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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej zlokalizowanej pomiędzy ulicą Prądnicką, aleją 29 Listopada oraz liniami 
kolejowymi nr 100, nr 8 oraz nr 601.  

Zakresem opracowania objęto budowę trzech dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniami, chodnikami 
przyulicznymi, drogą rowerową, zjazdami na przyległe nieruchomości oraz skrzyżowaniami z ul. Prądnicką 
i aleją 29 Listopada. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wariant V obsługi komunikacyjnej projektowanego osiedla, 
wynikający z dotychczasowych opinii ZDMK, WMIR UMK oraz ZTP. Rozwiązania uwzględniają zalecenia 
wynikające z uzyskanej pozytywnej opinii audytu rowerowego nr TA.63.2.82.2019 (2) z dnia 9.10.2019 r. 
 
Ze względu na warunek WMIR UMK: „W przypadku, gdy w ramach projektowanego nowego skrzyżowania 
al. 29-go Listopada z ul. Langiewicza nie da się osiągnąć wskaźników PSR zgodnych z obowiązującymi 
standardami, zasadne jest rozważenie zaprojektowania układu drogowego do obsługi inwestycji w inny 
sposób, tj. przez wykształcenie podpięcia do sieci dróg publicznych w innym miejscu” zawarty w piśmie nr 
IR-04.7211.100.2019.5 z dnia 17.07.2019 zaproponowano alternatywne rozwiązanie projektowanego 
skrzyżowania 29-go Listopada – Langiewicza. Likwidacja czwartego wlotu skrzyżowania powoduje 
zdecydowaną poprawę warunków ruchu na wlotach skrzyżowania w stosunku do wersji czterowlotowej.  
 
 
 

2. Podstawa opracowania 

 „Analiza wpływu projektowanej inwestycji mieszkaniowo-usługowej osiedla Angel Green w Krakowie” 
(PPiPST Altrans styczeń 2019 oraz aneks maj 2019).  

 „Koncepcji budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Angel Green” (PPiPST Altrans 
marzec 2019 oraz czerwiec 2019 (wariant II)) 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 Pismo Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie TA.63.2.82.2019 z dnia 12.07.2019 r. 

 Pismo Zarząd Dróg Miasta Krakowa RW.460.3.89.2019 z dnia 24.07.2019: 

 Pismo Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK IR-04.7211.100.2019.4 z dnia 15.07.2019 – uwagi do 
„Analizy wpływu na układ drogowy” 

 Pismo Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK IR-04.7211.100.2019.5 z dnia 17.07.2019 – uwagi do 
„Koncepcji obsługi komunikacyjnej” 

 Pismo Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK IR-04.7211.221.2019 z dnia 09.10.2019 – uwagi do 
„Koncepcji obsługi komunikacyjnej wraz z analizą wpływu na przyległy układ drogowy” 

 Pismo Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie TA.63.2.82.2019 (2) z dnia 09.10.2019 r. – pozytywna 
opinia audytu rowerowego 
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3. Stan istniejący 

3.1. Zagospodarowanie przestrzenne w otoczeniu analizowanego obiektu 

Analizowany teren położony jest w pobliżu ścisłego centrum Krakowa w niewielkiej odległości od tzw. 
II obwodnicy miejskiej.  Pomimo atrakcyjnego położenia w odległości ok. 2 km na północ od Rynku Głównego 
obszar ten w stanie istniejącym pozostaje niezabudowany.  

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję niedrogową z każdej strony otoczony jest przez liniową 
infrastrukturę szynową. Od północy granicę obszaru wyznacza linia kolejowa nr 100, czyli tzw. mała 
obwodnica kolejowa relacji Kraków Mydlniki – Gaj. Od wschodu obszar graniczy z dwutorową linią kolejową 
nr 8 w kierunku Warszawy. Po południowej stronie znajdują się tory linii kolejowej nr 118 do lotniska 
w Balicach i linii nr 133 w stronę Katowic. Bezpośrednio do obszaru przylega tor łącznicy nr 601 
umożliwiający przejazd pomiędzy wspomnianymi liniami kolejowymi w kierunku północnym i w kierunku 
zachodnim. Granicę terenu inwestycji z zachodniej strony wyznacza linia tramwajowa biegnąca wzdłuż ulicy 
Prądnickiej i Doktora Twardego w stronę pętli Krowodrza Górka. 

