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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:
 wytyczne Inwestora
 podkład mapowy w skali 1:500
 wizja i pomiary uzupełniające w terenie
 Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznych  z późn. zm.
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.

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

 Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa
 załącznik  nr  3  do  Standardów  wykonawczych  jakim  powinna  odpowiadać

infrastruktura rowerowa na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 właściwe wytyczne i normy branżowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. Kijowskiej na
odcinku od ul.  Lea do ul.  Mazowieckiej oraz przejazdu rowerowego z ul.  Wrocławskiej na
wprost  do Fortów Kleparz  w ramach  zadania  „Łączymy parki  Krakowa –  I,  IV,  V  i  VII  do
Ojcowa”.

Zakres  opracowania  obejmuje  propozycję  wyznaczenia  infrastruktury  rowerowej  i  pieszej
przy uwzględnieniu warunków terenowych.

3. Opis stanu istniejącego

Al.  Kijowska  posiada  jednojezdniową  dwukierunkową  jezdnie  o  nawierzchni  bitumicznej.
Aleja  posiada  po  jednym  pasie  ruchu  w  każdym  kierunku,  a  w  rejonie  skrzyżowań
wyznaczone  są  dodatkowe  pasy  ruchu  dla  relacji  skrętnych.  Ruch  na  skrzyżowaniach  al.
Kijowskiej z ul. J. Lea, ul. Królewską oraz ul. Kazimierza Wielkiego kierowany jest za pomocą
sygnalizacji świetlnej.
Po obu stronach ulicy wyznaczone są ciągi piesze oddzielone od jezdni na przeważającym
odcinku  pasem  zieleni  lub  zatoką  postojową.  Chodniki  posiadają  nawierzchnie  z  płytek
chodnikowych,  kostki  betonowej  oraz  asfaltowe o zróżnicowanym stanie  technicznym.  W
rejonie skrzyżowań al. Kijowskiej z ulicami Lea, Królewską, Kazimierza Wielkiego, Zakątek i
Mazowiecką  oraz  w  ciągu  Młynówki  Królewskiej  wyznaczone  są  przejścia  dla  pieszych
poprzecznie do jezdni.
Po wschodniej stronie al. Kijowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do
skrzyżowania z ul. Mazowiecką wyznaczone są zatoki postojowe.
W  ciągu  al.  Kijowskiej  odbywa  się  ruch  komunikacji  autobusowej  oraz  wyznaczone  są
przystanki  autobusowe.  Dodatkowo  w  krzyżującej  się  ul.  Królewskiej  biegnie  linia
tramwajowa.
Obsługa komunikacyjna terenów przyległych do przedmiotowej ulicy odbywa się za pomocą
skrzyżowań i zjazdów posiadających nawierzchnie asfaltowe, oraz z kostki betonowej.



Ul.  Wrocławska  oraz  ul.  Prądnicka  posiadają  jednojezdniowe  dwukierunkowe  jezdnie
o nawierzchniach bitumicznych. Ulice posiadają po jednym pasie ruchu w każdym kierunku,
a w rejonie skrzyżowania tych ulic wyznaczone są dodatkowe pasy ruchu dla relacji skrętnych.
Wzdłuż ulic biegną obustronne chodniki o nawierzchniach z płytek chodnikowych oraz kostki
betonowej. W rejonie skrzyżowania wyznaczone są przejścia dla pieszych.
Przy  skrzyżowaniu  zlokalizowana  jest  pętla  autobusowa  (również  dla  przewoźników
prywatnych).

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

4. Opis rozwiązań projektowych

Zgodnie z zamówieniem oraz wstępnymi ustaleniami z Zespołem ds. rowerowych, przyjęto
wariantowe rozwiązania infrastruktury rowerowej dla:

 odcinka al. Kijowskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. J. Lea a ul. Kazimierza Wielkiego
- wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej po wschodniej stronie alei.

 odcinka  pomiędzy  skrzyżowaniami  al.  Kijowskiej  z  ul.  Kazimierza  Wielkiego  i  ul.
Mazowiecką:

o wariant 1 - wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej po zachodniej stronie
al. Kijowskiej,

o wariant 2 - wyznaczenie w jezdni jednokierunkowych pasów rowerowych,
 na przejeździe z ul. Wrocławskiej na wprost do Fortów Kleparz:

o wariant  1  -  budowa  odcinków  infrastruktury  rowerowej  oraz  wyznaczenie
przejazdów rowerowych przez ul. Wrocławską oraz ul. Prądnicką,

o wariant  2  -  zmiana  oznakowania  umożliwiająca  przejazd  na  wprost  z  ul.
Wrocławskiej na teren pętli autobusowej.

