
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy ul. Płaszowskiej                           

w Krakowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przekładkami kolidującego 

uzbrojenia. 

 

2. Opis stanu istniejącego 

Ulica Płaszowska na odcinku przedmiotowego zamierzenia Inwestycyjnego (od ul. 

Saskiej do ul. Paproci), posiada jezdnię o szerokości zmiennej od 7,0, do 7,5m                         

z mieszanki  mineralno – bitumicznej. Istniejąca jezdnia posiada chodniki  w rejonie 

skrzyżowania z ul. Saską oraz skrzyżowania z ul. Paproci. W sąsiedztwie ulicy znajdują 

się budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej oraz pojedyncze budynki mieszkalne 

zabudowy jednorodzinnej. Występują zjazdy do przylegającej zabudowy. Przy 

skrzyżowaniu z ul. Saską zlokalizowany jest przystanek. W rejonie objętym 

opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, teletechnika, 

kanalizacja ogólnospławna, wodociąg, gazociąg.  

 

3. Opis stanu projektowanego 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie rozbudowy                                

ul. Płaszowskiej w Krakowie. 

Ul. Płaszowską zaprojektowano jako drogę publiczną klasy L, kategorii powiatowej, 

przyjęto prędkość projektową Vp=30km/h. Szerokość projektowanej jezdni wynosi od 

6,0m do 7,0m, 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=80m do R=700m. Na całej długości rozbudowywanego odcinka przewidziano chodnik 

obustronny z nawierzchni z kostki brukowej betonowej, koloru szarego. Projekt obejmuje 

wykonanie pełnowymiarowej zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową. Przy 

krawędzi zatoki zaprojektowano, na całej długości peronu przystankowego pas medialny 

o szerokości 0,6m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej integracyjnej  

z wypustkami. Na włączeniu ulicy Płaszowskiej do ul. Saskiej zaprojektowano 

wyłukowania o wartościach R=10m oraz R=16,0m. Ponadto w ramach zadania na wlocie 

z ul. Saską zaprojektowano śluzę rowerową wraz z pasem filtrującym oraz śluzę typ- 3 dla 

osób poruszających się wzdłuż ulicy Saskiej. Na skrzyżowaniu z ul. Paproci 
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zaprojektowano wyniesioną tarczę skrzyżowania o nawierzchni z kostki betonowej 

czerwonej typu Behaton o gr.8 cm. W rejonie skrzyżowań oraz przy projektowanych 

miejscach postojowych przewidziano lokalizację przejść dla pieszych. W rejonie przejść 

zastosowano nawierzchnie z kostki brukowej integracyjnej betonowej koloru czerwonego 

szerokości 0,6m oraz krawężnik betonowy 20/30cm z odkryciem 0cm.  

 

 


