
PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ - UL. ZA TOREM (DZ. NR
149/2, 149/4, 149/5) NA DZ. NR 11/4 OBR. 29 PODGÓRZE.
BUDOWA ZATOK POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKÓW NA DZ. NR 149/2, 149/4, 149/5
OBR. 29 PODGÓRZE.
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu to  PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZ-

NEJ - UL. ZA TOREM (DZ. NR 149/2, 149/4, 149/5) NA DZ. NR 11/4 OBR. 29 PODGÓRZE.

BUDOWA ZATOK POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKÓW NA DZ. NR 149/2, 149/4, 149/5 OBR.
29 PODGÓRZE.
W ramach zadania dot.  BUDOWY BUDYNKÓW BIUROWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA, NA TERENIE KOMPLEKSU  BUDYNKÓW PRZY UL. ZA
TOREM 22 W KRAKOWIE, DLA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20 30-

059 Kraków.

Podstawą opracowania projektu jest:
1. Mapa syt-wys skali 1:500,
2. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
3. Wizje lokalne w terenie,
4. Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe,
5. Katalogi urządzeń i materiałów,

2. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Na potrzeby inwestycji opracowano opinie geotechniczną w marcu 2021r. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala się proste warunki gruntowe
(pod warunkiem posadowienia  obiektu  w obrębie  warstw gruntów nośnych,  powyżej
zwierciadła wód gruntowych)

Warunki  wodne  –  w  trakcie  wykonywania  otworów  badawczych  (marzec  2021r)  nie
stwierdzono występowania wód gruntowych do poziomu 3,0m poniżej poziomu terenu. 

Warunki gruntowe – w podłożu stwierdzono występowanie piasków średnich, malo wilo-
gotnych średnio zagęszczonych.
W górnej warstwie podłoża gruntowego znajduje się nasyp niekontrolowany z przeważa-
jącą ilością piasków. 

Podłoże gruntowe zakwalifikowano jako grupa nośności podłoża o kategorii G2.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Ul. Za Torem jest drogą klasy D, posiada jezdnię dwukierunkową o nawierzchni bitu-
micznej, o zmiennej szerokości od 4,1m do 5,5m. Ul. Za Torem jest drogą wewnętrzną.
Wzdłuż ul. Za Torem znajdują się robocze miejsca postojowe. Zlokalizowano zjazd asfal-
towy na dz. nr 11/4 obr. 29 Podgórze (teren ZZM).
Ul. Za Torem posiada system kanalzacji ogólnospławnej DN=400m w zarządzie WMK
S.A. Zinwentaryzowano wpust uliczny odwadniający ul. Za Torem oraz teren działek dro-
gowych nr 149/2, 149/4, 149/5 OBR. 29 Podgórze w Krakowie. 

Zlokalizowano oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych. 



4. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1.

BUDOWA ZATOK POSTOJOWYCH:

Zgodnie z założeniami Inwestora przed wjazdem na teren kompleksu ZZM zlokalizowano 2 zatoki
postojowe dla petentów ZZM. 
Większa zatoka postojowa posiada 8 miejsc  postojowych dla  pojazdów osobowych.  Mniejsza
zatoka  postojowa  posiada  3  miejsca  postojowe,  w  tym 1  miejsca  dla  o.n.  Wymiary  miejsca
postojowego to 2,5m x 5,0m oraz 3,6m x 5,0m dla o.n.
Miejsca  postojowe  z  kostki  bet.  gr.  8cm,  oddzielone  od  jezdni  ul.  Za  Torem  krawężnkiem

betonowym 20x22cm o odsłonięciu  2cm. Od strony chodnika oraz terenu zielonego,
miejsca postojowe ograniczone krawężnkiem betonowym 15x30cm o odsłonięciu 12cm.
W miejscach gdzie  krawężniki  o  odsłonięciu  12cm łącżą się „na ostro”  (np.  do kąta
prostego) nalęży zastosować krawżnik łukowy R=0,5m. 
Przy  miejscu  postojowym dla  osoby  niepełnosprawnej,  odsłonięcie  krawężnika  0cm-
2cm.

BUDOWA CHODNIKA:

W związku projektowanymi zatokami postojowymi zaprojektowano chodniki prowadzące od
miejsc  postojowych  do  wejścia  do  głównego  budynku  ZZM.  Przy  wejściu  głównym
zaprojektowano schody oraz pochylnie wg odrębnego opracowania.
Szerokość chodnika wynosi  2,2m. Szerokość kostki  betonowej  bez obrzeży/krawężników
wynosi  2,0m.  Nawierzchnia  chodnika  z  kostki  bet.  typu  Behaton,  kolor  szary,  kostka
bezfazowa. W miejscu zbliżenia do istniejącego ogrodzenia zwężenie chodnika do 1,5m. 
Chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej C12/15 o
odsłonięciu 0cm. Od strony jezdni (w miejscu przejścia) chodnik ograniczony krawężn-

kiem betonowym 20x22cm na ławe bet. C2/15 o odsłonięciu 2cm.

