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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

 
 Podstawą opracowania jest: 
 wytyczne Inwestora 
 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 
 właściwe wytyczne i normy branżowe 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od 
ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka 
 
Zakres opracowania obejmuje propozycję rozwiązań sytuacyjnych oraz konstrukcji 
nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy uwzględnieniu istniejących warunków 
terenowych. 

 
3. Opis stanu istniejącego 

 
Teren przewidziany pod ciąg pieszo-rowerowy stanowi w chwili obecnej nieuporządkowany 
teren zielony, po którym odbywa się ruch pieszy i rowerowy po istniejącym przedepcie. Po 
północno-zachodniej stronie, zlokalizowane jest ogrodzenie siatkowe, natomiast po 
przeciwnej płynie potok Sudół. 
Teren w sąsiedztwie inwestycji (brzeg potoku Sudół) porośnięty jest częściowo zielenią 
wysoką. 
W rejonie inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu zarówno podziemne jak i 
napowietrzne tj. elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne. 
 
 

4. Opis rozwiązań projektowych 
 
Zgodnie z umową oraz wstępnymi ustaleniami z Zamawiającym, w ramach zadania 
przewidziano budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do ul. Rozrywka. 
Przebieg projektowanego ciągu uwarunkowany jest: 

 zakresem terenu, na którym możliwa jest realizacja inwestycji, tj. będącego w 
zarządzie Zamawiającego tj. Zarządu Dróg Miasta Krakowa, 

 lokalizacją brzegu (skarpy) potoku Sudół. 
Nawierzchnię projektowanego ciągu założono z betonu asfaltowego wbudowanego 
mechanicznie o szerokości 3,0 m, na nawiązaniu do infrastruktury rowerowej w rejonie ul. 
Reduta, szerokość ciągu dostosowano do stanu istniejącego tj. 2,5 m. Nawierzchnię ciągu z 
obu stron ograniczać będą obrzeża betonowe 8/30 o odkryciu 0 cm względem nawierzchni. 



 

Na połączeniu nawierzchni ciągu z jezdnią ul. Rozrywka założono wykonanie obniżonego 
krawężnika betonowego 15/30 o odkryciu 0 cm. 
W miejscu zbliżenia ciągu pieszo-rowerowego do skarpy potoku Sudół założono wykonanie 
bariery ciągłej U-11. 
 
Pochylenie poprzeczne projektowanego ciągu założono równe 2% w kierunku zgodnym z 
pochyleniem terenu.  
Pochylenie podłużne zostanie dostosowane do spadków istniejącego terenu. 
 
Odprowadzenie wód przewiduje się powierzchniowo, na przyległy teren zielony. 
Wzdłuż projektowanego ciągu pieszo-rowerowego przewidziano wykonanie sieci oświetlenia. 
Inwestycja nie powoduje kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. 
Kolidująca zieleń zostanie usunięta. 
 
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: 
 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wbudowanego mechanicznie 
 30 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 
 podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1 

 
Obrzeża i krawężniki betonowe układane na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 
betonowej C12/15 z oporem. 
 