Teren przeznaczony pod budynki mieszkalne i biurowe jest niezagospodarowany i porasta 
nieuporządkowaną zielenią. Na północ od obszaru analizy, po przeciwnej stronie linii kolejowej nr 100 
zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe Żabiniec. Po północnej stronie, przy ul. Prądnickiej, mieści się 
również siedziba Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza. 

Na wschód od linii kolejowej nr 8 zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna o niskiej 
intensywności w obszarze ulic Rogatka i Langiewicza. Pozostałe tereny okalające obszar analizy to 
w większości tereny kolejowe i przemysłowe z bocznicami, rampami przeładunkowymi i siedzibami firm 
logistycznych, przewozowych, czy motoryzacyjnych.  
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Rys. nr 1 Obszar analizy Źródło: podkład OpenStreetMap (CC-BY-SA 2.0) 

3.2. Istniejący układ drogowy 

Ulice obsługujące analizowany obszar: 
 
Ulica Doktora Twardego 
Ulica klasy Zbiorczej. Na odcinku posiada dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku oraz na 
odcinku jedną jezdnię o jednym pasie ruchu na kierunek. Drugie pasy ruchu zostały przeznaczone na pas 
postojowy dla pojazdów. Wzdłuż ulicy prowadzone są tory linii tramwajowej w formie zielonego torowiska. 
Na wysokości Szpitala Narutowicza ulica ta przechodzi w ul. Prądnicką i prowadzi w kierunku Nowego 
Kleparza.  
 
Ulica Prądnicka 
Od skrzyżowania z ul. Doktora Twardego ulica Prądnicka jest ulicą klasy Dojazdowej o jednej jezdni i dwóch 
pasach ruchu oraz obustronnym parkowaniem. Dla ogółu pojazdów ten odcinek ul. Prądnickiej jest 
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sięgaczem kończącym się wiaduktem nad linią kolejową nr 100. Przejazd wiaduktem dostępny jest jedynie  
dla karetek pogotowia i rowerzystów. Po drugiej stronie linii kolejowej ulica Prądnicka prowadzi w kierunku 
północnym do ul. Opolskiej, czyli III obwodnicy miasta. 
 
Aleja 29.Listopada 
Ulica klasy Z o dwóch jezdniach rozdzielonych betonową barierą. Każda z jezdni posiada dwa 
ogólnodostępne pasy ruchu oraz wydzielony pas autobusowy. Aleja pełni bardzo ważną rolę w układzie 
ulicznym prowadząc ruch między dzielnicowy oraz łącząc II i III obwodnicę miejską.  
 
Ulica Kamienna 
Ulica jednojezdniowa klasy L łącząca al. 29. Listopada z al. Słowackiego. Ul. Kamienna przecina się z trasą 
linii kolejowej nr 133 i 118 przechodząc pod wiaduktem kolejowym oraz z trasą linii kolejowej nr 8 
skrzyżowaniem w poziomie terenu w formie przejazdu kategorii A z rogatkami. 
 
Ulica Langiewicza i Rogatka 
Powyższe ulice zapewniaj obsługę komunikacyjną osiedla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej po 
wschodnie stronie linii kolejowej nr 8. Ulica Rogatka w części południowej stanowi własność Skarbu 
Państwa, a ul. Langiewicza własność prywatną. Obydwie ulice nie są objęte zarządem Zarządu Dróg Miasta 
Krakowa. Podłączenie osiedla następuje poprzez ul. Rogatka do ul. 29-go Listopada z możliwością realizacji 
wyłącznie relacji w prawo.  
Ulice Rogatka i Langiewicza to jednojezdniowe klasy D o szerokości jezdni ok. 5,0 – 6,0 m.  
 

