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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiot inwestycji jest zadanie pn.: Dokończenie przebudowy wałów  

p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

- odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami 

cofkowymi rzeki Dłubni 

- odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru 

- odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 

w ramach rozbudowy prawego i lewego wału Wisły w Krakowie. 

2. NAZWA I ADRES INWESTYCJI. 

Zgodnie z umową oraz ustaleniami na etapie uzyskiwania odstępstwa od przepisów 

techniczno – budowlanych nazwa inwestycji brzmi: 

Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami 

cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 

w ramach rozbudowy prawego i lewego wału Wisły w Krakowie. 

Inwestycja będzie realizowana w województwie małopolskim, powiatach krakowskim  

i wielickim. Ze względu na znaczną długość obwałowań objętych rozbudową i budową nie ma 

możliwości podania dokładnego adresu inwestycji. Inwestycja będzie realizowana wzdłuż 

rzeki Wisły w rejonach przyległych do ulic: 

Wał prawostronny: ul. Nowohucka, Golikówka, Rybitwy, Półłanki, Pod Wierzbami, 

Łutnia. 

Wał lewostronny: ul. Longinusa Podbipięty, Na Niwach, Bardosa, Podbagnie, 

Powiatowa, Popielnik, Łubionwa, Truskawkowa, Powojowa, Kąkolowa. 

3. ZAKRES INWESTYCJI. 

Zadanie polega na rozbudowie i budowie obwałowań rzeki Wisły wraz z wałami 

cofkowymi rz. Dłubni, oraz ze związaną z nimi  infrastrukturą towarzyszącą (śluzy wałowe, 

zjazdy i przejazdy wałowe, drogi eksploatacyjne), wraz z uwzględnieniem niezbędnej budowy 

lub przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej (drogi, przepusty, rampy – zjazdy  



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 

 

 

STRO NA 6  |  39     

i przejazdy wałowe), sieci elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej 

i kanalizacyjnej. 

Inwestycja będzie realizowana zgodnie w wymaganiami przepisów rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, co do wymaganych 

bezpiecznych wzniesień korony stałych budowli hydrotechnicznych jak dla I klasy ważności,  

z odstępstwem, co do określenia przepływu miarodajnego i kontrolnego na przepływ, 

odpowiednio, Q1% i Q0,2% bez uwzględniania błędu oszacowania. Przyjęto wartości 

bezpiecznego wzniesienia korony wałów w wielkościach 1,0 m ponad rzedną wody 

miarodajnej i 0,3 m ponad rzędną wody kontrolnej. 

Decyzja realizacyjna będzie uzyskiwana zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (Dz.U. 2010 Nr 143 poz. 963). Zgodnie z w/w ustawą można 

realizować budowle przeciwpowodziowe, czyli kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe, 

stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję powodziową,  suche  zbiorniki  

przeciwpowodziowe,  wały  przeciwpowodziowe, wrota  przeciwsztormowe,  wrota  

przeciwpowodziowe,  kierownice  w ujściach rzek   do   morza   oraz   budowle   ochrony   

przed   powodzią   morską   –   wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie. 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę i budowę ok. 10 kilometrowego odcinka 

lewostronnych wałów rzeki Wisły, łącznie z wałami cofkowymi na rz. Dłubni, z wyjątkiem 

krótkiego odcinka końcowego wału lewego Dłubni.   

Rozbudową i przebudową prawobrzeżnego wału rzeki Wisły pomiędzy stopniem 

Dąbie (w rejonie portu jachtowego) do wałów cofkowych Serafy, objęto odcinek o długości 

10 678 m. 

W tabeli poniżej zestawiono kilometraż wałów na odcinku 1 i 2 objętym inwestycją, 

zgodny z zamówieniem, z odpowiadającym mu kilometrażem roboczym.   
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Tabela 1 Podział inwestycji na zadania dla wału lewostronnego rzeki Wisły (odc. 1 i 2) 

Zadanie 

km ewidencyjny km 
roboczy Długo ść 

obwałowa
nia [m] km wału odpowiadaj ący 

km rzeki km wału 

Odcinek 1. Lewy wał 
rz. Wisły (od mostu Wandy 

do ujścia rz. Dłubni) 

87+600 87+900 0+000 
1142 

88+800 89+040 1+142 

Odcinek 1. Lewy wał  
rz. Wisły (poniżej ujścia  

rz. Dłubni) 

89+640 89+640 1+142 
955 

90+560 90+550 2+097 

Odcinek 1. Lewy wał rz. 
Wisły (poniżej ujścia 
kanału portowego) 

90+638 90+640 2+097 
1220 

91+797 91+540 3+317 

Odcinek 1. Prawy wał  
rz. Dłubni 

0+000 0+000 0+000 
1830 

1+832 2+373 1+830 
Odcinek 1. Lewy wał  

rz. Dłubni 
0+000 0+000 0+000 

1263 
1+220 1+609 1+263 

Odcinek 2. Lewy wał  
rz. Wisły (od stopnia 

Przewóz do Suchego Jaru) 

91+997 91+990 0+000 
2875 

95+162 96+680 2+875 

 

Odcinek 1 rozpoczyna się przy moście Wandy, następnie pokrywa się z ul. Podbipięty 

(na tym odcinku przylega do niego Lasek Mogilski). Za śluzą, w rejonie ul. Zakarnie,  

ul. Podbipięty odbija w kierunku północnym na własnym samodzielnym nasypie. Od tego 

miejsca zaczyna się samodzielny wał przeciwpowodziowy. Ok. 160 m dalej, ewidencyjnie 

zaczyna się prawobrzeżny wał cofkowy rzeki Dłubni. Odbija on w kierunku północnym 

i biegnąc równolegle do rzeki Dłubni dociera w rejon ul. Ptaszyckiego. Długość prawego wału 

cofkowego wynosi fizycznie 1814 m. 

Lewy wał cofkowy na rz. Dłubni sięga rejonu ul. Bardosa. Jest on krótszy  

od prawobrzeżnego i ma długość 1220 m i jest podzielony na dwie części (długości 758 i 462 

m) ujściem kanału z Huty. Podobnie jak wał prawy, biegnie on równolegle do rz. Dłubni. Na 

tym odcinku, wzdłuż wału biegnie ul. Na Niwach. W odległości ok. 500 m od ujścia rzeki 

Dłubni, wał odbija w kierunku południowo-wschodnim i ewidencyjnie przechodzi w wał rzeki 

Wisły. Wał przecina nowobudowany most drogi S7 przebiegając pod nim, mija Zakład 

Termicznego Przekształcania Odpadów i biegnąć równolegle do Wisły, łączy się  

z obwałowaniami kanału portowego Przewóz. Odcinek ten ma długość ok. 1116 m.  

Na drugim brzegu kanału zaczyna się ewidencyjny bieg dalszego odcinka wału, który biegnie 

między korytem Wisły a obwałowaniami osadników oczyszczalni ścieków Kujawy oraz Huty 
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i kończy się w rejonie wlotu do górnego kanału śluzy przy stopniu wodnym Przewóz. Odcinek 

ten ma długość ok. 1212 m. 

Odcinek 2 rozpoczyna w rejonie dolnego przyczółka śluzy stopnia Przewóz, biegnie 

łukiem po wysokim brzegu terasy zalewowej Wisły, następnie równolegle do biegu Wisły 

i kończy się ewidencyjnie na obwałowaniach potoku Suchy Jar. Odcinek ten ma długość  

ok. 2875 m. 

Wał na odcinku 3 będzie podlegał wyłącznie rozbudowie wraz z przejazdami 

wałowymi z uwzględnieniem niezbędnej budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury. 

W zakresie odcinka 3 projektowana inwestycja rozpoczyna się przy porcie zlokalizowanym na 

dolnym stanowisku stopnia wodnego Dąbie. Pokrywa się z trasą obecnych obwałowań, 

krzyżuje się z korpusem ul. Nowohuckiej, omija fort Lasówka, krzyżuje się z ul. Półłanki, 

szerokim łukiem obchodzi stopień Przewóz i starorzecze Wisły, kończy się przechodząc  

w obwałowania rzeki Serafy. W km rzeki Wisły 92+000 (90+800 wału – km roboczy: 9+326) 

przez wał przebiega granica gmin Krakowa i Wieliczki. 

Tabela 2 Podział inwestycji na zadania dla wału prawostronnego rzeki Wisły (odc. 3) 

Zadanie 

km ewidencyjny km roboczy Długo ść 
obwałowania 

[m] km wału odpowiadaj ąc
y km rzeki km wału 

Odcinek 3. Prawy wał  
rz. Wisły od stopnia Dąbie 

do stopnia Przewóz 

81+193 81+256 0+000 
10678 

91+850 92+800 10+678 

 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1. Odcinek 1 

Km 0+000 do ok. 0+990. na koronie wału zlokalizowana jest jezdnia ul. Longinusa 

Podbipięty. Na całej długości, na zawalu, zlokalizowany jest Lasek Mogilski. Jednocześnie 

wzdłuż wału, na przyporze biegnie droga asfaltowa, na wysokości km 0+740 droga asfaltowa 

odbija w kierunku północno-wschodnim, a wzdłuż wału biegnie dalej droga gruntowa, która 

prowadzi do pompowni przywałowej na potoku Łęg.  

Od km 1+142 zaczyna się odcinek wału poniżej ujścia rz. Dłubni. Do końca tego 

odcinka wału, wzdłuż, równolegle do podstawy skarpy wału biegnie droga gruntowa. 
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Na odcinku ok km ok. 1+425 do ok. 1+550 teren po stronie odpowietrznej jest 

nadsypany, praktycznie do poziomu istniejącej korony obwałowania.  

W km 2+097 wał łączy się z prawobrzeżnymi wałami kanału portowego Przewóz. 

Następnie na lewym brzegu kanału, rozpoczyna bieg od tego samego km (punkt połączenia  

z lewobrzeżnymi obwałowaniami kanału). Do km 2+300 po koronie obwałowania biegnie 

droga gruntowa. Na odcinku 2+300 do 2+500 teren po stronie odpowietrznej wznosi się, 

wobec czego brak jest widocznej korony obwałowania, droga gruntowa odbija od trasy 

korony wałów. Jest to odcinek przebiegający w sąsiedztwie osadników oczyszczalni ścieków, 

które wznoszą się wyżej niż korona obwałowania przeciwpowodziowego. Do km 3+030 po 

trasie korony biegnie droga gruntowa. Korona obwałowań zaznacza się w niewielkim stopniu 

od przyległego terenu od strony odpowietrznej, wznosząc się ok. 30-50 cm ponad ten teren. 

Przebudowywany wał kończy się w km 3+317 w rejonie zabudowy mieszkaniowej przy 

ul. Popielnik, i wlotu do kanału górnego awanportu śluzy przy stopniu Przewóz.  

4.2. Prawy wał cofkowy rz. Dłubni 

Km 0+710 do 1+255 wzdłuż wału, w nasypie od strony odpowietrznej biegnie kolektor 

kanalizacyjny 1800x1800. 

Od km 1+455 wzdłuż wału znajdują się tereny sportowe KS Hutnik. 

Od km 1+615 praktycznie zanika skarpa odpowietrzna wału – teren zawala jest podniesiony. 

Od km 1+750 zanika nasyp wału, istniejący teren osiąga wymagane rzędne. 

W km 1+830 znajduje się ewidencyjny koniec wału, nawiązuje on do ciągu pieszego wzdłuż 

ul. T. Ptaszyckiego. 

4.3. Lewy wał cofkowy rz. Dłubni 

Od km 0+000 do ok. km 0+380 wzdłuż podstawy odpowietrznej skarpy wału biegnie 

droga gruntowa (do skrzyżowania z ul. L. Podbipięty). 

Od km 0+385 do ok. 0+555 wzdłuż wału biegnie ul. Giedroycia, a następnie  

ul. Na Niwach do km 0+835 (gdzie wał ewidencyjny kończy się na obwałowania Kanału  

z Huty). Dalszy ciąg wału zaczyna się od km 0+835, na przeciwległym brzegu Kanału. 

Przebudowa obwałowań tego kanału nie jest objęta niniejszym opracowaniem. 

W km 0+843 znajduje się śluza wałowa i pompownia, tzw. ”okrąglak”, 

odprowadzająca wody z obszaru bezodpływowego ograniczonego wałami rz. Dłubni i Kanału 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 

 

 

STRO NA 10  |  39     

z Huty. Od tego miejsca do końca wału w km 1+263 wzdłuż odpowietrznej skarpy wału 

biegnie gęsta zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa. Wał ewidencyjnie kończy się 

w km 1+263, lecz nasyp ciągnie się przez ogrodzony teren posesji do zjazdu z ul. Bardosa. 