Wzdłuż al. Kijowskiej, na początkowym odcinku opracowania tj. od skrzyżowania z ul. Lea do
końca  działki  nr  237/4  założono  wykonanie  wydzielonej  ścieżki  rowerowej  w  zieleńcu,
w  nawiązaniu  do  istniejącego  chodnika  na  działce  nr  237/4.  Na  dalszym  odcinku  tj.  do
skrzyżowania  z  ul.  Królewską  projektowaną  ścieżkę  rowerową  wyznaczono  w  części
istniejącego chodnika. Szerokość ścieżki rowerowej przyjęto równą 2,0 m. Istniejący chodnik
od działki nr 237/4 do skrzyżowania z ul. Królewską, z uwagi na zły stan techniczny założono
do przebudowy. Szerokość chodnika założono równą 2,5 m.
Na  odcinku  od ul.  Królewskiej  do  istniejącego parkingu  przed budynkiem  usługowym na
działce nr 117/4, założono wykonanie w istniejącym chodniku, wydzielonej ścieżki rowerowej
o szerokości 2,0 m. Przez istniejący parking, z uwagi na ograniczenia terenowe założono, że
ruch  rowerowy  odbywał  się  będzie  w  ruchu  ogólnym  po  jezdniach  manewrowych,  dla
rowerzystów poruszających się w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego wyznaczono kontrapas
rowerowy o szerokości 1,5 m.
Na odcinku od parkingu do skrzyżowania  z ul.  Kazimierza Wielkiego,  założono wykonanie
wydzielonej ścieżki rowerowej w zieleńcu, w dowiązaniu do istniejącego chodnika. Szerokość
ścieżki założono równą 3,0 m.

Na odcinku o skrzyżowania  z ul.  Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul.  Mazowiecką,
przyjęto rozwiązania wariantowe dla poprowadzenia ścieżki rowerowej:
Wariant 1.
Wykonanie  wydzielonej  ścieżki  rowerowej  po  zachodniej  stronie  al.  Kijowskiej  w  części



istniejącego chodnika. Szerokość ścieżki założono 2,0 m, natomiast chodnika 1,5 m - z uwagi
na minimalizację kolizji z istniejącą zielenią wysoką.
Wariant 2.
Wyznaczenie w wzdłuż krawędzi jezdni jednokierunkowych pasów rowerowych szerokości 1,5
m, dla ruchu pojazdów pozostanie 6,0 m szerokości jezdni al. Kijowskiej. W celu zapewnienia
ciągłości  ruchu  rowerowego  założono  połączenie  projektowanych  pasów  rowerowych
z  istniejącą  ścieżką  rowerową  w  rejonie  ul.  Kazimierza  Wielkiego,  poprzez  wykonanie
odcinków  wydzielonych  jednokierunkowych  ścieżek  rowerowych  szerokości  1,5  m  oraz
przejazdów rowerowych przez skrzyżowanie al. Kijowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego.
Wzdłuż  wschodniej  krawędzi  jezdni  al.  Kijowskiej  wyznaczone  są  zatoki  postojowe  do
parkowania równoległego, niemniej oznakowanie wskazuje na parkowanie skośne częściowo
na chodniku. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji pojazdów cofających z zatoki postojowej
z  rowerzystami  jadącymi  po  wyznaczonym  dla  nich  pasie,  należy  na  etapie  projektu
budowlanego,  wprowadzić  korektę  oznakowania  sposobu  parkowania  na  parkowanie
równoległe.
W ramach rozwiązań wariantowych poddano analizie również wykonanie wydzielonej ścieżki
rowerowej  po  wschodniej  stronie  al.  Kijowskiej.  Jednakże  z  uwagi  na  istniejące  zatoki
postojowe oraz sposób parkowania (skośny), szerokość dostępnego terenu nie pozwala na
wykonanie infrastruktury rowerowej i pieszej.