3.3. Obsługa komunikacją zbiorową 

Obszar analizy charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacji zbiorowej. Do obszaru bezpośrednio 
przylega linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. W rejonie skrzyżowania ul. Prądnickiej i ul. Doktora 
Twardego zlokalizowany jest przystanek Szpital Narutowicza. W kierunku północnym linia KST prowadzi 
w stronę pętli Krowodrza Górka, natomiast w kierunku południowym linia rozdziela się i jedna trasa biegnie 
od ul. Kamiennej ulicą Długą do I obwodnicy, druga wzdłuż ulicy Pawiej do przystanku Dworzec Główny 
i centrum miasta, a trzecia trasa biegnie tunelem w stronę Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego i Ronda 
Mogilskiego. Na przystanku Szpital Narutowicza zatrzymują się tramwaje czterech linii: 3, 5, 18 i 50. 
Zapewniają bezpośrednie połączenie ze wspomnianym osiedlem Krowodrza Górka oraz z dzielnicami 
położonymi na wschodzie i południu miasta (Nowa Huta, Bieżanów, Kurdwanów, Podgórze, Ruczaj).  

Łączna liczba kursów tramwajów w godzinie szczytu to 32 w każdym kierunku (wg stanu luty 2019). 

Obsługę komunikacyjną uzupełniają również dwie linie autobusowe. Na przystanku Szpital Narutowicza 
zatrzymują się autobusy linii 154 i 164. Linia 154 prowadzi z Prądnika Białego do Dworca Głównego, 
natomiast linia 164 obsługuje osiedle Górka Narodowa na północy Krakowa i prowadzi Alejami Trzech 
Wieszczów do Podgórza Duchackiego. Łącznie do dyspozycji pasażerów jest 8 kursów w godzinie szczytu 
w każdym kierunku. 

Obsługa obszaru komunikacją zbiorową mogłaby zostać usprawniona poprzez umożliwienie dostępu do 
al. 29. Listopada. W stanie istniejącym nieprzekraczalną barierą jest linia kolejowa nr 8 oddzielająca obszar 
analizy od tej ulicy. W planach miasta jest jednak budowa kładki dla pieszych, dzięki której mieszkańcy 
obecnego osiedla Żabiniec będą mogli legalnie dostać się do przystanków autobusowych wzdłuż al. 29. 
Listopada. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji stworzy  możliwość dojścia do alei, którą kursuje obecnie 
12 linii autobusowych. Odległość dojścia z planowanego osiedla do przystanku Biskupa Prandoty to ok. 400 
metrów. 
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4. Stan projektowany  

4.1. Przyjęte parametry geometryczne 

Droga kategorii gminnej klasy lokalnej (odcinek A-B-C-D) łącząca ul. Prądnicką z al. 29 Listopada: 
Prędkość projektowa Vp=30 km/h 
Długość odcinka – 965,55m; 
Podstawowa szerokość pasa ruchu – 2,75m; ze względu na zalecenia ZDMK przyjęto na całej długości 
przyjęto minimalną szerokość pasa ruchu 3,00 m  
Łuki poziome na trasie – R= min. 25,0m; 
Maksymalny spadek podłużny – 10,0% 
Minimalny spadek podłużny – 0,5% 
 
Droga kategorii gminnej klasy dojazdowej nr 1 (odcinek B-E): 
Prędkość projektowa Vp=30 km/h 
Długość odcinka – 663,40 m; 
Podstawowa szerokość pasa ruchu – 2,50 m; 
Łuki poziome na trasie – R= min. 20,0m; 
Maksymalny spadek podłużny – 3,0% 
Minimalny spadek podłużny - 0,5% 
 
Droga kategorii gminnej klasy dojazdowej nr 2 (odcinek C-F): 
Prędkość projektowa Vp=30 km/h 
Długość odcinka - 115,68 m; 
Podstawowa szerokość pasa ruchu – 2,50m; 
Łuki poziome na trasie – R= min. 20,00m 
Maksymalny spadek podłużny – 4,0% 
Minimalny spadek podłużny – 0,6% 
 
