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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ 

NR 44 W KM 106+482 - 106+835.80 POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE SKRZYŻOWANIA DROGI 

KRAJOWEJ NR 44 (UL. SKOTNICKA I OBWODNICA) (KLASY TECHNICZNEJ GP) Z DROGĄ 

KRAJOWĄ NR 44 (UL. KRAKOWSKA) (KLASY TECHNICZNEJ G) DOCELOWO DROGĄ GMINNĄ 

(KLASY TECHNICZNEJ Z) W KM 106+663 WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI: GAZOWEJ, 

TELETECHNICZNEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, OŚWIETLENIA ULICZNEGO, 

WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWĄ SIECI: KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ, KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO” 

 

INWESTOR:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  

Oddział Kraków, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25  

 

2. Podstawa opracowania 

 

 Umowa z inwestorem 

 Mapa do celów projektowych 1:500, wizja w terenie 

 Pomiary ruchu  

 Warunki techniczne dla poszczególnych branż 

 Program Funkcjonalno - Użytkowy 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 

 Geotechniczne warunki posadowienia 

 

3. Lokalizacja inwestycji 

 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Skawiny w pobliżu 

granicy miast: Skawina i Kraków. Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy skrzyżowania obwodnicy Skawiny 

(droga gminna 600969 K) z drogą krajową nr 44 (ul. Krakowska). 
 

Wykaz działek w zakresie projektowanego pasa drogowego 

Obręb Skawina 

Działki nr 1226/31, 1226/34, 1226/36, 1226/37, 1226/41, 1226/42, 1226/45, 1229/7, 1229/8, 1229/11, 

1237/7, 1237/9, 1237/10, 1238/7, 1238/8, 1248/7, 1248/8, 1248/9, 1248/10, 1248/12, 1249/6, 1249/7, 

1250/10, 1250/11, 1260/10,  1268/1, 1269/3, 1270/1, 5986 

Kraków,  

Obręb 80, jedn.ewid. Podgórze, Działki nr 117 

Obręb 81, jedn.ewid. Podgórze, Działki nr 136, 137, 418/6 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania 

 

4.1 Stan zagospodarowania działek 

Skrzyżowanie DK 44 (klasy GP) ul. Skotnicka-Krakowska z DK 44 ul. Obwodnica  (klasy GP) 

W stanie istniejącym analizowane skrzyżowanie jest trójwlotowym skrzyżowaniem skanalizowanym 

bez sygnalizacji. Wlot od strony obwodnicy Skawiny jest wlotem podporządkowanym. Wszystkie 

relacje na każdym wlocie posiadają osobne pasy ruchu.  Wyloty skrzyżowania jednopasowe. Ruch 
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pieszy odbywa się od drogi obsługującą strefę przemysłową w kierunku Skawiny z wydzieleniem 

przejść na wlocie obwodnicy oraz DK 44 od strony Skawiny. 

 

Skrzyżowanie DK 44 (klasy GP) ul. Obwodnica  z droga gminną nr 600947 K (klasy D) 

W strefie przedmiotowego skrzyżowania na wlocie obwodnicy Skawiny w km roboczym 0+056  

znajduje się wlot drogi gminnej klasy D nr 600947 K obsługującej pobliską strefę przemysłową – 

skrzyżowanie trójwlotowe, nieskanalizowane. 

Ww. skrzyżowanie a zwłaszcza wlot obwodnicy z uwagi na jego podporządkowanie (relacja skrętu w 

lewo z obwodnicy w kierunku Krakowa jest w hierarchii ruchu na analizowanym skrzyżowaniu 

ostatnia) oraz lokalizację wlotu ze strefy przemysłowej powoduje chwilowe utrudnienia w ruchu. 

Dodatkowo wydzielenie dla każdej relacji osobnego pasa ruchu zwiększa liczbę miejsc kolizyjnych i 

powoduje zagrożenia dla pojazdów (zwłaszcza zderzenia boczne) oraz pieszych. 

 

Skrzyżowanie DK 44 (klasy GP) ul. Skotnicka z drogą gminną nr 603511 K (klasy L) ul. 

Wapowskiego 

W zakresie opracowania na wlocie DK 44 w kierunku Krakowa w km 106+785 znajduje się 

skrzyżowanie z ul. Wapowskiego. Skrzyżowanie trójwlotowe, nieskanalizowane przeznaczono do 

przebudowy. 

