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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:
 wytyczne Inwestora
 mapa do celów projektowych w skali 1:500
 program  funkcjonalno-użytkowy  wraz  z  koncepcją  budowy  ścieżki  rowerowej

wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej
 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
 załącznik  nr  3  do  Standardów  wykonawczych  jakim  powinna  odpowiadać

infrastruktura rowerowa na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 właściwe wytyczne i normy branżowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al.
29 Listopada w Krakowie  na odcinku od ul.  Żelaznej  do ul.  Opolskiej  –  etap  1  –  strona
zachodnia.

Zakres opracowania obejmuje propozycję wyznaczenia ciągów komunikacyjnych rowerowych
i pieszych przy uwzględnieniu warunków terenowych.

3. Opis stanu istniejącego

Al.  29  Listopada  jest  drogą  jednojezniową  dwukierunkową  o  nawierzchni  bitumicznej.
Kierunki ruchu rozdzielone są separatorem betonowym. Aleja posiada po dwa pasy ruchu w
każdym  kierunku  oraz  na  przeważającym  odcinku  wyznaczone  są  dodatkowe  buspasy,
natomiast  w  rejonie  skrzyżowań  oraz  zjazdów  do  obiektów  usługowych  wyznaczone  są
dodatkowe  pasy  ruchu  dla  relacji  skrętnych.  Ruch  na  skrzyżowaniach  al.  29  Listopada  z
ulicami  Wita  Stwosza,  Jana  Prandoty,  Wileńską,  Żmujdzką  oraz  Opolską  /  Lublańską
kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej. Po obu stronach alei wyznaczone są ciągi
piesze oddzielone na odcinkach od jezdni pasem zieleni. W ostatnich czasach w miejscach
przejść  dla  pieszych  na  wlotach  skrzyżowań  wykonane  zostały  połączone  przejścia  dla  z
pieszych z przejazdami rowerowymi.
W al. 29 Listopada odbywa się ruch komunikacji  zborowej oraz wyznaczone są przystanki
autobusowe.
W rejonie zabudowy mieszkaniowej oraz Uniwersytetu Rolniczego, wzdłuż alei zlokalizowane
są ekrany akustyczne oraz ogrodzenia dźwiękochłonne.
Obsługa  komunikacyjna  przyległej  zabudowy  odbywa  się  za  pośrednictwem  zjazdów
bezpośrednio z alei jak również poprzez skrzyżowania dróg podporządkowanych.



Al.  29  Listopada  posiada  sieć  oświetlenia  ulicznego.  Odwodnienie  układu  drogowego
zapewnione jest poprzez zapewnione spadki podłużne i porzeczne do wpustów deszczowych,
a następnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W rejonie ulic biegną sieci uzbrojenia terenu
zarówno  podziemne  jak  i  nadziemne  tj.  elektroenergetyczne,  teletechniczne,  cieplne
wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne.

4. Opis rozwiązań projektowych

Zgodnie  z zamówieniem oraz programem funkcjonalno-użytkowym, przewidziano budowę
ścieżki rowerowej  po zachodniej  stronie  al.  29 Listopada w dostosowaniu do istniejących
elementów  zagospodarowania  terenu.  W  zależności  o  dostępności  terenu  przewidziano
wykonanie wydzielonych ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych.

