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OPIS TECHNICZNY 

dla inwestycji pn.: 

 

Zespół zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy  

ul. Albatrosów w Krakowie 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

Projekt drogowy branży drogowej opracowano na zlecenie pracowni 

projektowej CAVU Architekci w ramach inwestycji „Zespół zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej przy ul. Albatrosów w Krakowie" 

W zakres opracowania wchodzi opracowanie projektu drogowego: 

 budowa zjazdu publicznego 

 budowa układu chodników, ciągów pieszych. 

 

2. Dane wyjściowe 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa; 

 koncepcja zagospodarowania terenu wykonana przez CAVU Architekci; 

 MPZP  

 wizja w terenie. 

 

3. Stan istniejący 

Przedmiotowy teren znajduje się we wschodniej części miasta Krakowa, 

w dzielnicy Podgórze przy ulicy Albatrosów. Teren położony jest po północnej stronie 

ulicy Surzyckiego. 

Teren inwestycji kubaturowej obsługiwany jest komunikacyjnie od ulicy 

Albatrosów. W dużej części teren inwestycji jest pokryty polami uprawnymi oraz 

zielenią niską, wysoką i nieużytkami.  
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Ulica Surzyckiego w tym rejonie posiada dwie jezdnie o zmiennej szerokości 

i po 2 pasy ruchu, lub więcej przedzielone zieloną wyspą rozdzielającą kierunki 

ruchu. Przy ulicy zlokalizowane są chodniki i drogi dla rowerów o zmiennej 

szerokości. Ulica Albatrosów posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości około 6m 

w rejonie projektowanego zjazdu. Jest ona ograniczona krawężnikami i posiada 

chodnik po stronie wschodniej.. 

Wzdłuż ulic usytuowano oświetlenie uliczne oraz na ulicy Surzyckiego 

odwodnienie. 

W obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie podziemne - przebiegają sieci – 

telekomunikacyjna, energetyczne, wodociągowa, CO i kanalizacji.  

 

4. Stan projektowany 

Projektowany zjazd indywidualny do zespołu budynków jednorodzinnych 

będzie posiadał o szerokość jezdni 4,50m. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i 

drogi zaprojektowano na skosach 1:1. Odkrycie krawężnika na zjeździe będzie 

wynosiło h=4cm. Zjazd będzie wykonany z kostki brukowej.  

Na szerokości działek 335/4, 268/4, 269/2 poprowadzono wzdłuż ulicy 

Albatrosów chodnik o szerokości 2,2m wraz z przejściem dla pieszych na drugą 

stronę ulicy o szerokości 4,0m. Przed przejściem dla pieszych wprowadzono pas 

medialny o szerokości 80cm wraz z pasem naprowadzającym o grudkowatej 

nawierzchni dla osób słabowidzących. 

Zaprojektowano chodnik po drugiej stronie ulicy Albatrosów (strona 

południowa i wschodnia) o szerokości 2,0m z dowiązaniem do istniejącego ciągu 

pieszego w rejonie ulicy Surzyckiego. 

 

Rozwiązanie wysokościowe 

Zjazd zaprojektowany zostanie zapewniając warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, czyli pochylenie podłużne wynoszące 

0,9% w kierunku działki inwestora. 

Chodniki będą miały pochylenie poprzeczne wynoszące 2%. 

Na zakresach robót zapewnione zostanie dowiązanie sytuacyjno-

wysokościowe do istniejącego układu drogowego. 
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Odwodnienie 

Odwodnienie terenu zostało zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez 

nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych.  

 

Przekrój konstrukcyjny 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni zjazdu dla KR 3 i G4. Nawierzchnia 

zostanie dostosowana do warunków gruntowych i wykonana z kostki brukowej.  

Chodnik będzie posiadał nawierzchnie z kostki brukowej niefazowanej. 

 

NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH Z KOSTKI [1]:  

- kostka betonowa wibroprasowana niefazowana      - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie                  - 10cm 

- kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie  

klinowane tłuczniem 0/31,5                                      - 20cm 

              Razem      - 41cm 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI – ZJAZD [2]: 

- kostka betonowa wibroprasowana niefazowana      - 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie                       - 15cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 

        kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o CBR>60%          - 24cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  

        lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%              - 40cm 

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na  rozciąganie 20kN/m 

               Razem     - 90cm 

 

Jezdnia zjazdów będzie obramowana krawężnikami kamiennymi 20/25 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm i ławie betonowej "z obustronnym 

oporem" z betonu C12/15. Krawężniki należy wykonać o odkryciu h=4cm. Chodnik 

będzie oddzielony od zieleńca obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie "z oporem" z 

betonu C12/15 gr. 10cm - "zatopione" - odkrycie h=4cm. Na szerokości zjazdu należy 

zachować ciągłość nawierzchni chodnika (bez krawężnika). 
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Na przejściach dla pieszych, krawężnik należy obniżyć do odkrycia h= 2cm, a na 

wjazdach bramowych do h= 4cm. Wzdłuż ulicy krawężnik będzie miał odkrycie 12cm.  

Nawierzchnia jest nieodłącznym elementem całej inwestycji, dlatego należy pamiętać 

o ewentualnej potrzebie częściowej wymiany gruntów, czy też przeprowadzenia 

dodatkowych badań, w celu doprowadzenia gruntu do nośności G1. 

 

5. Uwagi końcowe 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Określono, że warunki posadowienia obiektu mają być zgodne  

z rozporządzeniem  Dz. U. 2012 nr 0 pozycja 463  i ustalono je w pierwszej 

kategorii geotechnicznej 

 Projekt wykonano w oparciu rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 

poz. 1643 ) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. 

– Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) zmienione dnia 1 sierpnia 2019r. 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, które weszło w życie 13 września 

2019r. oraz ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2068 z póżn. zmianami) 

 W trakcie budowy roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb technicznych 

posiadających uprawnienia w przedmiotowych zakresach.  

 Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem realizować zachowując 

normatywne odległości.  

 Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót tom. II. 

 Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami i uwzględnić je 

podczas realizacji.  
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ORIENTACJA 

 

PLANOWANA 
INWESTYCJA 


