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1. Podstawa opracowania 
1.1 Zlecenie od Zamawiającego t.j: 

F.R.B. INTER-BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Rozrywka 24/55 

31-419 Kraków 

1.2 Aneks nr 2 do umowy nr 879/ZIKiT/2009 o realizację dróg publicznych zawarty w Krakowie w dniu 29.10.2018 r. 

pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu (obecnie ZDMK) a Zamawiającym 

1.3 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

1.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

1.5 Pozytywna opinia koncepcji branży drogowej wydana przez ZDMK pismem znak IU.461.1.22.2019(2) z dnia 

02.10.2019 r. 

1.6 Pozytywna opinia koncepcji branży drogowej wydana przez ZTP (audyt rowerowy) pismem znak TA.63.2.41.2019 

z dnia 02.04.2019 r. 

1.7 Wizja w terenie. 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest spełnienie warunków Aneksu nr 2 do umowy nr 879/ZIKiT/2009 o realizację 

dróg publicznych zawartego w dniu 29.10.2018r. pomiędzy ZDMK (dawniej ZIKiT) a Zamawiającym. 

Zakresem opracowania objęto przebudowę istniejącego skrzyżowania ulicy Podgórskiej, Kotlarskiej oraz Marka 

Stachowskiego na skrzyżowanie typu małe rondo  - zgodnie z zapisem §1 pkt 6 aneksu. 

3. Przyjęte parametry geometryczne 

Projektowane skrzyżowanie typu małe rondo: 

Średnica zewnętrzna ronda – 32,0 m 

Szerokość pasa ruchu na wlocie -  3,5 – 4,5 m 

Szerokość pasa ruchu na wylocie – 4,5 m 

Szerokość jezdni ronda – 5,0 m 

Szerokość przejezdnego pierścienia ronda – 2,5 m 

Promień wyokrąglenia przecięcia krawędzi jezdni na wlocie – 10,0 m 

Promień wyokrąglenia przecięcia krawędzi jezdni na wylocie – 12,0 m 

Szerokość chodnika – 2,0 - 4,0 m (efektywna szerokość chodnika min. 2,0 m) 

Szerokość drogi dla rowerów – 1,5 - 2,5m 

Szerokość pasa rowerowego wydzielonego separatorami – 2,2 – 2,5 m 
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4. Stan istniejący 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w rejonie mostu Kotlarskiego, po północnej stronie Wisły w dzielnicy 

II Grzegórzki w Krakowie. Skrzyżowanie objęte opracowaniem w stanie istniejącym jest skrzyżowaniem skanalizowanym 

trójwlotowym typu T o łamanym pierwszeństwie na kierunku Kotlarska-Podgórska. Wlot ulicy Kotlarskiej od strony mostu 

posiada jezdnię o szerokości 7,1 m z 2 pasami ruchu, wyspę azylu 1,9 m oraz wylot jednopasowy 

o szerokości 5,6 m. Wlot ulicy  Podgórskiej posiada jezdnię o szerokości 6,6 m z 2 pasami ruchu, wyspę dzielącą 

2,0 m oraz wylot 2 pasowy o łącznej szerokości 6,7 m. Wlot ulicy Stachowskiego posiada jezdnię o szerokości 

6,5 m z 2 pasami ruchu, wyspę azylu 1,9 m oraz wylot 2 pasowy o łącznej szerokości 6,6 m. Duża ilość pasów ruchu 

na każdym wlocie powodują duże rozproszenie punktów kolizji i obniżenie bezpieczeństwa ruchu. Na wyspie dzielącej 

znajdującej się wzdłuż ulicy Kotlarskiej występują bariery energochłonne, które powodują dodatkowo ograniczenie 

widoczności. Na wlotach ulic Kotlarskiej i ulicy Stachowskiego znajdują się przejścia dla pieszych 

i przejazdy rowerowe przez wyspy dzielące o szerokości 1,9 m. Wzdłuż ulicy Kotlarskiej zlokalizowane są dwustronne 

chodniki i drogi dla rowerów, umożliwiające połączenie z drugą stroną Wisły lub z rondem Grzegórzeckim.  Wzdłuż ulicy 

Podgórskiej zlokalizowany jest chodnik przyjezdniowy po południowej stronie o szerokości 1,5 m oraz droga 

dla rowerów biegnąca po wale przeciwpowodziowym i nie posiadająca połączenia z w/w infrastrukturą. Wzdłuż ulicy 

Stachowskiego zlokalizowany jest chodnik jednostronny po stronie północnej o szerokości 2,2 m. W rejonie wylotu 

ze skrzyżowania ulicy Podgórskiej zlokalizowany  jest zjazd indywidualny o szerokości 5,0 m i skosach 1:1. Zjazd ten 

obsługuje teren należący do gazowni i zezwala jedynie na wjazd służb technicznych. 