Początek inwestycji założono na ul.  Żelaznej. Z uwagi na charakter w/w ulicy (stanowiącej
dojazd do nielicznej zabudowy),  przewiduje się, że ruch rowerowy odbywał się będzie na
zasadach ogólnych.
Wjazd oraz zjazd z projektowanej ścieżki rowerowej odbywał się będzie z wykorzystaniem
istniejącego zjazdu o nawierzchni bitumicznej oraz poprzez istniejące przejazdy rowerowe na
włączeniu ul. Żelaznej do al. 29 Listopada. Dodatkowo, w ramach przedmiotowego zadania,
zgodnie z zapisami PFU, po wschodniej stronie al. 29 Listopada, na przedłużeniu ul. Żelaznej
do wlotu ul. Wita Stwosza, założono w śladzie istniejącego chodnika wykonanie wspólnego
ciągu pieszo-rowerowego o szerokości od 3,5 do 4,0 m.
Na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Kamiennej założono wykonanie ścieżki rowerowej szerokości
2,5  m,  przyległej  do  istniejącego  chodnika  oraz  w  śladzie  chodnika,  który  założono  do
przebudowy.
Istniejące przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe przez ul. Wita Stwosza założono do
przebudowy (poszerzenia) do szerokości odpowiednio 4,0 m oraz 2,5 m, natomiast przez al.
29 Listopada do szerokości odpowiednio 4,0 m oraz 3,0 m (rozdzielone). Z uwagi na istniejący
ruch komunikacji autobusowej oraz dojazd samochodów ciężarowych na ul. Kamienną, nie
przewiduje  się  wykonywania  powierzchni  wyniesionej  w  ciągu  projektowanej  ścieżki
rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego przez ul. Kamienną. Ponadto ewentualna powierzchnia
wyniesiona wymagałaby wykonania dodatkowych odbiorników wód opadowych, dla których
nie ma miejsca z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu.
W rejonie stacji paliw założono poszerzenie istniejącego ciągu pieszego do 3,5 m i wymianę
nawierzchni na bitumiczną (założono ciąg pieszo-rowerowy). Dodatkowo w celu umożliwienia
przejazdu  rowerzystom  przez  stację  paliw  przewidziano  obniżenie  krawężnika  na
przedłużeniu przejazdu przez ul. Kamienną.
Od  stacji  benzynowej do końca budynku nr  32D (pawilon  sklepowy)  założono wykonanie
wydzielonej  ścieżki  rowerowej  szerokości  min.  2,5  m.  Chodnik  w  rejonie  projektowanej
ścieżki  założono  do  remontu  lub  przebudowy.  Istniejący  przystanek  wraz  z  wiatą
przystankową  w  rejonie  ul.  Rogatka  zostanie  przebudowany.  Przejście  dla  pieszych  oraz
przejazd rowerowy przez ul. Rogatka wykonane zostaną jako wyniesione.
Na dalszym odcinku, tj. od budynku 32D do końca wiaduktu nad torami kolejowymi (rejon ul.
Klemensiewicza),  założono  w  śladzie  istniejącego  chodnika  wykonanie  wspólnego  ciągu
pieszo-rowerowego szerokości od 3,0 do 4,0 m w zależności od dostępności terenu. 
Od torów kolejowych do terenów Uniwersytetu Rolniczego założono wykonanie wydzielonej
ścieżki rowerowej szerokości od 2,5 m w śladzie istniejącego chodnika od strony ekranów
akustycznych. Chodnik szerokości 2,0 m wykonany zostanie częściowo w zieleńcu od strony
istniejącej zabudowy. 
Z uwagi na otrzymane informacje z Uniwersytetu Rolniczego, o braku zgody na ingerencję w



istniejące ekrany akustyczne oraz likwidację zbyt dużej ilości zieleni na terenie Uniwersytetu
(w szczególności  rosnącą po ekranach akustycznych),  zgodnie  ze  wstępnymi ustaleniami z
przedstawicielami Uniwersytetu, przewidziano:

 na długości budynków Wydziału Leśnego, wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej
w zieleńcu pomiędzy jezdnią manewrową a ekranami akustycznymi;

 na długości budynków Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, wprowadzenie ruchu
rowerowego w ruch ogólny po istniejących jezdniach manewrowych.

Ponadto,  przewidziano  połączenie  projektowanej  infrastruktury  rowerowej  z  istniejącymi
przejazdami  rowerowych  na  skrzyżowaniu  al.  29  Listopada  z  ul.  Wileńską.  Przyjęte
rozwiązania w rejonie Uniwersytetu Rolniczego powodują minimalizację wycinki istniejącej
zieleni wysokiej jak również brak kolizji z istniejącymi ekranami akustycznymi.
Od  terenów  uczelni  do  ul.  Opolskiej  założono  wykonanie  wydzielonej  ścieżki  rowerowej
szerokości 2,5 m (jedynie na nawiązaniach do istniejących przejazdów rowerowych w rejonie
ul.  Opolskiej  szerokości  2,0  m)  oraz  odtworzenie  nawierzchni  chodników.  Istniejące
ogrodzenia  oraz  ogrodzenia  wyciszające  kolidujące  z  projektowaną  inwestycją  zostaną
przebudowane poza zakres kolizji.
Z uwagi na niewystarczającą szerokość istniejącego chodnika na obiekcie nad rzeką Prądnik,
przewidziano rozbudowę obiektu w taki sposób, aby możliwe było wykonanie normatywnej
infrastruktury pieszo-rowerowej. 
Na  zjazdach oraz  włączeniach  dróg  bez  sygnalizacji,  na  których  jest  to możliwe,  w ciągu
ścieżki  rowerowej  i  chodnika  wyznaczono  powierzchnie  wyniesione  na  10  cm.  Skosy
najazdowe należy wykonać 1:10. Na przekroczeniach zjazdów założono zachowanie ciągłości
konstrukcji  nawierzchni  chodnika oraz ścieżki rowerowej  (bez poprzecznych krawężników).
Za, przed i na zjazdach, na dojazdach do skrzyżowań oraz w miejscach przeplatania ruchu
pieszego  i  rowerowego  nawierzchnia  ścieżki  rowerowej  wykonana  zostanie  w  kolorze
czerwonym