4.4. Odcinek 2 

Ewidencyjnie wał rozpoczyna się na plato przy dolnym stanowisku śluzy, wykształca 

się dopiero w km 0+060. Do ok. km 0+260 w bezpośrednim sąsiedztwie wału znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa, która kończy się na przejeździe wałowym. Dalej do km 0+440 

wzdłuż skarpy odpowietrznej biegnie droga gruntowa, która potem odbija od wału  

w kierunku północnym. Jednocześnie na tym odcinku, aż do km 1+210 (przejazd odnogi 

z ul. Łubinowej) korona wału jest eksploatowana jako droga. Również na dalszym odcinku,  

aż do końca wału w km 2+875 korona nosi ślady użytkowania jako droga. Wał kończy się 

poszerzeniem tworzącym plac do nawracania, przy połączeniu z wałami Suchego Jaru.  

4.5. Odcinek 3 

Wał rozpoczyna się przy Porcie Płaszów (powyżej stopnia wodnego Dąbie) przy końcu 

ulicy Na Zakolu Wisły. Na wale znajduje się droga gruntowa. Od km 0+100 do km 0+930 na 

zawalu znajdują się ogródki działkowe „Zakole Wisły”. W km 0+945 wał przecina 

ul. Nowohucka. Od km 0+956 wał ochrania zabudowę mieszkaniową oraz Małopolski 

Ośrodek Ruchu Drogowego aż do km 2+100, gdzie na zawalu znajdują się ogródki działkowe 

rozciągające się aż do km 2+600; kontynuację ma również droga gruntowa.  Pomiędzy km 

1+400 a 2+150 w międzywalu znajdują się siedliska bobrów. Na odcinku  km 2+900 do 3+100 

wał przechodzi przez Fort Lasówka – obiekt zabytkowy. Od km 4+000 aż do 7+000  

w międzywalu mają miejsce liczne siedliska bobrów (odc. km 4+000 – 4+300, km 4+400 – 

4+800, km 5+100 – 5+500, km 6+300 – 6+500, km 6+700 – 7+000). W km 5+895 wał krzyżuje 

się z ul. Półłanki przechodzącą w Most Wandy a w km 7+450 wał przecina teren budowy 

trasy S7. Na odcinku km 9+000 do 10+678 w międzywalu znajdują się siedliska bobrów, 

głównie na terenie starorzecza przy stopniu Przewóz. Wał kończy się w km 10+678 nieco 

powyżej stopnia Przewóz, w pobliżu ujścia rzeki Serafy przechodząc w jej obwałowania.  
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1. Zagospodarowanie terenu 

Do przebudowy i nadbudowy wałów zastosowano jako podstawowy – typ I przekroju 

(rys. nr 1). Charakteryzuje się on nadbudową korpusu wału od strony międzywala 

(odwodnej), koroną utwardzoną mieszanką żwirową na geowłókninie i klińcem, oraz drogą 

eksploatacyjna zlokalizowaną na przyporze lub przy stopie skarpy odpowietrznej (lokalnie 

droga ta może odbiegać od podstawy skarpy wału, np. celem ominięci i ochrony obiektów 

lub siedlisk zlokalizowanych na trasie wałów), utwardzoną podsypką piaskową na 

geowłókninie, tłuczniem i klińcem na potrzeby przejazdu pojazdów eksploatacyjnych. 

Rys. nr 1. Przekrój typowy – typ I. 
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W miejscach, gdzie poprowadzenie drogi eksploatacyjnej po przyporze, lub u 

podstawy skarpy nie było możliwe (np. przez brak miejsca na przyporę, lub możliwość 

konfliktów – ogrodzone posesje w bezpośrednim sąsiedztwie wału, kolidujące z trasą drogi) 

zastosowano typ II przekroju typowego, który różni się od typu I poprowadzeniem drogi 

eksploatacyjnej po koronie wału i brakiem przypory – rys. nr 2.  

 

Rys. nr 2. Przekrój typowy – typ II. 
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Rys. nr 3.Szczegół A i B – konstrukcje nawierzchni 
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Tabela 3 Zestawienie typów przekroju dla wału lewostronnego rzeki Wisły na odcinku 1 

TYP WAŁU Pikietaż początkowy Pikietaż końcowy 

Lewy wał Wisły od m. Wandy do ujścia Dłubni 

Brak 
podniesienia 

wału 
0+000 0+985 

TYP II 0+985 1+142 

Lewy wał Wisły od ujścia Dłubni do st. Przewóz 

TYP I 1+142 2+097 

TYP II 2+097 3+037 

TYP I 3+037 3+279 

TYP II 3+279 3+317 

Prawy wał Dłubni od ujścia do rej. ul. Ptaszyckiego 

TYP II 0+000 0+427 

Istn. nasyp 
drogowy  

ul. Podbipięty 
0+427 0+440 

TYP II 0+440 1+830 

Lewy wał Dłubni od ujścia do rej. Ul. Bardosa 

TYP I 0+000 0+365 

Istn. nasyp 
drogowy  

ul. Podbipięty 
0+365 0+399 

TYP II 0+399 0+835 

TYP II 0+835 1+136 

 
Tabela 4 Zestawienie typów przekroju dla wału lewostronnego rzeki Wisły na odcinku 2 

TYP WAŁU Pikietaż początkowy Pikietaż końcowy 

TYP II 0+000 0+308 

TYP I 0+308 1+273 

TYP II 1+273 1+482 

TYP I 1+482 1+605 

TYP II 1+605 1+746 

TYP I 1+746 1+944 

TYP II 1+944 2+143 

TYP I 2+143 2+738 

TYP II 2+738 2+875 
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Tabela 5 Zestawienie typów przekroju dla wału prawostronnego rzeki Wisły 

TYP WAŁU Pikietaż początkowy Pikietaż końcowy 

3.1 (od stopnia Dąbie do ul Nowohuckiej) 

TYP II 0+000 0+029 

TYP I 0+029 0+909 

TYP II 0+909 0+934 

3.2 (od ul Nowohuckiej do ul. Półłanki) 

TYP II 0+956 0+977 

TYP I 0+977 1+222 

TYP II 1+222 1+297 

TYP I 1+297 2+920 

TYP II 2+920 3+420 

TYP I 3+420 3+648 

TYP II 3+648 3+765 

TYP I 3+765 4+645 

TYP II 4+645 4+773 

TYP I 4+773 5+546 

TYP II 5+546 5+682 

TYP I 5+682 5+871 

TYP II 5+871 5+888 

3.3 (od ul. Półłanki do stopnia Przewóz) 

TYP II 5+902 5+920 

TYP I 5+920 6+390 

TYP II 6+390 7+747 

TYP I 7+747 9+686 

TYP II 9+686 10+214 

TYP I 10+214 10+591 

TYP II 10+591 10+678 

 

Podstawowym zakresem robót będą roboty związane z przebudową i rozbudową 

wałów. Będą to przede wszystkim roboty ziemne polegające na: 

-  zdjęciu wierzchniej warstwy humusu ze skarp i korony obwałowania, oraz z pasa terenu 

przyległego do wału celem przegotowania pod nadbudowę (wykonanie nasypu), 

- wyprofilowaniu odkrytych skarp pod nasyp ziemny (tzw. schodkowanie), oraz zaoranie 

przyległego pasa terenu pod nadbudowę, 

- wykonanie przesłony w podłożu, 

- wykonanie nasypu ziemnego - nadbudowy, 

- położenie bentomaty, 

- dokończenie nasypu – nadbudowy, 
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- położenie warstwy przejściowej z gruntu mineralnego, 

- położenie warstwy humusu z obsiewem mieszanka traw. 

Bezpośrednio z tymi robotami będą związane roboty z przebudową śluz wałowych, 

które ulegną wydłużeniu, co wiąże się z wykonaniem nowych przyczółków żelbetowych, oraz 

przebudowy zjazdów, przejazdów przez wał, zarówno w ciągu dróg eksploatacyjnych, 

polnych, czy prywatnych, jak i dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej. 

Podstawowa przesłona będzie wykonywana koparką wieloczerpakową pod osłoną 

zawiesiny tiksotropowej lub tzw. trencherem. Lokalnie przesłony będą wykonywane przy 

użyciu innych koparek, świdrów do wgłębnego mieszania gruntów z iniekcją zaczynu 

cementowego, bądź zabudowywane za pomocą młota (wibromłota). 

W wyniku zwiększenia przekroju wałów konieczne będą lokalne przebudowy lub 

zabezpieczenia infrastruktury takiej jak: linie energetyczne, teletechniczne, sieci gazowe, 

wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze. 

Realizowane przedsięwzięcie wykonywane będzie z wykorzystywaniem technologii 

ogólnobudowlanych opartych przede wszystkim na robotach ziemnych, betonowych, 

żelbetowych, kafarowych, instalacyjnych. W czasie prac wykorzystane będą takie maszyny 

jak koparki, ładowarki, samochody ciężarowe, dźwigi, walce, betoniarki, pompy do betonu, 

wibratory i zagęszczarki. 

5.2. Układ komunikacyjny 

5.2.1. Układ dróg wzdłuż wałów 

Układ komunikacyjny zastosowany w obrębie wałów stanowi przede wszystkim droga 

eksploatacyjna dla służb administratora umieszczona na półce po stronie odpowietrznej oraz 

lokalnie na koronie, utwardzona mieszanką żwirową na geowłókninie i wykończona klińcem 

dając możliwość przejazdu również dla służb interwencyjnych w czasie powodzi. 

W celu umożliwienia przedostania się z międzywala na zawale i na koronę wału 

zaprojektowano przebudowę i budowę przejazdów i zjazdów. 

Wielkość generowanego ruchu w zakresie pojazdów samochodowych nie ulegnie 

zmianie w stosunku do stanu obecnego, ponieważ po drogach serwisowych możliwość 

poruszania się zostanie udostępniana jedynie pojazdom administratora (MZMiUW) i będzie 

związana w eksploatacją obiektu (kontrola stanu technicznego, okresowe wykaszanie wału). 
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W zakresie ruchu pieszo – rowerowego, który będzie się odbywał udostępnionym ciągiem na 

koronie wału należy się spodziewać znacznego zwiększenia tego typu ruchu z możliwością 

jego wyprowadzenia na każdą z dróg znajdujących się w zarządzie ZIKIT. 
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Tabela 6 Zestawienie zjazdów i przejazdów wałowych na odcinku 1 i 2 wału lewostronnego rzeki Wisły i wałów cofkowych na rzece Dłubni 
 

L.p. Odcinek wału km wału 
włączenie do 

ulicy/rejon ulicy 

kategoria 

drogi 

zjazd 

istniejący/nowy 
Uwaga 

1 Wisła odc 1 0+983 Podbipięty powiatowa istniejący 
włączenie drogi serwisowej na koronie wału do 

ul. Podbipięty 

2 Dłubnia wał prawy 0+374 
Stanisława 

Samostrzelnika 
gminna istniejący połączenie zjazdu z korony z ul. Samostrzelnika 

3 Dłubnia wał prawy 0+421 
gruntowa na dz. nr 751 i 

115 
gminna istniejący połączenie zjazdu z korony z drogą gruntową 

4 Dłubnia wał prawy 0+428 Podbipięty powiatowa istniejący 
włączenie drogi serwisowej na koronie wału do 

ul. Podbipięty 

5 Dłubnia wał prawy 0+439 Podbipięty powiatowa istniejący 
włączenie drogi serwisowej na koronie wału w 

ul Podbipięty 

6 Dłubnia wał prawy 0+487 
Stanisława 

Samostrzelnika 
gminna istniejący połączenie zjazdu z korony wału z ul. Samostrzelnika 

7 Dłubnia wał prawy 0+950 Podbagnie/Powiatowa gminna istniejący połączenie przejazdu wałowego z ul. Podbagnie 

8 Dłubnia wał prawy 1+189 Żaglowa gminna istniejący połączenie zjazdu z korony wału z ulicą Żaglową 

9 Dłubnia wał prawy 1+829 Tadeusza Ptaszyckiego krajowa nowy 
włączenie drogi serwisowej na koronie do chodnika 

przy ul. Ptaszyckiego 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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L.p. Odcinek wału km wału 
włączenie do 

ulicy/rejon ulicy 

kategoria 

drogi 

zjazd 

istniejący/nowy 
Uwaga 

10 Dłubnia wał lewy 0+951 Powiatowa gminna istniejący połączenie przejazdu wałowego z ul. Powiatową 

11 Dłubnia wał lewy 0+800 Na Niwach gminna istniejący włączenie zjazdu wałowego do ul. Na Niwach 

12 Dłubnia wał lewy 0+470 Jerzego Giedroycia powiatowa istniejący 
połączenie zjazdu wałowego z istniejącym zjazdem z 

ul. Giedroycia 

13 Dłubnia wał lewy 0+363 Podbipięty powiatowa istniejący 
włączenie drogi serwisowej na koronie wału oraz dróg 

z międzywala i zawala do ul. Podpipięty 

14 Wisła odc 1 1+433 - gminna istniejący połączenie zjazdu z korony z drogą gruntową 

15 Wisła odc 1 3+317 Dymarek gminna istniejący 
włączenie drogi serwisowej na koronie wału do ulicy 

Dymarek 

16 Wisła odc 2 0+259 Popielnik gminna istniejący 
włączenie zjazdu z korony wału oraz drogi serwisowej 

na półce wału w ulicę Popielnik 

17 Wisła odc 2 1+211 Łubinowa gminna istniejący 
połączenie przejazdu wałowego z droga gruntową na 

dz. nr 444 

18 Wisła odc 2 1+684 Truskawkowa gminna istniejący połączenie przejazdu wałowego z ul. Truskawkową 

19 Wisła odc 2 2+040 Truskawkowa gminna nowy 
połączenie przejazdu wałowego z droga gruntową na 

dz. nr 446 

20 Wisła odc 2 2+094 Powojowa gminna istniejący połączenie przejazdu wałowego z ul. Powojową 

21 Wisła odc 2 2+784 Kąkolowa gminna istniejący połączenie przejazdu wałowego z ul. Kąkolową 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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Tabela 7 Zestawienie zjazdów i przejazdów wałowych na odcinku 3 wału rzeki Wisły (wał prawy) 