Zjazdy publiczne: 
Szerokość zjazdu – 5,00-6,00m; 
Wyłukowania przecięć krawędzi zjazdu z krawędzią jezdni – R=5,0m 
 
 
Szerokość chodników – min. 2,00 m; 
Szerokość drogi rowerowej – min. 2,50 m; 
Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – min. 3,50 (3,0 m na dowiązaniu do istniejących lub projektowanych 
ciągów) 
 
 
 

4.2. Sytuacja 

Obsługę komunikacyjną przewiduje się do realizacji w dwóch etapach. Etap I obejmuje realizację zjazdu z 
ul. Prądnickiej (odcinek bez przejazdu) do obsługi budynków 1A- 1E, w ramach którego zaproponowano 
korekty skrzyżowania ul. Prądnickiej z ul. Dr. Twardego.  

Etap II, do obsługi pozostałej części przedsięwzięcia, zakłada realizację trzech ulic kategorii drogi gminnej 
wraz ze skrzyżowaniami, chodnikami i zjazdami na przyległe nieruchomości. W ramach tego etapu zakłada 
się likwidację zjazdu z ul. Prądnickiej zrealizowanego w ramach etapu I oraz przebudowę ul. Prądnickiej na 
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połączeniu projektowanego małego ronda ze skrzyżowaniem objętym przebudową w ramach etapu I 
(ul. Prądnicka z ul. Dr Twardego). 

 

Droga kategorii gminnej klasy lokalnej (odcinek A-B-C-D) łącząca ul. Prądnicką z al. 29 Listopada: 

Niniejszy odcinek swój początek posiadać będzie na nowo budowanym skrzyżowaniu z ul. Prądnicką 
w miejscu istniejącego zjazdu na teren kolejowy, a koniec na projektowanym skrzyżowaniu z aleją 
29 Listopada w sąsiedztwie istniejącej „ślepej” drogi wewnętrznej ul. Langiewicza. Przebieg ulicy 
zaprojektowano wzdłuż południowej i wschodniej granicy terenu przeznaczonego pod planowaną zabudowę 
osiedla Angel Green, wzdłuż istniejących nieruchomości należących do PKP oraz wzdłuż istniejącej linii  
kolejowej nr 601 Kraków Przedmieście – Kraków Główny Towarowy. W miejscu krzyżowania się linii 
kolejowej nr 8 i nr 100 (ok. hm 7+20.00 odcinka A-B-C-D) przewidziano przejazd pod istniejącym obiektem 
kolejowym w poziomie linii nr 100, a następnie równolegle do ul. Langiewicza poprowadzono wlot 
nowoprojektowanej ulicy do skrzyżowania z aleją 29 Listopada. 

Projektowana ulica klasy lokalnej posiadać będzie w swoim przekroju jezdnię o podstawowej szerokości 6,0 
m (wg zaleceń ZDMK) o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki o szerokości 2,0 m i nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej bezfazowej oraz jednostronną ścieżkę rowerową o szerokości 2,5m i nawierzchni 
bitumicznej. Dla zachowania normatywnych spadków podłużnych na ciągach pieszym i rowerowym  pod 
obiektem kolejowym (przeznaczonym do przebudowy) poprowadzono je powyżej jezdni ulicy lokalnej. Na 
fragmencie pod obiektem oraz po jego wschodniej stronie zaprojektowano lokalne zawężenia ciągów 
pieszego i rowerowego.  

Zgodnie z zaleceniem ZDMK zaprojektowania maksymalnej liczby miejsc postojowych, zaproponowano 
budowę zatoki postojowej dla parkowania prostopadłego. Na odcinku pomiędzy hm 4+20,00 a hm 5+30,00 
ze względu na ograniczenie widoczności zrezygnowano z budowy zatoki. 