 

Podstawowe parametry techniczne istniejących dróg: 

 DK 44 ul. Krakowska (Gmina Skawina)/Skotnicka (Gmina Kraków) wlot od strony 

Krakowa 

- klasa techniczna      droga klasy Z docelowo GP 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- prędkość miarodajna     60 km/h 
- kategoria ruchu      KR-4 wg GPR z 2010 r. 
- przekrój                                     1x2, drogowy (daszkowy 2%) 
- szerokość jezdni                                6,0-8,0 
- szerokość poboczy ziemnych       od 1,0-2,0m  
- pochylenie skarp      ok.1:1,5 
- odwodnienie terenu i skarp  rowy przydrożne 
- pochylenie podłużne ok. 3,5% 

 DK 44 ul. Krakowska (planowana droga gminna) wlot od strony Skawiny 

- klasa techniczna      droga klasy G docelowo Z 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- prędkość miarodajna     50 km/h 
- kategoria ruchu      KR-4 wg GPR z 2010 r. 
- przekrój                                     1x2, drogowy (daszkowy 2%) 
- szerokość jezdni                                6,0-6,5m od str. Krakowa 

7,5-8,0m od str. Skawiny 
- szerokość poboczy ziemnych       od 1,0-2,0m  
- pochylenie skarp      ok.1:1,5 
- odwodnienie terenu i skarp  rowy przydrożne 
- pochylenie podłużne ok. 3,5% 

 DK 44 ul. Obwodnica 

- klasa techniczna      droga klasy G docelowo GP 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- prędkość miarodajna     60 km/h 
- kategoria ruchu      KR-5 
- przekrój                                     1x2 uliczny 

(daszkowy 2%, jednostronny) 
- szerokość jezdni                                7,6 (z poszerzeniem an łuku)  
- szerokość chodników     2,0m od strony wschodniej  
- odwodnienie terenu i skarp  rowy, ścieki, kanalizacja 
- pochylenie podłużne ok. 2,5% 

 Droga gminna 603511K ul. Wapowskiego  

- klasa techniczna      droga klasy L 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
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- kategoria ruchu      KR-1 
- przekrój                                     1x2 drogowy (jednostronny) 
- szerokość jezdni                                4,5 m  
- szerokość poboczy     0,75 m 
- łuki poziome wlotu     R6,5 m 
- odwodnienie rów 
- pochylenie podłużne ok. 0,5% 

 Droga gminna 600947K 

- klasa techniczna      droga klasy D 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- kategoria ruchu      KR-2 
- przekrój                                     1x2 uliczny (jednostronny) 
- szerokość jezdni                                6,0 m  
- szerokość poboczy     0,75 m 
- łuki poziome wlotu     R10, R13 m 
- odwodnienie rów/kanalizacja 
- pochylenie podłużne ok. 0,4% 

 

4.2 Uzbrojenie terenu  

Ma terenie przewidzianym pod inwestycję zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia 

podziemnego: 

 sieci kablowe teletechniczne ziemne i napowietrzne 
  sieci kablowe elektroenergetyczne ziemne i napowietrzne 
  oświetlenie drogowe 
  sieci gazowe g50 oraz sieć gazowa wysokiego ciśnienia gwa250 
  sieci wodociągowe wo160 
  kanalizacja deszczowa Ø200-400 
  przepusty pod zjazdami 

 

4.3 Szata roślinna  

Wśród zinwentaryzowanej zieleni wyróżniają się duże okazy Topoli. Są to stare okazy drzew w 

średnim stanie fitosanitarnym. Wymagają one zabiegów pielęgnacyjnych w koronie, gdyż obecnie 

ich statyka może być narażona poprzez nierównomiernie rozłożony ciężar korony. Okazy te są 

pozostałościami po topolowym szpalerze. 

Na inwentaryzowanym terenie nie ma dużej różnorodności w gatunkach istniejących. Rosnące w 

obrębie zakresu drzewa i krzewy są samosiejkami wyjątkiem jest topolowy szpaler oraz zieleń na 

działkach prywatnych.  

 

4.4 Istniejąca konstrukcja jezdni 

Wykonano rozpoznanie istn konstrukcji dróg asfaltowych. Z uzyskanych wierceń wynika, że warstwy 

podbudowy zbudowane są w głównej mierze z tłucznia. Istniejąca podbudowa spełnia kryteria dla 

podbudowy zasadniczej.  

Istniejący układ warstw: 

Odwiert nr 1 (DK 44): 

Grubość 

warstwy 
Warstwa bitumiczna 

Moduł sztywności sprężystej 

 IT-CY [MPa] 

4 cm Warstwa ścieralna AC 11 S 6295 

6 cm warstwa wiążąca AC 16 W 6272 

6 cm warstwa podbudowy AC 16 P 8400 

5 cm warstwa podbudowy AC 16 P 8623 

16 cm Bruk kamienny wg. materiałów GDDKiA - 

19 cm Kruszywo 0/80 wg. materiałów GDDKiA - 

65 cm Kruszywo 0/20 wg. materiałów GDDKiA - 
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Odwiert nr 2 (Obwodnica m. Skawina): 

