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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:
 wytyczne Inwestora
 mapa do celów projektowych w skali 1:500
 koncepcja  dla  zadania  pn.:  „Budowa  ścieżki  rekreacyjnej  pieszo-rowerowej

Podgórze  Duchackie”  –  ETAP  I  odcinek  ul.  Stanisława  Stojałowskiego  od
skrzyżowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki

 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 projekt branży drogowej przebudowy ul. Stojałowskiego i ul.
Cechowej  w  zakresie  budowy  drogi  dla  rowerów  na  odcinku  ul.  Stojałowskiego  od
skrzyżowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki.

Zakres opracowania obejmuje propozycję wyznaczenia ciągów komunikacyjnych rowerowych
i pieszych przy uwzględnieniu warunków terenowych.

3. Opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Krakowa w dzielnicy Podgórze Duchackie.

Ul.  Stojałowskiego  i  Cechowa,  na  odcinku  opracowania  jest  drogą  jednojezniową
dwukierunkową  o  nawierzchni  bitumicznej.  Ulica  posiada  cztery  pasy  ruchu,  w  rejonie
skrzyżowań oraz  zjazdów na wewnętrzne drogi  osiedlowe wyznaczone są  pasy  ruchu  dla
relacji  skrętnych.  Ruch na skrzyżowaniu ul.  Stojałowskiego z ul.  Halszki  kierowany jest za
pomocą sygnalizacji świetlnej. Po obu stronach ulicy wyznaczone są ciągi piesze oddzielone
od jezdni pasem zieleni. Ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych.
W ul. Stojałowskiego i Cechowej odbywa się ruch komunikacji zborowej oraz wyznaczone są
przystanki autobusowe.

Przedmiotowe ulice posiadają sieć oświetlenia ulicznego. Odwodnienie układu drogowego
zapewnione jest poprzez zapewnione spadki podłużne i porzeczne do wpustów deszczowych,
a następnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.  W rejonie ulic biegną sieci uzbrojenia terenu
zarówno  podziemne  jak  i  nadziemne  tj.  elektroenergetyczne,  teletechniczne,  cieplne
wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne.



4. Projektowane rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Zgodnie z  zamówieniem oraz  koncepcją,  przewidziano budowę ścieżki  rowerowej po obu
stronach  ul.  Stojałowskiego  i  ul.  Cechowej  w  dostosowaniu  do  istniejących  elementów
zagospodarowania terenu.

Początek  inwestycji  założono  na  skrzyżowaniu  ul.  Stojałowskiego z  ul.  Halszki.  W śladzie
istniejących przejść dla pieszych przewidziano wykonanie przejazdów rowerowych szerokości
3,0  m  wraz  z  przejściami  dla  pieszych  szerokości  4,0  m.  Przedmiotowe  skrzyżowanie
wyposażone jest w sygnalizację świetlną, która zostanie przebudowana w dostosowaniu do
przewidzianych do wykonania nowych przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych.
Na całym odcinku ul. Stojałowskiego oraz ul. Cechowej przewidziano wykonanie obustronnej
ścieżki  rowerowej  szerokości 3,0 m.  Nawierzchnia ścieżki  rowerowej wykonana zostanie  z
betonu asfaltowego.  Istniejące ciągi  piesze  zostaną  przebudowane.  Zasadnicze  szerokości
chodników założono 3,0 m po stronie  południowej ulic  oraz 2,5 m po stronie  północnej.
Nawierzchnia  chodników  wykonana  zostanie  z  kostki  betonowej  bezfazowej.  W  rejonie
skrzyżowań  oraz  zjazdów  na  wewnętrzne  drogi  osiedlowe,  przewidziano  wykonanie
przejazdów rowerowych przy istniejących przejściach dla pieszych.
Istniejące  zatoki  autobusowe  przy  drodze  wewnętrznej  na  działce  nr  200/1  zostaną
przebudowane  (zlikwidowane).  Przystanki  autobusowe  zostaną  wyznaczone  z
wykorzystaniem pasa ruchu. Na przebudowywanych przystankach autobusowych przewiduje
się wymianę wiat przystankowych na nowe w dostosowaniu lokalizacji do projektowanych
ciągów pieszych i rowerowych.
Wschodni wlot ul. Cechowej przewidziano do przebudowy zgodnie z uwagą do koncepcji, w
zakresie  wykonania  wyspy  azylu dla  pieszych i  rowerzystów oraz  poszerzenie  na  odcinku
jezdni w stronę północną.
Na  przejściach  dla  pieszych  i  przejazdach  dla  rowerzystów  przez  ul.  Stojałowskiego  i  ul.
Cechową, założono wykonanie oraz poszerzenie istniejących wysp azylu. Przestrzeń azylu dla
pieszych i  rowerzystów w środku jezdni  założono nie  mniejszą  niż  3,0 m.  Na przejazdach
rowerowych  przewidziano  zachowanie  ciągłości  nawierzchni  (bez  krawężników
poprzecznych), natomiast na przejściach dla pieszych wykonany zostanie obniżony krawężnik
o odkryciu 2 cm.
Na  zjazdach  oraz  włączeniach  dróg  bez  sygnalizacji,  na  których  nie  odbywa  się  ruch
komunikacji  zbiorowej,  w  ciągu  ścieżki  rowerowej  i  chodnika  wyznaczono  powierzchnie
wyniesione na 10 cm. Skosy najazdowe należy wykonać 1:10. Na przekroczeniach zjazdów
oraz  przejazdach  rowerowych  przez  jezdnie,  założono  zachowanie  ciągłości  konstrukcji
nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej (bez poprzecznych krawężników). Za, przed i na
zjazdach,  na  dojazdach  do  skrzyżowań  oraz  w  miejscach  przeplatania  ruchu  pieszego  i
rowerowego nawierzchnia ścieżki rowerowej wykonana zostanie w kolorze czerwonym.
W  rejonie  elementów  istniejącego  zagospodarowania  (słupy,  drzewa,  bariery,  reklamy,
schody, wiaty przystankowe itp.) przewidziano zachowanie skrajni rowerowej szerokości min.
0,5 m (przy sygnalizatorach min. 0,35 m). 
W rejonie wiat przystankowych zlokalizowanych w bliższej odległości od ścieżki rowerowej niż
1,5 m, założono wykonanie po obu stronach wiat barier U-12 w bezpośrednim sąsiedztwie
wiaty oraz barierosiedzisk, zabezpieczających przed wchodzeniem pieszych bezpośrednio zza
wiaty na ścieżkę rowerową.