W rejonie wlotu ulicy Kotlarskiej znajduje się zieleń wysoka oraz niska w postaci trawnika. 

W stanie istniejącym na terenie inwestycji znajdują się napowietrzne sieci elektroenergetyczne średniego napięcia 

oraz podziemne sieci średniego oraz niskiego napięcia, sieci oświetlenia ulicznego, sieci gazowe, wodociągowe, 

teletechniczne, kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej. 

5. Stan projektowany 

5.1 Rozwiązania sytuacyjne 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę istniejącego skrzyżowania na 

skrzyżowanie typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 32,0 m. Projektowane wloty oraz wyloty są jednopasowe 

o szerokości jezdni 3,5 – 4,5m. Jezdnię ronda zaprojektowano o szerokości 5,0 m, a pierścień ronda o szerokości 

2,5 m. Wyspy dzielące na wlotach, pełniące również funkcję wysp azylu zaprojektowano o szerokości 

2,50 – 2,93 m i są one zlokalizowane na każdym z wlotów. Chodniki wokół ronda oddzielone są od jego jezdni 

zieleńcami o szerokości min 0,9 m. W rejonie przejść zastosowano pasy integracyjne dla osób słabo widzących 

wraz z pasami naprowadzającymi. Krawężniki na przejściach obniżono do 2 cm. Chodniki zaprojektowano 

z kostki brukowej betonowej bezfazowej. W celu minimalizacji punktów kolizji z pieszymi, drogi rowerowe 

zaprojektowano po zewnętrznej stronie od chodników w stosunku do jezdni ronda. W rejonie przejść 

i przejazdów zastosowano przebrukowania nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, mające naprowadzać 

rowerzystów na przejazd i zniechęcać ich do przejeżdżania przez chodnik. Na dojazdach do przejazdów 

rowerowych zastosowano promienie skrętu R3,0 - R5,0 m, natomiast na trasie R20,0 - R25,0 m. Przejazdy 
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rowerowe zaprojektowano o szerokości 2,5 m i zastosowano krawężniki o odsłonięciu h=0cm. Zaprojektowano 

również odcinek drogi rowerowej łączący bezpośrednio ulicę Kotlarską z Podgórską. Zawężnie ulicy Podgórskiej 

do wlotu i wylotu jednopasowego o szerokości 4,5 m umożliwiło wyznaczenie pasów rowerowych  o szerokości 

2,2-2,5 m za pomocą separatorów. Pasy te stanowią kontynuację dróg rowerowych projektowanych wokół ronda 

i łączą się z istniejącym przejazdem rowerowym zlokalizowanym po zachodniej stronie mostu kotlarskiego. 

Przejścia przekrojów 2 pasowych w 1 pasowe z wydzieloną drogą dla rowerów na ulicy Podgórskiej zostaną 

opracowane na etapie projektu stałej organizacji ruchu.  

Zmianę przekroju ulicy Stachowskiego z 1x4 na 1x2 zaprojektowano poprzez poprzez kształtowanie 

krawędzi przebudowywanej jezdni oraz oznakowanie poziome stanowiące przedmiot projektu stałej organizacji 

ruchu. Na ulicy Stachowskiego zaprojektowano jednokierunkowe włączenie i wyłączenie dróg rowerowych do 

ruchu ogólnego o szerokości 1,5 m. 

Na planszy sytuacyjnej wrysowano również możliwość połączenia dróg rowerowych z drogą biegnącą po 

wale, jednak połączenie to nie jest objęte tematem niniejszego opracowania. 

Zjazd indywidualny dla służb technicznych obsługujących teren gazowni zaprojektowano jak w stanie 

istniejącym – o szerokości 5,0 m i skosach 1:1. 

Wzdłuż południowej krawędzi jezdni ulicy Stachowskiego projektuje się opaskę z kostki brukowej 

betonowej o szerokości 0,75 cm. 

5.2 Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe zostało dostosowane do istniejących rzędnych oraz do rzędnych terenów przyległych 

w sposób umożliwiający ich bezpośrednią obsługę. 

Na przebudowywanych wlotach zastosowano pochylenia podłużne w zakresie 1,0-3,0 %, natomiast poprzeczne 

2,0-3,0% w dowiązaniu do stanu istniejącego. 