W rejonie  elementów istniejącego zagospodarowania  (słupy,  drzewa, ogrodzenia,  bariery,
reklamy,  budynki,  schody,  wiaty  przystankowe  itp.)  przewidziano  zachowanie  skrajni
rowerowej szerokości min. 0,5 m. Niemniej z uwagi na ograniczania w dostępności terenu,
szczególnie w rejonie istniejących ekranów akustycznych, istniejące latarnie muszą pozostać
w skrajni bądź w wyznaczonych nawierzchniach ciągów rowerowych. Na etapie organizacji
ruchu, elementy istniejącego zagospodarowania w odległości mniejszej niż 0,5 m od krawędzi
ścieżki rowerowej bądź ciągu pieszo-rowerowego (tj.: słupy, ogrodzenia, bariery, reklamy itp.)
oznakowane zostaną pasami żółto czarnymi, naniesione kolorami na przemian pod kątem 45
stopni w formie skośnej.
W rejonie wiat przystankowych zlokalizowanych w bliższej odległości od ścieżki rowerowej niż
1,5 m, założono wykonanie po obu stronach wiat barier U-12 w bezpośrednim sąsiedztwie
wiaty oraz barierosiedzisk, zabezpieczających przed wchodzeniem pieszych bezpośrednio zza
wiaty na ścieżkę rowerową.

Nawierzchnię  ścieżki  rowerowej  oraz  ciągu  pieszo-rowerowego  założono  z  betonu
asfaltowego  wbudowanego  mechanicznie,  natomiast  chodnika  z  kostki  betonowej
bezfazowej.
Rozdzielenie  ścieżki rowerowej z chodnikiem należy wykonać dwoma rzędami kostki typu
Holland  koloru  czerwonego.  Na  długości  przebudowywanych  peronów  przystanków
autobusowych należy zastosować krawężniki peronowe (typ Kassel Kerb).

Nawierzchnia ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego



 Warstwa  ścieralna  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  wbudowanej  mechanicznie
gr. 5cm

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0/31,5 min. gr. 30cm

 Podłoże gruntowe o grupie nośności G1

Nawierzchnia chodnika
 Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8cm
 Podsypka cem.-piask. gr. 3cm
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu

0/31,5 min. gr. 30cm
 Podłoże gruntowe o grupie nośności G1

Nawierzchnia ścieżki rowerowej w ciągu zjazdu / powierzchni wyniesionej
 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm
 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
 Dogęszczenie  i  wyrównanie  istniejącej  podbudowy  –  mieszanka  niezwiązana  z

kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. zmienna

Nawierzchnia remontowanej jezdni w miejscu przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych:
 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość średnio 4 cm 
 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

W celu zapewnienia prawidłowych warunków oświetleniowych projektowanej infrastruktury
rowerowej przewidziano przebudowę oraz  istniejącej  sieci  oświetlenia  ulicznego. Ponadto
kolidujące słupy  oświetlenia  ulicznego należy przebudować poza obszar kolizji.  Kolidujące
sieci  uzbrojenia  terenu  zostaną  przebudowane  poza  obszar  kolizji  zgodnie  z  warunkami
wydanymi przez zarządców sieci.

Kolidującą  zieleń  wysoką  z  projektowanym  układem  komunikacyjnym  przewidziano  do
usunięcia. 

5. Rozwiązania projektowe służące dostosowaniu infrastruktury drogowej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

W rejonie przejść dla pieszych, schodów (przed pierwszym i za ostatnim stopniem)
oraz  na  długości  linii  zatrzymań  na  peronach  przystankowych,  należy  wykonać  pasy
informacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących z kostki betonowej z wypustkami w
kolorze  kontrastowym.  Kostkę  należy  układać  w  taki  sposób,  aby  wskazywała  kierunek
przejścia dla pieszych. Szerokości pasów informacyjnych założono 0,80 m.