PRZEBUDOWA ZJAZDU:

Nawierzchnia jezdni zjazdu z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni zjazdu wynosi 5,5m.
Włączenie  projektowanego  zjazdu  do  drogi  za  pomocą  wyłukowań  R=5m.  Zjazd
ograniczone obustronnie  krawężnikiem betonowym 20x22 cm o odsłonięciu 12cm. Na
wysokości przejść, miejsc postojowych odsłonięcie krawężnika wynosi 2cm. 

Wzdłuż projektowanego zjazdu, zatoki postojowej należy wykonać odtworzenie jezdni ul.
Za Torem.
Należy wykonać odtworzenie nawierzchni warstwy ścieralnej na szerokości 1,0m oraz
warstwy wiążącej na szerokości 0,5m. Szczegóły rozwiązań na rys. nr 4.

5. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunku nr 3. 

Pochylenia podłużne i poprzeczne jezdni ul. Za Torem pozostaną bez zmian w stosunku
do stanu istniejącego. Przekrój poprzeczny ul. Za Torem jest jednostronny w stronę tere-
nu PKP. 
Pochylenia podłużne chodnika oraz miejsc postojowych są zgodne pochyleniami podłuż-
nymi ul. Za Torem. Pochylenie poprzeczne chodnika oraz miejsc postojowych wynosi
2% w kierunku ul. Za Torem lub zjazdu. 
Pochlynie poprzeczne zjazdu wynosi 2%.  Pochylenie podłużne zjazdu wynosi 1%.



6. ODWODNIENIE

Wody opadowe powierzchni zjazdu, jezdni ul. Za Torem (przekrój jednostronny), chodni-
ka oraz miejsc postojowych przy ul. Za Torem zostaną skierowane do istniejącego wpu-
stu. Powierzchnia zlewni istniejącego wpustu nie zostanie zwiększona. 

Wody opadowe z powierzchni drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych, chodników
zlokalizowanych bliżej wejścia do budynku ZZM zostaną ujęte do projektowanego wpu-
stu ulicznego i dalej poprzez proj. przykanalik PCV dn=200mm do proj. kanału deszczo-
wego i zbiornika wód opadowych na terenie ZZM (wg odrębnego opracowania).
Wpust uliczny należy wykonać jako studzienka betonowa o średnicy DN=500m, wysoko-
ści min. 1,5m (sugerowane 1.7m), zakończona kratą żeliwną o nośnosi min. D400. Za-
głebienie przykanlika min. 80cm-90cm. Wysokość osadnika wpustu to 80cm. 

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie opinii geotechnicznej założono podłoże gruntowe o kategorii G2.  
Kategorię ruchu przyjęto KR2. 
Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rysunkach nr 4 i nr 5. 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych: 

1. Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,  uziarnienie 0/31,5 gr. 10cm

oraz mieszanki niezwiązanej C90/3,  uziarnienie 31,5/63 gr. 20cm, E2>=80MPa

4. Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

1. Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm, kolor szary, kostka bezfazowa

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,  uziarnienie 0/31,5 gr. 10cm

oraz mieszanki niezwiązanej C90/3,  uziarnienie 31,5/63 gr. 20cm, E2>=80MPa

Podłoże ulepszone

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,  uziarnienie 0/31,5 gr. 20cm

4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3,0/4,0 gr. 

23cm

WZMOCNIENIE PODŁOŻA E2>=80MPa

5. Warstwa mrozochronna mieszanki niezwiązanej C90/3,  uziarnienie 0/63 gr. 25cm*

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni 80cm.

* DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNEGO SPOSOBU DOPROWADZENIA PODŁOŻA DO 

GRUPY NOŚNOŚCI G1

WARUNEK MROZOODPORNOŚCI



Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu
na odporność na wysadziny to wg KTNPP (Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych  i  Półsztywnych  jako  załącznik  do  zarządzenia  nr  31  GDDKiA  z  dnia
16.06.2014r.):

Lp. Kategoria
obciążenia
ruchem

Grupa nośności podłoża z gruntów wątpli-
wych i wysadzinowych

G2 G3 G4

1. KR1 0,40 hz 0,50 hz 0,60 hz

2. KR2 0,45 hz 0,55 hz 0,65 hz

3. KR3 0,50 hz 0,60 hz 0,70 hz

4. KR4 0,55 hz 0,65 hz 0,75 hz

5. KR5 0,60 hz 0,70 hz 0,80 hz

6. KR6 i KR7 0,65 hz 0,75 hz 0,85 hz

Warunek mrozoodporności kostki betonowej obciążonej przez ruch pojazdów:
Grupa nośności podłoża – G2.. Kategoria ruchu - KR2
Łączna rzeczywista grubość warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi 62cm. 
Głębokość przemarzania 1,00m: 0,45 x 1,00m = 45cm
Warunek mrozoodporności konstrukcji jest zatem spełniony.

