
„Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej w Krakowie”

Część  opisowa  do  projektu  budowlanego  dla  zakresu  drogowego  dla  zadania
inwestycyjnego  pn.: „Przebudowa  ścieżki  rowerowej  wzdłuż  Wisły  na  odcinku  od
ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej w Krakowie”.

1. Przedmiot opracowania

Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej ścieżki rowerowej
wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej w Krakowie, remoncie istniejącej
nawierzchni z kruszywa oraz przebudowie skarpy.

Celem  projektu  budowlanego  jest  opracowanie  przebudowy  ścieżki  rowerowej
zapewniającą bezpieczeństwo i komfort wszystkim uczestnikom ruchu,  a w szczególności
poprawiających warunki ruchu rowerzystów .

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły
na  odcinku  od  ul.  Widłakowej  do  ul.  Tynieckiej położonej  w  gminie  Kraków,  powiecie
krakowskim, województwie małopolskim.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr:  257/3, 304/7 -  obr. 5,
jedn. ewid. Podgórze oraz 473/3, 3/7, 3/8, 3/17, 20/4, 20/7 - obr. 7, jedn. ewid. Podgórze w
mieście Kraków, gmina Krowodrza, powiat Kraków, województwo małopolskie.

Inwestorem  przedsięwzięcia  jest  Gmina  Miejska  Kraków  –  Zarząd  Dróg  Miasta
Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków.

Podstawą merytoryczną opracowania projektu budowlanego są:

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
2. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
5. Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.
6. Katalogi urządzeń i materiałów.
7. Geotechniczne warunki posadowienia
8. Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne.
9. Obliczenia konstrukcji nawierzchni.
10. Program funkcjonalno – użytkowy.

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 32, 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276. ), jako pozwolenie na budowę.

2. Warunki gruntowo – wodne

Do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji założono:
• dobre warunki wodne,
• proste warunki gruntowe,
• grupę nośności podłoża G4,
• drugą kategorię geotechniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  dużą  starannością.  Nie  wolno  dopuścić
do nawodnienia dna wykopów, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sączeń. Prace
ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–B–06050 „Geotechnika.  Roboty ziemne.
Wymagania ogólne”. Prace należy prowadzić przy bezopadowej pogodzie. Wykopy należy
zabezpieczyć przed wpływem wody opadowej oraz wody podziemnej.
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Skarpy  wykopów  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  zapewniający  ich
stateczność.  Podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  zachować  naturalną  strukturę
gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia. Za
prawidłowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia
robót  ziemnych  podczas  trwania  opadów  atmosferycznych.  Roboty  ziemne  należy
wykonywać zgodnie z normą PN–S–02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na głębokie wykopy
odpowiednio  oznakować  i  zabezpieczyć  rejon  robót.  Przestrzegać  przepisów  BHP
dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.

3. Rozwiązanie sytuacyjne

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2 – Plan sytuacyjny.

3.1. Stan istniejący zagospodarowania terenu

Inwestycja  przebiega  w  północno  -  wschodniej  części  miasta  Krakowa,
w gminie Kraków, powiecie krakowskim, województwie małopolskim i obejmuje przebudowę
istniejącej ścieżki rowerowej. Ścieżka rowerowa zlokalizowana jest w obrębie Dzielnicy VIII
Dębniki w Krakowie wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi obecnie obszar międzywala rzeki Wisły.
Projektowana  ścieżka  rowerowa  przebiega  w  śladzie  istniejącego  ciągu  rowerowego
łączącego dwa odcinki przejazdów technologicznych na wałach.

Teren,  na  którym  zlokalizowana  jest  inwestycja  jest  objęty  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego tj. Uchwała nr CIV/2692/18 Rady Miasta Krakowa z dnia
6  czerwca 2018  r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Bodzów – Rejon ulicy Widłakowej oraz   Uchwała nr XIV/109/99
Rady  Miasta  Krakowa  z  dnia  31  marca  1999  r.  w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Pychowice w Krakowie

  
3.2. Opis rozwiązania

Projektowane przedsięwzięcie polega na  przebudowie istniejącej ścieżki rowerowej
wzdłuż  Wisły  na  odcinku  od  ul.  Widłakowej  do  ul.  Tynieckiej  w  Krakowie. W  ramach
opracowania przewiduje się przebudowę ciągu rowerowego o szerokości od 2,5 m lub 3,0 m.

