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CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 
- Zlecenie Inwestora,
- Umowa na realizację inwestycji drogowej nr 109/ZIKiT/2016 z dnia 2016-09-07 zawarta
pomiędzy ZIKiT a Inwestorem,
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- Domiary uzupełniające w terenie,
- Projekt koncepcyjny pn."Budowa ul.  Nowa Sławka na odcinku od ul.  Kamieńskiego do
granicy miasta Krakowa", Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie Sp. z o.o.,  Inwestor -
Gmina Miejska Kraków, 2007r.
- Wizja w terenie,
-  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

- Właściwe wytyczne i normy branżowe.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem  inwestycji  jest  projekt  budowlany  rozbudowy  skrzyżowania  ulicy
Walerego Sławka i ulicy Puszkarskiej w Krakowie.

Inwestycja  obejmuje  korektę  geometrii  przedmiotowego  skrzyżowania,  zmianę
lokalizacji przystanków autobusowych wraz z budową zatok, budowę chodników i ścieżki
rowerowej, przebudowę miejsc postojowych przy zajezdni MPK.

3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na skrzyżowaniu ulic Walerego Sławka i Puszkarskiej.
W  stanie  istniejącym  ul.  Walerego  Sławka  posiada  nawierzchnię  bitumiczną  i  jezdnię
o  szerokości  ok.  10,50m.  Po  obu  stronach  ulicy  zlokalizowane  są  chodniki,  w  rejonie
skrzyżowania  z  ul.  Puszkarską  występują  również  przystanki  autobusowe.  Wjazd
na ul. Puszkarską, z wlotu południowego, odbywa się poprzez wydzielony pas do skrętu w
lewo.

Ulica  Puszkarska  w  rejonie  skrzyżowania  posiada  zasadniczą  szerokość  7,0m.
Na wlocie do ul. Sławka posiada ona 2 pasy - jeden do prawo i drugi do lewoskrętu. Wjazd
na ul. Puszkarską odbywa się poprzez wykonany przejazd w rejonie zajezdni autobusowej,  
o z uwagi na licznie parkujące tu samochody, stwarza znaczne zagrożenie bezpieczeństwa
ruchu. Po obu stronach ul. Puszkarskiej zlokalizowane są chodniki.

Przedmiotowe  ulice  posiadają  oświetlenie  uliczne,  W  rejonie  ulic  biegną  sieci
uzbrojenia terenu zarówno podziemne jak i nadziemne tj. elektroenergetyczne, teletechniczne,
wodociągowe, gazowe, cieplne i kanalizacyjne.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Zgodnie z zakresem zawartej umowy, rozbudową objęto odcinek ul. Walerego Sławka
o długości ok. 300m i  odcinek ul.  Puszkarskiej  o  długości  ok.  100m.  Zakres  ten  pozwala
wykonać  przebudowę  skrzyżowania  oraz  dowiązać  się  geometrycznie  i  wysokościowo
do  istniejącego  zagospodarowania.  Podczas  prac  projektowych,  oprócz  istniejącego



zagospodarowania,  brane  pod  uwagę  były  również  rozwiązania  projektowe  zawarte
w koncepcji  pn.  "Budowa ul.  Nowa Sławka na odcinku od ul.  Kamieńskiego do granicy
miasta  Krakowa", Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie Sp. z o.o.,  Inwestor -  Gmina
Miejska Kraków, 2007r.

Zgodnie z w/w koncepcją oraz warunkami określonymi przez Zarządcę  drogi (ZIKiT)
zaprojektowano  rozbudowę  skrzyżowania  uwzględniającą  wykonanie  pasów  dla  relacji
skrętnych,  budowę  wysp  azylu  na  każdym  wlocie  skrzyżowania,  budowę  zatok
autobusowych,  budowę  ścieżki  rowerowej  i  chodników.  Zaprojektowano  pasy  ruchu
o szerokości 3,25m.  Geometria skrzyżowania umożliwia przejazd pojazdom miarodajnym -
autobusom miejskim i  pojazdom typu TIR.  Zgodnie  z  koncepcją,  przebudowano również
odcinek  ul.  Puszkarskiej,  który  dotychczas  stanowił  wylot  ze  skrzyżowania.  Odcinek  ten
zamieniono na parking, który będzie obsługiwany wyłącznie od strony ul. Puszkarskiej.