L.p. 
Odcinek 

wału 
km 

wału 

włączenie do 

ulicy/rejon ulicy 
kategoria drogi 

zjazd 

istniejący/nowy 
Uwaga 

1 
W

is
ła

 o
d

ci
n

ek
 3

 
0+010 Na Zakolu Wisłu gminna istniejący Włącznie przejazdu przez wał w drogę gminną 

2 0+030 Na Zakolu Wisłu gminna nowy Włączenie zjazdu z drogi serwisowej w drogę gminną 

3 0+515 
  

istniejący Zjazd do ogródków działkowych 

4 0+934 Nowohucka 
powiatowa/ 
wojewódzka 

nowy 
Włączenie drogi serwisowej - na koronie wału do chodnika przy 

ul. Nowohuckiej 

5 0+935 Nowohucka 
powiatowa/ 
wojewódzka 

istniejący 
Włączenie drogi na półce u podnóża wału do ul. Nowohuckiej 

za szlabanem 

6 0+956 Nowohucka 
powiatowa/ 
wojewódzka 

nowy 
Włączenie drogi serwisowej - na koronie wału do chodnika przy 

ul. Nowohuckiej 

7 0+974 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

8 1+221 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

9 1+254 
  

istniejący 
zjazd z wału przy ciepłociągu z elektrociepłowni 

przekraczającym rzekę Wisłę 

10 1+300 
  

istniejący 
zjazd z wału przy ciepłociągu z elektrociepłowni 

przekraczającym rzekę Wisłę 

11 2+046 
  

istniejący - 
likwidowany 

zjazd do pól - likwidowany 

12 2+119 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

13 2+670 Golikówka gminna istniejący Włącznie przejazdu wałowego 

14 2+964 
droga wewnętrzna 

łącząca  
z ul. Golikówka 

 
nowy zjazd z korony wału do drogi prowadzącej do fortu Lasówka 

15 3+128 Golikówka gminna nowy włączenie wjazdu na koronę drogi 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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L.p. 
Odcinek 

wału 
km 

wału 

włączenie do 

ulicy/rejon ulicy 
kategoria drogi 

zjazd 

istniejący/nowy 
Uwaga 

16 
W

is
ła

 o
d

ci
n

ek
 3

 
3+388 Golikówka gminna istniejący 

Włącznie przejazdu wałowego i drogi serwisowej u podstawy 
wału 

17 3+722 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

18 3+923 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

19 4+226 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

20 4+395 Golikówka gminna istniejący 
Włącznie przejazdu wałowego i drogi serwisowej u podstawy 

wału 

21 4+720 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

22 5+644 Szparagowa gminna istniejący ulica przejeżdża do międzywala 

23 5+871 Półłanki powiatowa nowy 
włączenie drogi serwisowej do dróg o nawierzchni żwirowej 

wzdłuż Półłanki 

24 5+888 Półłanki powiatowa nowy Włączenie nawierzchni z korony wału do chodników 

25 5+900 Półłanki powiatowa nowy Włączenie nawierzchni z korony wału do chodników 

26 5+920 Półłanki powiatowa nowy 
Włączenie drogi serwisowej do dróg o nawierzchni żwirowej 

wzdłuż Półłanki 

27 7+058 Pod Wierzbami gminna istniejący ulica przejeżdża do międzywala 

28 7+205 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

29 7+495 
  

tymczasowy - 
likwidowany 

zjazd do placu budowy mostu w ciągu trasy S7 - do likwidacji 
po zakończeniu robót 

30 7+643 Bugaj gminna istniejący ulica przejeżdża do międzywala 

31 8+673 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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L.p. 
Odcinek 

wału 
km 

wału 

włączenie do 

ulicy/rejon ulicy 
kategoria drogi 

zjazd 

istniejący/nowy 
Uwaga 

32  9+105 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

33 
W

is
ła

 
o

d
ci

n
ek

 3
 9+724 

Łutnia (gmina 
Wieliczka) 

powiatowa istniejący przejazd wałowy 

34 9+760 
Łutnia (gmina 

Wieliczka) 
powiatowa istniejący przejazd wałowy 

35 10+210 
Łutnia (gmina 

Wieliczka) 
powiatowa istniejący przejazd wałowy 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.2. Wał prawy. Przejazd w km 1+221 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni ok 4.8m o nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 8%, a od strony międzywala ok 

9% 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie będzie 

przekraczało 12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 

1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.3. Wał prawy. Przejazd w km 2+119 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni ok 5.0m o nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 7%, a od strony międzywala ok 

10%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.50m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej wynosi 11% ,a odwodnej 

13%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.4. Wał prawy. Przejazd w km 3+388 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni 2.5-4.5m o nawierzchni z kruszywa. 

Łączy on międzywale, przez koronę istniejącego wału z ulicą Golikówka.  Pochylenie 

podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 14%, a od strony międzywala ok 8%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.50m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej wynosi 18.5% ,a odwodnej 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2.  

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.5. Wał prawy. Przejazd w km 3+722 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni ok 4.0m o nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 5%, a od strony międzywala  

ok 7%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.50m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie przekroczy 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 

 

 

STRO NA 25  |  39     

5.2.6. Wał prawy. Przejazd w km 3+923 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni 2.5-3.5m o nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 11%, a od strony międzywala  

ok 12%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.50m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie przekroczy 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.7. Wał prawy. Przejazd w km 4+266 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni ok 4.0m o nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala i międzywala ok 9%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie przekroczy 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.8. Wał prawy. Przejazd w km 4+720 

W chwili obecnej znajduje się w tym miejscu przejazd wałowy o szerokości jezdni 3.0-

4.0m o nawierzchni z kruszywa. Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala 11% 

natomiast  międzywala ok 7%. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.50m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie przekroczy 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.9. Wał prawy. Przejazd w km 5+644 

Istniejący przejazd wałowy łączący się z ulicą Szparagową o szerokości jezdni ok 3.0m. 

Nawierzchnia od strony międzywala z kruszywa, natomiast od strony zawala częściowo  

z kruszywa i asfaltobetonu. Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 12%  

i międzywala ok 8%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej wynosi 18.5%, a odwodnej 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala i międzywala o nachyleniu 1:1,5. 

 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego o strony międzywala i korony: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego o strony zawala (ul.Szparagowej): 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.10. Wał prawy. Przejazd w km 7+058 

Istniejący przejazd wałowy łączący się z ulicą Pod Wierzbami szerokości jezdni  

ok 3.0m o nawierzchnia z kruszywa. Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala 

i międzywala ok 13%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości  

0.50-0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej wynosi 18%,  

a odwodnej 12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 i międzywala 1:2.0. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego o strony zawala (ul. Pod Wierzbami) na 

długości 15m: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.11. Wał prawy. Przejazd w km 7+205 

W chwili obecnej znajduje się w tym miejscu przejazd wałowy o szerokości jezdni  

ok 3.0m o nawierzchnia z kruszywa. Pochylenie podłużne przejazdu od strony zawala wynosi 

ok 11%, a międzywala ok 9%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie przekroczy 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 i międzywala 1:2.0. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.12. Wał prawy. Przejazd w km 7+643 

Istniejący przejazd wałowy łączący się z ulicą Bugaj szerokości jezdni ok 2.8m  

o nawierzchnia z kruszywa. Pochylenie podłużne przejazdu od strony zawala wynosi ok 10%, 

a międzywala ok 12%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej wynosi 19%, a odwodnej 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 i międzywala 1:2.0. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.13. Wał prawy. Przejazd w km 8+673 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni ok 2.8m o nawierzchnia z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu od strony zawala i międzywala wynosi ok 10%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m  

i pobocza o szerokości 0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej 

wynosi 19%, a odwodnej 12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5  

i międzywala 1:2.0. Od strony odwodnej przejazd posiada dodatkowy zjazd o szerokości 

jezdni 3.5m i pobocza o szerokości 0.50m. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego oraz zjazdu: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.14. Wał prawy. Zjazd w km 5+871 

W stanie istniejącym nie ma zjazdu oraz drogi serwisowej w km 5+871. Jedynie 

wzdłuż ul. Półłanki prowadzi droga gruntowa, do której projektowany zjazd będzie 

dowiązany. 

Projektowana droga serwisowa ma szerokość jezdni równą 2.5m i pobocza  

o szerokości 0.25m o nawierzchni w większości z kruszywa. Projektowany zjazd posiada 

jezdnią o szerokości 3.5m i pobocza o szerokości 0.50m, który łączy się z drogą serwisową. 

Pochylenie podłużne zjazdu wynosi 12%. Skarpy zjazdu o nachyleniu 1:2.0.  

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

Konstrukcja nawierzchni drogi serwisowej: 

• Kliniec kamienny 3-7mm – 4 cm 

• Tłuczeń 0-63mm – 25 cm 

• Podsypka piaskowa – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 

5.2.15. Wał prawy. Zjazd w km 5+920 

W stanie istniejącym nie ma zjazdu oraz drogi serwisowej w km 5+920. Jedynie 

wzdłuż ul. Półłanki prowadzi droga gruntowa, do której projektowany zjazd będzie 

dowiązany. 

Droga serwisowa ma szerokość jezdni równą 2.5m i pobocza o szerokości 0.25m  

o nawierzchni w większości z kruszywa. Projektowany zjazd posiada jezdnią o szerokości 

3.5m i pobocza o szerokości 0.50m, który łączy się z drogą serwisową. Pochylenie podłużne 

zjazdu wynosi 8%. Skarpy zjazdu o nachyleniu 1:2.0.  

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

Konstrukcja nawierzchni drogi serwisowej: 

• Kliniec kamienny 3-7mm – 4 cm 

• Tłuczeń 0-63mm – 25 cm 

• Podsypka piaskowa – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 

5.2.16. Wał lewy. Zjazd w km 0+374 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 0+374 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z ulicą Stanisława Samostrzelnika na 

prawym wale rzeki Dłubni. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 2,5 mi średnim nachyleniu ok. 9 %. 

Przebudowywany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie 

przekraczało 14%. Przebudowywany zjazd będzie miał nawierzchnię z drogowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych  

o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:1,5. Zjazd 

będzie wykorzystywany sporadycznie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.17. Wał lewy. Zjazd w km 0+421 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 0+421 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z drogą gruntową na dz. nr 751 i 115 na 

prawym wale rzeki Dłubni. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 2,5 mi średnim nachyleniu ok. 11 %. 

Przebudowywany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie 

przekraczało 12%. Przebudowywany zjazd będzie miał nawierzchnię z drogowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych  

o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:2. Zjazd 

będzie wykorzystywany głównie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału oraz 

jako dojazd do pól uprawnych znajdujących się w międzywalu. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.18. Wał lewy. Zjazd w km 0+487 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 0+487 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z ulicą Stanisława Samostrzelnika na 

prawym wale rzeki Dłubni. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi z betonu 

asfaltowego o szerokości ok. 2,8 m i średnim nachyleniu ok. 8%. 

Przebudowywany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,0m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie 

przekraczało 12%. Przebudowywany zjazd będzie miał nawierzchnię z betonu asfaltowego. 

Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:1,5. Zjazd będzie wykorzystywany przez 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 
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służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału oraz mieszkańców okolicznych 

nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.19. Wał lewy. Zjazd w km 1+045 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowego w km 1+045 przebudowywanego wału 

wraz z jego połączeniem z ulicą Podbagnie na prawym wale rzeki Dłubni. W opisanej wyżej 

lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego 

o szerokości ok. 3,0 m i średnim nachyleniu ok. 9 %. Umożliwia on przejazd przez wał i łączy 

się po obu stronach z ul. Podbagnie. 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,75m. Pochylenie podłużne przejazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 12%. Przebudowywany przejazd będzie miał nawierzchnię z betonu 

asfaltowego. Nachylenie skarp przejazdu nie będzie przekraczało 1:1,5 po stronie zawala 

oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie wykorzystywany przez służby eksploatacyjnie 

przebudowywanego wału oraz mieszkańców okolicznych nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.20. Wał lewy. Zjazd w km 1+189 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 1+189 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z ulicą Żaglową na prawym wale rzeki 

Dłubni. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 2,5 m i średnim nachyleniu ok. 12 % 

Przebudowywany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,75m. Plac do zawracania będzie miał wymiary 12,5x13,0m 

Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie przekraczało 12%. Pochylenie 

placu do zawracania nie będzie przekraczało 2%. Przebudowywany zjazd oraz plac do 

zawracania będą miały nawierzchnię z drogowych płyt żelbetowych o wymiarach 

150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych o wymiarach 100x75x12cm. 

Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:1,5. Zjazd będzie wykorzystywany 

sporadycznie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego i placu do zawracania: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.21. Wał lewy. Zjazd w km 0+950 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowy w km 0+950 przebudowywanego wału wraz  

z jego połączeniem z ulicą Powiatową na lewym wale rzeki Dłubni. W opisanej wyżej 

lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego  

o szerokości ok. 3,0 m i średnim nachyleniu ok. 9 %. 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,75m. Pochylenie podłużne przejazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 12%. Przebudowywany przejazd będzie miał nawierzchnię z betonu 

asfaltowego. Nachylenie skarp przejazdu nie będzie przekraczało 1:1,5 po stronie zawala 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie wykorzystywany przez służby eksploatacyjnie 

przebudowywanego wału oraz mieszkańców okolicznych nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.22. Wał lewy. Zjazd w km 0+470 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 0+470 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z istniejącym zjazdem z ul. Giedroycia. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 3,0 mi średnim nachyleniu ok. 10 %. 

Przebudowywany zjazd z wału będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza  

po obu stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 13%. Przebudowywany zjazd będzie miał nawierzchnię z drogowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych  

o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:1,5. Zjazd 

będzie wykorzystywany sporadycznie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 
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5.2.23. Wał lewy. Zjazd w km 1+433 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego lewostronnego 

rzeki Wisły w km 1+433 przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z drogą gruntową 

na dz. nr 78. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 3,5 mi średnim nachyleniu ok. 6 %. 

Przebudowywany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie 

przekraczało 9%. Przebudowywany zjazd będzie miał nawierzchnię z drogowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych o 

wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:2. Zjazd będzie 

wykorzystywany sporadycznie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.24. Wał lewy. Przejazd w km 1+211 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowego w km 1+211 przebudowywanego wału na 

odcinku 2, wraz z jego połączeniem z droga gruntową na dz. nr 444 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi  

z nawierzchnią z betonu asfaltowego o szerokości ok. 2,5 m i średnim nachyleniu ok. 10 %. 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne przejazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 12%. Przebudowywany przejazd będzie miał nawierzchnię z drogowych 

płyt żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp przejazdu nie będzie przekraczało 

1:1,5 po stronie zawala oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie wykorzystywany przez służby 

eksploatacyjnie przebudowywanego wału oraz użytkowników okolicznych nieruchomości. 
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Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.25. Wał lewy. Przejazd w km 1+684 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowy w km 1+684 przebudowywanego wału Wisły 

na odcinku 2 wraz z jego połączeniem z ul. Truskawkową. 

Planowana inwestycja położona jest w całości na terenie miasta Krakowa. W opisanej 

wyżej lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi gruntowej o szerokości 

ok. 3,0 m i średnim nachyleniu ok. 9%. 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne przejazdu po stronie międzywala nie 

będzie przekraczało 12% a po stronie zawala – 15%. Przebudowywany przejazd będzie miał 

nawierzchnię z drogowych płyt żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych 

wielootworowych płyt żelbetowych o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp przejazdu 

nie będzie przekraczało 1:1,5 po stronie zawala oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie 

wykorzystywany przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału oraz użytkowników 

okolicznych nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.26. Wał lewy. Zjazd w km 2+040 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 2+040 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z drogą gruntową na dz. nr 446. 
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Projektowany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu stronach 

o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie 

przekraczało 15%. Projektowany zjazd będzie miał nawierzchnię z drogowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych  

o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:1,5. Zjazd 

będzie wykorzystywany sporadycznie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.27. Wał lewy. Przejazd w km 2+094 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowy w km 2+094 przebudowywanego wału wraz z 

jego połączeniem z ul. Powojową. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi gruntowej o 

szerokości ok. 3,0 m i średnim nachyleniu ok. 9 % 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,75m. Pochylenie podłużne przejazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 12%. Przebudowywany przejazd będzie miał nawierzchnię z betonu 

asfaltowego. Nachylenie skarp przejazdu nie będzie przekraczało 1:1,5 po stronie zawala 

oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie wykorzystywany przez służby eksploatacyjnie 

przebudowywanego wału oraz użytkowników okolicznych nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 
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5.2.28. Wał lewy. Przejazd w km 2+784 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowego w km 2+784 przebudowywanego wału 

wraz z jego połączeniem z ul. Kąkolową. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 3,0 m i średnim nachyleniu ok. 8 %. 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,75m. Pochylenie podłużne przejazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 12%. Przebudowywany przejazd będzie miał nawierzchnię z drogowych 

płyt żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp przejazdu nie będzie przekraczało 

1:1,5 po stronie zawala oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie wykorzystywany przez służby 

eksploatacyjnie przebudowywanego wału oraz użytkowników okolicznych nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

6. OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Na odcinku 3 w km wału od 2+900 do km 3+100 znajduje się Fort 50 a Lasówka, 

wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-973. Fort powstał w 1899 r na południowym 

brzegu rzeki Wisły i należał VII obszaru warownego Twierdzy Kraków. Ze względu na 

ograniczenia konserwatorskie zakres prac budowlanych, które będą się odbywały na terenie 

fortu ogranicza się jedynie do: 

• Wykonanie przesłony pionowej przez korpus wału w podłożu na głębokość  

6 m od podstawy wały. 

• Nadbudowa wału wg przekroju Typ III bez ingerencji w skarpy istniejących 

obwałowań i drzewostan. 

• Wykonanie dwóch zjazdów z korony wału w kierunku zawala w km 2+920  

i w km 3+128 
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Korona wału w obrębie fortu nie będzie udostępniona dla ruchu rowerowego  

i pojazdów. Przejazd pojazdów inwestora w obrębię Fortu Lasówka nie będzie możliwy. 

Komunikacja będzie się odbywała ulicą Golikówka, która obiega fort od strony południowej  

i wschodniej. 

W międzywalu rzeki Wisły w obrębie prawostronnego obwałowania rzeki znajduje się 

historyczna kapliczka z 1723 roku, usytuowana na końcu ulicy Pod Wierzbami w km 7+066,6 

wału. Kapliczka znajduje się w międzywału (po drugiej stronie rzeki Wisły uchodzi rzeka 

Dłubnia). 

Kapliczka pierwotnie znajdowała się przy drodze prowadzącej do wsi Przewóz, która 

zgodnie z mapą z 1869 roku została odcięta przez wielką powódź z 1813 roku. Po tym okresie 

połączenie z przysiółkiem Zawodzie odbywało się promem co uwidoczniono na mapie z 1887 

roku. Na mapie z 1869 roku ukazano również wał przeciwpowodziowy prawostronny co 

oznacza że został on wykonany jeszcze przed budową bulwarów w centrum Krakowa.  

Od 150 lat kapliczka znajduje się u podstawy wału w obszarze bezpośredniego zagrożenia 

powodzią. Korona istniejącego obwałowania znajduje się na wysokości podstawy figury,  

co powoduje że przy wezbraniach statystycznie zdarzających się raz na 100 lat będzie ona 

zalewana. Zgodnie z opinią Miejskiego Konseratora Zabytków i uchwałą Rady Dzielnicy 

Podgórze (nr XXXVI/404/2016 z dnia 29.11.2016) o treści: 

„W związku z pismami przedsiębiorstwa SWECO sygn. HTK/AD/15008/3443/24/16  

z dnia 19.09.2016r.  i  mieszkańców  Osiedla  Przewóz  z  dnia  14.11.2016r.  z  załączonym  

przez  nich oświadczeniem   wraz   z   listą   podpisów,   Rada   Dzielnicy   XIII   Podgórze   

opiniuje   pozytywnie przedstawiony  przez  mieszkańców  wniosek  o  pozostawienie  

przedmiotowej  kapliczki  na  terenie pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, a brzegiem 

Wisły. Docelowa lokalizacja historycznej kapliczki winna być uzgodniona z właścicielami 

działek.” zgodnie z wolą mieszkańców dzielnicy Podgórze kapliczka pozostanie  

w międzywalu. Położenie jej ulegnie lekkiej korekcie tak, aby nie znajdowała się ona  

w korpusie wału. Teren wokół kapliczki zostanie lokalnie wyniesiony tak, aby umożliwić do 

niej dostęp nawet podczas lokalnych wezbrań zalewających międzywale. Na wysokości 

kapliczki po stronie odwodnej wału zostaną wykonane schody skarpowe umożliwiające 

zejście do międzywala i dostęp do kapliczki. 
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przebudowywanego zjazdu wałowego z ul. Żaglową   1:500 

Rys. 2.6  Plan sytuacyjny – połączenie nr 6 

przebudowywanego przejazdu wałowego z ul. Powiatową  1:500 

Rys. 2.7  Plan sytuacyjny – połączenie nr 7 

przebudowywanego przejazdu wałowego ze zjazdem z ul. Giedroycia 1:500 

Rys. 2.8  Plan sytuacyjny – połączenie nr 8 

przebudowywanego zjazdu wałowego z dr. grunt. na dz. nr 78  1:500 

Rys. 2.9  Plan sytuacyjny – połączenie nr 9 

przebudowywanego przejazdu wałowego z dr. grunt. na dz. nr 444 1:500 

Rys. 2.10 Plan sytuacyjny – połączenie nr 10 

przebudowywanego przejazdu wałowego z ul. Truskawkową  1:500 

Rys. 2.11 Plan sytuacyjny – połączenie nr 11 

budowanego zjazdu wałowego z dr. grunt. na dz. nr 446  1:500 

Rys. 2.12 Plan sytuacyjny – połączenie nr 12 

przebudowywanego przejazdu wałowego z ul. Powojową  1:500 

Rys. 2.13 Plan sytuacyjny – połączenie nr 13 

przebudowywanego przejazdu wałowego z ul. Kąkolową  1:500 

Rys. PB.H.3.1 Profil podłużny wału odc. 1 cz. 1 i 2     1:100/2000 
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Rys. PB.H.3.2 Profil podłużny wału odc. 1 cz. 3 i 4      1:100/2000 

Rys. PB.H.3.3 Profil podłużny wału odc. 1 cz. 5      1:100/2000 

Rys. PB.H.3.4 Profil podłużny wału odc. 1 cz. 6      1:100/2000 

Rys. PB.H.3.5 Profil podłużny wału odc. 2       1:100/2000 

Rys. PB.H.4.1 Profile podłużne zjazdów/przejazdów wałowych. Odcinek 1   1:100/200 

Rys. PB.H.4.2 Profile podłużne zjazdów/przejazdów wałowych. Odcinek 2   1:100/200 

Rys. PB.H.5 Przekroje typowe wałów       1:50   

Rys. PB.H.7 Przekroje typowe nawierzchni zjazdów/przejazdów     1:50 

Odcinek 3 – wał prawostronny rzeki Wisły 

Rys. PZT.H.1 Orientacja.          1:10000 

Rys. PZT.H.2.1 Plan sytuacyjny. Arkusz 1.       1:1000 

Rys. PZT.H.2.2 Plan sytuacyjny. Arkusz 2.       1:1000 

Rys. PZT.H.2.3 Plan sytuacyjny. Arkusz 3.       1:1000 

Rys. PZT.H.2.4 Plan sytuacyjny. Arkusz 4.       1:1000 

Rys. PZT.H.2.5 Plan sytuacyjny. Arkusz 5.       1:1000 

Rys. PZT.H.2.6 Plan sytuacyjny. Arkusz 6.       1:1000 

Rys. PZT.H.2.7 Plan sytuacyjny. Arkusz 7.       1:1000 

Rys. PZT.H.2.8 Plan sytuacyjny. Arkusz 8.       1:1000 

Rys. PZT.H.2.9 Plan sytuacyjny. Arkusz 9.       1:1000 

Rys. PZT.H.2.10 Plan sytuacyjny. Arkusz 10.       1:1000 

Rys. PZT.H.3.1 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 1 w km 1+221    1:500 

Rys. PZT.H.3.2 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 2 w km 2+119     1:500 

Rys. PZT.H.3.3 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 3 w km 3+388     1:500 

Rys. PZT.H.3.4 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 4 w km 3+722     1:500 

Rys. PZT.H.3.5 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 5 w km 3+923     1:500 

Rys. PZT.H.3.6 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 6 w km 4+266     1:500 

Rys. PZT.H.3.7 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 7 w km 4+720     1:500 

Rys. PZT.H.3.8 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 8 w km 5+644     1:500 

Rys. PZT.H.3.9 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 9 w km 7+058     1:500 

Rys. PZT.H.3.10 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 10 w km 7+205      1:500 

Rys. PZT.H.3.11 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 11 w km 7+643     1:500 

Rys. PZT.H.3.12 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 12 w km 8+673     1:500 

Rys. PZT.H.3.13 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 13 w km 5+871    1:500 

Rys. PZT.H.3.14 Plan sytuacyjny – przejazd wałowy nr 14 w km 5+920     1:500 

Rys. PB.H.4.1 Profil wału  (od stopnia Dąbie do ul. Nowohuckiej)    1:100/2000 

Rys. PB.H.4.2 Profil wału  (od ul. Nowohuckiej do ul. Półłanki)     1:100/2000 

Rys. PB.H.4.3 Profil wału  (od ul. Półłanki do ujścia Serafy)     1:100/2000 

Rys. PB.H.5.1 Profile przejazdów wałowych nr 1-8 oraz zjazd nr 13    1:100/200 

Rys. PB.H.5.2 Profile przejazdów wałowych nr 9-12 oraz zjazd nr 14    1:100/200 

Rys. PB.H.6 Przekroje typowe wału         1:50, 1:100  

Rys. PB.H.7 Przekroje typowe nawierzchni zjazdów/przejazdów     1:50 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiot inwestycji jest zadanie pn.: Dokończenie przebudowy wałów  

p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

- odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami 

cofkowymi rzeki Dłubni 

- odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru 

- odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 

w ramach rozbudowy prawego i lewego wału Wisły w Krakowie. 