Ze względu na to, iż przedmiotowa inwestycja znajduje się w strefie szczególnego
zagrożenia  powodzią  warstwę  ścieralną  drogi  dla  rowerów  zaprojektowano  z  betonu
wałowanego,  który  charakteryzuje  się  trwałością  a  także odpornością  na  koleinowanie.
Ponadto  ze  względu  na  to,  iż  zakres  opracowania  charakteryzuje  się  niezabudowanym
i  niezagospodarowanym  terenem  brak  jest  przeciwwskazań  z  ułożeniem  nawierzchni
betonowej i tym samym nie przewiduje się utrudnień w prowadzeniu prac nawierzchniowych.
Dodatkowo  przedmiotowa  warstwa  z  RCC  charakteryzuje  się  wysokim  współczynnikiem
luminancji  co  ma  istotny  wpływ  na  jasność  nawierzchni  i  tym  samym  bezpieczeństwo
użytkowników ścieżki rowerowej.

Z uwagi na to, iż ścieżkę rowerową przeprowadzono w obrębie istniejącej konstrukcji
oporowej  w miejscu znacznej  różnicy wysokościowej  przewidziano zabezpieczenie  ruchu
rowerzystów  poprzez  ustawienie  balustrady  U-11a  o  wysokości  1,30  m  min.  0,5  m  od
krawędzi ciągu.

W obrębie projektowanych krawędzi drogi dla rowerów należy wykonać humusowanie
w zakresie niezbędnym.
 Odwodnienie  realizowane  będzie  tak  jak  w  stanie  istniejącym  poprzez  odpowiednie
ukształtowanie  wysokościowe  powierzchni  ścieżki  rowerowej  oraz  poprzez  rozdeszczenie  na
przyległym terenie zielonym.
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4. Ukształtowanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunku nr 3 – Profil podłużny ścieżki
rowerowej

4.1. Dane geometryczne projektowane:

• spadek podłużny maksymalny: 9,8%,
• spadek podłużny minimalny: 0,30%

4.2. Opis rozwiązania

Przedmiotowe odcinki  ścieżek rowerowych składają  się  z  odcinków prostych oraz
łuków  pionowych  wypukłych  i  wklęsłych.  Przyjęte  ukształtowanie  wysokościowe
projektowanych  elementów  podyktowane  było  ukształtowaniem  wysokościowym  wału
przeciwpowodziowego, system korzeniowym istniejących drzew, warunkami terenowymi oraz
zapewnieniem odpowiedniego odwodnienia.

Na  krańcach  zakresu  inwestycji  należy  zapewnić  dowiązanie  wysokościowe
projektowanych ciągów do stanu  istniejącego.

Projektowane rzędne wysokościowe zostały opracowane z dokładnością wynikającą
z pomiarów geodezyjnych zgodnych z §36 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i  wysokościowych  oraz  opracowywania
i  przekazywania  wyników  tych  pomiarów  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r., nr 263, poz. 1572).

5. Przekroje poprzeczne

Typowe rozwiązania przedstawiono na rysunkach nr 4.1 – 4.5 – Przekroje typowe.

Ścieżkę  rowerową  zaprojektowano  o  szerokości  od  2,5  m  do  3,0,  pochyleniu
poprzecznym 2,0% i nawierzchni z betonu wałowanego gr. 10 cm.

Z uwagi na to, iż ścieżkę rowerową przeprowadzono w obrębie istniejącej konstrukcji
oporowej  w miejscu znacznej  różnicy wysokościowej  przewidziano zabezpieczenie  ruchu
rowerzystów poprzez ustawienie balustrady U-11 o wysokości 1,30 m min. 0,5 m od krawędzi
ciągu.

6.   Konstrukcja nawierzchn  i

Konstrukcję nawierzchni dla ścieżek rowerowych przyjęto indywidualnie jak dla  dla
grupy nośności podłoża G4 wzmocnionego do kategorii  G1 w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Obliczenia konstrukcji nawierzchni  projektowanych elementów wykonano w oparciu
o  model  konstrukcji  oraz  odkształcenie  rozciągające  rejestrowane  na  spodzie  warstw
asfaltowych.

Konstrukcje  nawierzchni  w formie  rysunkowej  przedstawiono na rys.  nr  4.1  –  4.4
Przekroje typowe.

