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OPIS TECHNICZNY 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy fragmentów dróg oznaczonych  
w obowiązującym MPZP symbolami KDD.6 i KDD.7 wraz z wydzieleniem i bezpłatnym przekazaniem 
na rzecz Gminy Miejskiej Kraków części działek nr 738, 740, 741, 746 pod budowę ww. dróg, zgodnie  
z liniami rozgraniczającymi MPZP wraz ze zjazdem na teren planowanej inwestycji oraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną w tym odwodnieniem i oświetleniem oraz przełożeniem kolidującego 
uzbrojenia terenu. 

 

2. INWESTOR 

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Centralnej 53, 31-586 Kraków 

 

3. PODSTAWA PROJEKTOWANIA 

3.1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. 

3.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 63, Warszawa 3 sierpnia 2000 r. 

3.3. Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej - WPD-3 - Warszawa 1995 r. 
3.4. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Warszawa 1987 r. 
3.5. Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic - Warszawa 1990 r. 
3.6. Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Warszawa 1979 r. 
3.7. Oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia z drogą publiczną  

 
4.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora. 

 Aktualizowany podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. 

 
5.   OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

            5.1. Założenia ogólne 

Projektowane odcinki fragmentów dróg oznaczonych w obowiązującym MPZP symbolami KDD.6  
i KDD.7 na części działek nr 738, 740, 741, 746 pod budowę ww. dróg, zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi MPZP wraz ze zjazdem na teren planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną w tym odwodnieniem i oświetleniem oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia terenu, 
zostaną wybudowane w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej inwestycji nie drogowej 
uzgodnionej z ZDMK pismem RW.460.5.58.2022.  
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               5.2. Sytuacja 

  Projektowane rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe dróg dowiązano do stanu wysokościowego 
istniejącej drogi. Projektowany początek drogi gminnej dowiązano do stanu wysokościowego drogi 
publicznej ul. Łokietka (dz. nr 1; obręb 31; identyfikator: 126102_9.0031.1) 

 Projektowana droga w pasie rozgraniczającym zgodnie z MPZP „Tonie-Zachód” KDD.6 będzie 
posiadać jezdnię o stałej szerokości 7 m, gdzie 2 mety stanowią pas postojowy dla samochodów 
osobowych; jezdnia posiada jednostronne pochylenie w kierunku działki 734. Wzdłuż lewej krawędzi 
drogi poprowadzono krawężnik betonowy oraz chodnik wykonany z kostki betonowej o szerokości 2,28m 
zakończony betonowym obrzeżem. Po lewej stronie projektowanej drogi wykonano pobocze gruntowe  
o szerokości 0,70m. Drogę gminną zakończono w granicach działek 736 i 739 i dowiązano do istniejącego 
stanu wysokościowego nawierzchnią z kruszywa o powierzchni ok.72 m2 stanowiąca odwodnienie dla 
projektowanej inwestycji drogowej.  

Projektowana droga gminna poprowadzona wzdłuż linii rozgraniczającej według obowiązującego 
MPZP „Tonie-Zachód” KDD.7 posiada jezdnię o stałej szerokości 5m z jednostronnym spadkiem 2%. 
Pobocze gruntowe o szerokości 0,7m poprowadzono wzdłuż prawej krawędzi jezdni, natomiast chodnik  
o szerokości 4,25m poprowadzono wzdłuż lewej strony. Drogę gminną zakończono w granicach dz. 749  
i dowiązano do istniejącego stanu wysokościowego. 

 
                5.3. Pochylenia podłużne i poprzeczne 

Zaprojektowano niweletę osi projektowanej drogi w granicach linii rozgraniczających KDD.6 
zgodnie z obowiązującym MPZP o zmiennych pochyleniach od 0,40% do 3%; bez wpisywania łuków 
pionowych.  

