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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:
 wytyczne Inwestora
 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
 wizja i pomiary uzupełniające w terenie
 Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznych  z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pózn. zm.

 właściwe wytyczne i normy branżowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań
polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza
Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka / Powstańców Wielkopolskich.

Zakres opracowania obejmuje propozycję wyznaczenia ciągów komunikacyjnych pieszych
i rowerowych przy uwzględnieniu warunków terenowych.

3. Opis stanu istniejącego

Ulica Wielicka jest drogą dwujezdniową, dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej.
W rejonie inwestycji każda jezdnia posiada po dwa pasy ruchu w każdym kierunku
(+ dodatkowe pasy dla relacji skrętnych).
Na długości planowanej inwestycji biegnie torowisko tramwajowe z peronami
przystankowymi w rejonie Cmentarza Podgórskiego oraz w rejonie skrzyżowania
z ul. Powstańców Wielkopolskich. Na początkowym odcinku torowisko zlokalizowane jest
po północno-wschodniej stronie ulicy (pomiędzy jezdnią, a chodnikiem), natomiast
na pozostałym odcinku – w środku jezdni.
Istniejące ciągi piesze o zmiennej szerokości posiadają nawierzchnie asfaltowe, betonowe,
z kostki betonowej, oraz z płytek betonowych w różnym stanie technicznym.
Przed przejściem pod torami kolejowymi, z uwagi na różnice wysokości, zlokalizowane
są schody terenowe w złym stanie technicznym. 
Ul. Wielicka posiada sieć kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane są wody opadowe
z jezdni za pośrednictwem wpustów deszczowych. Spływ wód opadowych z chodnika
odbywa się powierzchniowo w kierunku jezdni lub na przyległy teren.

4. Opis rozwiązań projektowych

W celu uporządkowania ruchu pieszego i rowerowego na przedmiotowym odcinku założono
wykonanie niezależnych ciągów pieszych i rowerowych.
Na odcinku od nawiązania do ścieżki rowerowej w rejonie dojścia do Cmentarza
Podgórskiego do przejścia pod torami kolejowymi, zaprojektowano ciąg chodnika i ścieżki
rowerowej. Szerokość ścieżki rowerowej przyjęto 2,00 m natomiast chodnika – min. 2,00 m.
Nawierzchnię ścieżki rowerowej założono z asfaltu lanego gr. 5 cm, natomiast chodnika
z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm. 
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W rejonie działki 89/19 z uwagi na różnice wysokościowe pomiędzy chodnikiem,
a przyległym terenem konieczne jest wykonanie muru oporowego.
W celu uniknięcia kolizji z istniejącym słupem trakcyjnym zlokalizowanym na działce nr 210
przewidziano odgięcie projektowanych ciągów w kierunku torowiska tramwajowego,
co spowoduje konieczność przebudowy odcinka ogrodzenia torowiska – nie będzie
konieczności przebudowy istniejących torów tramwajowych.
Z uwagi na ograniczone warunki terenowe w rejonie budynku nr 24, przewidziano likwidację
odcinka pasa do prawoskrętu do stacji paliw (na wysokości budynku nr 24) i wykonanie
na nim ścieżki rowerowej i chodnika.
Na wjeździe do stacji paliw zastosowano w ciągu ścieżki rowerowej i chodnika powierzchnię
wyniesioną na 10 cm. Skosy najazdowe założono 1:10.
W celu zachowania normatywnych pochyleń projektowanych ciągów pieszych i rowerowych
przed przejściem pod torami kolejowymi (w rejonie istniejących schodów terenowych),
przewidziano przebudowę istniejącego zjazdu do działki nr 85/13. Przebudowa zjazdu
polegać będzie na odsunięciu go w kierunku południowym, dzięki czemu możliwe jest
wydłużenie odcinka projektowanych ciągów i zastosowanie pochylenia nie przekraczającego
6%.
Na długości przejścia pod torami przewidziano rozdzielenie ruchu pieszego od rowerowego
za pomocą oznakowania poziomego.
Na odcinku od przejścia pod torami kolejowymi do skrzyżowania ul. Wielickiej
z ul. Powstańców Wielkopolskich przewidziano wykonanie w śladzie istniejącego chodnika
niezależnych ciągów pieszych i rowerowych o szerokościach po 2,00 m (z lokalnym
zawężeniem chodnika w rejonie narożnika budynku nr 8 do szerokości 1,85 m).

W miejscach istniejących przejść dla pieszych, na odcinku planowanej inwestycji, zostaną
wykonane przejazdy rowerowe oraz nowe przejścia dla pieszych.
W związku wykonaniem przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ul. Wielickiej
z ul. Powstańców Wielkopolskich konieczna jest przebudowa sygnalizacji świetlnej.

Nawierzchnię ciągu rowerowego i chodnika ograniczać będą z obu stron obrzeża 8/30
lub krawężniki 20/30 wykonane na ławie betonowej C12/15.

Kolidującą zieleń wysoką przewidziano do wycinki.

Zasadnicze odkrycie krawężnika założono równe 12 cm. Na przejściach dla pieszych odkrycie
krawężnika założono równe 2 cm, natomiast na przejazdach rowerowych 0 cm.

W miejscach skrzyżowań ciągów pieszych ze ścieżką rowerową oraz na dojazdach
do skrzyżowań i zjazdów, nawierzchnię ścieżki należy wykonać z koloru czerwonego.

Konstrukcje nawierzchni:
Nawierzchnię chodnika założono z kostki bet. wibroprasowana bezfazowa szara gr. 8 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm.
Nawierzchnię ścieżki rowerowej założono z asfaltu lanego gr. 5 cm.

Podbudowy określone zostaną z etapie projektu budowlanego.
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