2. NAZWA I ADRES INWESTYCJI. 

Zgodnie z umową oraz ustaleniami na etapie uzyskiwania odstępstwa od przepisów 

techniczno – budowlanych nazwa inwestycji brzmi: 

Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami 

cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 

w ramach rozbudowy prawego i lewego wału Wisły w Krakowie. 

Inwestycja będzie realizowana w województwie małopolskim, powiatach krakowskim  

i wielickim. Ze względu na znaczną długość obwałowań objętych rozbudową i budową nie ma 

możliwości podania dokładnego adresu inwestycji. Inwestycja będzie realizowana wzdłuż 

rzeki Wisły w rejonach przyległych do ulic: 

Wał prawostronny: ul. Nowohucka, Golikówka, Rybitwy, Półłanki, Pod Wierzbami, 

Łutnia. 

Wał lewostronny: ul. Longinusa Podbipięty, Na Niwach, Bardosa, Podbagnie, 

Powiatowa, Popielnik, Łubionwa, Truskawkowa, Powojowa, Kąkolowa. 

3. ZAKRES INWESTYCJI. 

Zadanie polega na rozbudowie i budowie obwałowań rzeki Wisły wraz z wałami 

cofkowymi rz. Dłubni, oraz ze związaną z nimi  infrastrukturą towarzyszącą (śluzy wałowe, 

zjazdy i przejazdy wałowe, drogi eksploatacyjne), wraz z uwzględnieniem niezbędnej budowy 

lub przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej (drogi, przepusty, rampy – zjazdy  
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i przejazdy wałowe), sieci elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej 

i kanalizacyjnej. 

Inwestycja będzie realizowana zgodnie w wymaganiami przepisów rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, co do wymaganych 

bezpiecznych wzniesień korony stałych budowli hydrotechnicznych jak dla I klasy ważności,  

z odstępstwem, co do określenia przepływu miarodajnego i kontrolnego na przepływ, 

odpowiednio, Q1% i Q0,2% bez uwzględniania błędu oszacowania. Przyjęto wartości 

bezpiecznego wzniesienia korony wałów w wielkościach 1,0 m ponad rzedną wody 

miarodajnej i 0,3 m ponad rzędną wody kontrolnej. 

Decyzja realizacyjna będzie uzyskiwana zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (Dz.U. 2010 Nr 143 poz. 963). Zgodnie z w/w ustawą można 

realizować budowle przeciwpowodziowe, czyli kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe, 

stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję powodziową,  suche  zbiorniki  

przeciwpowodziowe,  wały  przeciwpowodziowe, wrota  przeciwsztormowe,  wrota  

przeciwpowodziowe,  kierownice  w ujściach rzek   do   morza   oraz   budowle   ochrony   

przed   powodzią   morską   –   wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie. 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę i budowę ok. 10 kilometrowego odcinka 

lewostronnych wałów rzeki Wisły, łącznie z wałami cofkowymi na rz. Dłubni, z wyjątkiem 

krótkiego odcinka końcowego wału lewego Dłubni.   

Rozbudową i przebudową prawobrzeżnego wału rzeki Wisły pomiędzy stopniem 

Dąbie (w rejonie portu jachtowego) do wałów cofkowych Serafy, objęto odcinek o długości 

10 678 m. 

W tabeli poniżej zestawiono kilometraż wałów na odcinku 1 i 2 objętym inwestycją, 

zgodny z zamówieniem, z odpowiadającym mu kilometrażem roboczym.   
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Tabela 1 Podział inwestycji na zadania dla wału lewostronnego rzeki Wisły (odc. 1 i 2) 

Zadanie 

km ewidencyjny km 
roboczy Długo ść 

obwałowa
nia [m] km wału odpowiadaj ący 

km rzeki km wału 

Odcinek 1. Lewy wał 
rz. Wisły (od mostu Wandy 

do ujścia rz. Dłubni) 

87+600 87+900 0+000 
1142 

88+800 89+040 1+142 

Odcinek 1. Lewy wał  
rz. Wisły (poniżej ujścia  

rz. Dłubni) 

89+640 89+640 1+142 
955 

90+560 90+550 2+097 

Odcinek 1. Lewy wał rz. 
Wisły (poniżej ujścia 
kanału portowego) 

90+638 90+640 2+097 
1220 

91+797 91+540 3+317 

Odcinek 1. Prawy wał  
rz. Dłubni 

0+000 0+000 0+000 
1830 

1+832 2+373 1+830 
Odcinek 1. Lewy wał  

rz. Dłubni 
0+000 0+000 0+000 

1263 
1+220 1+609 1+263 

Odcinek 2. Lewy wał  
rz. Wisły (od stopnia 

Przewóz do Suchego Jaru) 

91+997 91+990 0+000 
2875 

95+162 96+680 2+875 

 

Odcinek 1 rozpoczyna się przy moście Wandy, następnie pokrywa się z ul. Podbipięty 

(na tym odcinku przylega do niego Lasek Mogilski). Za śluzą, w rejonie ul. Zakarnie,  

ul. Podbipięty odbija w kierunku północnym na własnym samodzielnym nasypie. Od tego 

miejsca zaczyna się samodzielny wał przeciwpowodziowy. Ok. 160 m dalej, ewidencyjnie 

zaczyna się prawobrzeżny wał cofkowy rzeki Dłubni. Odbija on w kierunku północnym 

i biegnąc równolegle do rzeki Dłubni dociera w rejon ul. Ptaszyckiego. Długość prawego wału 

cofkowego wynosi fizycznie 1814 m. 

Lewy wał cofkowy na rz. Dłubni sięga rejonu ul. Bardosa. Jest on krótszy  

od prawobrzeżnego i ma długość 1220 m i jest podzielony na dwie części (długości 758 i 462 

m) ujściem kanału z Huty. Podobnie jak wał prawy, biegnie on równolegle do rz. Dłubni. Na 

tym odcinku, wzdłuż wału biegnie ul. Na Niwach. W odległości ok. 500 m od ujścia rzeki 

Dłubni, wał odbija w kierunku południowo-wschodnim i ewidencyjnie przechodzi w wał rzeki 

Wisły. Wał przecina nowobudowany most drogi S7 przebiegając pod nim, mija Zakład 

Termicznego Przekształcania Odpadów i biegnąć równolegle do Wisły, łączy się  

z obwałowaniami kanału portowego Przewóz. Odcinek ten ma długość ok. 1116 m.  

Na drugim brzegu kanału zaczyna się ewidencyjny bieg dalszego odcinka wału, który biegnie 

między korytem Wisły a obwałowaniami osadników oczyszczalni ścieków Kujawy oraz Huty 
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i kończy się w rejonie wlotu do górnego kanału śluzy przy stopniu wodnym Przewóz. Odcinek 

ten ma długość ok. 1212 m. 

Odcinek 2 rozpoczyna w rejonie dolnego przyczółka śluzy stopnia Przewóz, biegnie 

łukiem po wysokim brzegu terasy zalewowej Wisły, następnie równolegle do biegu Wisły 

i kończy się ewidencyjnie na obwałowaniach potoku Suchy Jar. Odcinek ten ma długość  

ok. 2875 m. 

Wał na odcinku 3 będzie podlegał wyłącznie rozbudowie wraz z przejazdami 

wałowymi z uwzględnieniem niezbędnej budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury. 

W zakresie odcinka 3 projektowana inwestycja rozpoczyna się przy porcie zlokalizowanym na 

dolnym stanowisku stopnia wodnego Dąbie. Pokrywa się z trasą obecnych obwałowań, 

krzyżuje się z korpusem ul. Nowohuckiej, omija fort Lasówka, krzyżuje się z ul. Półłanki, 

szerokim łukiem obchodzi stopień Przewóz i starorzecze Wisły, kończy się przechodząc  

w obwałowania rzeki Serafy. W km rzeki Wisły 92+000 (90+800 wału – km roboczy: 9+326) 

przez wał przebiega granica gmin Krakowa i Wieliczki. 

Tabela 2 Podział inwestycji na zadania dla wału prawostronnego rzeki Wisły (odc. 3) 

Zadanie 

km ewidencyjny km roboczy Długo ść 
obwałowania 

[m] km wału odpowiadaj ąc
y km rzeki km wału 

Odcinek 3. Prawy wał  
rz. Wisły od stopnia Dąbie 

do stopnia Przewóz 

81+193 81+256 0+000 
10678 

91+850 92+800 10+678 

 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1. Odcinek 1 

Km 0+000 do ok. 0+990. na koronie wału zlokalizowana jest jezdnia ul. Longinusa 

Podbipięty. Na całej długości, na zawalu, zlokalizowany jest Lasek Mogilski. Jednocześnie 

wzdłuż wału, na przyporze biegnie droga asfaltowa, na wysokości km 0+740 droga asfaltowa 

odbija w kierunku północno-wschodnim, a wzdłuż wału biegnie dalej droga gruntowa, która 

prowadzi do pompowni przywałowej na potoku Łęg.  

Od km 1+142 zaczyna się odcinek wału poniżej ujścia rz. Dłubni. Do końca tego 

odcinka wału, wzdłuż, równolegle do podstawy skarpy wału biegnie droga gruntowa. 
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Na odcinku ok km ok. 1+425 do ok. 1+550 teren po stronie odpowietrznej jest 

nadsypany, praktycznie do poziomu istniejącej korony obwałowania.  

W km 2+097 wał łączy się z prawobrzeżnymi wałami kanału portowego Przewóz. 

Następnie na lewym brzegu kanału, rozpoczyna bieg od tego samego km (punkt połączenia  

z lewobrzeżnymi obwałowaniami kanału). Do km 2+300 po koronie obwałowania biegnie 

droga gruntowa. Na odcinku 2+300 do 2+500 teren po stronie odpowietrznej wznosi się, 

wobec czego brak jest widocznej korony obwałowania, droga gruntowa odbija od trasy 

korony wałów. Jest to odcinek przebiegający w sąsiedztwie osadników oczyszczalni ścieków, 

które wznoszą się wyżej niż korona obwałowania przeciwpowodziowego. Do km 3+030 po 

trasie korony biegnie droga gruntowa. Korona obwałowań zaznacza się w niewielkim stopniu 

od przyległego terenu od strony odpowietrznej, wznosząc się ok. 30-50 cm ponad ten teren. 

Przebudowywany wał kończy się w km 3+317 w rejonie zabudowy mieszkaniowej przy 

ul. Popielnik, i wlotu do kanału górnego awanportu śluzy przy stopniu Przewóz.  

4.2. Prawy wał cofkowy rz. Dłubni 

Km 0+710 do 1+255 wzdłuż wału, w nasypie od strony odpowietrznej biegnie kolektor 

kanalizacyjny 1800x1800. 

Od km 1+455 wzdłuż wału znajdują się tereny sportowe KS Hutnik. 

Od km 1+615 praktycznie zanika skarpa odpowietrzna wału – teren zawala jest podniesiony. 

Od km 1+750 zanika nasyp wału, istniejący teren osiąga wymagane rzędne. 