Niweleta osi projektowanej drogi w liniach rozgraniczających KDD.7 zgodnie z obowiązującym 
MPZP o stałych pochyleniach równych 2,00% i 1,30% zgodnie z rosnącym kilometrażem; bez 
wpisywania łuków pionowych. Niweletę dowiązano do osi projektowanej drogi w KDD.6 zgodnie  
z obowiązującym MPZP. 

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni dostosowano do ukształtowania wysokościowego całego 
układu sieci dróg i istniejących budynków. Wody opadowe z projektowanej drogi w KDD.6 będą 
odprowadzane spadkami podłużnymi do nawierzchni wykonanej z kruszywa w km 0+236,17 do  
km 0+243,36. 

 
                5.4.   Przekrój konstrukcyjny 

Zaprojektowano jednolitą technologicznie konstrukcję nawierzchni jezdni drogi metodą 
katalogową KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1 oraz kategorii podłoża G3. 
 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; 
5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; 
20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 
22 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej; 
15 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem; 
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KONSTRUKCJA POBOCZA 
- – utwardzenie powierzchniowe; 
50 cm – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie; 
 

KONSTRUKCJA CHODNIKA 
8 cm – kostka betonowa wibroprasowana; 
3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:3; 
15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 
15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie; 

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA (ODWODNIENIE DROGI) 

50 cm – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie; 
 

             SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOŚCI 

Łączna rzeczywista grubość (rzędna spodu) warstw zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni drogi 
wynosi: 4 + 5 + 20 + 22 + 15 = 66 cm, i jest większa niż wymagana grubość dla gruntu G3, kategorii 
ruchu KR1 i głębokości przemarzania dla powiatu krakowskiego (II strefa): 
hz = 1,0 m: 0,50 ∙ hz = 0,50 ∙ 1,0 = 0,50 m.  
Warunek mrozoodporności konstrukcji jest zatem spełniony. 

              5.5. Charakterystyczne parametry drogi 
 

Droga w liniach rozgraniczających KDD.6 
 

 - szerokość jezdni: 7,00 m ( w tym 2,00m szerokość pasa postojowego prawostronnego); 
 - szerokość chodnika prawostronnego: 2,28m; 
 - szerokość pobocza lewostronnego: 0,70m; 
 - pochylenie podłużne nawierzchni: 0,40% - 3,00% ; 
 - pochylenia poprzeczne nawierzchni: przekrój jednostronny o pochyleniu 2,0 %; 
 

Droga w liniach rozgraniczających KDD.7 
 

 - szerokość jezdni: 5,00 m; 
 - szerokość chodnika prawostronnego: 4,25m; 
 - szerokość pobocza lewostronnego: 0,70m; 
 - pochylenie podłużne nawierzchni: 2,00% - 1,30% ; 
 - pochylenia poprzeczne nawierzchni: przekrój jednostronny o pochyleniu 2,0 %; 
 

6.  ODWODNIENIE 

Przedmiotową inwestycję drogową zaprojektowano w taki sposób, aby nie zmieniać istniejących 
stosunków wodnych na działce Inwestora, działce pasa drogowego oraz na działkach sąsiednich.  

Zaprojektowano krawężniki betonowe wzdłuż krawędzi jezdni, za pomocą których wody opadowe  
z powierzchni projektowanej drogi zostaną skierowane do projektowanej nawierzchni z kruszywa na końcu 
projektowanej drogi w liniach rozgraniczających KDD.6 (w km 0+236,17 do km 0+243,36.) i tam 
rozprowadzone. 
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7.  NAWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

 Rozwiązanie wysokościowe układu drogowego dowiązano do projektowanych rzędnych jezdni 
drogi i istniejących rzędnych zgodnych z podkładem sytuacyjno-wysokościowym. 

 
8. UWAGI KOŃCOWE 

8.1. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-0205/1998 i obowiązującymi przepisami BHP. 
8.2  Ewentualne zabezpieczenie urządzeń podziemnych w porozumieniu z ich właścicielami lub            
administratorami. 

 
 
 
 
 
 
 

 