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej
• Warstwa ścieralna w technologii RCC gr. 10 cm - warstwa dylatowana
• Warstwa poślizgowa z geowłókniny wytrzymałość wzdłuż/wszerz 15kN/15kN
• Doprowadzenie gruntu podłoża do kategorii  G1 np. poprzez wykonanie stabilizacji

gruntu  na  miejscu  lub  dowiezienie  gotowej  stabilizacji  –  gr.  30  cm
(E2≥80 MPa; Is≥1,00; E2 / E1<2,2)

Razem: 40 cm
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Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej w nasypie
• Warstwa ścieralna w technologii RCC gr. 10 cm - warstwa dylatowana
• Warstwa poślizgowa z geowłókniny wytrzymałość wzdłuż/wszerz 15kN/15kN
• Doprowadzenie gruntu podłoża do kategorii  G1 np. poprzez wykonanie stabilizacji

gruntu na miejscu lub dowiezienie gotowej stabilizacji, grunt zagęszczany warstwami
gr. 30 cm 
(E2≥120 MPa; Is≥1,00; E2 / E1<2,2)

Razem: 40 cm

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  dużą  starannością.  Nie  wolno  dopuścić
do nawodnienia dna wykopów, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sączeń. Prace
ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–B–06050 „Geotechnika.  Roboty ziemne.
Wymagania ogólne”. Prace należy prowadzić przy bezopadowej pogodzie. Wykopy należy
zabezpieczyć przed wpływem wody opadowej oraz wody podziemnej.

Skarpy  wykopów  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  zapewniający  ich
stateczność.  Podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  zachować  naturalną  strukturę
gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia. Za
prawidłowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia
robót  ziemnych  podczas  trwania  opadów  atmosferycznych.  Roboty  ziemne  należy
wykonywać zgodnie z normą PN–S–02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na głębokie wykopy
odpowiednio  oznakować  i  zabezpieczyć  rejon  robót.  Przestrzegać  przepisów  BHP
dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.

7. Infrastruktura obca i zieleń

Na  terenie  inwestycji  przebiega  kanalizacja  deszczowa.  Istnieje  możliwość
występowania innej infrastruktury nie naniesionej na mapę. Przed przystąpieniem do robót
należy  wykonać  przekopy  kontrolne  w  celu  dokładnej  lokalizacji  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.

Inwestycja koliduje z istniejącą zielenią w związku z czym jest wymagana wycinka
drzew i  krzewów.  Wszystkie  prace  wykonywane  w  strefie  wzrostu  korzeni  powinny  być
prowadzone  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  i  bez  użycia  ciężkiego  sprzętu.
Minimalna odległość prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczyć
dwukrotnego  obwodu  pnia  drzewa   mierzonego  na  wysokości  130  cm  nad  ziemią.
W przypadku drzew o obwodzie poniżej 50 cm odległość ta powinna mieć minimum 100 cm.
W  momencie  uszkodzenia  korzeni  należy  zabezpieczyć  je  przed  mikroorganizmami
powodującymi zakażenie. Uszkodzone korzenie należy przyciąć ostrym narzędziem równo
ze ścianą wykopu i zasmarować preparatem do zabezpieczenia ran.

Zgodnie  z  art.  82  ust  1ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody
(Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem
sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej
drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewienia powinny być wykonywane w sposób
najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

8. Prawa autorskie

Opracowany  projekt  jest  utworem  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.
o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  90  z  późn.  zm.
i jest przedmiotem prawa autorskiego. Projektant jako twórca utworu posiada niezbywalne
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe z wyłączeniem pól eksploatacji
objętych umową z Zamawiającym. Ochronie prawnej podlegają w szczególności osobiste
prawa autorskie Projektanta.
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9. Informacje dla Wykonawcy robót

Roboty powinny być prowadzone w oparciu  o  zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych,  odnośnie  którego  organ  nie  wniósł  sprzeciwu oraz  o  projekt  budowlany
i wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od
Inwestora, definiującej usługę do wykonania,  Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania
dobrego  rezultatu  końcowego.  Wszystkie  wymiary  należy  sprawdzić  na  budowie.  Przed
rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i  sprawdzić zgodność
projektu  -  w  przypadku  domniemania  lub  pojawienia  się  nieścisłości  należy  natychmiast
powiadomić  Projektanta.

Rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne i część opisowa są dokumentami
wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte
na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak
jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji
należy zgłosić  to  Projektantowi,  który zobowiązany będzie  do pisemnego rozstrzygnięcia
problemu.
 Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową
organizację ruchu. Projekt stanowi całość razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczną,  projektem organizacji  ruchu i  projektami branżowymi.  W trakcie prowadzenia
robót  ziemnych  należy  nie  dopuścić  do  naruszenia  naturalnego  stanu  gruntów  poniżej
posadowienia  obiektu  (naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  zobowiązuje  Wykonawcę
do jego odtworzenia).
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