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II. Część rysunkowa: 
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 I Część opisowa 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa ul. Maciejkowej w Krakowie. 

Rozbudowa ma zapewnić nadanie normatywnych parametrów odpowiadających ulicy 

klasy D. 

 

2. Podstawa opracowania 

- ustalenia z Inwestorem,  

- wizja lokalna w terenie, 

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (z późn. zm.), 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

16.06.2014 r.), 

 

3. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt branży drogowej (etap – koncepcja 

rozwiązań geometrycznych) dla zamierzenia rozbudowy ul. Maciejkowej w Krakowie. 

 

4. Kolejność realizacji obiektów 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna przebiegać zgodnie ze sztuką 

budowlaną, dlatego w pierwszej kolejności zostaną wykonane prace w zakresie kontroli 

usytuowania występujących urządzeń podziemnych. Następnie zostaną zrealizowane 

roboty dotyczące przebudowy kolidującego uzbrojenia. W dalszym etapie zostaną 

wykonane roboty w zakresie budowy odwodnienia. Następnie zostaną zrealizowane prace 

w zakresie robót ziemnych. Po wykonaniu w/w robót Wykonawca przystąpi do prac 

w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów. 
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5. Opis stanu istniejącego 

Ulica Maciejkowa jest drogą publiczną kategorii gminnej (klasa D). Jej początek to 

skrzyżowanie z ul. Łokietka, natomiast koniec zlokalizowany jest przy ul. Azaliowej.  

Ul. Maciejkowa wraz z jej przedłużeniem, tj. ul. Azaliową stanowią drogę bez przejazdu – 

obsługa mieszkańców. Wzdłuż ulicy zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna, przy 

czym występują odcinki, gdzie po jednej stronie występuje teren zielony. 

Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 3,30 – 4,50m. Brak chodników, 

przy czym w rejonie kościoła występuje wybrukowany plac oddzielony od jezdni 

obniżonym krawężnikiem betonowym.  

Na odcinku od 51/2 występuje rów prawostronny. W rejonie kościoła występuje pod 

jezdnią przepust drogowy, stanowiący ciąg istniejącego cieku melioracyjnego. 

Wzdłuż ulicy występuje oświetlenie uliczne, przy czym na odcinku od kościoła do  

ul. Azaliowej jest to nowe oświetlenie z oprawami LED, natomiast na odcinku od  

ul. Łokietka do kościoła występują oprawy na słupach Tauron. 

Ruch rowerowy odbywa się w ruchu ogólnym. 

 

6. Opis stanu projektowanego 

6.1. Parametry oraz klasa i kategoria projektowanej drogi 

- klasa – D, 

- kategoria – gminna, 

- prędkość projektowa – 30km/h, 

- teren zabudowany. 

 

6.2. Analiza powiązania ul. Maciejkowej z innymi drogami publicznymi oraz 

rozwiązania komunikacyjne 

Ul. Maciejkowa jako droga publiczna kategorii gminnej stanowi drogę obsługującą 

przyległy teren, posiadając połączenie z ul. Łokietka (droga kategorii powiatowej,  

klasa Z). Połączenie obu ulic realizowane jest poprzez skrzyżowanie jednopoziomowe. 

Projektowana rozbudowa odcinka ul. Maciejkowej nie zmieni systemu połączeń dróg 

publicznych. Jedynie w związku z projektowanym poszerzeniem jezdni i projektowanym 

chodnikiem zmieni się sam sposób powiązania ul. Maciejkowej z ul. Łokietka (korekta 

geometrii wlotu). Na końcu zakresu robót (przy ul. Azaliowej – droga wewnętrzna) 

rozbudowywany układ nawiązywać się będzie do stanu istniejącego ul. Azaliowej. 
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6.3. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 

Istniejący obszar, na którym zaplanowano inwestycję stanowi teren zagospodarowany 

poprzez jezdnię ul. Maciejkowej, pobocza, rowy oraz przyległe, ogrodzone posesje.  

Zmiana w infrastrukturze będzie polegała na poszerzeniu jezdni i wykonaniu chodników. 

Odwodnienie terenu, realizowane będzie poprzez projektowaną kanalizacje deszczową.   

