
 Opis do projektu ROZBUDOWY ULICY JAKUBOWSKIEGO W KRAKOWIE  

A R G   PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE   

Biuro i pracownia: 31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a, tel.: 418 05 60, 61, 62, e-mail: biuro@arg.krakow.pl 

1 

 

Opis    

do projektu Rozbudowy ulicy Jakubowskiego w Krakowie 

wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

  

 Projekt „Rozbudowy ulicy Jakubowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą 

techniczną” został opracowana na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. 

 Opracowanie obejmuje wykonanie ETAPU 2 (rozbudowy ulicy Jakubowskiego) 

projektu rozbudowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego 

w Krakowie – Prokocimiu z rozbudową ulic Kostaneckiego i Jakubowskiego, 

z przebudową skrzyżowań z ulicą Wielicką (drogą klasy GP). W zakresie projektu 

znajduje się rozbudowa ulicy Kostaneckiego na odcinku około 410m oraz ulicy 

Jakubowskiego na odcinku około 760m z budową miejsc i zatok postojowych, budową 

przystanków autobusowych oraz przebudową istniejącej pętli autobusowej. W zakresie 

projektu znajdują się także chodniki, odwodnienie, oświetlenie uliczne i przebudowa 

kolidującej infrastruktury technicznej. Projekt związany jest z obsługa komunikacyjną 

istniejącego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (USD) w Prokocimiu oraz 

powstającego obecnie Szpitala Uniwersyteckiego UJCM po południowej stronie ulicy 

Jakubowskiego. 

  

2. Dane wyjściowe 

 

 - podkład sytuacyjno-wysokościowy (mapa do celów projektowych) 

 - wytyczne i założenia Inwestora – ZIM KRAKÓW 

 - koncepcja budowy szpitala 

 - koncepcja rozbudowy układu komunikacyjnego 

 - wizja w terenie 
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 - dokumentacja fotograficzna 

 

3. Stan istniejący 

 

Przedmiotowy teren znajduje się w południowo-wschodniej części miasta 

Krakowa, w stosunkowo niewielkiej odległości od wylotu z Krakowa w kierunku Wieliczki 

oraz węzła autostradowego Kraków-Wieliczka, w dzielnicy Bieżanów - Prokocim. Teren 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala dziecięcego w Prokocimiu oraz 

powstającego właśnie Szpitala Uniwersyteckiego UJCM. Zakres opracowania obejmuje 

ulicę Jakubowskiego. 

Ulica Wielicka posiada dwie jezdnie i po 3 pasy ruchu, ulica Kostaneckiego 

posiada jedną jezdnię i po 2 pasy ruchu. Ulica Jakubowskiego posiada jedną jezdnię 

o szerokości około 7m. Ulica posiada dwa pasy ruchu.  

Wzdłuż ulicy są zlokalizowane chodniki o zmiennej szerokości oraz zjazdy do obu 

szpitali – dziecięcego USD i powstającego UJCM. 

Wzdłuż ulic usytuowano oświetlenie uliczne oraz odwodnienie. 

W obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie podziemne - przebiegają sieci – 

telekomunikacyjna, energetyczne, gazowa, wodociągowa, CO i kanalizacji.  

 

4. Stan projektowany 

 

SYTUACJA 

Według oddzielnego opracowania dla ETAPU 1 zaprojektowano przebudowę 

ulicy Kostaneckiego do skrzyżowania z ulicą Medyczną.  Ulicę Kostaneckiego 

poszerzono w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie środkowego pasa ruchu 

przeznaczonego dla karetek pogotowia, ambulansów i komunikacji miejskiej. Ulica 

będzie miała 5 pasów ruchu, a przed skrzyżowaniem z ulicą Jakubowskiego 3 pasy 

ruchu. Po obu stronach ulicy zaprojektowano przebudowę chodników o szerokości 2.0m 

i 3.0m, a po stronie zachodniej budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2.0m. 

