
 

I Cześć opisowa 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego  

z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego w Krakowie. 

 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w dzielnicy Czyżyny w Krakowie. 

 

3. Inwestor 

Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany przez dyrektora Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

 

4. Podstawa projektowania i opracowania 

- ustalenia z Inwestorem,  

- wizja lokalna w terenie, 

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (z późn. zm.), 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

16.06.2014 r.), 

- Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, RStO 11, 

 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (niemiecki katalog typowych 

 konstrukcji nawierzchni) 
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5. Opis stanu istniejącego 

Ulica Stella – Sawickiego (GP) posiada dwie jezdnie jednokierunkowe po 3 pasy ruchu,  

o szerokości jezdni ok. 10,50m, o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej.  

W ciągu ulicy Stella – Sawickiego po stronie przedmiotowej inwestycji tj. zachodniej, 

zlokalizowany jest chodnik o szerokości ok. 1,5m i nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej typu Behaton, oraz ścieżka rowerowa o szerokości ok. 2,0m o nawierzchni 

asfaltowej oraz z kostki brukowej betonowej.  

Ulica Życzkowskiego posiada jedną jezdnię dwukierunkową o szerokości ok. 7,0m  

o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej. Jezdnia obramowana jest obustronnie 

krawężnikami betonowymi wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki betonowej typu 

Holland. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są chodniki o szerokościach ok. 2,0m i 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, szarej. Po obu stronach jezdni, w 

chodnikach zlokalizowane są rzędy słupków blokujących.  

Ulicę Stella – Sawickiego oraz ulicę Życzkowskiego łączy droga wewnętrzna  

o nawierzchni z drogowych płyt betonowych, bez uregulowanych poboczy i chodników. 

Ulica Skarżyńskiego, w rejonie przedmiotowej inwestycji, posiada jedną dwukierunkową 

jezdnię o szerokości ok. 7,0m i nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej. W 

rejonie posesji akademików Politechniki Krakowskiej zlokalizowany jest jednostronny 

chodnik o szerokości ok. 2,0m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, 

szarej. Na chodniku ustawiony jest rząd słupków blokujących przed parkowaniem. W 

rejonie budynku klubu Kwadrat zlokalizowana jest końcowy przystanek autobusowy. 

Ponadto w rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest pas startowy Muzeum 

Lotnictwa Polskiego o nawierzchni z płyt betonowych. 

Pozostały teren inwestycji stanowi obszar zielony. 
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6.
 Opis stanu projektowanego 

6.1. Parametry oraz klasa i kategoria projektowanej drogi 

Proj. odcinki dróg publicznych: 

- klasa L, 

- kategoria – gminna, 

- prędkość projektowa – 30km/h 

- teren zabudowany określony znakiem D-42 

 

Ul. Izydora Stella – Sawickiego: 

- klasa GP, 

- kategoria – powiatowa 

- prędkość miarodajna – 70km/h 

 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie budowy drogi łączącej  

ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora 

Komorowskiego w Krakowie. 

W ramach zadania zaprojektowano skrzyżowanie ul. Stella – Sawickiego  

z projektowanym układem drogowym, wraz z pasem do prawoskrętu z ul. Stella – 

Sawickiego. Projektowany układ drogowy zapewni powiązanie komunikacyjne 

planowanego Małopolskiego Centrum Nauki z ulicami: Stella – Sawickiego, 

Życzkowskiego oraz Skarżyńskiego. Skrzyżowanie projektowanego układu z ul. Stella – 

Sawickiego przewidziano w miejscu istniejącego zjazdu publicznego. Przedmiotowa 

lokalizacja nie jest kolizyjna z odrębnym zadaniem budowy przystanków autobusowych 

w ciągu ul. Stella – Sawickiego. Włączenie projektowanego układu do ul. Stella – 

Sawickiego przewidziano jako skrzyżowanie umożliwiające jedynie manewr 

prawoskrętu. W ciągu ul. Stella – Sawickiego zaprojektowano pas do prawoskrętu  

o szerokości 3,5m oraz o długościach odcinków: Lzp=15,00m, Lzv=60,00m  

i La=20,00m. Na skrzyżowaniu zaprojektowano wyłukowania o R=15,00m, R=20,00m 

oraz R=25,00m. W celu zapewnienia przejezdności autokarom przewidziano wykonanie 

przebrukowania o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej.  W związku z budową 

wlotu skrzyżowania, przebudowie podlegać będą chodnik oraz ścieżka rowerowa 

zlokalizowane w ciągu ul. Stella – Sawickiego. Przedmiotowy układ drogowy 

zaprojektowano jako drogi publiczne klasy L, kategorii gminnej, przyjęto prędkość 

projektową Vp=30km/h. Jezdnia została zaprojektowana o podstawowej szerokości 6,5m, 

o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej. Jezdnię obramowano krawężnikiem 
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kamiennym 20/25cm na ławie z betonu C16/20 z odkryciem 12cm wraz ze ściekiem z 

dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu Holland gr. 8cm. Zaprojektowano 

chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, bezfazowej, koloru 

szarego, oraz ścieżki rowerowe o nawierzchni z betonu asfaltowego 

Projektowany układ drogowy składa się z trzech odcinków: 