 8. INFORMACJE DODATKOWE

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lo-
kalizacji  przebiegu  infrastruktury  i  doboru  ewentualnego  sposobu  zabezpieczenia.
Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić ręcznie z
zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem osób uprawnionych i w
porozumieniu z właścicielem infrastruktury. 

DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTO-
WANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY
PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Rejon ul. Za Torem jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Krzemionki”, na podstawie
Uchwały nr XI/153/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007r. 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE RO-
BÓT DROGOWYCH I ODWODNIENIOWYCH

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126), każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. Zakres robót drogowych i odwodnienio-
wych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest zgodny z przedmiotową dokumentacją.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Prowadzenie robót drogowych i odwodnieniowych przy utrzymaniu ruchu pojazdów i pieszych na przedmio-
towej drodze wymaga wprowadzenia ruchu wahadłowego wraz z zapewnieniem dojazdu i dojścia do pose-
sji, co może stwarzać zagrożenie dla uczestników ruchu i pracowników budowlanych.



W zakresie planowanych robót drogowych i odwodnieniowych występuje uzbrojenie podziemne i naziemne.
Szczególną uwagę w czasie prowadzenia robót należy zwrócić na istniejące sieci teletechniczne i elektro-
energetyczne.

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS
REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,  OKREŚLAJĄCE  SKALĘ  I  RODZAJE  ZAGROŻEŃ
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA
Realizacja robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robót w rejonie wy-
stępowania zagrożeń wymienionych poniżej:
· w zakresie zagrożenia z tytułu możliwości zasypania gruntem i upadku z wysokości przy prowadzeniu ro-
bót - zagrożenia takie występować będą w rejonie prowadzenia robót odwodnieniowych 
· w przypadku robót odwodnieniowych mogą wystąpić zagrożenia wynikające z montażu lub demontażu
ciężkich elementów betonowych, takich jak studnie betonowe,
· dla ruchu komunikacyjnego (pieszego i samochodowego) zagrożenie może stanowić ruch ciężki sprzętu
na budowie oraz transportu wykonawczego. Wszystkie roboty budowlane muszą być odpowiednio oznako-
wane, a ruch pieszy powinien być bezpiecznie odgrodzony od robót wykonawczych zgodnie z zatwierdzo-
nym projektem czasowej organizacji ruchu,
· istniejąca zabudowa może być narażona na wibracje i drgania związane z zagęszczaniem poszczegól-
nych warstw podłoża,
· na terenie budowy występują linie teletechniczne światłowodowe, na które należy zwrócić uwagę przy ro-
botach ziemnych (w rejonie ww. sieci oraz podczas ich zabezpieczania wykopy wykonywać ręcznie).

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄ-
PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby pełniące nad-
zór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz
personel inżynieryjno - techniczny wykonawcy robót budowlano - montażowych. Przed przystąpieniem pra-
cownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w
danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagro-
żenia dla zdrowia i życia pracownika, w szczególności:
· nie wolno dopuścić do robót pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy umie-
jętności do ich wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
· pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopusz-
czeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje
instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu
ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szko-
lenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym,
· szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instrukta-
żu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe –
nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy i inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem
sprawdzającym,
· szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może
się bowiem zdarzyć, że pomimo aktualizacji na mapie do celów projektowych nie zostały zaznaczone istnie-
jące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
· szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników i elementów odwodnienia,
przy wykonywaniu wykopów, budowie przepustów pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz
układaniu warstw bitumicznych,
· w czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy:
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.
U. nr 13 poz. 93),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844),



- ustawa z dnia 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X,

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIE-
BEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STRE-
FACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZA-
PEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,  UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ
W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych, niezbędne jest wskazanie właściwych
środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia
tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności
umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku
drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć pro-
wadzeniu robót drogowych pod ruchem.
W tym celu konieczne są:
· właściwy instruktaż pracowników,
· rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.
krzyżujące się i sąsiednie drogi),
· rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),
· rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy
sprzętu mechanicznego i pomocniczego,
· rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do rozbudowywanej drogi posesji.

10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
STAN ISTNIEJĄCY NA LISTOPAD 2022r.




