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OPIS TECHNICZNY 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja 

Przedmiotem opracowania jest projekt ciągu pieszego na działce drogowej nr 270  

w rejonie ulicy Drozdowskich w Krakowie.  

Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest w północno-zachodniej części dzielnicy X 

– Swoszowice. 

 

1.2. Inwestor 

 GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ 

 ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA  

 31-586 KRAKÓW,  UL. CENTRALNA 53 

 

1.3. Biuro projektowe 

 Firma Usługowo – Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita 

 ul. Wielkie Pola 7 

 31-764 Kraków  

  

1.4. Podstawa opracowania 

- zlecenie· Inwestora, 

- program funkcjonalno-użytkowy dla budowy chodnika przy ul. Drozdowskich, 

- podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie  

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 2016.124), 

- wizja w terenie, 
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1.5. Zakres  opracowania – branża drogowa 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje następujące elementy: 

 - ciągi piesze / chodniki.  

  

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Drozdowskich jest drogą gminną. Pełni ona funkcję dostępności 

zapewniając bezpośredni dostęp i obsługę komunikacyjną przyległej zabudowie 

mieszkalnej i usługowej. Zgodnie z MPZP "Kliny - Zachód II", ulica ta oznaczona jest 

jako układ wspomagający 2KDX - tereny komunikacji publicznej (jako wydzielone ciągi 

pieszo-jezdne).  

 

Początkiem odcinka objętego inwestycją jest skrzyżowanie ulic Drozdowskich i Pawła 

z Krosna (droga wewnętrzna), a końcem  zabudowa jedno i wielorodzinna przy  

ul. Prof. Geremka, przy czym ww. ulice nie posiadają powiązanych ze sobą układów 

drogowych.  

Aktualnie rozpatrywany teren stanowi nieutwardzona działka (nr 270), która 

wykorzystywana jest jako pieszy ciąg komunikacyjny pomiędzy istniejącą zabudową,  

a  układem drogowym.  

Wzdłuż północnej granicy działki zlokalizowana jest droga dojazdowa do posesji oraz 

jej ogrodzenie. Również od strony południowej zlokalizowane jest przy granicy działki 

ogrodzenie. Szerokość pomiędzy nimi waha się w granicach ~2,2m i 2,4m. 

Szerokość działki nr 270 jest zmienna i wynosi pomiędzy 1,9m i 2,85m.  

 

Na terenie objętym inwestycją nie ma zlokalizowanej żadnej sieci kanalizacji 

deszczowej. Natomiast na terenach przyległych tj. na działce nr 294/2, zlokalizowana 

jest sieć kanalizacji deszczowej obsługująca zabudowę mieszkalną przy ul. Prof. 

Geremka.  

Teren inwestycji jest nieznacznie zróżnicowany pod względem wysokościowym,  

a deniwelacje terenu nie przekraczają 1m.  

W działce objętej inwestycją występuje następujące uzbrojenie terenu:  

 - sieć gazowa, 

- kablowa sieć  elektroenergetyczna nn. 
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3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Plan sytuacyjny  

W związku z warunkami terenowymi rozwiązanie sytuacyjne przewiduje wykonanie 

nawierzchni utwardzonej tłuczniem na szerokości 2m, a na odcinkach węższych na 

całej dostępnej szerokości terenu. Należy zachować istniejące spadki podłużne.  

 

3.2. Rozwiązanie wysokościowe 

Wysokościowo, nawierzchnię należy dowiązać na zakresach do krawędzi ulicy 

Drozdowskich oraz zapewnić ~10cm obniżenie w stosunku do górnej powierzchni 

cokołów ogrodzeń.   

Z uwagi na zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej, zgodnie warunkami 

technicznymi, nie wprowadzono spadków poprzecznych. 

 

3.3. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcje nawierzchni na podłożu w grupie nośności G1 przedstawiają się 

następująco: 

 
(1) CIĄG PIESZY: 

- 20 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie 0/31.5mm, 

- 30 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie 0/63mm, 

- 50 cm Razem 

 

4. ODWODNIENIE 

Nie projektuje się żadnych dodatkowych elementów odwodnienia. Wody opadowe  

będą bezpośrednio przesiąkały przez nawierzchnię tłuczniową do gruntu - tak jak to 

jest w stanie istniejącym.  

 

5. OŚWIETLENIE 

W rozpatrywanym rejonie istnieje oświetlenie uliczne zasilane z szafy PZ3214.  

W ramach inwestycji zaprojektowano 4 nowe słupy oświetleniowe.  

Projekt oświetlenia stanowi odrębne opracowanie branżowe, będące przedmiotem 

uzgodnienia w ZDMK. 
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6. UZBROJENIE TERENU 

Nie przewiduje się przebudowy istniejących na terenie inwestycji sieci uzbrojenia.  

 
7. ZIELEŃ 

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącą zielenią.  

 
8. ORGANIZACJA RUCHU 

Nie przewiduje się zmian w funkcjonującej organizacji ruchu.  

 
9. UWAGI 

 

 

Opracował: 