Odcinek I –  od Małopolskiego Centrum Nauki do proj. skrzyżowania (W1 – W5) 

Odcinek II – od projektowanego ronda do końca zakresu w rejonie  

ul. Skarżyńskiego (W6 – W 10) 

Odcinek II – od ul. Życzkowskiego do ul. Stella – Sawickiego (W11 – W14)  

 

W ciągu odcinka I załamania osi jezdni wyokrąglono łukami o promieniach R=200m.  

W rejonie projektowane skrzyżowania, ze względu na przejezdność autokarów, jezdnię 

obustronnie poszerzono do szerokości 7,3m. W ciągu projektowanego odcinka I, po 

południowej stronie zlokalizowano chodnik o szerokości 2,0m oraz dwukierunkową 

ścieżkę rowerową o szerokości 3,0m. Ścieżka wraz z chodnikiem oddzielona jest od 

jezdni pasem zieleni o szerokości 1,0m. W rejonie projektowanego skrzyżowania,  

w ciągu przedmiotowego odcinka I zlokalizowano wyniesione przejście dla pieszych oraz 

włączenie ścieżki rowerowej. Wyniesienie zaprojektowano z kostki brukowej betonowej 

typu Behaton, bezfazowej, koloru czerwonego. Ze względu na docelowy ruch autokarów 

przewidziano wyniesienie o h=4cm na najeździe na długości 1,2m. W ciągu odcinka II 

załamania osi jezdni wyokrąglono łukami o promieniach R=50m, R=80m oraz R=200m. 

Ze względu na zastosowane wyłukowania oraz przejezdność autokarów jezdnię lokalnie 

poszerzono do szerokości 8,6m. Na odcinku od ronda do projektowanego skrzyżowania, 

po zachodniej stronie jezdni zlokalizowano chodnik o szerokości 3,0m oraz 

dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 3,5m, które od jezdni oddzielono pasem 

zieleni o szerokości 4,0m. Od hm 0+96,45 do hm 1+40,45 nawierzchnię jezdni, chodnika 

oraz ścieżki należy wykonać z betonu cementowego z dylatacjami poprzecznymi co 

4,0m, a jezdnię na przedmiotowym odcinku obramować krawężnikiem z odkryciem 4 

cm. Na przedmiotowym odcinku pomiędzy istniejącą nawierzchnią pasa startowego a 

projektowaną jezdnią, zgodnie z wytycznymi MKZ, należy rozmieścić betonowe płyty 

4m x 4m. Lokalizacja płyt pokazana na rysunku nr 2 – plan sytuacyjny. Od skrzyżowania 

do końca zakresu przewidziano obustronne chodniki o szerokości od 2,0m do 4,3m. W 

rejonie Klubu Studenckiego „Kwadrat” przewidziano lokalizację dwóch zatok 

autobusowych. Zaprojektowane zatoki posiadają szerokość 3,0m, spadek jednostronny w 

kierunku jezdni, nawierzchnię w kolorze czerwonym z betonu C30/37 dyblowanego z 
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dylatacjami. Zatoki od strony peronu obramowano krawężnikiem betonowym H-16 typu 

„kassel kerb” na ławie betonowej z betonu C16/20, z odkryciem 16cm. Zatoki posiadają 

długość krawędzi zatrzymania 20m, skos wyjazdowy z drogi 1:8 oraz skos wjazdowy na 

drogę 1:4. Na peronach zatok wyznaczono powierzchnię o szerokości 0,6m o 

nawierzchni z kostki brukowej integracyjnej betonowej koloru czerwonego. Ponadto na 

peronach zlokalizowano wiaty przystankowe. Istniejącą drogę wewnętrzną włączono do 

projektowanego układu drogowego poprzez zjazd publiczny w hm 2+37,72. Krawędzie 

zjazdu wyłukowano promieniem R=5,0m, szerokość zjazdu 5,5m. W rejonie 

projektowanego zjazdu publicznego zlokalizowano wyniesienie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej typu Behaton, bezfazowej, koloru czerwonego. Wyniesienie  

o h=4cm i najeździe na długości 1,2m. Na przedmiotowym wyniesieniu zlokalizowano 

przejście dla pieszych. W rejonie ul. Skarżyńskiego i Klubu Studenckiego „Kwadrat” 

przewidziano montaż 12 stojaków rowerowych ze stali nierdzewnej. 

