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Projekt budowlany

Opis techniczny

do projektu budowlanego zamiennego branży drogowej
dla:
BUDOWY I PRZEBUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWY CHODNIKA
325/1, 325/8,325/7 ,179/27 ONR.8 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. PAWIEJ W KRAKOWIE
w ramach zadania pod nazwą:

Zespół budynków biurowych ( Ai B)
z funkcją handlowo-usługową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami
wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 325/1, oraz dojazdem i
infrastrukturą techniczną , cz. dz. nr 325/8, 179/27 obr 8. Śródmieście przy ul. Pawiej
w Krakowie
1. Podstawa opracowania.
1.1 Zlecenie biura architektonicznego NS MOON STUDIO, uL. Idzikowskiego 24 B , 31-519 Kraków
działającego na zlecenie inwestora tj.:

Inesite 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa
Aleja „Solidarności” 173
00-877 Warszawa
1.2 Materiały dostarczone przez Zleceniodawcę:
• podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500 wraz z zagospodarowaniem terenu
wersja elektroniczna
• dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez
PRO GEO Grzegorz Stąporek , ul. Głowackiego 34a , 33-300 Nowy Sącz ( kopia)
1.3 PB z roku 2016

2. Przedmiot inwestycji - cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy, obejmujący przebudowę
i budowę ścieżki rowerowej, oraz przebudowę istniejącego chodnika ma działce o numerze
ewidencyjnym 179/27 wzdłuż ul. Pawiej,oraz działkach 325/1, 325/8,325/7
Celem opracowania jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej pieszej i rowerowej wzdłuż ulicy
Pawiej na długości projektowanych budynków A i B.
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3. Przyjęte parametry geometryczne.

Ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Pawiej zaprojektowano o szerokości 2.5 m, w miejscu
istniejącego chodnika i częściowo zieleńca.
Istniejący chodnik zlokalizowany na działce drogowej został przeniesiony na działki
Inwestora zgodnie z umową znak 683/ZIKiT/2015. Chodnik został zaprojektowany
o zmiennej szerokości od 2 m do 7.6 m

4. Stan istniejący.
Teren położony jest w Krakowie , w ścisłym centrum, w dzielnicy Śródmieście.
W bezpośrednim sąsiedztwie położone są Galeria Krakowska i budynki hotelowe ( od strony
południowej). Teren objęty opracowaniem przylega do terenów kolejowych, sąsiedztwo
dworca głównego. ( od strony wschodniej). Ulica Pawia jest ulicą

z linią tramwajową

przebiegającą częściowo
w tunelu , częściowo w poziomie terenu. Od strony północnej, pod estakadą w ciągu ulicy '29
listopada”, w roku 2015 wzdłuż istniejącego torowiska tramwajowego został zrealizowany
ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego - o nawierzchni asfaltowej.

Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego zrealizowany w roku 2015

Chodnik ten włączony został do istniejącego ciągu pieszego przebiegającego równolegle do
istniejącego torowiska tramwajowego. Chodnik jest o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
( najprawdopodobniej via castello) . Chodnik jest o szerokości ok. 2.0 m.
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Od strony torowiska tramwajowego jest obramowany obrzeżem betonowym 8/30 wtopionym, od
strony przeciwnej obrzeżem betonowym 8/30 o odkryciu 5 cm. Wzdłuż obrzeża wystającego jest
wykonana opaska z innego rodzaju kostki ( piccola- koloru szarego) z czterech rzędów kostki, na
odcinku od istniejącego dojazdu do Galerii Handlowej, do chodnika przebiegającego w kierunku
istniejącego przejścia dla pieszych w poprzek torowiska tramwajowego.

