
 

Zawartość opracowania 

 

I. Część opisowa: 

1. Przedmiot inwestycji 

2. Podstawa opracowania 

3. Zakres opracowania 

4. Kolejność realizacji obiektów 

5. Opis stanu istniejącego 

6. Opis stanu projektowanego 

 

 

II. Część rysunkowa: 

1. Plan orientacyjny         

2. Plan sytuacyjny       1:500 

3. Przekrój konstrukcyjny       1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 

 I Część opisowa 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego  

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

 

2. Podstawa 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.), 

 

3. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt branży drogowej dla zamierzenia 

budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki 

przy al. Bora Komorowskiego w Krakowie. 

 

4. Kolejność realizacji obiektów 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna przebiegać zgodnie ze sztuką 

budowlaną, dlatego w pierwszej kolejności zostaną wykonane prace w zakresie kontroli 

usytuowania występujących urządzeń podziemnych. Następnie zostaną zrealizowane 

roboty dotyczące przebudowy kolidującego uzbrojenia oraz  prace w zakresie robót 

ziemnych. W dalszym etapie zostaną wykonane roboty w zakresie budowy odwodnienia. 

Po wykonaniu w/w robót Wykonawca przystąpi do prac w zakresie wykonania 

podbudowy i nawierzchni jezdni i chodników. 
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5. Opis stanu istniejącego 

Ulica Stella - Sawickiego 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 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 stanowią tereny zielone. 
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6. Opis stanu projektowanego 

6.1. Roboty drogowe – sytuacja 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie projektu budowy drogi 

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

Komorowskiego w Krakowie. 

Zaprojektowano układ dróg wraz ze skrzyżowaniem typu rondo oraz powiązaniem z 

istniejącym układem drogowym w rejonie planowanej inwestycji. 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.  

Przewidziano jezdnię ulic o szerokości 6,5m z lokalnymi poszerzeniami zapewniającymi 

przejezdność pojazdów normatywnych. Jezdnię obramowano krawężnikiem 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. Dla całego układu przewidziano 

obustronne chodniki o szerokościach od 2,5m do 3,5m o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej typu Behaton, szarej, bezfazowej. Na ciągu od Małopolskiego Centrum Nauki 

do ul. Stella – Sawickiego zaprojektowano dwukierunkową ścieżkę rowerową  

o szerokości 3,0m i nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej barwionej na 

czerwono.  

W ciągu projektowanych ulic przewidziano liczne stanowiska postojowe dla 

samochodów osobowych, o parkowaniu prostopadłym i równoległym. Nawierzchnię 

miejsc postojowych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej typu Behaton, 

grafitowej, bezfazowej, natomiast linie segregacyjne z kostki betonowej koloru szarego. 

Ponadto w ramach zadania przewidziano lokalizację 4 przystanków autobusowych.  

W rejonie projektowanych skrzyżowań przewidziano przejścia dla pieszych oraz 

przejazdy rowerowe. W związku z budową nowego układu drogowego zostaną 

przebudowane również istniejące zjazdy do przylegającej zabudowy. Zjazdy 

zaprojektowano w dowiązaniu do stanu istniejącego, o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej bezfazowej typu Behaton, koloru czerwonego. W ramach zadania zostanie 

wykonane oświetlenie oraz odwodnienie ulicy. 
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6.2. Roboty drogowe – konstrukcja 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni: beton asfaltowy. 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni chodników: kostka betonowa typu Behaton, szara, 

bezfazowa. 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni ścieżki rowerowej: beton asfaltowy barwiony czerwoną 

masą chemoutwardzalną uszorstnioną kruszywem.  

Przyjęto konstrukcję nawierzchni zjazdów, wyniesionych skrzyżowań: kostka brukowa 

betonowa typu Behaton, czerwona, bezfazowa. 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych: kostka betonowa typu Behaton, 

grafitowa, bezfazowa, linie segregacyjne z kostki koloru szarego. 

 

 

 

 