W km 1+830 znajduje się ewidencyjny koniec wału, nawiązuje on do ciągu pieszego wzdłuż 

ul. T. Ptaszyckiego. 

4.3. Lewy wał cofkowy rz. Dłubni 

Od km 0+000 do ok. km 0+380 wzdłuż podstawy odpowietrznej skarpy wału biegnie 

droga gruntowa (do skrzyżowania z ul. L. Podbipięty). 

Od km 0+385 do ok. 0+555 wzdłuż wału biegnie ul. Giedroycia, a następnie  

ul. Na Niwach do km 0+835 (gdzie wał ewidencyjny kończy się na obwałowania Kanału  

z Huty). Dalszy ciąg wału zaczyna się od km 0+835, na przeciwległym brzegu Kanału. 

Przebudowa obwałowań tego kanału nie jest objęta niniejszym opracowaniem. 

W km 0+843 znajduje się śluza wałowa i pompownia, tzw. ”okrąglak”, 

odprowadzająca wody z obszaru bezodpływowego ograniczonego wałami rz. Dłubni i Kanału 
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z Huty. Od tego miejsca do końca wału w km 1+263 wzdłuż odpowietrznej skarpy wału 

biegnie gęsta zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa. Wał ewidencyjnie kończy się 

w km 1+263, lecz nasyp ciągnie się przez ogrodzony teren posesji do zjazdu z ul. Bardosa. 

4.4. Odcinek 2 

Ewidencyjnie wał rozpoczyna się na plato przy dolnym stanowisku śluzy, wykształca 

się dopiero w km 0+060. Do ok. km 0+260 w bezpośrednim sąsiedztwie wału znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa, która kończy się na przejeździe wałowym. Dalej do km 0+440 

wzdłuż skarpy odpowietrznej biegnie droga gruntowa, która potem odbija od wału  

w kierunku północnym. Jednocześnie na tym odcinku, aż do km 1+210 (przejazd odnogi 

z ul. Łubinowej) korona wału jest eksploatowana jako droga. Również na dalszym odcinku,  

aż do końca wału w km 2+875 korona nosi ślady użytkowania jako droga. Wał kończy się 

poszerzeniem tworzącym plac do nawracania, przy połączeniu z wałami Suchego Jaru.  

4.5. Odcinek 3 

Wał rozpoczyna się przy Porcie Płaszów (powyżej stopnia wodnego Dąbie) przy końcu 

ulicy Na Zakolu Wisły. Na wale znajduje się droga gruntowa. Od km 0+100 do km 0+930 na 

zawalu znajdują się ogródki działkowe „Zakole Wisły”. W km 0+945 wał przecina 

ul. Nowohucka. Od km 0+956 wał ochrania zabudowę mieszkaniową oraz Małopolski 

Ośrodek Ruchu Drogowego aż do km 2+100, gdzie na zawalu znajdują się ogródki działkowe 

rozciągające się aż do km 2+600; kontynuację ma również droga gruntowa.  Pomiędzy km 

1+400 a 2+150 w międzywalu znajdują się siedliska bobrów. Na odcinku  km 2+900 do 3+100 

wał przechodzi przez Fort Lasówka – obiekt zabytkowy. Od km 4+000 aż do 7+000  

w międzywalu mają miejsce liczne siedliska bobrów (odc. km 4+000 – 4+300, km 4+400 – 

4+800, km 5+100 – 5+500, km 6+300 – 6+500, km 6+700 – 7+000). W km 5+895 wał krzyżuje 

się z ul. Półłanki przechodzącą w Most Wandy a w km 7+450 wał przecina teren budowy 

trasy S7. Na odcinku km 9+000 do 10+678 w międzywalu znajdują się siedliska bobrów, 

głównie na terenie starorzecza przy stopniu Przewóz. Wał kończy się w km 10+678 nieco 

powyżej stopnia Przewóz, w pobliżu ujścia rzeki Serafy przechodząc w jej obwałowania.  
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1. Zagospodarowanie terenu 

Do przebudowy i nadbudowy wałów zastosowano jako podstawowy – typ I przekroju 

(rys. nr 1). Charakteryzuje się on nadbudową korpusu wału od strony międzywala 

(odwodnej), koroną utwardzoną mieszanką żwirową na geowłókninie i klińcem, oraz drogą 

eksploatacyjna zlokalizowaną na przyporze lub przy stopie skarpy odpowietrznej (lokalnie 

droga ta może odbiegać od podstawy skarpy wału, np. celem ominięci i ochrony obiektów 

lub siedlisk zlokalizowanych na trasie wałów), utwardzoną podsypką piaskową na 

geowłókninie, tłuczniem i klińcem na potrzeby przejazdu pojazdów eksploatacyjnych. 

Rys. nr 1. Przekrój typowy – typ I. 
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W miejscach, gdzie poprowadzenie drogi eksploatacyjnej po przyporze, lub u 

podstawy skarpy nie było możliwe (np. przez brak miejsca na przyporę, lub możliwość 

konfliktów – ogrodzone posesje w bezpośrednim sąsiedztwie wału, kolidujące z trasą drogi) 

zastosowano typ II przekroju typowego, który różni się od typu I poprowadzeniem drogi 

eksploatacyjnej po koronie wału i brakiem przypory – rys. nr 2.  

 

Rys. nr 2. Przekrój typowy – typ II. 
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Rys. nr 3.Szczegół A i B – konstrukcje nawierzchni 
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Tabela 3 Zestawienie typów przekroju dla wału lewostronnego rzeki Wisły na odcinku 1 

TYP WAŁU Pikietaż początkowy Pikietaż końcowy 

Lewy wał Wisły od m. Wandy do ujścia Dłubni 

Brak 
podniesienia 

wału 
0+000 0+985 

TYP II 0+985 1+142 

Lewy wał Wisły od ujścia Dłubni do st. Przewóz 

TYP I 1+142 2+097 

TYP II 2+097 3+037 

TYP I 3+037 3+279 

TYP II 3+279 3+317 

Prawy wał Dłubni od ujścia do rej. ul. Ptaszyckiego 

TYP II 0+000 0+427 

Istn. nasyp 
drogowy  

ul. Podbipięty 
0+427 0+440 

TYP II 0+440 1+830 

Lewy wał Dłubni od ujścia do rej. Ul. Bardosa 

TYP I 0+000 0+365 

Istn. nasyp 
drogowy  

ul. Podbipięty 
0+365 0+399 

TYP II 0+399 0+835 

TYP II 0+835 1+136 

 
Tabela 4 Zestawienie typów przekroju dla wału lewostronnego rzeki Wisły na odcinku 2 

TYP WAŁU Pikietaż początkowy Pikietaż końcowy 

TYP II 0+000 0+308 

TYP I 0+308 1+273 

TYP II 1+273 1+482 

TYP I 1+482 1+605 

TYP II 1+605 1+746 

TYP I 1+746 1+944 

TYP II 1+944 2+143 

TYP I 2+143 2+738 

TYP II 2+738 2+875 
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Tabela 5 Zestawienie typów przekroju dla wału prawostronnego rzeki Wisły 

TYP WAŁU Pikietaż początkowy Pikietaż końcowy 

3.1 (od stopnia Dąbie do ul Nowohuckiej) 

TYP II 0+000 0+029 

TYP I 0+029 0+909 

TYP II 0+909 0+934 

3.2 (od ul Nowohuckiej do ul. Półłanki) 

TYP II 0+956 0+977 

TYP I 0+977 1+222 

TYP II 1+222 1+297 

TYP I 1+297 2+920 

TYP II 2+920 3+420 

TYP I 3+420 3+648 

TYP II 3+648 3+765 

TYP I 3+765 4+645 

TYP II 4+645 4+773 

TYP I 4+773 5+546 

TYP II 5+546 5+682 

TYP I 5+682 5+871 

TYP II 5+871 5+888 

3.3 (od ul. Półłanki do stopnia Przewóz) 

TYP II 5+902 5+920 

TYP I 5+920 6+390 

TYP II 6+390 7+747 

TYP I 7+747 9+686 

TYP II 9+686 10+214 

TYP I 10+214 10+591 

TYP II 10+591 10+678 

 

Podstawowym zakresem robót będą roboty związane z przebudową i rozbudową 

wałów. Będą to przede wszystkim roboty ziemne polegające na: 

-  zdjęciu wierzchniej warstwy humusu ze skarp i korony obwałowania, oraz z pasa terenu 

przyległego do wału celem przegotowania pod nadbudowę (wykonanie nasypu), 

- wyprofilowaniu odkrytych skarp pod nasyp ziemny (tzw. schodkowanie), oraz zaoranie 

przyległego pasa terenu pod nadbudowę, 

- wykonanie przesłony w podłożu, 

- wykonanie nasypu ziemnego - nadbudowy, 

- położenie bentomaty, 

- dokończenie nasypu – nadbudowy, 
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- położenie warstwy przejściowej z gruntu mineralnego, 

- położenie warstwy humusu z obsiewem mieszanka traw. 

Bezpośrednio z tymi robotami będą związane roboty z przebudową śluz wałowych, 

które ulegną wydłużeniu, co wiąże się z wykonaniem nowych przyczółków żelbetowych, oraz 

przebudowy zjazdów, przejazdów przez wał, zarówno w ciągu dróg eksploatacyjnych, 

polnych, czy prywatnych, jak i dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej. 

Podstawowa przesłona będzie wykonywana koparką wieloczerpakową pod osłoną 

zawiesiny tiksotropowej lub tzw. trencherem. Lokalnie przesłony będą wykonywane przy 

użyciu innych koparek, świdrów do wgłębnego mieszania gruntów z iniekcją zaczynu 

cementowego, bądź zabudowywane za pomocą młota (wibromłota). 

W wyniku zwiększenia przekroju wałów konieczne będą lokalne przebudowy lub 

zabezpieczenia infrastruktury takiej jak: linie energetyczne, teletechniczne, sieci gazowe, 

wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze. 

Realizowane przedsięwzięcie wykonywane będzie z wykorzystywaniem technologii 

ogólnobudowlanych opartych przede wszystkim na robotach ziemnych, betonowych, 

żelbetowych, kafarowych, instalacyjnych. W czasie prac wykorzystane będą takie maszyny 

jak koparki, ładowarki, samochody ciężarowe, dźwigi, walce, betoniarki, pompy do betonu, 

wibratory i zagęszczarki. 

5.2. Układ komunikacyjny 

5.2.1. Układ dróg wzdłuż wałów 

Układ komunikacyjny zastosowany w obrębie wałów stanowi przede wszystkim droga 

eksploatacyjna dla służb administratora umieszczona na półce po stronie odpowietrznej oraz 

lokalnie na koronie, utwardzona mieszanką żwirową na geowłókninie i wykończona klińcem 

dając możliwość przejazdu również dla służb interwencyjnych w czasie powodzi. 

W celu umożliwienia przedostania się z międzywala na zawale i na koronę wału 

zaprojektowano przebudowę i budowę przejazdów i zjazdów. 

Wielkość generowanego ruchu w zakresie pojazdów samochodowych nie ulegnie 

zmianie w stosunku do stanu obecnego, ponieważ po drogach serwisowych możliwość 

poruszania się zostanie udostępniana jedynie pojazdom administratora (MZMiUW) i będzie 

związana w eksploatacją obiektu (kontrola stanu technicznego, okresowe wykaszanie wału). 
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W zakresie ruchu pieszo – rowerowego, który będzie się odbywał udostępnionym ciągiem na 

koronie wału należy się spodziewać znacznego zwiększenia tego typu ruchu z możliwością 

jego wyprowadzenia na każdą z dróg znajdujących się w zarządzie ZIKIT. 
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Tabela 6 Zestawienie zjazdów i przejazdów wałowych na odcinku 1 i 2 wału lewostronnego rzeki Wisły i wałów cofkowych na rzece Dłubni 
 

L.p. Odcinek wału km wału 
włączenie do 

ulicy/rejon ulicy 

kategoria 

drogi 

zjazd 

istniejący/nowy 
Uwaga 

1 Wisła odc 1 0+983 Podbipięty powiatowa istniejący 
włączenie drogi serwisowej na koronie wału do 

ul. Podbipięty 

2 Dłubnia wał prawy 0+374 
Stanisława 

Samostrzelnika 
gminna istniejący połączenie zjazdu z korony z ul. Samostrzelnika 

3 Dłubnia wał prawy 0+421 
gruntowa na dz. nr 751 i 

115 
gminna istniejący połączenie zjazdu z korony z drogą gruntową 

4 Dłubnia wał prawy 0+428 Podbipięty powiatowa istniejący 
włączenie drogi serwisowej na koronie wału do 

ul. Podbipięty 

5 Dłubnia wał prawy 0+439 Podbipięty powiatowa istniejący 
włączenie drogi serwisowej na koronie wału w 

ul Podbipięty 

6 Dłubnia wał prawy 0+487 
Stanisława 

Samostrzelnika 
gminna istniejący połączenie zjazdu z korony wału z ul. Samostrzelnika 

