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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:
 wytyczne Inwestora
 podkład mapowy 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.

 Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa
 właściwe wytyczne i normy branżowe

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem  opracowania  jest  koncepcja  budowy  ścieżki  rowerowej  wzdłuż  ulic 
Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie.

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

3. Opis stanu istniejącego

Ulica  Babińskiego  posiada  dwukierunkową  jezdnię  o  nawierzchni  bitumicznej.  W rejonie 
skrzyżowań z ulicą Bunscha oraz z ul. Skotnicką i Kozieniecką posiada obustronne chodniki o 
zmiennych szerokościach, natomiast na pozostałym odcinku obustronne pobocza tłuczniowo-
ziemne. Przyległa zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa jest ogrodzona i posiada zjazdy z 
ulicy.
Ulica Skotnicka posiada dwukierunkową jezdnię o nawierzchni bitumicznej.  Na odcinku od 
skrzyżowania  z  ul.  Babińskiego  i  Kozieniecką  do  skrzyżowania  z  ul.  Baczyńskiego posiada 
obustronne  chodniki  o  zmiennych  szerokościach,  natomiast  na  pozostałym  odcinku  w 
kierunku autostrady A-4 posiada obustronne pobocza tłuczniowo-ziemne, za którymi biegną 
rowy drogowe. Przyległa zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa jest ogrodzona i posiada 
zjazdy z ulicy.
Ul. Baczyńskiego posiada dwukierunkową jezdnię o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi 
poboczami tłuczniowymi. Przyległa zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa jest ogrodzona i 
posiada zjazdy z ulicy.

W ul. Babińskiego oraz Skotnickiej odbywa się ruch komunikacji zbiorowej.

Przedmiotowe ulice  posiadają  oświetlenie  uliczne.  W rejonie  ulic  biegną sieci  uzbrojenia 
terenu  zarówno  podziemne  jak  i  nadziemne  tj.  elektroenergetyczne,  teletechniczne, 
wodociągowe, gazowe, cieplne i kanalizacyjne.
Wody  opadowe  z  jezdni  odprowadzane  są  poprzez  istniejącą  kanalizację  (na  odcinku  z 
chodnikami) oraz rowy drogowe lub na przyległy teren.



4. Opis rozwiązań projektowych

Zgodnie z zamówieniem oraz wstępnymi ustaleniami z Zamawiającym, wzdłuż ul. Babińskiego 
oraz Skotnickiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul.  Baczyńskiego, z uwagi na  gęstą zabudowę 
oraz ograniczone warunki terenowe nie przewiduje się w opracowaniu wyznaczania ścieżki 
na  tym  odcinku,  gdyż  powodowałoby  to ingerencję  w tereny  prywatne.  Przebieg  ścieżki 
rowerowej przyjęto w następujący sposób:

 w ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha do skrzyżowania z ul. Baczyńskiego - 
po południowej stronie jezdni,

 w ul. Baczyńskiego - ruch rowerowy odbywać się będzie w ruchu ogólnym,
 w ul. Skotnickiej od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do skrzyżowania z ul. Trockiego - 

po stronie południowo-wschodniej.

W ciągu  ul.  Babińskiego,  w celu uporządkowania  ruchu  pieszego i  rowerowego założono 
wykonanie niezależnego ciągu pieszego i rowerowego. Na wszystkich wlotach skrzyżowania 
ul.  Babińskiego z ul.  Bunscha wyznaczono połączone przejścia  dla  pieszych z przejazdami 
rowerowymi o łącznej szerokości 6,5 m.
Szerokości chodnika oraz ścieżki rowerowej przyjęto min. 2,0 m (ciągi przyległe do krawędzi 
jezdni min. 2,5 m).
Na włączeniach zjazdów do ul. Babińskiego, założono wykonanie w ciągu chodnika i ścieżki 
rowerowej powierzchni wyniesionych.

W ul. Baczyńskiego ruch rowerowy odbywał się będzie w ruchu ogólnym.

W ciągu ul. Skotnickiej, w związku z bardzo małym natężeniem ruchu pieszego przewidziano 
wykonanie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,5 m.
Na  włączeniach  zjazdów  do  ul.  Skotnickiej,  założono  wykonanie  w  linii  ciągu  pieszo-
rowerowego powierzchni wyniesionych. 

Nawierzchnię  ścieżki  rowerowej  oraz  ciągu  pieszo-rowerowego  należy  wykonać  z  asfaltu 
modyfikowanego  wbudowanego  mechanicznie,  natomiast  chodnika  z  kostki  betonowej 
bezfazowej. W miejscach przeplatania chodnika ze ścieżką rowerową oraz na dojazdach do 
skrzyżowań  nawierzchnię  ścieżki  rowerowej  należy  wykonać  w  kolorze  czerwonym.  Na 
przejeździe  oraz  przejściu  przez  zjazdy  należy  zachować  ciągłość  nawierzchni  ścieżki 
rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika.
Rozdzielenie  ścieżki rowerowej z chodnikiem należy wykonać dwoma rzędami kostki typu 
Holland koloru czerwonego.

Konstrukcje nawierzchni:
Nawierzchnia  chodnika  -  kostka  betonowa  wibroprasowana  bezfazowa,  szara  gr.  8  cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
Nawierzchnia ścieżki rowerowej - asfalt  modyfikowany, rozkładany mechanicznie gr. 5 cm.
Nawierzchnia  wspólnego  ciągu  pieszo  –  rowerowego  -  modyfikowany,  rozkładany 
mechanicznie gr. 5 cm.

Podbudowy określone zostaną z etapie projektu budowlanego.

Odprowadzenie  wód  opadowych  z  ulic  oraz  projektowanych  ciągów,  zapewnione  będzie 
poprzez założone spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów deszczowych a 
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następnie odcinków kanalizacji  deszczowej.  Odbiornikami wód opadowych będą istniejące 
odcinki kanalizacji oraz istniejące rowy.
W  ramach  inwestycji,  wzdłuż  ul.  Skotnickiej  należy  wykonać  sieć  oświetlenia  ulicznego. 
Kolidujące  sieci  uzbrojenia  terenu  należy  przebudować  poza  obszar  kolizji  zgodnie  z 
warunkami wydanymi przez zarządców sieci.

5. Rozwiązania projektowe służące dostosowaniu infrastruktury drogowej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

W  rejonie  przejścia  dla  pieszych,  należy  wykonać pasy  informacyjne  dla  osób 
niewidomych i słabowidzących z kostki betonowej z wypustkami w kolorze kontrastowym. 
Kostkę należy  układać w  taki  sposób,  aby  wskazywała  kierunek  przejścia  dla  pieszych. 
Szerokości pasów informacyjnych założono 0,80 m w rejonie przejść dla pieszych.