 

W ciągu odcinka III załamania osi jezdni wyokrąglono łukami o promieniach R=30m, 

R=200m. Zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości od 2,0m do 5,7m. Po 

północnej stronie jezdni na odcinku od projektowanego zjazdu publicznego do ul. Stella – 

Sawickiego zlokalizowano dwukierunkową ścieżkę rowerową 3,0m. W rejonie łuku R30 

jezdnię obustronnie poszerzono do szerokości 9,2m, natomiast w rejonie skrzyżowania  

z ul. Stella – Sawickiego do szerokości 8,0m. Na wschód od projektowanego ronda, 

wzdłuż jezdni przewidziano obustronne stanowiska postojowe (łącznie 22 stanowiska) do 

parkowania równoległego o wymiarach miejsca 2,5m x 6,0m oraz 2 stanowiska dla osób 

niepełnosprawnych o wymiarach 3,6m x 6,0m. Nawierzchnię stanowisk postojowych 

przewidziano z kostki brukowej betonowej typu Behaton, bezfazowej, koloru 

grafitowego, natomiast linie segregacyjne z kostki koloru szarego. W ciągu 

przedmiotowego odcinka przewidziano przystanek autobusowy na jezdni o nawierzchni 

analogicznej jak na zatokach autobusowych, o długości 20,0m. 
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Połączenie odcinka I oraz odcinka II zaprojektowano jako skrzyżowanie trójwlotowe. Na 

skrzyżowaniu zaprojektowano wyłukowania o wartościach R=6m. W celu zapewnienia 

przejezdności autokarom przewidziano wykonanie przebrukowania o nawierzchni  

z kostki brukowej kamiennej o promieniu R=15m. W rejonie skrzyżowania przewidziano 

obustronne chodniki oraz dwa przejścia dla pieszych.  

Połączenie odcinka II oraz odcinka III zaprojektowano jako małe rondo o średnicy 

zewnętrznej 31,0m. Wyspa o średnicy 15,0m została obramowana krawężnikiem 

kamiennym 20/25 na ławie z betonu C16/20, o odkryciu 12cm. Pierścień wokół wyspy 

posiada szerokość 3,0m, nawierzchnię z kostki kamiennej oraz pochylenie 4%  

w kierunku jezdni. Pierścień został  obramowany krawężnikiem kamiennym 20/25 na 

ławie z betonu C16/20, o odkryciu 2cm. Jezdnia o szerokości 5,0m, o nawierzchni  

z betonu asfaltowego i pochyleniu 2% ukształtowanym na zewnątrz ronda, również 

została obramowana krawężnikiem kamiennym 20/25 na ławie z betonu C16/20,  

o odkryciu 12cm. Na każdym wlocie zaprojektowano równoległe wyspy dzielące  

o szerokości 2,5m i długości 15,0m. Na wszystkich wlotach zaprojektowano przejścia dla 

pieszych, a na północnym wlocie również przejazd rowerowy.  Przejścia dla pieszych 

wyznaczono za pomocą nawierzchni z kostki brukowej integracyjnej betonowej koloru 

czerwonego oraz krawężnika kamiennego 20/25cm z odkryciem 2cm. W związku z 

budową układu drogowego zostaną przebudowane również zjazdy do przylegającej 

zabudowy. Zjazdy zaprojektowano w dowiązaniu do stanu istniejącego, o nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej bezfazowej typu Behaton, koloru czerwonego. Przedmiotowe 

rozwiązanie wszystkich zjazdów indywidualnych zakłada przejazd przez krawężnik 

kamienny 20/25cm na ławie betonowej z betonu C16/20 z odkryciem 4cm. Dla zjazdów 

indywidualnych w ciągu chodnika przewidziano zróżnicowanie kolorystyczne kostki 

względem nawierzchni chodnika oraz skosy wyjazdowe 1:1. W ramach zadania zostanie 

wykonane oświetlenie oraz odwodnienie ulicy, a także przekładki kolidującego 

uzbrojenia. 
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7. Nawierzchnie 

Jezdnia – beton asfaltowy 

Jezdnia na wysokości pasa startowego – beton cementowy 

Zatoki autobusowe – beton cementowy koloru czerwonego  

Pierścień ronda, poszerzenia jezdni – kostka kamienna nieregularna 

 Wyniesienia  – kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, czerwona 

Miejsca postojowe - kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, grafitowa,   

linie segregacyjne koloru szarego  

Zjazdy – kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, czerwona 

Ścieżka rowerowy – beton asfaltowy, na przejazdach w kolorze czerwonym, 

uszorstnioniony kruszywem 

      Chodnik i wysepki – kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, szara 

 Ścieżka rowerowa i chodnik na wysokości pasa startowego – beton cementowy  

 

 


