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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi rowerowej w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 780 na odcinku od klasztoru Norbertanek do ścieżki przy moście 

Zwierzynieckim oraz pomiędzy ulicami Wioślarską oraz Jodłową w Krakowie. 

1.2. Inwestor 
Gmina Miejska Kraków 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 
 
1.3. Wykonawca 
SAMBUD Józef Paryl 

Węglówka 72 

32-412 Wiśniowa 
 
1.4. Biuro projektowe 
Firma Usługowo – Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita  

ul. Wielkie Pola 7 

31-764 Kraków 
 
 
1.5. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem; 

 Podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 

 Wizja w terenie; 

 Wytyczne Inwestora, warunki techniczne. 
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1.6. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swym zakresem: 

 Budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do 

klasztoru Norbertanek wraz z odcinkowym rozdziałem ścieżki i chodnika; 

 Budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika na odcinku od ulicy Jodłowej do ul. 

Wioślarskiej; 

 Przebudowę istniejących zjazdów oraz wlotów skrzyżowań w ciągu projektowanej 

trasy rowerowej; 

 Przebudowę istniejących peronów zatok autobusowych; 

 Budowę zatoki autobusowej; 

 Przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu; 

 Budowę zarurowania rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 780. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do klasztoru Norbertanek: 
Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się po południowej stronie ul. Księcia 

Józefa między klasztorem Sióstr Norbertanek a mostem Zwierzynieckim.  

W obecnym stanie na przedmiotowym odcinku usytuowane są jedynie ciągi piesze.  

Na początkowym odcinku przy krawędzi ul. Księcia Józefa, a na dalszym oddzielone 

zieleńcem lub skarpą wraz z wygrodzeniem elementami stalowymi. Praktycznie na 

całej długości rozpatrywanego odcinka prawostronny chodnik zlokalizowany jest przy 

murku oporowym stanowiącym obwałowanie rzeki Wisły. Na chodnikach zarówno 

lewo jak i prawostronnym w stanie istniejącym nie jest dopuszczony ruch rowerowy. 

Odbywa się on na zasadach ogólnych ulicą Księcia Józefa. Szerokość istniejących 

ciągów pieszych waha się w granicach ~1,9m – ~2,2m.  Nawierzchnia chodników pod 

względem nawierzchni jest zróżnicowana w większości występuje nawierzchnia z płyt 

betonowych oraz odcinkowo nawierzchnia bitumiczna.  

W rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Księcia Józefa zlokalizowana jest pochylnia 

o szerokości 1,65m oraz nawierzchni z kostki brukowej wyposażona w obustronne 

poręcze. 

Odcinek od ul. Jodłowej do ul. Wioślarskiej: 
Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się po południowej stronie ul. Księcia 

Józefa od ul. Jodłowej do ul. Wioślarskiej. 

W obecnym stanie na ww. odcinku usytuowany jest ciąg pieszy z dopuszczonym 
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ruchem rowerowym (jest oznakowanie pionowe w stanie istniejącym). Szerokość 

istniejącego ciągu pieszego waha się w granicach ~1,6m – ~3,1m. Nawierzchnia 

przedmiotowego odcinka ciągu jest zmienna, miejscami występuje nawierzchnia 

bitumiczna i odcinkowo nawierzchnia z płyt betonowych. 

Na rozpatrywanym odcinku ul. Księcia Józefa, odwodnienie odbywa się 

powierzchniowo do istniejących rowów drogowych (nie na całej długości odcinka). Są 

to rowy nieumocnione, o przekroju zbliżonym do trapezowego. Ich wymiary są 

nieregularne i zmienne na długości drogi w zakresie głębokości, nachylenia skarp jak i 

szerokości. Istniejące przepusty, o osiach równoległych do osi rowu, w są niedrożne, 

zamulone, a niektóre uszkodzone. 

