 

 

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 ciągu pieszo-jezdnego, 

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

 

 

 

 

 

 
Kraków, październik 2022 r.                                                         
 

Opracował 
  
 
 
 

 
 mgr inż. Łukasz Jordanek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