 

Droga kategorii gminnej klasy dojazdowej nr 1 (odcinek B-E): 

Od skrzyżowania z ulicą lokalną w hm 1+06,00 poprowadzono w kierunku północnym drogę dojazdową 
zapewniającą bezpośrednią obsługę komunikacyjną planowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
Następnie w rejonie linii kolejowej nr 100 zmieniono przebieg w kierunku wschodnim, aż do skrzyżowania 
z drogą dojazdową nr 2. Projektowana ulica posiadać będzie jezdnię o szerokości 5,0 m i nawierzchni 
bitumicznej, chodniki przyuliczne o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej 
oraz na odcinku wzdłuż kolei miejsca postojowe dla samochodów osobowych w układzie równoległym do 
jezdni. Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,5x6,0 m, a w przypadku miejsc przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych zastosowano wymiary 3,6x6,0 m. 

 

Droga kategorii gminnej klasy dojazdowej nr 2 (odcinek C-F): 

Trzeci odcinek zaprojektowano jako łączący dwa pozostałe przy możliwości przedłużenia go na drugą stronę 
linii kolejowej nr 100 i połączenia projektowanych ulic z istniejącym układem komunikacyjnym osiedla 
Żabiniec. Połączenie z osiedlem Żabiniec może obejmować jezdnię dla pojazdów, ciąg pieszy oraz ciąg 
rowerowy lub wybrane elementy np. wyłącznie jako połączenie piesze i rowerowe. 

Ulica ta posiadać będzie jezdnię o szerokości 5,0m i nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik 
o szerokości 2,0m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej oraz bezpiecznik szerokości 0,5m 
i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
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Skrzyżowania 

Zgodnie z zaleceniami ZDMK i WMIR skrzyżowanie z ulicą Prądnicką zaprojektowano jako trzywlotowe, 
w formie małego ronda o średnicy zewnętrznej D=32,0 m, szerokości jezdni 5,0 m oraz szerokości 
przejezdnego pierścienia 2,0 m. Pasy ruchu na wlotach zaprojektowano o szerokości: 4,00 m wlot północny, 
4,20 m wlot wschodni, 4,5 m wlot południowy. Szerokości wlotów wschodniej wynika z konieczności 
zastosowania poszerzenia na łuku poziomym odcinka ulicy lokalnej, a na wlocie południowym z 
projektowanej w ramach przebudowy linii kolejowej szerokości jezdni pod wiaduktem kolejowym. Na 
wylotach, ze względu na przejezdność samochodu ciężarowego i autobusu przegubowego, przyjęto: 4,5 m 
na wylocie północnym oraz południowym oraz 4,20 m na wylocie  wschodnim. Przecięcia krawędzi jezdni 
ronda i wlotów wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=10,0 m, a krawędzi wylotów łukami kołowymi 
o promieniu R=12,0 m. z wyjątkiem wylotu północnego gdzie zastosowano R=15.0 m.  

Odcinek jezdni ul. Dr. Twardego (wlot północny ronda) do skrzyżowania z ul. Prądnicką, zaproponowano jako 
jedno jezdniowy o dwóch pasach ruchu. Istniejący ciąg pieszo-rowerowy biegnący po północno - wschodniej 
stronie ul. Doktora Twardego rozdzielono na nowoprojektowaną drogę rowerową o szerokości 3,0 m oraz 
chodnik szerokości 3,0 m.  W rejonie skrzyżowania z ul. Prądnicką utrzymano przejście dla pieszych przez 
jezdnię ul. Dr Twardego z wyspą azylu. Na skrzyżowaniu wydzielono krótki pas dla relacji skrętu w lewo od 
strony ul. Bratysławskiej. Na wlocie ul. Prądnickiej zaproponowano likwidację trzech miejsc postojowych 
usytuowanych zbyt blisko sygnalizacji, a w ich miejsce przeniesiono stojaki rowerowe obecnie usytuowane 
po przeciwnej stronie ulicy w miejscu zjazdu.  