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane są trzy zatoki autobusowe. Ograniczone są 

betonowymi krawężnikami drogowymi. Posiadają nawierzchnie asfaltowe oraz 

szerokości zbliżone do ~3m. Wszystkie perony przystankowe przy ww. zatokach 

wyposażone są w wiaty przystankowe. 

W obszarze inwestycji znajduje się infrastruktura techniczna zarówno podziemna jak 

i naziemna tj. sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe, sieć teletechniczna, 

wodociąg, kanalizacja, gazociąg.  
 

3. STAN PROJEKTOWANY 
3.1. Sytuacja 
Odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do klasztoru Norbertanek: 
W przeważającej części odcinka objętego inwestycją zaprojektowano ciąg pieszo-

rowerowy o podstawowej szerokości 3,5m. Wyjątek stanowią odcinki, na których 

występuje mur bulwarowy, w miejscach tych konieczne jest zawężenie ciągu pieszo-

rowerowego do szerokości od 2,7m do 3,0m. Szerokość taką udało się uzyskać po 

przesunięciu krawędzi ulicy i zawężeniu nawierzchni jezdni ul. Księcia Józefa do 9.0m. 

W rejonie Klasztoru zaprojektowano wjazd i wyjazd dla rowerzystów włączających się 

do ruchu ogólnego w ul. Księcia Józefa. Wjazd na projektowany ciąg pieszo-rowerowy 

z ruchu ogólnego zrealizowano poprzez projektowany pas dla rowerzystów do 

lewoskrętu zlokalizowany na powierzchni wyłączonej z ruchu w ciągu ul. Księcia 

Józefa. Na końcu pasa zaprojektowano montowaną do nawierzchni jezdni wyspę 

kryjącą. Wyjazd z projektowanego ciągu pieszo-rowerowego i włączenie się do ruchu 

ogólnego zaprojektowano jako pas kryty o szerokości 1,5m. 

Zapewnione zostało powiązanie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego z 

istniejącym chodnikiem usytuowanym przy murach Klasztoru. Na przeciwnym zakresie 

zapewniono powiązanie z istniejącym chodnikiem oraz drogą rowerową.  
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Istniejącą elementy tj. chodniki, pochylnie oraz schody przeznaczono do likwidacji.  

W strefie przejścia dla pieszych wprowadzono rozdział pieszych i rowerzystów oraz 

zastosowano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci pasów medialnych 

z kostki integracyjnej posiadającej fakturę rozpoznawalną przez osoby niedowidzące.  

Wysokości oraz spadki podłużne ciągu pieszo-rowerowego dostosowano do 

istniejącego poziomu krawędzi ulicy Księcia Józefa. W związku z tym przy obniżeniu 

terenu maksymalnie o ok. 90cm przy istniejącym murze oporowym (obwałowaniu) 

konieczne będzie wykończenie odkrytej elewacji muru w sposób nawiązujący do 

istniejącego. Spadki poprzeczne projektowanych nawierzchni ciągu pieszo-

rowerowego  wykonane zostaną jako jednostronne o wartości 2% w kierunku ulicy. 

Odcinek od ul. Jodłowej do ul. Wioślarskiej: 
Na całym odcinku objętym inwestycją zaprojektowano wydzieloną drogę rowerową o 

szerokości 2,5m (z lokalnym zawężeniem do 2,0m) oraz wydzielony ciąg pieszy o 

szerokościach 1,5 – 2,0m. Drogę rowerową zlokalizowano za rowem drogowym w 

odległości min. 0,5m od krawędzi przeciwskarpy rowu. Na projektowanym odcinku 

zlokalizowane są trzy zatoki autobusowe. Lokalizacja jednej z nich została zmieniona 

z uwagi na zbyt małą ilość dostępnego miejsca między istniejącą zatoką a budynkiem. 