7 Dłubnia wał prawy 0+950 Podbagnie/Powiatowa gminna istniejący połączenie przejazdu wałowego z ul. Podbagnie 

8 Dłubnia wał prawy 1+189 Żaglowa gminna istniejący połączenie zjazdu z korony wału z ulicą Żaglową 

9 Dłubnia wał prawy 1+829 Tadeusza Ptaszyckiego krajowa nowy 
włączenie drogi serwisowej na koronie do chodnika 

przy ul. Ptaszyckiego 
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L.p. Odcinek wału km wału 
włączenie do 

ulicy/rejon ulicy 

kategoria 

drogi 

zjazd 

istniejący/nowy 
Uwaga 

10 Dłubnia wał lewy 0+951 Powiatowa gminna istniejący połączenie przejazdu wałowego z ul. Powiatową 

11 Dłubnia wał lewy 0+800 Na Niwach gminna istniejący włączenie zjazdu wałowego do ul. Na Niwach 

12 Dłubnia wał lewy 0+470 Jerzego Giedroycia powiatowa istniejący 
połączenie zjazdu wałowego z istniejącym zjazdem z 

ul. Giedroycia 

13 Dłubnia wał lewy 0+363 Podbipięty powiatowa istniejący 
włączenie drogi serwisowej na koronie wału oraz dróg 

z międzywala i zawala do ul. Podpipięty 

14 Wisła odc 1 1+433 - gminna istniejący połączenie zjazdu z korony z drogą gruntową 

15 Wisła odc 1 3+317 Dymarek gminna istniejący 
włączenie drogi serwisowej na koronie wału do ulicy 

Dymarek 

16 Wisła odc 2 0+259 Popielnik gminna istniejący 
włączenie zjazdu z korony wału oraz drogi serwisowej 

na półce wału w ulicę Popielnik 

17 Wisła odc 2 1+211 Łubinowa gminna istniejący 
połączenie przejazdu wałowego z droga gruntową na 

dz. nr 444 

18 Wisła odc 2 1+684 Truskawkowa gminna istniejący połączenie przejazdu wałowego z ul. Truskawkową 

19 Wisła odc 2 2+040 Truskawkowa gminna nowy 
połączenie przejazdu wałowego z droga gruntową na 

dz. nr 446 

20 Wisła odc 2 2+094 Powojowa gminna istniejący połączenie przejazdu wałowego z ul. Powojową 

21 Wisła odc 2 2+784 Kąkolowa gminna istniejący połączenie przejazdu wałowego z ul. Kąkolową 
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Tabela 7 Zestawienie zjazdów i przejazdów wałowych na odcinku 3 wału rzeki Wisły (wał prawy) 

L.p. 
Odcinek 

wału 
km 

wału 

włączenie do 

ulicy/rejon ulicy 
kategoria drogi 

zjazd 

istniejący/nowy 
Uwaga 

1 
W

is
ła

 o
d

ci
n

ek
 3

 
0+010 Na Zakolu Wisłu gminna istniejący Włącznie przejazdu przez wał w drogę gminną 

2 0+030 Na Zakolu Wisłu gminna nowy Włączenie zjazdu z drogi serwisowej w drogę gminną 

3 0+515 
  

istniejący Zjazd do ogródków działkowych 

4 0+934 Nowohucka 
powiatowa/ 
wojewódzka 

nowy 
Włączenie drogi serwisowej - na koronie wału do chodnika przy 

ul. Nowohuckiej 

5 0+935 Nowohucka 
powiatowa/ 
wojewódzka 

istniejący 
Włączenie drogi na półce u podnóża wału do ul. Nowohuckiej 

za szlabanem 

6 0+956 Nowohucka 
powiatowa/ 
wojewódzka 

nowy 
Włączenie drogi serwisowej - na koronie wału do chodnika przy 

ul. Nowohuckiej 

7 0+974 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

8 1+221 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

9 1+254 
  

istniejący 
zjazd z wału przy ciepłociągu z elektrociepłowni 

przekraczającym rzekę Wisłę 

10 1+300 
  

istniejący 
zjazd z wału przy ciepłociągu z elektrociepłowni 

przekraczającym rzekę Wisłę 

11 2+046 
  

istniejący - 
likwidowany 

zjazd do pól - likwidowany 

12 2+119 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

13 2+670 Golikówka gminna istniejący Włącznie przejazdu wałowego 

14 2+964 
droga wewnętrzna 

łącząca  
z ul. Golikówka 

 
nowy zjazd z korony wału do drogi prowadzącej do fortu Lasówka 

15 3+128 Golikówka gminna nowy włączenie wjazdu na koronę drogi 
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L.p. 
Odcinek 

wału 
km 

wału 

włączenie do 

ulicy/rejon ulicy 
kategoria drogi 

zjazd 

istniejący/nowy 
Uwaga 

16 
W

is
ła

 o
d

ci
n

ek
 3

 
3+388 Golikówka gminna istniejący 

Włącznie przejazdu wałowego i drogi serwisowej u podstawy 
wału 

17 3+722 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

18 3+923 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

19 4+226 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

20 4+395 Golikówka gminna istniejący 
Włącznie przejazdu wałowego i drogi serwisowej u podstawy 

wału 

21 4+720 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

22 5+644 Szparagowa gminna istniejący ulica przejeżdża do międzywala 

23 5+871 Półłanki powiatowa nowy 
włączenie drogi serwisowej do dróg o nawierzchni żwirowej 

wzdłuż Półłanki 

24 5+888 Półłanki powiatowa nowy Włączenie nawierzchni z korony wału do chodników 

25 5+900 Półłanki powiatowa nowy Włączenie nawierzchni z korony wału do chodników 

26 5+920 Półłanki powiatowa nowy 
Włączenie drogi serwisowej do dróg o nawierzchni żwirowej 

wzdłuż Półłanki 

27 7+058 Pod Wierzbami gminna istniejący ulica przejeżdża do międzywala 

28 7+205 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

29 7+495 
  

tymczasowy - 
likwidowany 

zjazd do placu budowy mostu w ciągu trasy S7 - do likwidacji 
po zakończeniu robót 

30 7+643 Bugaj gminna istniejący ulica przejeżdża do międzywala 

31 8+673 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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L.p. 
Odcinek 

wału 
km 

wału 

włączenie do 

ulicy/rejon ulicy 
kategoria drogi 

zjazd 

istniejący/nowy 
Uwaga 

32  9+105 
  

istniejący przejazd wałowy z włączeniem do drogi gruntowej 

33 
W

is
ła

 
o

d
ci

n
ek

 3
 9+724 

Łutnia (gmina 
Wieliczka) 

powiatowa istniejący przejazd wałowy 

34 9+760 
Łutnia (gmina 

Wieliczka) 
powiatowa istniejący przejazd wałowy 

35 10+210 
Łutnia (gmina 

Wieliczka) 
powiatowa istniejący przejazd wałowy 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.2. Wał prawy. Przejazd w km 1+221 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni ok 4.8m o nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 8%, a od strony międzywala ok 

9% 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie będzie 

przekraczało 12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 

1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.3. Wał prawy. Przejazd w km 2+119 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni ok 5.0m o nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 7%, a od strony międzywala ok 

10%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.50m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej wynosi 11% ,a odwodnej 

13%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.4. Wał prawy. Przejazd w km 3+388 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni 2.5-4.5m o nawierzchni z kruszywa. 

Łączy on międzywale, przez koronę istniejącego wału z ulicą Golikówka.  Pochylenie 

podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 14%, a od strony międzywala ok 8%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.50m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej wynosi 18.5% ,a odwodnej 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2.  

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.5. Wał prawy. Przejazd w km 3+722 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni ok 4.0m o nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 5%, a od strony międzywala  

ok 7%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.50m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie przekroczy 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.6. Wał prawy. Przejazd w km 3+923 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni 2.5-3.5m o nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 11%, a od strony międzywala  

ok 12%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.50m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie przekroczy 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.7. Wał prawy. Przejazd w km 4+266 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni ok 4.0m o nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala i międzywala ok 9%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie przekroczy 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.8. Wał prawy. Przejazd w km 4+720 

W chwili obecnej znajduje się w tym miejscu przejazd wałowy o szerokości jezdni 3.0-

4.0m o nawierzchni z kruszywa. Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala 11% 

natomiast  międzywala ok 7%. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.50m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie przekroczy 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 oraz międzywala 1:2. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.9. Wał prawy. Przejazd w km 5+644 

Istniejący przejazd wałowy łączący się z ulicą Szparagową o szerokości jezdni ok 3.0m. 

Nawierzchnia od strony międzywala z kruszywa, natomiast od strony zawala częściowo  

z kruszywa i asfaltobetonu. Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala ok 12%  

i międzywala ok 8%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej wynosi 18.5%, a odwodnej 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala i międzywala o nachyleniu 1:1,5. 

 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego o strony międzywala i korony: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego o strony zawala (ul.Szparagowej): 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.10. Wał prawy. Przejazd w km 7+058 

Istniejący przejazd wałowy łączący się z ulicą Pod Wierzbami szerokości jezdni  

ok 3.0m o nawierzchnia z kruszywa. Pochylenie podłużne przejazdu wynosi od strony zawala 

i międzywala ok 13%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości  

0.50-0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej wynosi 18%,  

a odwodnej 12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 i międzywala 1:2.0. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego o strony zawala (ul. Pod Wierzbami) na 

długości 15m: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.11. Wał prawy. Przejazd w km 7+205 

W chwili obecnej znajduje się w tym miejscu przejazd wałowy o szerokości jezdni  

ok 3.0m o nawierzchnia z kruszywa. Pochylenie podłużne przejazdu od strony zawala wynosi 

ok 11%, a międzywala ok 9%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej i odwodnej nie przekroczy 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 i międzywala 1:2.0. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.12. Wał prawy. Przejazd w km 7+643 

Istniejący przejazd wałowy łączący się z ulicą Bugaj szerokości jezdni ok 2.8m  

o nawierzchnia z kruszywa. Pochylenie podłużne przejazdu od strony zawala wynosi ok 10%, 

a międzywala ok 12%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m i pobocza o szerokości 

0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej wynosi 19%, a odwodnej 

12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5 i międzywala 1:2.0. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.13. Wał prawy. Przejazd w km 8+673 

Istniejący przejazd wałowy o szerokości jezdni ok 2.8m o nawierzchnia z kruszywa. 

Pochylenie podłużne przejazdu od strony zawala i międzywala wynosi ok 10%. 

Projektowany przejazd ma szerokość jezdni równą 3.5m  

i pobocza o szerokości 0.75m. Pochylenie podłużne przejazdu od strony odpowietrznej 

wynosi 19%, a odwodnej 12%. Skarpy przejazdu od strony zawala o nachyleniu 1:1,5  

i międzywala 1:2.0. Od strony odwodnej przejazd posiada dodatkowy zjazd o szerokości 

jezdni 3.5m i pobocza o szerokości 0.50m. 

Konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego oraz zjazdu: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

5.2.14. Wał prawy. Zjazd w km 5+871 

W stanie istniejącym nie ma zjazdu oraz drogi serwisowej w km 5+871. Jedynie 

wzdłuż ul. Półłanki prowadzi droga gruntowa, do której projektowany zjazd będzie 

dowiązany. 

Projektowana droga serwisowa ma szerokość jezdni równą 2.5m i pobocza  

o szerokości 0.25m o nawierzchni w większości z kruszywa. Projektowany zjazd posiada 

jezdnią o szerokości 3.5m i pobocza o szerokości 0.50m, który łączy się z drogą serwisową. 

Pochylenie podłużne zjazdu wynosi 12%. Skarpy zjazdu o nachyleniu 1:2.0.  

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

Konstrukcja nawierzchni drogi serwisowej: 

• Kliniec kamienny 3-7mm – 4 cm 

• Tłuczeń 0-63mm – 25 cm 

• Podsypka piaskowa – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 

5.2.15. Wał prawy. Zjazd w km 5+920 

W stanie istniejącym nie ma zjazdu oraz drogi serwisowej w km 5+920. Jedynie 

wzdłuż ul. Półłanki prowadzi droga gruntowa, do której projektowany zjazd będzie 

dowiązany. 

Droga serwisowa ma szerokość jezdni równą 2.5m i pobocza o szerokości 0.25m  

o nawierzchni w większości z kruszywa. Projektowany zjazd posiada jezdnią o szerokości 

3.5m i pobocza o szerokości 0.50m, który łączy się z drogą serwisową. Pochylenie podłużne 

zjazdu wynosi 8%. Skarpy zjazdu o nachyleniu 1:2.0.  

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x75x12, 100x175x12)  – 15 cm (12cm)  



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. 15 cm. 

