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CZĘŚĆ 1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WSTĘP 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja budowy układu drogowego w związku 

z planowaną budową toru motocyklowo – samochodowego, zlokalizowanego na działce  nr 25/2 obr. 

26 Podgórze w Krakowie. Dodatkowo projektowany układ drogowy zapewnia obsługę komunikacyjną 

działki nr 2/45 obr. 26 Podgórze w Krakowie. 

 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa z Zamawiającym oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia dotycząca wykonania dokumentacji pn.: 

„Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą 

komunikacyjną”. 

 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje budowę jednojezdniowej drogi klasy L (ulicy Kosiarzy) wraz 

z jednostronnym chodnikiem i zjazdami publicznymi dla obsługi przyległych nieruchomości a także 

zjazdu publicznego wraz z drogą dojazdową dla obsługi toru motocyklowo - samochodowego . 

 Lokalizacja 

Projektowana koncepcja budowy drogowego układu drogowego zlokalizowana jest w 

południowo – wschodniej części m. Krakowa w dzielnicy Podgórze i zapewnia m.in. skomunikowanie 

działek nr 25/2 oraz 2/45 obr. 26 Podgórze w Krakowie. 
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2. OPIS INWESTYCJI – UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 

2.1 Część drogowa 

W ramach planowanej inwestycji zakłada się : 

 Budowę jednojezdniowej ulicy Kosiarzy, 

 Budowę drogi dojazdowej (wewnętrznej) do nowoprojektowanego toru motocyklowo – 

samochodowego, 

 Budowę zjazdu publicznego do projektowanego toru, 

 Przebudowę oraz zmianę lokalizacji przejazdu kolejowo – drogowego kat. D, zlokalizowanego 

w ciągu drogi dojazdowej do toru motocyklowo – samochodowego, 

 Budowę lub przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 

 Budowę jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Kosiarzy oraz drogi dojazdowej do toru, 

 Budowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Kosiarzy w km ok. 1+200,00, 

 Budowę placu do zawracania na końcu nowoprojektowanego odcinka ul. Kosiarzy. 

2.1.1 Ulica Kosiarzy 

Na potrzeby obsługi komunikacyjnej nowoprojektowanego toru motocyklowo – samochodowego 

zlokalizowanego na działce nr 25/2 oraz działki nr 2/45 obr. 26 Podgórze w Krakowie a także obsługę 

przyległych nieruchomości przewidziano budowę ul. Kosiarzy stanowiącej przedłużenie istniejącej 

ulicy. Podstawowe parametry przyjęte techniczne projektowanej ulicy: 

 Klasa techniczna drogi:     L 

 Kategoria obciążenia ruchem:    KR3 

 Dopuszczalny nacisk na oś:     115 kN 

 Prędkość projektowa:     Vp=40 km/h 

 Prędkość miarodajna:     Vm=60 km/h 

 Szerokość jezdni:      6,00 m 

 Szerokość jezdni z poszerzeniami:    7,40 m (maksymalnie) 

 Szerokość pasa ruchu:     3,00 – 3,70 m 

 Minimalny promień łuku poziomego:   R=60,00 m 

 Maksymalny promień łuku poziomego:   R=650,00 m 

 Szerokość chodnika przyległego do jezdni:   2,00 m 

 Zasadnicze pochylenie poprzeczne jezdni:   2,0 % (przekrój daszkowy) 

 Maksymalne pochylenie poprzeczne na łukach poziomych: 4,0 % 

 Pochylenie poprzeczne chodnika:    2,0 % 

 Odwodnienie jezdni i chodnika:    spadki podłużne i poprzeczne 

z odprowadzeniem do wpustów deszczowych 

 Nawierzchnia jezdni:     asfaltowa 

 Nawierzchnia chodnika:     kostka betonowa niefazowana 
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 Obsługa nieruchomości przyległych:   zjazdy publiczne 

Projektowana koncepcja budowy ul. Kosiarzy przewiduje budowę drogi jednojezdniowej o 

długości ok. 1667.18 m. Początek projektowanej ulicy zlokalizowany jest w końcowym odcinku 

istniejącej ulicy Kosiarzy. Następnie ulica biegnie w kierunku wschodnim, po północnej stronie 

projektowanego toru motocyklowo – samochodowego, gdzie w km ok 1+009.48 zaprojektowano zjazd 

publiczny wraz z drogą dojazdową dla obsługi toru. Następnie ulica Kosiarzy biegnie w kierunku 

północnym, poprzez nowoprojektowany obiekt mostowy nad ciekiem wodnym dla zapewnienia obsługi 

działki nr 2/45 obręb 26 Podgórze w Krakowie. Na końcu projektowanego odcinka zaprojektowano 

plac do zawracania o wymiarach 12,50 m x 12,50 m. 