Grubość 

warstwy 
Warstwa bitumiczna 

Moduł sztywności sprężystej 

 IT-CY [MPa] 

4 cm Warstwa ścieralna AC 11 S 6702 

5 cm warstwa wiążąca AC 16 W 5654 

7 cm warstwa podbudowy AC 16 P 7893 

4 cm warstwa podbudowy AC 16 P  

 

4.5 Warunki gruntowe i wodne 

Wykonano szereg otworów badawczych do głębokości 4,0m ppt. Warstwę przypowierzchniową 

stanowią grunty nasypowe i gleba.  Ich miąższość wynosi od 0,3m do 1,1m (humus, piaski, gruz, 

żużel, cegła ). Podłoże stanowią mioceńskie utwory trzeciorzędowe w postaci iłów i iłów z pyłem 

nawiercone na głębokości 1,6 – 2,0 m. W otworze O-3 stwierdzono swobodne zwierciadło wody 

gruntowej na głębokości 1,4m ppt. W obrębie gruntów spoistych stwierdzono także sączenia wody 

na głębokości rzędu 1,8m. Z tego powodu warunki wodne należy uznać za przeciętne. Według 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” IBDiM – Gdańsk 2002 

występujące w podłożu utwory nasypowe należą do gruntów wysadzinowych – grupa nośności 

podłoża G4.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych w podłożu stwierdzono generalnie proste warunki gruntowe, 

a przedmiotową inwestycję zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 
Szczegółowe badania laboratoryjne oraz wnioski jak również parametry fizyko-chemiczne w/w 

warstw podłoża, zostały przedstawione w opinii geotechnicznych warunkach posadowienia 

sporządzonej przez mgr inż. Jarosława Kos w październiku 2016 r. 

4.6 Dane ruchowe 

Na etapie koncepcji zostały przeprowadzone 09.09.2015 r. pomiary ruchu na skrzyżowaniu. Na 

podstawie ww. pomiarów określa się godzinę szczytu porannego na 7:00 – 8:00 oraz godzinę 

szczytu popołudniowego na 16:00 – 17:00. 

Na poniższych kartogramach przedstawiono strukturę kierunkową ruchu na skrzyżowaniu. 

 
Rys. 1 Struktura kierunkowa w godzinie szczytu porannego na analizowanym skrzyżowaniu 
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Rys. 2 Struktura kierunkowa w godzinie szczytu popołudniowego na analizowanym skrzyżowaniu 

W godzinie szczytu porannego zaobserwowano 2519[P/h] z czego 857[P/h] – 34% stanowią relacje 

skrętne. W godzinie szczytu popołudniowego zaobserwowano 3198[P/h] z czego 1134[P/h] – 35% 

stanowią relacje skrętne. 

Na uwagę zasługuję bardzo małe natężenie relacji skrętu w lewo z obwodnicy w kierunku Krakowa. 

Przyczyną tego stanu są duże straty czasu podczas oczekiwania na możliwość włączenia się z 

obwodnicy na drogę z pierwszeństwem. Większość kierowców jadących w kierunku Krakowa zjeżdża 

wcześniej z obwodnicy na DK 44 lub jedzie przez centrum miasta w celu uniknięcia kolejek na wlocie 

obwodnicy na analizowanym skrzyżowaniu.  

Dodatkowo pokazano kartogramy natężeń ruchu w godzinie szczytu popołudniowego na: 

1) skrzyżowaniu Obwodnicy Skawiny oraz drogi gminnej klasy technicznej D.  

 
Rys. 3 Struktura kierunkowa w godzinie szczytu popołudniowego na skrzyżowaniu Obwodnicy Skawiny i 

drogi gminnej klasy technicznej D 

Na wlocie drogi gminnej klasy technicznej D w godzinie szczytu popołudniowego odnotowano 46 [P/h], co 

stanowi 4% całkowitej liczby pojazdów na skrzyżowaniu. 

2) skrzyżowaniu DK 44 (ul. Skotnicka) oraz drogi gminnej klasy technicznej L (ul. Wapowskiego) 
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Rys. 3 Struktura kierunkowa w godzinie szczytu popołudniowego na skrzyżowaniu DK44 (ul. Skotnicka) i 

drogi gminnej klasy technicznej L (ul. Wapowskiego) 

 

Na wlocie drogi gminnej klasy technicznej L (ul. Wapowskiego) w godzinie szczytu popołudniowego 

odnotowano 20 [P/h], co stanowi 0,6% całkowitej liczby pojazdów na skrzyżowaniu. 