Skrzyżowanie z aleją 29 Listopada zaprojektowano jako trzywlotowe, o skanalizowanych wlotach 
i wyposażone w sygnalizację świetlną. Na wlotach drogi lokalnej zaprojektowano dwa pasy ruchu 
z rozdzieleniem kierunku w lewo i w prawo. Na wlotach alei 29 Listopada zaprojektowano po dwa pasy ruchu 
na wprost o szerokości 3,0m, buspasy o szerokości 3,25m (w kierunku południowym) oraz 3,50 m (w 
kierunku północnym), z których dozwolone będą relacje skrętu w prawo. Na wlocie południowym 
przewidziano dodatkowy pas o szerokości 3,00 m do lewoskrętu w drogę lokalną. W ramach inwestycji 
przewidziano przebudowę istniejącej jezdni serwisowej na której zlokalizowany jest przystanek autobusowy 
wraz z przebudową wyjazdu ze stacji paliw. Przesunięcie wyjazdu ze stacji paliw powoduje poprawę 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez poprawę wzajemnej widoczności. Na długości przystanku 
autobusowego zaproponowano budowę wydzielonej drogi dla rowerów w miejsce ruchu rowerowego 
kontrapasem po drodze serwisowej. Włączenie drogi serwisowej (wyjazd z przystanku autobusowego oraz 
wyjazd ze stacji paliw) odbywać się będzie dodatkową jezdnią oddzielną od pozostałych pasów ruchu wsypą 
o szerokości 1,0 m. Jezdnię zaproponowano o szerokości 4,50 m, z wyznaczonym pasem ruchu o szerokości 
3,50 m. Kontynuację stanowić będzie pas autobusowy. Nie będzie możliwości wyjazdu z jezdni serwisowej 
na pasy podstawowe oraz przejazdu na dodatkowy pas do skrętu w lewo (w ul. Langiewicza). Dodatkowa 
jezdnia będzie objęta będzie sygnalizacją świetlną. Ciągi piesze i rowerowe dowiązano do koncepcji „Budowy 
ścieżki rowerowej wzdłuż Alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej w Krakowie - etap I”. 

W ramach projektowanego układu drogowego przewidziano budowę nowego wiaduktu kolejowego w ciągu 
linii kolejowej nr 008, dzięki któremu nastąpi bezkolizyjne przejście jezdni oraz ciągu pieszo – rowerowego 
w kierunku al. 29-go Listopada.  Z wykorzystaniem nowego obiektu istnieje możliwość dodatkowego 
skomunikowania os. Żabiniec w ruchu pieszych i rowerów, bez konieczności budowy samodzielnej kładki 
pieszo – rowerowej.    

W hm 8+24,84 zaprojektowano zjazd na ul. Langiewicza, obecne droga wewnętrzna. Ze względu na duży 
spadek podłużny na odcinku ulicy lokalnej pomiędzy przejazdem pod linia kolejową nr 008 a projektowanym 
skrzyżowaniem zlokalizowane ono zostało w obrębie wierzchołka łuku pionowego. Taka lokalizacja zapewnia 
wymaganą widoczność na wlocie podporządkowanym na włączeniu oraz widoczność na zatrzymanie na 
ciągu ulicy lokalnej.  
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Wymagana widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie podporządkowanym wynosi 40 m 
i jest spełniona. Dzięki zmianie przebiegu drogi rowerowej i chodnika, a tym samym muru oporowego 
widoczność pozioma na włączeniu zwiększyła się do 55 m.  

 

Rys. nr 2 Widoczność przy ruszaniu z zatrzymania – ul. Langiewicza 

 

Wymagana widoczność na zatrzymanie na drodze z pierwszeństwem dla niniejszej drogi wynosi L=35 m. 
Warunek ten jest spełniony dla rozwiązania sytuacyjnego i wysokościowego.  

 

Rys. nr 3 Wymagana widoczność na zatrzymanie – pionowa rejon ul. Langiewicza 

 

Jednocześnie sprawdzono widoczność dla pojazdów poruszających się z kierunku al. 29-go Listopada i 
chcących skręcić w lewo w ul. Langiewicza. Widoczność dla rozwiązania sytuacyjnego jest zapewniona. 
Widoczność pionową sprawdzono przy założeniu punktu obserwacyjnego i przeszkody (pojazd  
nadjeżdżający od strony zachodniej) na poziomie 1.0 m. Wzajemna widoczność pionowa pomiędzy 
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pojazdami wynosi 75 m, z czego 40 m do osi zjazdu dla pojazdów dojeżdżających od strony zachodniej oraz 
35 od osi dla pojazdów dojeżdżających od strony wschodniej tj planujących skręt w lewo.  Dla obydwu 
kierunków zapewniona jest odległość widoczności na zatrzymanie.  