Po prawej stronie projektowanej ulicy, na całej długości zaprojektowano chodnik przyległy do 

jezdni o szerokości 2,0 m. 

Obsługa terenów przyległych realizowana będzie za pośrednictwem zjazdów publicznych 

i indywidualnych. Przewidziano budowę zjazdów w: km 0+058.04, km 0+084.78, km 0+117.00, km 

0+252.48, km 1+009.48, km 0+146.53. 

2.1.2 Droga dojazdowa do toru motocyklowo - samochodowego. 

W km 1+009.48 projektowanej ulicy Kosiarzy zaprojektowano zjazd publiczny wraz z drogą 

dojazdową do obiektu – toru motocyklowo - samochodowego. Dla projektowanego odcinka drogi 

dojazdowej o długości ok. 88.25 m przyjęto następujące parametry techniczne: 

 

 Klasa techniczna drogi:     D 

 Kategoria obciążenia ruchem:    KR2 

 Dopuszczalny nacisk na oś:     100 kN 

 Szerokość jezdni:      5,00 - 6,50 m 

 Minimalny promień łuku poziomego:   R=40,00 m 

 Maksymalny promień łuku poziomego:   R=45,00 m 

 Szerokość chodnika przyległego do jezdni:   2,00 m 

 Zasadnicze pochylenie poprzeczne jezdni:   2,0 % (przekrój daszkowy) 

 Maksymalne pochylenie poprzeczne na łukach poziomych: 2,0 % 

 Pochylenie poprzeczne chodnika:    2,0 % 

 Odwodnienie jezdni i chodnika:    spadki podłużne i poprzeczne 

z  odprowadzeniem do wpustów deszczowych 

 Nawierzchnia jezdni:     asfaltowa 

 Nawierzchnia chodnika:     kostka betonowa niefazowana 

 Obsługa nieruchomości przyległych:   zjazdy indywidualne 

 

W ciągu projektowanej drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do toru motocyklowo – 

samochodowego przewidziano przebudowę wraz ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowo – 

drogowego kat. D. W obrębie torów kolejowych przewiduje się zabudowę nawierzchni przejazdowej 

z płyt wielkogabarytowych tupu CBP.  



„Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo- samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną” 
 

Strona 9 z 10 
 

2.1.3 Podstawowe parametry nawierzchni jezdni i chodników: 

Dla projektowanych dróg przyjęto następujące podstawowe parametry: 

 

 Nawierzchnia jezdni ul. Kosiarzy:    asfaltowa 

 Nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej do toru:  asfaltowa 

 Nawierzchnia chodników:     kostka betonowa niefazowana 

 Krawężniki:      kamienne 20/30 

 Obrzeża:       betonowe 8/30 

2.1.4 Odwodnienie. 

Odwodnienie jezdni ulicy Kosiarzy, ulicy dojazdowej do toru będzie realizowane 

powierzchniowo, za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni. Wody opadowe 

i roztopowe zostaną odprowadzone do ścieków przykrawężnikowych oraz za ich pośrednictwem do 

systemu kanalizacji deszczowej ulic. 

2.2 Obiekty inżynieryjne 

W km ok. 1+200 przewiduje się budowę obiektu mostowego – mostu drogowego 
znajdującego się w ciągu ulicy Kosiarzy. 

2.3 Oświetlenie ulic 

Projektuje się budowę nowego oświetlenia ulic dostosowując rozmieszczenie słupów do nowego 

układu drogowego. Projektowane są słupy stalowe ocynkowane wraz z oprawami z źródłem światła 

typu LED montowanymi na wysięgnikach lub bezpośrednio na słupach. Słupy posadowione będą na 

fundamentach prefabrykowanych. Oprawy oświetleniowe w obudowie aluminiowej o skuteczności 

świetlnej min. 130lm/W. Szczelność komory zespołu sterowania IP66. Nowe oświetlenie należy wpiąć 

w istniejący obwód oświetleniowy. 

2.4 Obiekty inżynieryjne 

W ramach niniejszej Inwestycji przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej, mającej za 

zadanie odwodnienie projektowanego układu drogowego i odprowadzenie wód deszczowych i 

roztopowych do odbiorników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



„Opracowanie koncepcji budowy toru motocyklowo- samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną” 
 

Strona 10 z 10 
 

CZĘŚĆ 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Układ komunikacyjny drogowy - cz. 1 

2. Układ komunikacyjny drogowy - cz. 2 
 