Konstrukcja nawierzchni drogi serwisowej: 

• Kliniec kamienny 3-7mm – 4 cm 

• Tłuczeń 0-63mm – 25 cm 

• Podsypka piaskowa – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 

5.2.16. Wał lewy. Zjazd w km 0+374 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 0+374 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z ulicą Stanisława Samostrzelnika na 

prawym wale rzeki Dłubni. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 2,5 mi średnim nachyleniu ok. 9 %. 

Przebudowywany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie 

przekraczało 14%. Przebudowywany zjazd będzie miał nawierzchnię z drogowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych  

o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:1,5. Zjazd 

będzie wykorzystywany sporadycznie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.17. Wał lewy. Zjazd w km 0+421 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 0+421 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z drogą gruntową na dz. nr 751 i 115 na 

prawym wale rzeki Dłubni. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 2,5 mi średnim nachyleniu ok. 11 %. 

Przebudowywany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie 

przekraczało 12%. Przebudowywany zjazd będzie miał nawierzchnię z drogowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych  

o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:2. Zjazd 

będzie wykorzystywany głównie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału oraz 

jako dojazd do pól uprawnych znajdujących się w międzywalu. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.18. Wał lewy. Zjazd w km 0+487 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 0+487 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z ulicą Stanisława Samostrzelnika na 

prawym wale rzeki Dłubni. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi z betonu 

asfaltowego o szerokości ok. 2,8 m i średnim nachyleniu ok. 8%. 

Przebudowywany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,0m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie 

przekraczało 12%. Przebudowywany zjazd będzie miał nawierzchnię z betonu asfaltowego. 

Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:1,5. Zjazd będzie wykorzystywany przez 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału oraz mieszkańców okolicznych 

nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.19. Wał lewy. Zjazd w km 1+045 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowego w km 1+045 przebudowywanego wału 

wraz z jego połączeniem z ulicą Podbagnie na prawym wale rzeki Dłubni. W opisanej wyżej 

lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego 

o szerokości ok. 3,0 m i średnim nachyleniu ok. 9 %. Umożliwia on przejazd przez wał i łączy 

się po obu stronach z ul. Podbagnie. 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,75m. Pochylenie podłużne przejazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 12%. Przebudowywany przejazd będzie miał nawierzchnię z betonu 

asfaltowego. Nachylenie skarp przejazdu nie będzie przekraczało 1:1,5 po stronie zawala 

oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie wykorzystywany przez służby eksploatacyjnie 

przebudowywanego wału oraz mieszkańców okolicznych nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.20. Wał lewy. Zjazd w km 1+189 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 1+189 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z ulicą Żaglową na prawym wale rzeki 

Dłubni. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 2,5 m i średnim nachyleniu ok. 12 % 

Przebudowywany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,75m. Plac do zawracania będzie miał wymiary 12,5x13,0m 

Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie przekraczało 12%. Pochylenie 

placu do zawracania nie będzie przekraczało 2%. Przebudowywany zjazd oraz plac do 

zawracania będą miały nawierzchnię z drogowych płyt żelbetowych o wymiarach 

150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych o wymiarach 100x75x12cm. 

Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:1,5. Zjazd będzie wykorzystywany 

sporadycznie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego i placu do zawracania: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.21. Wał lewy. Zjazd w km 0+950 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowy w km 0+950 przebudowywanego wału wraz  

z jego połączeniem z ulicą Powiatową na lewym wale rzeki Dłubni. W opisanej wyżej 

lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego  

o szerokości ok. 3,0 m i średnim nachyleniu ok. 9 %. 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,75m. Pochylenie podłużne przejazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 12%. Przebudowywany przejazd będzie miał nawierzchnię z betonu 

asfaltowego. Nachylenie skarp przejazdu nie będzie przekraczało 1:1,5 po stronie zawala 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie wykorzystywany przez służby eksploatacyjnie 

przebudowywanego wału oraz mieszkańców okolicznych nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.22. Wał lewy. Zjazd w km 0+470 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 0+470 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z istniejącym zjazdem z ul. Giedroycia. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 3,0 mi średnim nachyleniu ok. 10 %. 

Przebudowywany zjazd z wału będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza  

po obu stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 13%. Przebudowywany zjazd będzie miał nawierzchnię z drogowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych  

o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:1,5. Zjazd 

będzie wykorzystywany sporadycznie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.23. Wał lewy. Zjazd w km 1+433 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego lewostronnego 

rzeki Wisły w km 1+433 przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z drogą gruntową 

na dz. nr 78. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się zjazd z wału w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 3,5 mi średnim nachyleniu ok. 6 %. 

Przebudowywany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie 

przekraczało 9%. Przebudowywany zjazd będzie miał nawierzchnię z drogowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych o 

wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:2. Zjazd będzie 

wykorzystywany sporadycznie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.24. Wał lewy. Przejazd w km 1+211 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowego w km 1+211 przebudowywanego wału na 

odcinku 2, wraz z jego połączeniem z droga gruntową na dz. nr 444 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi  

z nawierzchnią z betonu asfaltowego o szerokości ok. 2,5 m i średnim nachyleniu ok. 10 %. 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne przejazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 12%. Przebudowywany przejazd będzie miał nawierzchnię z drogowych 

płyt żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp przejazdu nie będzie przekraczało 

1:1,5 po stronie zawala oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie wykorzystywany przez służby 

eksploatacyjnie przebudowywanego wału oraz użytkowników okolicznych nieruchomości. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.25. Wał lewy. Przejazd w km 1+684 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowy w km 1+684 przebudowywanego wału Wisły 

na odcinku 2 wraz z jego połączeniem z ul. Truskawkową. 

Planowana inwestycja położona jest w całości na terenie miasta Krakowa. W opisanej 

wyżej lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi gruntowej o szerokości 

ok. 3,0 m i średnim nachyleniu ok. 9%. 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne przejazdu po stronie międzywala nie 

będzie przekraczało 12% a po stronie zawala – 15%. Przebudowywany przejazd będzie miał 

nawierzchnię z drogowych płyt żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych 

wielootworowych płyt żelbetowych o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp przejazdu 

nie będzie przekraczało 1:1,5 po stronie zawala oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie 

wykorzystywany przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału oraz użytkowników 

okolicznych nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.26. Wał lewy. Zjazd w km 2+040 

Przebudowa obejmuje zjazd z korony wału przeciwpowodziowego w km 2+040 

przebudowywanego wału wraz z jego połączeniem z drogą gruntową na dz. nr 446. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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Projektowany zjazd będzie miał jezdnię o szerokości 2,5m i pobocza po obu stronach 

o szerokości 0,25m. Pochylenie podłużne zjazdu na całej jego długości nie będzie 

przekraczało 15%. Projektowany zjazd będzie miał nawierzchnię z drogowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt żelbetowych  

o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp zjazdu nie będzie przekraczało 1:1,5. Zjazd 

będzie wykorzystywany sporadycznie przez służby eksploatacyjnie przebudowywanego wału. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

5.2.27. Wał lewy. Przejazd w km 2+094 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowy w km 2+094 przebudowywanego wału wraz z 

jego połączeniem z ul. Powojową. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi gruntowej o 

szerokości ok. 3,0 m i średnim nachyleniu ok. 9 % 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,75m. Pochylenie podłużne przejazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 12%. Przebudowywany przejazd będzie miał nawierzchnię z betonu 

asfaltowego. Nachylenie skarp przejazdu nie będzie przekraczało 1:1,5 po stronie zawala 

oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie wykorzystywany przez służby eksploatacyjnie 

przebudowywanego wału oraz użytkowników okolicznych nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S – 5 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W – 7 cm 

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 25 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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5.2.28. Wał lewy. Przejazd w km 2+784 

Przebudowa obejmuje przejazd wałowego w km 2+784 przebudowywanego wału 

wraz z jego połączeniem z ul. Kąkolową. 

W opisanej wyżej lokalizacji znajduje się przejazd wałowy w postaci drogi gruntowej  

o szerokości ok. 3,0 m i średnim nachyleniu ok. 8 %. 

Przebudowywany przejazd będzie miał jezdnię o szerokości 3,5m i pobocza po obu 

stronach o szerokości 0,75m. Pochylenie podłużne przejazdu na całej jego długości nie 

będzie przekraczało 12%. Przebudowywany przejazd będzie miał nawierzchnię z drogowych 

płyt żelbetowych o wymiarach 150x300x15 lub drogowych wielootworowych płyt 

żelbetowych o wymiarach 100x75x12cm. Nachylenie skarp przejazdu nie będzie przekraczało 

1:1,5 po stronie zawala oraz 1:2 w międzywalu. Przejazd będzie wykorzystywany przez służby 

eksploatacyjnie przebudowywanego wału oraz użytkowników okolicznych nieruchomości. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni przejazdu wałowego: 

• Płyta drogowa żelbetowa (150x300x15) lub płyta drogowa otworowa 
(100x175x12)  – 15 cm (12cm)  

• Kruszywo niesortowane z kamienia łamanego 0 – 31,5mm – 15 cm 

• Kruszywo łamane 0 – 63mm – 20 cm 

• Piasek drobny – 15 cm 

• Geowłóknina igłowana 
Pobocze z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm, gr. 15 cm. 

6. OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Na odcinku 3 w km wału od 2+900 do km 3+100 znajduje się Fort 50 a Lasówka, 

wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-973. Fort powstał w 1899 r na południowym 

brzegu rzeki Wisły i należał VII obszaru warownego Twierdzy Kraków. Ze względu na 

ograniczenia konserwatorskie zakres prac budowlanych, które będą się odbywały na terenie 

fortu ogranicza się jedynie do: 

• Wykonanie przesłony pionowej przez korpus wału w podłożu na głębokość  

6 m od podstawy wały. 

• Nadbudowa wału wg przekroju Typ III bez ingerencji w skarpy istniejących 

obwałowań i drzewostan. 

• Wykonanie dwóch zjazdów z korony wału w kierunku zawala w km 2+920  

i w km 3+128 



Dokończenie przebudowy wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 

• Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni 

• Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły 

• Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz 
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Korona wału w obrębie fortu nie będzie udostępniona dla ruchu rowerowego  

i pojazdów. Przejazd pojazdów inwestora w obrębię Fortu Lasówka nie będzie możliwy. 

Komunikacja będzie się odbywała ulicą Golikówka, która obiega fort od strony południowej  

i wschodniej. 

W międzywalu rzeki Wisły w obrębie prawostronnego obwałowania rzeki znajduje się 

historyczna kapliczka z 1723 roku, usytuowana na końcu ulicy Pod Wierzbami w km 7+066,6 

wału. Kapliczka znajduje się w międzywału (po drugiej stronie rzeki Wisły uchodzi rzeka 

Dłubnia). 

Kapliczka pierwotnie znajdowała się przy drodze prowadzącej do wsi Przewóz, która 

zgodnie z mapą z 1869 roku została odcięta przez wielką powódź z 1813 roku. Po tym okresie 

połączenie z przysiółkiem Zawodzie odbywało się promem co uwidoczniono na mapie z 1887 

roku. Na mapie z 1869 roku ukazano również wał przeciwpowodziowy prawostronny co 

oznacza że został on wykonany jeszcze przed budową bulwarów w centrum Krakowa.  

Od 150 lat kapliczka znajduje się u podstawy wału w obszarze bezpośredniego zagrożenia 

powodzią. Korona istniejącego obwałowania znajduje się na wysokości podstawy figury,  

co powoduje że przy wezbraniach statystycznie zdarzających się raz na 100 lat będzie ona 

zalewana. Zgodnie z opinią Miejskiego Konseratora Zabytków i uchwałą Rady Dzielnicy 

Podgórze (nr XXXVI/404/2016 z dnia 29.11.2016) o treści: 

„W związku z pismami przedsiębiorstwa SWECO sygn. HTK/AD/15008/3443/24/16  

z dnia 19.09.2016r.  i  mieszkańców  Osiedla  Przewóz  z  dnia  14.11.2016r.  z  załączonym  

przez  nich oświadczeniem   wraz   z   listą   podpisów,   Rada   Dzielnicy   XIII   Podgórze   

opiniuje   pozytywnie przedstawiony  przez  mieszkańców  wniosek  o  pozostawienie  

przedmiotowej  kapliczki  na  terenie pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, a brzegiem 

Wisły. Docelowa lokalizacja historycznej kapliczki winna być uzgodniona z właścicielami 

działek.” zgodnie z wolą mieszkańców dzielnicy Podgórze kapliczka pozostanie  

w międzywalu. Położenie jej ulegnie lekkiej korekcie tak, aby nie znajdowała się ona  

w korpusie wału. Teren wokół kapliczki zostanie lokalnie wyniesiony tak, aby umożliwić do 

niej dostęp nawet podczas lokalnych wezbrań zalewających międzywale. Na wysokości 

kapliczki po stronie odwodnej wału zostaną wykonane schody skarpowe umożliwiające 

zejście do międzywala i dostęp do kapliczki. 