 

 

Rys. nr 4 Wzajemna widoczność pionowa -  skręt w lewo w ul. Langiewicza 

 

Na ciągu ulicy lokalnej i dojazdowej, zaprojektowano wyniesienia jezdni na skrzyżowaniach z drogami 
dojazdowymi oraz zjazdami na tereny wewnętrzne planowanego osiedla. Projektowane wyniesienia 
posiadać będą nawierzchnię z kostki brukowej betonowej fazowanej oraz najazdy o długości 1,2m 
i maksymalnym spadku 10,0%. 

 

Zjazdy publiczne 

Zjazdy na przyległe nieruchomości zaprojektowano o minimalnej szerokości 5,0 m i nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej. Przecięcia krawędzi zjazdów z krawędziami jezdni wyokrąglono łukami kołowymi 
poziomymi o promieniu R=5,0m. 

 

4.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Droga lokalna (odcinek A-B-C-D): 

Spadki podłużne jezdni na projektowanym odcinku zaprojektowano kolejno jako 3,0%; -0,7%; 0,5%; -4,0%; 
10,0%; -0,5% i 2,0%.  Załomy sąsiednich spadków wyokrąglono pionowymi łukami kołowymi o promieniu 
min. R=300,0m. Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym zaprojektowano jako daszkowy 2,0% poza 
miejscami skrzyżowań z pozostałymi odcinkami oraz rejonami dowiązania do stanu istniejącego. 
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W rejonie  przekroczenia linii kolejowej nr 008 ze względu na projektowany duży spadek podłużny jezdni, 
ciąg pieszo – rowerowy poprowadzono w oddzieleniu od niej. Na ciągu pieszo-rowerowym zaproponowano 
spadki podłużne o maksymalnym pochyleniu 6,0 %. 

 

Droga dojazdowa nr 1 (odcinek B-E): 

Spadki podłużne jezdni na projektowanym odcinku zaprojektowano kolejno jako 3,0%; -0,5%, 1,5%; -1,5%; -
0,7%; 3,0%  i 2,0%. Załomy sąsiednich spadków wyokrąglono pionowymi łukami kołowymi o promieniu min. 
R=1000,0m. Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym zaprojektowano jako daszkowy 2,0% poza 
miejscami skrzyżowań z pozostałymi projektowanymi odcinkami. 

 

Droga dojazdowa nr 2 (odcinek C-F): 

Spadki podłużne jezdni na projektowanym odcinku zaprojektowano kolejno jako -2,0%; 4,0% i -0,6%. Załomy 
sąsiednich spadków wyokrąglono pionowymi łukami kołowymi o promieniach R=300,0m i R=2000,0m. 
Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym zaprojektowano jako daszkowy 2,0% poza miejscami 
skrzyżowań z pozostałymi projektowanymi odcinkami. 

 

Spadki podłużne chodników, drogi rowerowej, bezpiecznika i miejsc postojowych zaprojektowano 
w dostosowaniu do przyległej jezdni, a spadki poprzeczne zaprojektowano jako 2,0% w stronę jezdni. 

Spadki podłużne zjazdów mieścić się będą w przedziale 1,0-5,0% w stronę jezdni. 

Najazd na wyniesienie jezdni zaprojektowano o maksymalnym spadku 10,0%. 

 

4.4. Odwodnienie 

Odwodnienie zostało zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków 
poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody do projektowanych wpustów deszczowych 
zlokalizowanych w jezdni, a dalej poprzez projektowane przykanaliki do projektowanej kanalizacji 
deszczowej. Lokalizacja wpustów wraz z przebiegiem projektowanego kolektora zostanie opracowana na 
etapie projektu budowlanego. 