Zaprojektowano rozbudowę ulicy Jakubowskiego na odcinku od skrzyżowania 

z ulicą Kostaneckiego do ulicy Wielickiej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Jakubowskiego 

z ulicą Wielicką.  
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Na skrzyżowaniu ulic Kostaneckiego i Jakubowskiego zaprojektowano małe, 

jednopasowe rondo o średnicy zewnętrznej Ø32m, jezdni o szerokości 6.50m 

i pierścieniu najazdowym o szerokości 2.0m. Zaprojektowano także zatoki autobusowe 

z wiatami przystankowymi przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, zjazdy do nowo 

budowanego Szpitala Uniwersyteckiego UJCM, przebudowę istniejących zjazdów do 

USD oraz budowę miejsc postojowych i chodników przy ulicy Jakubowskiego. Chodniki 

będą miały szerokość 2.0m, 2.50m, 3.0m oraz 4.0m.  

Na odcinku od ulicy Kostaneckiego do pętli autobusowej zaprojektowano 

rozbudowę ulicy Jakubowskiego do trzech pasów ruchu o szerokości 10.50m oraz 

budowę chodników o szerokości 2.0m, 2.50m i 3.00m, a także ukośnych miejsc 

postojowych po obu stronach ulicy.  

W miejscu, gdzie ulica Jakubowskiego zakręca o 90 stopni w kierunku północnym 

(w kierunku ulicy Wielickiej) zaprojektowano kolejne rondo o średnicy zewnętrznej 

DN=31m z jezdnią o szerokości 6.00m i pierścieniem najazdowym o szerokości 2.50m 

oraz chodnikami o szerokości 2.50m. Południowy wlot ronda będzie stanowił wjazd do 

szpitala UJCM, natomiast wschodni wlot będzie umożliwiał dojazd do przebudowywanej 

pętli autobusowej i dalej do planowanej w przyszłości drogi prowadzącej do ulicy 

Kosocickiej. 

Ulica Jakubowskiego po wschodniej stronie USD będzie miała szerokość 7.00m 

i dwa pasy ruchu po 3.50m. Wzdłuż ulicy będą biegły obustronne chodniki o szerokości 

2.50m i 2.0m. Na odcinku od ronda do wjazdu do USD chodnik po zachodniej stronie 

ulicy będzie oddzielony od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości 3.2 – 3.5m tak 

jak jest to w stanie istniejącym. Po wschodniej stronie ulicy na tym odcinku 

zaprojektowano zatoki postojowe z miejscami parkingowymi. W tym rejonie planowany 

jest także dodatkowy budynek szpitala UJCM – zadanie B, do którego zaprojektowano 

zjazd publiczny. 

Przed skrzyżowaniem z ulicą Wielicką ulica Jakubowskiego będzie poszerzona 

do trzech pasów ruchu o szerokości po 3.50m, co pozwoli na wydzielenie pasa dla 

relacji skrętu w lewo w ulicę Wielicką w kierunku centrum miasta. 

W zakresie przebudowy znajduje się także istniejąca pętla autobusowa 

z peronami i przystankami autobusowymi. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 6.00m i 

perony o szerokości 4.00m. 
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Na wschodnim zakresie projektu przy pętli autobusowej zaprojektowano trzecie 

rondo o średnicy zewnętrznej DN=31.00m z jezdnią o szerokości 6.00m i pierścieniem 

najazdowym o szerokości 2.50m oraz chodnikami o szerokości 2.50m. Północny wlot 

ronda będzie zjazdem na pętlę autobusową, wlot wschodni będzie zjazdem do Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego – Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie.  

Południowy wlot ronda zapewni połączenie z planowaną według oddzielnego 

opracowania i zlecenia (odrębna umowa z ZIM) drogą łączącą ulicę Jakubowskiego 

z ulicą Kosocicką. 

Zjazdy publiczne zostały zaprojektowane jako podniesione z zachowaniem 

ciągłości niwelety chodnika na przejściu przez zjazd. 