Nawierzchnię  ścieżki  rowerowej  oraz  ciągu  pieszo-rowerowego  założono  z  betonu
asfaltowego  wbudowanego  mechanicznie,  natomiast  chodnika  z  kostki  betonowej
bezfazowej.



Rozdzielenie  ścieżki  rowerowej  z chodnikiem należy wykonać dwoma rzędami kostki  typu
Holland  koloru  czerwonego.  Na  długości  przebudowywanych  peronów  przystanków
autobusowych należy zastosować krawężniki peronowe (typ Kassel Kerb).
W celu zapewnienia prawidłowych warunków oświetleniowych projektowanej infrastruktury
rowerowej przewidziano przebudowę oraz rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.
Ponadto  kolidujące  słupy  oświetlenia  ulicznego  należy  przebudować  poza  obszar  kolizji.
Kolidujące  sieci  uzbrojenia  terenu  zostaną  przebudowane  poza  obszar  kolizji  zgodnie  z
warunkami wydanymi przez zarządców sieci.

Kolidującą  zieleń  wysoką  z  projektowanym  układem  komunikacyjnym  przewidziano  do
usunięcia. 

5. Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego
 Warstwa  ścieralna  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  wbudowanej  mechanicznie

gr. 5cm
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu

0/31,5 min. gr. 30cm
 Sprowadzenie podłoża do grupy nośności G1

Nawierzchnia chodnika
 Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8cm
 Podsypka cem.-piask. gr. 3cm
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu

0/31,5 min. gr. 30cm
 Sprowadzenie podłoża do grupy nośności G1

Nawierzchnia ścieżki rowerowej w ciągu zjazdu / powierzchni wyniesionej
 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm
 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
 Dogęszczenie  i  wyrównanie  istniejącej  podbudowy  –  mieszanka  niezwiązana  z

kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. zmienna

Nawierzchnia remontowanej krawędzi jezdni wzdłuż projektowanych krawężników
 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość średnio 4cm 
 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

Poszerzenie nawierzchni jezdni
 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm
 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10cm
 Dogęszczenie  i  wyrównanie  istniejącej  podbudowy  –  mieszanka  niezwiązana  z

kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. zmienna

Projektowane  krawężniki  (kamienne  i  betonowe)  oraz  obrzeża  betonowe  8/30  należy
wykonać na ławie  betonowej  C12/15 z oporem.  Wzdłuż projektowanych krawężników, w
miejscach gdzie to konieczne, należy przewidzieć wymianę ścieku przykrawężnikowego, który
należy układać na ławie betonowej C12/15.



Dodatkowo  w  związku  z  likwidacją  krawężników  na  przejazdach  rowerowych,  należy
przewidzieć  w  rejonie  przejazdów  remont  nawierzchni  jezdni  oraz  regulację  ścieku
przykrawężnikowego  w zakresie  niezbędnym  do  zapewnienia  prawidłowego  spływu  wód
opadowych.

6. Rozwiązania projektowe służące dostosowaniu infrastruktury drogowej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

W rejonie przejść dla pieszych oraz na długości linii zatrzymań na peronach przystankowych,
należy  wykonać  pasy  informacyjne  dla  osób  niewidomych  i  słabowidzących  z  kostki
betonowej z wypustkami w kolorze kontrastowym. Kostkę należy układać w taki sposób, aby
wskazywała kierunek przejścia dla pieszych. Szerokości pasów informacyjnych założono 0,80
m. Ponadto, przed przejściami dla pieszych należy zastosować pasy naprowadzające.