Istniejącą zatokę autobusową w rejonie skrzyżowania al. Kijowskiej z ul. Mazowiecką, z uwagi
na  nienormatywne  parametry  (m.in.  szerokość  średnio  1  m),  założono  do  przebudowy.
Przebudowa  zatoki  jest  konieczna  zwłaszcza  dla  wariantu  2,  gdyż  zatrzymujący  się  na
istniejącym  przystanku  autobus  zajmowałby  całą  szerokość  wyznaczonego  pasa  dla
rowerzystów.

Infrastrukturę rowerową zaprojektowano w dowiązaniu do odrębnych opracowań:
 Budowa ścieżki  rowerowej  na  odcinku  od  ul.  Czarnowiejskiej  do  ul.  J.  Lea  wraz  z

przebudową chodnika i budową miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną;
 Przebudowa  ciągu  ulic  Królewska,  Podchorążych,  Bronowicka  w  Krakowie  wraz  z

przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem
i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Zgodnie  z  zamówieniem  przewidziano  wprowadzenie  możliwości  przejazdu  rowerzystom
jadącym z ul. Wrocławskiej w kierunku Fortów Kleparz w dwóch wariantach:
Wariant 1.
Sprowadzenie  rowerzystów jadących w ruchu ogólnym w ul.  Wrocławskiej  na  wydzieloną
ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m, a następnie poprzez zaprojektowane przejazdy rowerowe
przy istniejących przejściach dla pieszych przez ul. Wrocławską i ul.  Prądnik na teren pętli
autobusowej.
Wariant 2.
Wprowadzenie korekty oznakowania  pionowego i  poziomego umożliwiającego przejazd na
wprost  z  ul.  Wrocławskiej  na  teren  pętli  autobusowej.  Szerokości  przejazdów  przez
powierzchnie wyłączone z ruchu założono równe 1,5 m.

W celu ułatwienia wjazdu rowerzystom z jezdni pętli autobusowej na alejki w rejonie Fortu,
założono  wykonanie  obniżonego  krawężnika  oraz  wykonanie  odcinka  ciągu  pieszo-
rowerowego szerokości 3,0 m.



Z uwagi na to, że na przeważającym odcinku wzdłuż al.  Kijowskiej ścieżka rowerowa bądź
chodnik przebiega bezpośrednio przy granicy działki drogowej, na istniejących zjazdach nie
zakładano wykonywania  powierzchni  wyniesionych w ciągu chodnika  i  ścieżki  rowerowej.
Wykonanie  powierzchni  wyniesionych  powodowałoby  ingerencję  (skosami  najazdowymi)
w działki  prywatne lub odgięcia  ścieżki  rowerowej w rejonie  zjazdów i  dodatkowe kolizje
z istniejącą zielenią wysoką o sporych rozmiarach. Niemniej w celu podkreślenia przecięcia
ciągów pieszych i rowerowych przez zjazd, założono wykonanie nawierzchni analogicznej jak
poza zjazdami tj. w ciągu chodnika z kostki betonowej, natomiast w ciągu ścieżki rowerowej
z betonu asfaltowego. Na przekroczeniach zjazdów założono 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.

W rejonie  elementów istniejącego zagospodarowania  (słupy,  drzewa, ogrodzenia,  bariery,
reklamy,  budynki,  schody,  wiaty  przystankowe  itp.)  należy  dążyć  do  zachowania  skrajni
rowerowej szerokości min. 0,5 m.
W  rejonie  wiat  przystankowych,  założono  wykonanie  po  obu  stronach  wiat  barier  U-12
(bezpośrednio  przy  wiacie)  oraz  barierosiedzisk,  zabezpieczających  przed  wchodzeniem
pieszych bezpośrednio zza wiaty na ścieżkę rowerową.

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. Rozdzielenie ciągów nie będzie wliczone w szerokość zarówno
chodnika jak i ścieżki rowerowej.

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 2 %. 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.