 

Zgodnie z uwagami ZIKiT w projekcie uwzględniono następujące zagadnienia: 

 Przy pętli autobusowej na ul. Jakubowskiego zaprojektowano przystanek 

komunikacji zbiorowej oraz szerszy chodnik o szerokości 3.0m. Chodniki stanowiące 

dojście do szpitala poszerzono do szerokości 3.00m. 

 Miejsca postojowe zostały wyznaczone w odległości min 10m od przejść dla 

pieszych oraz od zjazdów publicznych, aby zachować odpowiednią widoczność. 

 Zaprojektowano dodatkową wyspę przystankową pomiędzy dwoma stanowiskami 

wyjazdowymi na projektowanej pętli autobusowej. 

 Wprowadzono możliwość parkowania po południowo-wschodniej stronie ulicy 

Jakubowskiego na odcinku od pętli autobusowej do zjazdu do Centrum Zdrowia 

Dziecka z zachowaniem warunków widoczności na zjazdach i przy przejściu dla 

pieszych. 

 Przy miejscach postojowych zapewniono lokalizację opasek chodnikowych 

i zapewniono możliwość wysiadania i dojść do istniejących i projektowanych 

chodników. 

 Skorygowano geometrię wlotu rowerowego na projektowanym rondzie na 

skrzyżowaniu ulic Kostaneckiego i Jakubowskiego i przewidziano poszerzenie drogi 

dla rowerów i zwiększenie promienia łuku na dojeździe do ronda.  

 

Odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych wynosić będzie h=0cm bez 

uskoku (w postaci ścieku przykrawężnikowego), nawierzchnia ścieżek rowerowych 
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będzie bitumiczna wbudowana mechanicznie. Wszelkie elementy infrastruktury takie jak 

latarnie, sygnalizatory, znaki etc. zlokalizowane będą z zachowaniem skrajni rowerowej 

min. 0.5m.  

Na zjazdach i na szerokości przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych na 

wyspach dzielących zachowana będzie ciągłość nawierzchni jezdni bez krawężników 

umieszczanych w poprzek. Przy przejściach dla pieszych, na całej szerokości chodnika 

zaprojektowane będą pasy medialne dla osób słabiej widzących. Do pasów medialnych 

wytyczone będą prostopadłe pasy naprowadzające z płytek posiadających rowki 

prowadzące. Chodniki będą wykonane z kostki bezfazowej.  

 

ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

 Projektowana rozbudowa układu komunikacyjnego została dowiązana 

wysokościowo do przebiegu ulic Wielickiej, Kostaneckiego i Jakubowskiego, terenu 

istniejącego oraz do istniejącego zagospodarowania przy w/w ulicach, w tym obu szpitali 

USD i UJCM.  

Połączenia z istniejącymi ciągami pieszymi będą dowiązane do istniejących 

rzędnych wysokościowych. 

Na zakresach koncepcja została dowiązana do stanu istniejącego.  

Ewentualne skarpy należy wykonać o pochyleniu nie większym niż 1:1.5. 

Chodniki będą miały spadki poprzeczne o wartości 2%. Połączenia z istniejącymi 

ciągami pieszymi zostały dowiązane do istniejących rzędnych wysokościowych. 

Ulica Jakubowskiego po południowej stronie szpitala dziecięcego posiada 

jednostajny spadek podłużny około 2% w kierunku wschodnim i spadek ten pozostaje 

bez zmian, natomiast na odcinku od pętli autobusowej do wschodniego zjazdu do USD 

posiada spadek podłużny około 1%. Spadek podłużny ulicy Jakubowskiego na odcinku 

od wschodniego zjazdu do USD do skrzyżowania z ulicą Wielicką wynosi około 7%. Nie 

projektuje się większych korekt wysokościowych przebiegu ulicy Jakubowskiego. 

Założono, że ulica Jakubowskiego pozostanie na istniejących rzędnych 

wysokościowych. 

