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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt sporządzono na podstawie: 

a) Obowiązujące akty prawne 

b) Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500 

c) Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego 

d) Uzgodnienia z Inwestorem 

2. INWESTOR 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

Zarząd Dróg Miejskich w Krakowie  

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy ul. Wielickiej w zakresie likwidacji 

skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Wielicką oraz budowy skrzyżowania na ul. Wielickiej wraz z ulicą do 

skrzyżowania KD/D.5 i KD/D.4. 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje rozwiązania w zakresie części drogowej. Dokładny 

zakres prac projektowych opisano w dalszej części. 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Krakowa przy ulicy Wielic-

kiej. Ulica Wielicka jest drogą klasy Z, dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, toro-

wiskiem tramwajowym oraz chodnikiem po jednej stronie i ciągiem pieszo-rowerowym po drugiej 

stronie. 

Ulica Wodna jest drogą klasy D, krzyżującą się z ul. Wielicką poprzez skrzyżowanie umożliwiają-

ce jedynie relacje skrętu w prawo. 

Teren po wschodniej stronie ulicy Wielickiej przeznaczony jest pod zabudowę usługową 
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5.  STAN PROJEKTOWANY 

 Rozwiązanie sytuacyjne 

Planuje się likwidacje skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Wielicką. Na końcu ul. Wodnej wyznaczony 

zostanie plac do zawracania. Wzdłuż zamykanego odcinka poprowadzona zostanie ścieżka rowe-

rowa oraz chodnik. Torowisko tramwajowe zostanie przebudowane. 

Nowe skrzyżowanie planuje się na przedłużeniu drogi KD/D.4 wg. obowiązującego w tym ob-

szarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skrzyżowanie będzie skanalizowa-

ne, wyposażone w sygnalizację świetlną z wydzielonym pasem do skrętu w lewo z ul. Wielickiej 

oraz po jednym pasie ruchu dla każdej z relacji skrętnych na wlocie podporządkowanym. Ulica 

wraz z torowiskiem zostanie przebudowana z zachowaniem istniejącej krawędzi jezdni po stronie 

zachodniej.  Po stronie wschodniej zbudowana zostanie ścieżka rowerowa oraz chodnik. W kierun-

ku skrzyżowania KD/D.4 i KD/D.5 zostanie poprowadzona ulica posiadająca jezdnię oraz chodnik 

po stronie południowej. Wyremontowany zostanie również chodnik wzdłuż drogi KD/D.5 

 

 Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe dopasowane zostanie do istniejącego przebiegu dróg oraz sąsiadu-

jącego terenu. Krawężniki wykonane zostaną z odsłonięciem 12 cm, na przejściach dla pieszych i 

zjazdach obniżone do 2 cm. 

 

 Konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja podbudowy uzależniona będzie od badań geotechnicznych podłoża. Z uwagi na 

istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu (trakcyjna, elektroenergetyczna, wodociągowa, 

gazowa), które zgodnie z wytycznymi gestorów sieci nie mogą znajdować się pod nawierzchnią 

asfaltową oraz konieczność umieszczenia części z nich pod ścieżką rowerową, zostanie ona wy-

konana z płyt betonowych chodnikowych, tak jak istniejący ciąg pieszo-rowerowy. 

 

Konstrukcja jezdni  

4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

podbudowa 

doprowadzenie podłoża do nośności G1 
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Konstrukcja ścieżki rowerowej 

7cm – płyta betonowa chodnikowa 50x50cm 

3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

podbudowa 

 

Konstrukcja chodnika 

8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej 

3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

podbudowa 

Konstrukcja zjazdu 

8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej 

3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

podbudowa 

doprowadzenie podłoża do nośności G1 

 

 Odwodnienie 

Wody opadowe odprowadzone zostaną kanalizacji deszczowej i nie naruszą stosunków 

wodnych sąsiadujących działek.  

6. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów oraz nasypów pod konstrukcje na-

wierzchni. Ewentualny nadmiar ziemi należy po zakończeniu robót odwieźć w miejsce wskazane 

przez Inwestora.  

7. ZIELEŃ 

W związku z planowaną inwestycją zachodzi potrzeba wycięcia kilkudziesięciu drzew i krze-

wów, głównie porastających skarpę po wschodniej stronie ul. Wielickiej.  

8. WPŁYW SZKÓD GÓRNICZYCH  

Przedmiotowa inwestycja leży poza granicami terenów, na których występują szkody górnicze.  
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9. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Roboty wykonywane będą ręcznie i mechanicznie przy pomocy sprzętu budowlanego, w porze 

dziennej w systemie pracy jednozmianowej, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i 

Ppoż, z zachowaniem dostępności do drogi dla posesji do niej przylegających, z zachowaniem 

ustawy o odpadach. 

 Projektował: 
 mgr inż. Jakub Czernecki  

 upr. MAP/0273/PWOD/12 