 

6.4. Roboty drogowe – sytuacja 

Dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej, zaprojektowano (zgodnie  

z wydanymi warunkami) jezdnię o szerokości 5,00m (poszerzenie istniejącej jezdni) oraz, 

obustronne chodniki o szerokości minimum 2,00m, przy czym na odcinku od ul. Łokietka 

do kościoła, z uwagi na brak miejsca, zaprojektowano chodnik jednostronny. Na odcinku 

jednostronnego chodnika konieczne będzie przesunięcie ogrodzenia działki nr 137/3. 

Na wlocie skrzyżowania z ul. Łokietka, oprócz poszerzenia jezdni do 5,0m, przewidziano 

korektę łuków do R=6,0m. Ponadto dla zapewnienia przejezdności na ostrym łuku  

w rejonie działki 157/15 przewidziano dodatkowe poszerzenia jezdni. Dla tak 

zaprojektowanego układu sprawdzono przejezdność. 

Zgodnie z postulatami wynikającymi z konsultacji społecznych, zaprojektowano w rejonie 

kościoła zatokę postojową z parkowaniem równoległym. 

Ruch rowerowy odbywać się będzie w ruchu ogólnym. 

Chodniki oddzielone będą od jezdni krawężnikiem betonowym 20/30 na ławie betonowej 

z betonu C16/20 wraz ze ściekiem z 2 rzędów kostki betonowej - odkrycie krawężnika 

12cm. Na zjazdach przewiduje się odkrycie krawężnika 4cm, natomiast na zatoce  

i przejściach  - 2cm. Ponadto w rejonie przejść zastosowane zostaną pasy z kostki 

integracyjnej. 

Z uwagi na poszerzenie jedni, przewiduje się również przebudowę istniejącego przepustu 

drogowego. 

W związku z budową chodników, przewidziano zabudowę istniejących odcinków rowów, 

które zastąpione zostaną przez projektowaną kanalizację deszczową. 

W pasie drogowym przewidziano również rezerwę terenu (jeden pas jezdni) pod 

projektowaną niezależnie kanalizację sanitarną (koordynacja prac projektowych z firmą 

EKO-PBH). 

Oświetlenie uliczne zostanie przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi. 

Konieczne będzie przestawienie istniejących latarni. 
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6.5. Roboty drogowe - niweleta 

Z uwagi na konieczność utrzymania istniejących powiązań wysokościowych 

z ul. Łokietka oraz istniejącymi zjazdami, niweletę drogi przewiduje się prowadzić tak, 

aby maksymalnie utrzymać istniejące rozwiązanie wysokościowe, przy jednoczesnym 

wyrównaniu i złagodzeniu spadków i łuków pionowych.  

 

6.6. Roboty drogowe – konstrukcja 

Na etapie koncepcyjnym przyjęto następujące typy nawierzchni dla poszczególnych 

powierzchni komunikacyjnych: 

• jezdnia – beton asfaltowy 

• chodniki – kostka betonowa szara 

• zatoka postojowa – kostka betonowa grafitowa (linie segregacyjne z kostki szarej) 

• zjazdy – kostka betonowa czerwona. 

Szczegóły dotyczące podbudowy i wzmocnienia podłoża określone zostaną w projekcie 

budowlanym. 

 

6.7. Kolizje 

Projektowana inwestycja w zakresie rozbudowy drogi koliduje z istniejącym uzbrojeniem 

terenu i konieczne będzie wykonanie odpowiednich przebudów i zabezpieczeń zgodnie 

z wydanymi warunkami Zarządców sieci. Projekty przebudów i zabezpieczeń sieci 

stanowić będą odrębne opracowania branżowe. W obrębie przebiegu uzbrojenia wykopy 

prowadzić ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych i upoważnionych. W ramach 

inwestycji należy wykonać wysokościową regulację istniejących włazów studni 

rewizyjnych oraz zasuw. Wszelkie prace ziemne w pobliżu uzbrojenia należy wykonywać 

ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb 

poszczególnych operatorów, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót 

zanikowych. Ponadto przedmiotowa inwestycja zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną 

koliduje z istniejącą zielenią. 
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7. Zestawienie powierzchni 

- Jezdnia z betonu asfaltowego:    2195 m2 

- Chodniki z kostki betonowej:   1375 m2 

- Zjazdy z kostki betonowej czerwonej:     345 m2 

- Zatoka postojowa z kostki grafitowej:      156 m2 

 

Razem:                4071 m2 

 

 