W miejscach krzyżowania się ciągu pieszo-rowerowego ze zjazdami, drogami 

gminnymi publicznymi i wewnętrznymi zaprojektowano wyniesione powierzchnie wraz 

z kontynuacją nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na stałej wysokości – bez 

zaniżeń. Dodatkowo w tych miejscach oraz miejscach krzyżowania się strumieni ruchu 

rowerowego i pieszego wprowadzono ostrzegawcze nawierzchnie w kolorze 

czerwonym. Na przejściach dla pieszych oraz przy krawędzi zatrzymania autobusów 

zaprojektowano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci pasów 

medialnych z kostki integracyjnej posiadającej fakturę rozpoznawalną przez osoby 

niedowidzące. 

 
3.2. Rozwiązanie wysokościowe 

 
Spadki podłużne projektowanego ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników zostały 

dostosowane do spadków istniejącego terenu. Spadki poprzeczne zaprojektowano 

jako jednostronne o wartości 2%. W miejscach krzyżowania się strumieni ruchu 

rowerowego z pieszym, należy stosować krawężniki lub obrzeża wtopione z odkryciem 

wynoszącym 0cm. Na przejazdach rowerowych stosować odkrycie obrzeży 0cm. 

 
3.3. Konstrukcje nawierzchni 
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A. NAWIERZCHNIA DROGI ROWEROWEJ: 
 5 cm       warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC8S, 
 10 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana C90.3 stabilizowana         

mechanicznie frakcja 0/31.5 
 20 cm     podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana C90.3 stabilizowana   

mechanicznie frakcja 0/63 
 -              istniejące podłoże gruntowe po dogęszczeniu i profilowaniu 
35 cm        Razem 

 
B. NAWIERZCHNIA CHODNIKA: 
 6 cm       warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa 
 3 cm        podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
 25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana C90.3 stabilizowana         

mechanicznie frakcja 0/31.5, 
 -              istniejące podłoże gruntowe po dogęszczeniu i profilowaniu 
34 cm        Razem 

 
 
C. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ: 
 22 cm      warstwa ścieralna – beton cementowy C30/37 w kolorze czerwonym, 
 15 cm podbudowa zasadnicza – chudy beton C8/10, 
 40 cm     wymiana podłoża gruntowego na grunt lub kruszywo niewysadzinowe - 

warstwa mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 31.5/63 wg normyPN-S-
06102/97 o Is > 1.03; E2>120 MPa 

 -              istniejące podłoże gruntowe po dogęszczeniu i profilowaniu 
77 cm         Razem 

 
 
D. NAWIERZCHNIA DRÓG PODPORZĄDKOWANYCH: 
 8 cm       warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa 
 3 cm        podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
 25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana C90.3 stabilizowana        

mechanicznie frakcja 0/31.5, 
 30 cm ulepszone podłoże – grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym, 
 -              istniejące podłoże gruntowe po dogęszczeniu i profilowaniu 
66 cm         Razem 

 
 
3.4. Szczegóły konstrukcyjne 

 
Obramowanie ścieżki ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników – obrzeże betonowe 

8/30cm z odkryciem h=2cm lub h=0cm (umożliwiającym spływ wód opadowych) i/lub  

krawężnik betonowy 20/30 z odkryciem h=12cm lub h=2cm (na przejściach dla 

pieszych) lub h=4cm (na zjazdach). Dla oddzielenia chodnika od ścieżki rowerowej 

zastosowano separator z dwóch rzędów kostki betonowej.  

 
5. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienie projektowanych elementów odbywać się będzie powierzchniowo 
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poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe zostaną 

odprowadzone do istniejących rowów lub istniejącej lub projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

 
6. UZBROJENIE TERENU 

Kolidujące z inwestycją uzbrojenie terenu zostanie przebudowane lub zabezpieczone 

zgodnie z wydanymi warunkami branżowymi. 
 
7. ZIELEŃ 

Projektowany układ drogowy  koliduje z istniejącą zielenią. 
 
 
8. ORGANIZACJA RUCHU 

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 
 
 

 


