
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ul. Fatimskiej                           

w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego 

uzbrojenia. 

 

2. Opis stanu istniejącego 

Ulica Fatimska na odcinku przedmiotowego zamierzenia Inwestycyjnego (od budynku nr 

10 do skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską), posiada jezdnię o szerokości zmiennej od 5,6m 

do 6,9m z mieszanki  mineralno – bitumicznej. Na odcinku ok 60m od początku 

opracowania występuje chodnik prawostronny, który jest w bardzo złym stanie. Następnie 

od skrzyżowania z ul. Szybką do budynku 4a, jezdnia nie posiada chodnika ani 

uregulowanych poboczy.  Od budynku 4a do skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską jezdnia 

posiada chodnik lewostronny, którego stan jest dobry. W sąsiedztwie ulicy znajdują się 

budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej oraz budynki mieszkalne zabudowy 

jednorodzinnej. Występują zjazdy do przylegającej zabudowy. W rejonie objętym 

opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja ogólnospławna, wodociąg, gazociąg oraz napowietrzna sieć 

teletechniczna oraz elektroenergetyczna. 

 

3. Opis stanu projektowanego 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie przebudowy                                

ul. Fatimskiej w Krakowie. 

Ul. Fatimską zaprojektowano jako drogę klasy L, kategorii gminnej, przyjęto prędkość 

projektową Vp=30km/h. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 5,5m, nawierzchnia 

wykonana zostanie z mieszanki mineralno – bitumicznej. Jezdnię obramowano 

krawężnikiem betonowym 20/30cm na ławie z betonu C16/20 z odkryciem 12cm wraz ze 

ściekiem z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu Holland gr. 8cm. Załamania 

osi jezdni wyokrąglono łukami o promieniach w zakresie od R=200m do R=500m. Od 

początku opracowania do budynku 4a przewidziano wykonanie chodnika obustronnego  

o szerokości 2,0m. Od budynku 4a do zakresu opracowania rozbudowy  

ul. Kocmyrzowskiej planuje się wykonanie 1,5m chodnika prawostronnego oraz 

pozostawienie lewostronnego chodnika istniejącego. Chodniki posiadać będą 

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, koloru szarego. Na skrzyżowaniu z ul. 

Szybką zaprojektowano wyłukowania o promieniach R=6,0m. W rejonie skrzyżowania 
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przewidziano wykonanie przejścia dla pieszych, uwzględniając obniżenie krawężników 

wraz z zastosowaniem nawierzchni integracyjnej. Przy skrzyżowaniu z ul. 

Kocmyrzowską stan projektowany nawiązano do odrębnie projektowanej inwestycji pn. 

„Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, wykonanej przez WYG International SP. z o. o. 