 

4.5. Warunki gruntowo-wodne 

Dokumentacje geotechniczne opracowane na potrzeby obiektów kubaturowych w etapach 1A-1E wykazały 
występowanie w podłożu gruntowym glin pylastych i pyłów w związku z czym dla potrzeb niniejszego 
opracowania przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego G4. Na etapie projektu budowlanego należy 
wykonać dokumentację geotechniczną dla przedmiotowej inwestycji drogowej i zweryfikować założenia. 
 

4.6. Przekroje konstrukcyjne 

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 i grupy nośności podłoża G4 zgodnie 
z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Dla dolnych warstw konstrukcji 
nawierzchni i ulepszonego podłoża przyjęto TYP 8, a dla górnych warstw TYP A1. 

Konstrukcję nawierzchni zjazdu i miejsca postojowego zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 i grupy 
nośności podłoża G4. 
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A) Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

 4cm – warstwa ścieralna  - beton asfaltowy AC 8 S 

 5cm – warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16 W 

 7cm – warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥160MPa 

 20cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

 28cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CNR lub z gruntu niewysadzinowego 
o CBR≥35% 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

 25cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 
Razem – 89cm 

 
B) Konstrukcja nawierzchni wyniesienia jezdni: 

 8cm – warstwa ścieralna  - kostka brukowa betonowa wibroprasowana fazowana 

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 35cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

 28cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CNR lub z gruntu niewysadzinowego 
o CBR≥35% 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

 25cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 
Razem – 99cm 

 
C) Konstrukcja nawierzchni chodnika i bezpiecznika: 

 8 cm – kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 15 cm –podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie 

 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego  0/63mm stabilizowanego mechanicznie 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 
Razem – 46cm 

 
D) Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów i ciągu pieszo-rowerowego: 

 5m – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 

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

 25 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego  0/63mm stabilizowanego mechanicznie 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

Razem – 45cm 
 
E) Konstrukcja nawierzchni zjazdu i miejsca postojowego: 

 8 cm – kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

 20 cm –podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie 
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 30 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego  0/63mm stabilizowanego mechanicznie 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 
Razem – 61cm 

 
*W razie nie osiągnięcia wymaganych parametrów grubość warstwy wzmocnienia podłoża należy określić 
doświadczalnie bezpośrednio na budowie. 

Wszystkie warstwy nawierzchni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a podłoże pod 
nawierzchnię zagęścić zgodnie z normą „Roboty Ziemne” –PN-S-02205/98. 

Warunek mrozoodporności dla KR3 i G4 wynosi 0,70*hz,, a dla KR1 i G4 0,60*hz przy czym hz oznacza 
głębokość przemarzania gruntów, przyjmowana zgodnie  z Polską Normą. Dla projektowanych konstrukcji 
nawierzchni warunek jest spełniony. 

Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawężników betonowych wibroprasowanych 15/30 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem o odsłonięciu h=12cm. 

Obramowanie chodników zaprojektowano z obrzeża betonowego 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 i ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem. 

Oddzielenie zjazdu i miejsc postojowych od jezdni zaprojektowano z krawężników betonowych 
wibroprasowanych najazdowych 15/22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu 
cementowego C20/25 z oporem o odsłonięciu 4 cm. 

Ściek przykrawężnikowy zaprojektowano z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 8/10/20 na ławie 
z betonu jak dla przyległego krawężnika. 

Na najazdach na wyniesienia jezdni zaprojektowano wtopione oporniki drogowe betonowe 
wibroprasowane 12/25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu cementowego C20/25 
z obustronnym oporem. 

4.7. Uzbrojenie 

Projektowane uzbrojenie oraz przekładki uzbrojenia istniejącego lub jego zabezpieczenie stanowią 
przedmiot opracowań branżowych na etapie projektu budowlanego po uprzednim uzyskaniu warunków od 
zarządców sieci. 

4.8. Zieleń 

Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejącą zielenią wysoką. Inwentaryzacja zieleni zostanie opracowana 
na etapie projektu budowlanego. 

 


