
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

- Opis techniczny 

- Plan orientacyjny 

- Przekrój konstrukcyjny A-A 

- Przekrój konstrukcyjny B-B 

- Zajętość terenu 

 

 

 

 

 

 



 

2

 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy chodnika oraz pobocza 

wzdłuż ul. Stanisława Działowskiego w Krakowie wraz z budową zjazdu na działkę 

69/4 obr. 83 Podgórze. 

  

2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest przy ul. Stanisława Działowskiego w Krakowie.  

 

3. INWESTOR 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

 

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA I OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora 

- ustalenia z Inwestorem,  

- wizja lokalna w terenie, 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.) 

- Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, RStO 11, 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (niemiecki katalog typowych 

konstrukcji nawierzchni) 

 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Stanisława Działowskiego  

w Krakowie. Ulica Stanisława Działowskiego na odcinku objętym opracowaniem 

posiada jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej i szerokości  

ok. 4,6m-5,5m. Na ul. Stanisława Działowskiego nie występują ciągi piesze. W 

obszarze planowanego zadania występuje oświetlenie, wodociąg, kanalizacja 

teletechniczna, kable elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna. W rejonie 

planowanego zadania w ciągu ul. Stanisława Działowskiego obowiązuje strefa 

ograniczonej prędkości 30km/h. 
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6. STAN PROJEKTOWANY 

6.1. SYTUACJA 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowy 

chodnika oraz budowy pobocza wzdłuż ul. Stanisława Działowskiego w Krakowie  

wraz z budową zjazdu na działkę 69/4 obr. 83 Podgórze. W ramach opracowania 

zaprojektowano przy zachodniej krawędzi jezdni utwardzone pobocze pełniące funkcję 

dojścia o szerokości 1,5m. Zaprojektowano utwardzone pobocze o nawierzchni z 

kruszywa łamanego. Pobocze nawiązano do stanu istniejącego geometrii ulicy 

Stanisława Działowskiego, istniejących zjazdów oraz planowanej inwestycji 

niedrogowej. Projekt zakłada budowę zjazdu, załamania krawędzi zjazdu wyokrąglono 

łukami o promieniach R=5,0m. Zjazd obramowano krawężnikiem kamiennym 20/30cm 

na ławie z betonu C16/20.  W rejonie planowanego zjazdu do inwestycji niedrogowej 

po stronie wschodniej zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m z kostki brukowej 

betonowej. W miejscu projektowanego chodnika założono przy krawędzi jezdni 

krawężnik kamienny 20/30cm na ławie betonowej C16/20. Chodnik obramowano 

obrzeżem betonowym 8/30cm na ławie betonowej C16/20. Ponadto w ramach 

opracowania założono wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie działki nr 259.  

W rejonie planowanego chodnika założono zarurowanie odcinka rowu. W tym celu 

przewidziano rozebranie istniejących murków czołowych, ułożenie dodatkowych 

odcinków rur żelbetowych Ø500mm oraz dwóch betonowych studni rewizyjnych 

Ø1200mm i budowę nowych murków czołowych. W rejonie wlotu i wylotu na długości 

3,0m należy na rowie wykonać zabezpieczenie skarp i dna betonowymi płytami 

ażurowymi  60/40/10, układanymi na podsypce i umocowanymi przy użyciu palików. 

Ponadto ze względu na różnicę wysokości i odległość od istniejącego rowu w rejonie 

przejścia dla pieszych po stronie zachodniej zastosowano na odcinku 4,0m palisadę 

betonową typu NOSTALIT 18x18x100cm. Ze względów bezpieczeństwa na palisadzie 

należy zamontować barierę U-11a o wysokości 1,1m. 
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6.2. KONSTRUKCJA 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz na podstawie 

niemieckiego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni. 

Do obliczeń przyjęto: 

- Kategoria ruchu: KR2  

- Grupa nośności podłoża: G4 

- Mrozoodporność podłoża: Hz=0,65x1,0=0,65m 

 

Nawierzchnie: 

Zjazd – kostka betonowa szara typu Behaton bezfazowej 

Pobocze – kruszywo 

Chodnik– kostka betonowa szara typu Behaton bezfazowej 

 