 

ODWODNIENIE 

 Odwodnienie rozbudowywanego układu komunikacyjnego będzie funkcjonować 

w oparciu o istniejącą sieć kanalizacji deszczowej i odbywać się powierzchniowo 
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poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych i odprowadzenie wód opadowych 

poprzez projektowane studzienki wodościekowe do istniejącej i projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

Projekt przewiduje studzienki wodościekowe przykrawężnikowe ø60cm 

wyposażone w osadniki głębokości min. 80cm z płaskimi wpustami na zawiasach 

z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Przykanaliki należy wykonać z rur ø20cm PP SN8 

posiadających atest do stosowania pod drogami. Studnie rewizyjne będą miały średnice 

DN 1200mm.  

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Po wykorytowaniu sprawdzić nośność podłoża dla ruchu KR3 – KR4. W wypadku 

słabych gruntów na obszarze inwestycji proponuje się wymianę gruntu na kruszywo 

łamane 31.5/63mm stabilizowane mechanicznie.  

Ulepszone podłoże powinno spełniać wymagania normowe (PN-S-02205), 

w wypadku braku nośności podłoża należy przeprowadzić konsultację z projektantem 

i uprawnionym geologiem w celu ustalenia zmiany sposobu wzmocnienia podłoża. 

Wprowadzenie nowych propozycji wzmocnienia podłoża wymaga wykonania poletka 

doświadczalnego. Na tak przygotowanym podłożu wykonać projektowaną konstrukcję 

nawierzchni. 

Proponowaną w koncepcji konstrukcję nawierzchni pokazano na rysunkach 

z przekrojami konstrukcyjnymi. 

 

 W miejscu ewentualnego frezowania i nakładki należy zastosować warstwę 

ścieralną z SMA 11 grubości 4cm i warstwę wiążącą z AC WMS 11W oraz zastosować 

geosiatkę szklaną bitumowaną lub siatkę polipropylenową. 

 

Jezdnia zostanie obramowana krawężnikami kamiennymi 20/30cm ułożonymi na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4cm i wspólnej ze ściekiem ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm z dwóch rzędów kostki betonowej 20x10x8cm. 

Chodniki zostaną obramowane obrzeżem betonowym wibroprasowanym 8x30cm 

ułożonym na lawie z chudego betonu C12/15 gr. 10cm, z oporem obustronnym 

i z betonowaniem połączeń obrzeży. 
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Grunty pochodzące z wykopów nie nadające się do wbudowania w nasyp należy  

odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko śmieci w celu jego 

przewarstwienia. 

W trakcie realizacji inwestycji wykopy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 

Po wykorytowaniu należy doprowadzić do grupy nośności G1, wykonać poletka próbne 

z ułożonym wzmocnieniem i sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien 

wynosić dla G1 120MPa.  

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji 

z uprawnionym geologiem i projektantem. Wzmocnienie może być wykonane poprzez 

przegłębienie koryta i wbudowanie kruszywa lub poprzez stabilizację istniejącego gruntu 

cementem. Szczegółowe rozwiązania każdorazowo należy konsultować z uprawnionym 

geologiem i projektantem drogowym. 

Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego 

powinna wynosić 2,2. 

 

5. Uwagi końcowe 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Określono, że warunki posadowienia obiektu mają być zgodne  

z rozporządzeniem  Dz. U. 2012 nr 0 pozycja 463  i ustalono je w pierwszej 

kategorii geotechnicznej 

 Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie  

z Rozporządzeniem  Ministra Transportu  i Gospodarki   Morskiej 

z 2 marca 1999 r  przyjęto skrajnię drogi 4.6m liczoną od poziomu nawierzchni. 

 W trakcie budowy roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb technicznych 

posiadających uprawnienia w przedmiotowych zakresach.  

 Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem realizować zachowując 

normatywne odległości.  

 Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót tom. II. 

 Montaż i układanie rur zgonie z instrukcją producenta rur .  

 Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami i uwzględnić je 

podczas realizacji.  


