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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:
 wytyczne Inwestora
 wytyczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 opinia do koncepcji znak: IU.461.1.825.2018 (2)
 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 skorygowana koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu
wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białucha w Krakowie spełniająca wymogi
stawiane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na odcinku
ujściowym  Białuchy,  w  cofce  Wisły,  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  nie
wyraża  zgody  na  inwestycje  ograniczające  przekrój  ujściowy  Białuchy.  W  związku  z
powyższym przewidziano następujące zmiany w stosunku do poprzedniej wersji  koncepcji
(opinia z dnia 11.10.2018 r. znak: IU.461.1.825.2018 (2):

 minimalizacja rozwiązań polegających na budowie nasypów,
 spód konstrukcji kładki nad Białuchą ponad koroną wałów przeciwpowodziowych,
 rezygnacja  z  obiektów,  które  nie  są  niezbędne  do  prawidłowego  funkcjonowania

kładki.

3. Opis stanu istniejącego

Na koronie wału przeciwpowodziowego po północnej stronie ujścia rzeki Białuchy do rzeki
wykonana  została  w 2016  r.  ścieżka rowerowa  o  nawierzchni  asfaltowej.  Po południowej
ujścia  zlokalizowane są ciągi  piesze oraz rowerowe o nawierzchniach z płyt chodnikowych
oraz asfaltowych. Szerokości ciągów pieszych i rowerowych są zmienne i wynoszą głównie od
2,0 do 3,0 m.
Ciągłość ruchu rowerowego po wałach przeciwpowodzionych nie jest zachowana w rejonie
rzeki Białucha z uwagi na znaczna różnicę wysokości (ok. 4,0 m) pomiędzy poziomem korony
wału a jezdnią al. Pokoju (wynikającą z konieczności zachowania pionowej skrajni kolejowej
dla pobliskich torów kolejowych).
Teren pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi porośnięty jest zielenią wysoką. Alejki piesze i
rowerowe  po  południowej  stronie  ujścia  posiadają  oświetlenie.  Wody  opadowe
odprowadzane są powierzchniowo na przyległy teren zielony.



W rejonie inwestycji zlokalizowane są sieci gazowe, kanalizacyjne, elektryczne, wodociągowe,
cieplne.

4. Opis rozwiązań projektowych

Głównym  założeniem  przedmiotowej  inwestycji  jest  zapewnienie  ciągłości  ruchu
rowerowego po wałach przeciwpowodziowych w rejonie ujścia rzeki Białuchy do rzeki Wisły.
Z  uwagi  na  znaczną różnicę  wysokości  pomiędzy  koroną  wału  przecipowodziowego a  al.
Pokoju  (ok.  4  m)  oraz  ograniczone  warunki  terenowe,  nie  ma możliwości  wprowadzenia
ruchu  rowerowego  z  wałów  w  kierunku  al.  Pokoju.  W  związku  z  powyższym  zgodnie  z
zamówieniem  przewidziano  wykonanie  kładki  pieszo-rowerowej  przez  rzekę  Białucha.
Lokalizacja kładki została uwarunkowana następującymi czynnikami:

 wytyczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 połączenie z ciągami pieszymi i rowerowymi,
 możliwie mała kolizja z istniejącą zielenią wysoką,
 możliwie mała kolizja z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na odcinku
ujściowym  Białuchy,  w  cofce  Wisły,  zgodnie  z  wytycznymi  Państwowego  Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie przewidziano następujące rozwiązania:

 wykonanie  spodu  konstrukcji  kładki  nad  Białuchą  ponad  koroną  wałów
przeciwpowodziowych, co powoduje konieczność nadsypania wałów,

 minimalizację wykonywania dodatkowych nasypów ograniczających przekrój ujściowy
Białuchy,  co  powoduje  konieczność  wykonania  obiektów  mostowych  dla  całej
planowanej  infrastruktury  pieszo-rowerowej  zlokalizowanej  ponad  przyległym
terenem,

 rezygnacja  z  obiektów,  które  nie  są  niezbędne  do  prawidłowego  funkcjonowania
kładki, a powodują ograniczenie przekroju ujściowego rzeki, co skutkuje rezygnacją z
wyznaczania miejsca zbiórek w rejonie planowanej kładki (wiata dla rowerzystów oraz
ławki).