Zaprojektowano również ścieżkę rowerową, która dowiązuje się do istniejącej ścieżki
na ul. Puszkarskiej. Na ul. Walerego Sławka ścieżka rowerowa zaczyna i kończy się w postaci
włączenia do jezdni.  Włączenie ruchu rowerowego w ruch ogólny zostanie zabezpieczone
poprzez  wykonanie  fragmentu  pasa  dla  rowerów  zabezpieczonego  wyspą.  W  kolejnych
etapach  budowy  ul.  Nowa  Sławka,  zgodnie  z  koncepcją,  ścieżka  rowerowa  będzie
rozbudowana i będzie miała swoją kontynuację wzdłuż projektowanej ulicy.

Szerokości  projektowanej  ścieżki  rowerowej  i  chodnika  założono nie  mniejsze  niż
2,0m,  zgodnie  z  planem  sytuacyjnym.  Szerokości  przejść  dla  pieszych  założono  4,0m
(jedynie  przejście  na  wlocie  ul.  Puszkarskiej,  zespolone  z  przejazdem rowerowym będzie
posiadało szerokość min. 3,50m), natomiast przejazdów rowerowych 3,0 m i 1,8m (przejazd
jednokierunkowy na wlocie ul. Puszkarskiej).

Na  zjazdach  na  których  jest  to  możliwe,  w  ciągu  ścieżki  rowerowej  i  chodnika
wyznaczono powierzchnie wyniesione na 10 cm. Skosy najazdowe należy wykonać 1:10.
Na przekroczeniach zjazdów należy zastosować ciągłość konstrukcji nawierzchni chodnika
oraz  ścieżki  rowerowej  (bez  poprzecznych  krawężników).  Za,  przed  i  na  zjazdach,  na
dojazdach do skrzyżowań oraz w miejscach przeplatania ruchu pieszego i rowerowego należy
przewidzieć wykonanie nawierzchni w kolorze czerwonym.

Z  uwagi  na  realizowaną  przez  Inwestora  inwestycję  niedrogową  zaprojektowano
również  dojścia  do  usług  zlokalizowanych  w  projektowanych  budynkach.  Na  etapie
rozbudowy skrzyżowania zostaną one dowiązane do terenu na granicy projektowanego pasa
drogowego.  

W  rejonie  elementów  istniejącego  zagospodarowania  (słupy,  drzewa,  ogrodzenia,
bariery,  reklamy,  budynki,  schody  itp.)  należy  dążyć  do  zachowania  skrajni  rowerowej
szerokości min. 0,5 m.

Nawierzchnię  ścieżki  rowerowej  oraz  ciągu  pieszo-rowerowego należy  wykonać  z
betonu  asfaltowego  wbudowanego  mechanicznie,  natomiast  chodnika  z  kostki  betonowej
bezfazowej. Rozdzielenie ścieżki rowerowej z chodnikiem należy wykonać dwoma rzędami
kostki typu Holland koloru czerwonego.

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



Podbudowy  oraz  technologie  wykonania  nawierzchni  określone  zostaną  z  etapie
projektu budowlanego.

Pochylenie poprzeczne projektowanych ciągów komunikacyjnych założono równe 1%
i 2 %, zgodnie z  rys.  nr D-02 Przekroje typowe. Na dojazdach do skrzyżowań, zjazdów,
przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, pochylenie poprzeczne należy dostosować do
pochylenia  istniejących  jezdni.  Zasadnicze  odkrycie  krawężników  założono  12  cm.  Na
przejścia  dla  pieszych  i  przejazdach  rowerowych  należy  wykonać  obniżone  krawężniki
o odkryciu 0 cm.

Kolidujące sieci uzbrojenia terenu należy przebudować poza obszar kolizji zgodnie z
warunkami wydanymi przez zarządców sieci.

5.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE  SŁUŻĄCE  DOSTOSOWANIU
INFRASTRUKTURY  DROGOWEJ  DO  POTRZEB  OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W  rejonie  przejść  dla  pieszych  oraz  na  długości  linii  zatrzymań  na  peronach
przystankowych, należy wykonać pasy informacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących
z kostki betonowej z wypustkami w kolorze kontrastowym. Kostkę należy układać w taki
sposób, aby wskazywała kierunek przejścia dla pieszych. Szerokości pasów informacyjnych
założono 0,80 m w rejonie przejść dla pieszych oraz 0,60 m na peronach przystankowych.