Na dalszym odcinku występuje jeden rząd kostki. Pomiędzy chodnikiem , a torowiskiem
tramwajowym występuje zieleniec o szerokości ok.3.0 m. W zieleńcu, w bezpośrednim
sąsiedztwie torowiska tramwajowego przebiegają słupy trakcyjne. W sąsiedztwie chodnika są
usytuowane słupy oświetlenia ulicznego.
W zieleńcu są zlokalizowane nieliczne krzewy.
Na połączeniu dojazdu do Galerii Handlowej z ul. Pawią jest wykonana sygnalizacja świetna.
W tym rejonie istniejący chodnik przeplata się z istniejącą ścieżką rowerową.
Ścieżka rowerowa w tym miejscu wykonana jest z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego. Chodnik jest wykonany z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego.
Teren przez który przebiega chodnik jest wyposażony w sieci uzbrojenia technicznego
energetyczne i kanalizację d= 400 i d=600
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Teren przylegający do chodnika jest terenem ogrodzonym. Na terenie inwestora ralizowana
jest zabudowa związana z budową biurowców A i B.

5. Wyznaczenie kategorii geotechnicznej gruntu.

Z uwagi na wykonanie prac chodnika i ścieżki rowerowej w poziomie terenu proponuje się
przyjęcie I kategorii geotechnicznej
6. Stan projektowany.

6.1 Rozwiązania sytuacyjne
Sytuacyjnie dowiązano się do stanu istniejącego na zakresach robót. Na połączeniu dojazdu do Galerii
Handlowej z ul. Pawią dowiązano się do istniejącego przejazdu rowerowego w poprzek ul. Pawiej,
oraz istniejącego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w poprzek dojazdu.
Od tego miejsca zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2.5 m w kierunku istniejącego
wiaduktu. Istniejący ciąg pieszo rowerowy zlokalizowany pod wiaduktem pozostawiono bez zmian.
Obecny ciąg pieszy w ulicy Pawiej przewidziano do likwidacji, natomiast ruch pieszy poprowadzono
po terenie należącym do Inwestora ( w nawiązaniu do umowy z ZIKiT) ciągami pieszymi o zmiennej
szerokości od 2.0 m do 7.6 m.
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W rejonie istniejącego wiaduktu zaprojektowano możliwość zjazdu rowerzystów na teren
wewnętrzny,. Ścieżkę rowerową ( odgałęzienie na teren wewnętrzny) zaprojektowano o szerokości
2.0 m.
6.2 Rozwiązanie wysokościowe.
Wpływ na rozwiązanie wysokościowe mają:
•

rzędne wysokościowe terenu istniejącego

Ścieżka rowerowa została zaprojektowana w spadku od 0.34% do 2% .Chodnik został zaprojektowany
w spadku podłużnym 0-5%, Spadek poprzeczny ścieżki rowerowej zaprojektowano o wartości 2 % w
kierunku zieleńca wzdłuż torowiska tramwajowego.

6.3 Odwodnienie.
Odwodnienie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pawiej pozostawiono jak dla istniejącego chodnika
w stanie obecnym. Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez zastosowanie spadków
podłużnych i poprzecznych do odwodnienia liniowego i studzienki ściekowej.

6. 4 Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcja ścieżek rowerowych:

* 4 cm – beton asfaltowy
* 25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
* 29 cm Razem
Uwaga w miejscach kolizji z ruchem pieszym należy wykonać malowanie żywicą koloru czerwonego.

Konstrukcja :
* 8 cm – płyty np.Novator
* 4 cm – podsypka z grysu 2/8 mm
* geowłóknina typu np. Typar SF 40 lub SF 44
* 16 cm – podbudowa z żużla wielkopiecowego 0/ 31.5 mm
warstwy wyrównawcze i hydroizolacyjne wg opracowania architekta
płyta żelbetowa
Bezpośrednio przy elementach architektonicznych zastosowano kostkę granitową 4x 6
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6.5 Uzbrojenie.
W związku z budową ścieżki rowerowej zachodzi konieczność przełożenia istniejących lamp
oświetlenia ulicznego. Zabezpieczenie sieci uzbrojenia technicznego wg projektów branżowych
7. Zieleń.
Zgodnie z projektem inwentaryzacji z gospodarką istniejącą szatą roślinną.

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne będą ograniczały się do wykonania koryta pod nawierzchnię.
Opracowała:
…………………………………………………
mgr inż. Ewa Dudek
Rp. Upr 94/93; MAP/BD/1581/01,
Konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg
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