Obiekt należy projektować na obciążenie  tłumem pieszych wg „PN-S-10030:1985. Obiekty
mostowe.  Obciążenia”,  oraz  dodatkowo na  klasę  E  obciążenia  pojazdem  S  wg  tej  samej
normy.
Projektuje się budowę kładki pieszo-rowerowej posadowionej na mikropalach iniekcyjnych,
usytuowanej poprzecznie oraz wzdłuż koryta rzeki. Szerokość użytkowa kładki wynosi 5,0 m.
Zabezpieczenie  ruchu  pieszych  i  rowerzystów  stanowić  będą  balustrady  o  kształcie
eliptycznym wysokości  1,4 m.  Konstrukcję  kładki  założono żelbetową wraz  z poprzecznicą
żelbetową. Pomost zakłada się z nawierzchni na bazie żywic z posypką z piasku kwarcowego
wykonanej na płycie żelbetowej.
Koryto cieku pod kładką pozostawia się w stanie naturalnym, nieumocnione.
Odwodnienie  płyty  pomostu  założono  poprzez  system  odwodnieniowy,  który  składać  się
będzie z następujących elementów:

 spadki podłużne i poprzeczne płyty pomostu
 wpusty mostowe
 kolektor odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane będą za pośrednictwem projektowanego odcinka kanalizacji
deszczowej z wylotem do rzeki Białucha.

W związku z budową kładki ponad koroną wału przeciwpowodziowego oraz powstałą różnicą
pomiędzy teren istniejącym ok. 4,0 m,  konieczne jest wykonanie odcinków ciągów pieszych i



rowerowych  po  południowej  stronie  ujścia  rzeki  Białucha  do  Wisły  umożliwiających
prawidłową komunikację pieszo-rowerową. 
Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej kształtowano w taki sposób aby nie przekraczało 5%.

Dla  projektowanych  ciągów  pieszych  i  rowerowych  oraz  kładki  pieszo-rowerowej
przewidziano wykonanie sieci oświetlenia, kolidujące latarnie zostaną przebudowane poza
zakres kolizji. Oświetlenie realizowane będzie jako rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej
zasilanej z PZ1133. Projekt budowlano-wykonawczy sieci oświetleniowej należy opracować w
oparciu o następujące wytyczne:

 słupy stalowe ocynkowane zgodne z wymogami ZDMK,
 oprawy LED wyposażone w sterownik  lokalny  zgodny  z  systemem  stosowanym w

ZDMK, moc opraw dobrana do projektowanego zagospodarowania,
 kabel YKXS 5x16mm2, na całej długości układany w rurach osłonowych,
 zasilanie  z  najbliższego  słupa  zasilanego  z  PZ1133,  jednakże  w  przypadku  braku

spełnienia  uwarunkowań  technicznych  (wynikających  z  obliczeń),  należy
zaprojektować  nowy  PZ  z  systemem  sterowania  i  monitoringu  sieci  zgodnym  z
istniejącym w ZDMK,

 sterowniki lokalne opraw i szafy zintegrować z systemem ZDMK.
W  ramach  inwestycji  przewiduje  się  wykonanie  iluminacji  projektowanej  kładki  pieszo-
rowerowej  nad  rz.  Białucha.  Na  etapie  realizacji  projektu  budowlano-wykonawczego  dla
iluminacji  kładki  należy  zaprojektować  oprawy  ze  źródłami  światła  typu  „LED  RGBW”
mającymi  możliwość  uzyskania  wielu  grup  sterowania,  zmiany  kolorów  i  efektów  w
poszczególnych  szafach  (należy  zaprojektować  kilkanaście  stref  oświetlenia  zarządzanych
niezależnie).  Użytkownik  systemu  powinien  mieć  możliwość  zaprogramowania  pokazu
świetlnego,  który  będzie  uruchaminy  automatycznie  zgodnie  z  zaprogramowanym
kalendarzem. System musi mieć możliwość zdalnego zaprogramowania pokazu świetlnego
poprzez sieć internetową. Komunikacja użytkownika z systemem sterowania iluminacją ma
odbywać  się  zdalnie  przez  stronę  internetową  www.*. Sterownik  iluminacji  ma  być
wyposażony w kartę sim z dostępem do internetu. System sterowania oraz iluminacja ma być
automatycznie uruchamiana po podaniu napięcia  zasilającego z istniejącego,  niezależnego
obwodu zaprojektowanej szafy sterowniczej.

Zieleń wysoka kolidująca z projektowanym układem komunikacyjnym zostanie usunięta. 

5. Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia ścieżki rowerowej na terenie
 Warstwa ścieralna z betonu asf. wbudowanego mechanicznie gr. 5cm
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 gr. min. 30cm
 Podłoże  gruntowe  sprowadzone  do  grupy  nośności  G1  o  wtórnym  module

sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is=1,0 z równoczesnym
zapewnieniem warunku mrozoodporności np.: poprzez stabilizacje gruntu spoiwem
hydraulicznym

Nawierzchnia chodnika na terenie
 Płyty chodnikowe 50/50/7
 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 gr. min. 30cm



 Podłoże  gruntowe  sprowadzone  do  grupy  nośności  G1  o  wtórnym  module
sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is=1,0 z równoczesnym
zapewnieniem warunku mrozoodporności np.: poprzez stabilizacje gruntu spoiwem
hydraulicznym

Obrzeża betonowe 8/30 należy wykonać na ławie betonowej C12/15 z oporem.