Jezdnię ronda oraz pierścień zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2,0 w kierunku zewnętrznej krawędzi 

ronda. 

Chodniki oraz drogi rowerowe zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2,0 % w kierunku projektowanych 

jezdni, natomiast pochylenie podłużne w nawiązaniu do pochylenia podłużnego jezdni i nie przekraczającego 

pochylenia 3,0 %. 

Przejezdny pierścień ronda został wyniesiony w stosunku jezdni o 4cm. Na przejściach dla pieszych zastosowano 

krawężniki o odsłonięciu h = 2 cm, natomiast na przejazdach rowerowych h = 0 cm. 

5.3 Odwodnienie 

Odwodnienie zostało zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody do projektowanych wpustów deszczowych. Odbiornikiem wód 

opadowych jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej. Wpusty zlokalizowano w taki sposób, 

aby zbierały wodę przed przejściami dla pieszych oraz w najniższym miejscu na jezdni ronda. 
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5.4 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 i grupy nośności podłoża G4. 

Warunek mrozoodporności dla KR3 i G4 wynosi 0,70 hz, przy czym hz oznacza głębokość przemarzania gruntów, 

przyjmowana zgodnie  z Polską Normą. 

 

A) Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

• 5m – warstwa ścieralna – SMA 11 

• 6cm – warstwa podbudowy zasadnicze – beton asfaltowy AC 16 W 

• 7cm – warstwa podbudowy pomocniczej - beton asfaltowy AC 22 P 

• 20cm – warstwa podbudowy pomocniczej – kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie 

wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00 

• 35cm – warstwa mrozoochronna z kamienia łamanego 80/120 stabilizowanego mechanicznie, układana 

dwuwarstwowo 

Razem – 73cm 

 

B) Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

• 8cm – kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa 

• 3cm – podsypka grysowa 

• 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

• 15cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 

Razem – 41cm 

 

C) Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów: 

• 5cm – beton asfaltowy AC 8 

• 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

• 20cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 

Razem – 44cm 

 

D) Konstrukcja nawierzchni pierścienia i poszerzenia jezdni: 

• 15cm – kostka brukowa kamienna 15/17 

• 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20cm – podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 

wtórny moduł odkształcenia E2≥100MP, wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00 

• 35cm – warstwa mrozoochronna z kamienia łamanego 80/120 stabilizowanego mechanicznie, układana 

dwuwarstwowo 

Razem – 73cm 
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E) Konstrukcja nawierzchni powierzchni wyłączonych z ruchu: 

• 9cm – kostka brukowa kamienna 9/11 

• 3cm – podsypka grysowa 

• 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

• 15cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 

Razem – 42cm 

 

F) Konstrukcja nawierzchni powierzchni wysp wyłączonych z ruchu i opaski: 

• 8cm – kostka brukowa betonowa typu Behaton 

• 3cm – podsypka grysowa 

• 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

• 15cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 

Razem – 41cm 

 

G) Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

• 5cm – beton asfaltowy AC 8 

• 25cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

• 30cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 

Razem – 60cm 

 

Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawężników kamiennych 20/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

i ławie z betonu C12/15 z oporem. 

Obramowanie pierścienia z krawężników kamiennych 20/30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i ławie 

z betonu C30/37 z oporem. 

Obramowanie chodników i dróg rowerowych zaprojektowano z obrzeża betonowego 8/30 na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem. 

Ściek zaprojektowano z 2 rzędów kostki betonowej 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu jak 

przyległy krawężnik. 

Oddzielenie nawierzchni jezdni od krawężnika w miejscu gdzie nie występuje ściek, zaprojektowano z 1 rzędu kostki 

brukowej betonowej 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu jak przyległy krawężnik. 

Oddzielenie jezdni ronda od krawężnika wyznaczającego zewnętrzną część pierścienia ronda zaprojektowano 

z 1 rzędu kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu jak przyległy krawężnik.  

W rejonie wlotu ul. Stachowskiego na krawędzi chodnika zaprojektowano palisadę betonową 12x18x100 cm na ławie 

z betonu C20/25. 
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5.5 Uzbrojenie techniczne 

Projektowane uzbrojenie techniczne oraz ewentualne przekładki istniejącego wynikające z warunków wydanych 

przez gestorów sieci na kolizję z przedmiotową inwestycją stanowią zakres odrębnych opracowań branżowych. 

6. Zieleń 

Inwentaryzacja i gospodarka zielenią stanowi zakres odrębnego opracowania branżowego. 

 

Opracował: 

mgr inż. Grzegorz Grabowski 

 