 

 

3) skrzyżowaniu DK 44 (klasy GP) ul. Skotnicka-Krakowska z DK 44 ul. Obwodnica  (klasy GP) 

dla grupy pojazdów: Rowery i Autobusy 

 

 
Rys. 4 Ruch autobusowy na analizowanym skrzyżowaniu 
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Rys. 5 Ruch rowerowy na analizowanym skrzyżowaniu 

 

Ruch pieszy w godzinie szczytu popołudniowego to 

- przejście przy wlocie  DK 44 (ul. Obwodnica) – 5Ps/h 

- przejście przy wlocie  DK 44 (ul. Krakowska) – 1Ps/h 

 

Na zjazdach publicznych na odcinku AB w km 106+745.75 oraz 106+762.50 objętych wnioskiem o 

odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §113 

ust. 7 pkt. 1 w związku z §78 ust. 1 szacuje się w oparciu o informacje uzyskane od właścicieli 

nieruchomości do których prowadzi zjazd maksymalne natężenie dobowe pojazdów na poziomie: 

- zjazd w km 106+745.75 – 20-25 P/dobę (samochody osobowe + samochody ciężarowe) 

- zjazd w km 106+762.50 – 10-15 P/dobę (samochody osobowe) 

 

Prognoza ruchu 

Wykonano prognozę ruchu dla godziny szczytu popołudniowego 16:00 – 17:00 zgodnie z instrukcją 

„Wymagania, założenia i zalecenia do analiz i prognoz ruchu”. Zgodnie z KTNPiP przyjęto okres 

projektowy na 20 lat. 

Obliczono skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu dla 

- samochodów osobowych     1,69 

- samochodów dostawczych     1,24 

- samochodów ciężarowych bez przyczep  1,26 

- samochodów ciężarowych z przyczepami  1,92 

- autobusów      1,15 
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Rys. 6 Struktura kierunkowa w godzinie szczytu popołudniowego na analizowanym skrzyżowaniu w 2036 

roku 

 

W godzinie szczytu popołudniowego przewiduje się 5169[P/h] 

 

 
Rys. 7 Struktura kierunkowa w godzinie szczytu popołudniowego na skrzyżowaniu Obwodnicy Skawiny i 

drogi gminnej klasy technicznej D w 2036 roku 
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Rys. 8 Struktura kierunkowa w godzinie szczytu popołudniowego na skrzyżowaniu DK 44 (ul. Skotnicka) i 

drogi gminnej klasy technicznej L w 2036 roku 

 

 

5. Stan projektowany 

Projektowane rozwiązania zastosowano w oparciu o warunki techniczne, uzgodnienia, opinie 

załączone do Projektu Budowlanego oraz przepisy techniczno – budowlane. 

 

Roboty rozbiórkowe 
a) rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni (rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni, 
krawężników, obrzeży) 
b) rozbiórka istn. skrzyżowania w ciągu DK44 ul. Obwodnic a z droga gminną nr 600947 K 
w km roboczym obwodnicy 0+056 
c) rozbiórka sieci uzbrojenia terenu (wodociągowe, teletechniczne, elektroenergetyczne, 
gazowe, oświetlenie uliczne (istn. lampy) wraz z przewodem oświetleniowym) 
d) likwidacja rowów przydrożnych 
e) rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, dróg wewnętrznych 

 
Budowa / rozbudowa 
a) rozbudowa istniejącego skrzyżowania DK 44 (ul. Skotnicka, Krakowska) z DK 44 ul. 

Obwodnica w km 106+663 
b) rozbudowa wlotów ww skrzyżowania tj. dróg  

- DK44 ul. Obwodnica docelowa klasa GP od km roboczego 0+000 do km 0+173 
- DK44 ul. Krakowska docelowo droga gminna klasy Z od km 106+482 do km 106+663 
- DK44 ul. Skotnicka  docelowa klasa GP od km 106+663 do km 106+835.80 

c) budowa  skrzyżowania DK 44 (ul. Obwodnica) z droga gminną nr 600947 K w km roboczym 
DK 44 (ul. Obwodnica) 0+155.50 

d) budowa wlotu ww skrzyżowania wraz z rozbudową drogi gminnej 600947K klasa D od km 
roboczego 0+000 do km 0+171.50 

e) budowa zjazdu publicznego  DK44 ul. Krakowska (docelowo droga gminna klasy Z) w km 
DK44 106+506 wraz z budową dodatkowej jezdni klasy D w km roboczym od 0+000 do 
0+158 wraz z mijanką w km 0+083.50 i placem do zawracania w km 0+147 oraz zjazdami 
indywidualnymi w km 0+043.50, 0+110.50, 0+158 

f)   budowa zjazdu z drogi gminnej 600947K klasa D do istn. drogi wewnętrznej w km drogi 
gminnej 600947K 0+105 

g) budowa zjazdów indywidualnych w km DK 44: 
  - km 106+822.70 (lewostronny) (ul. Skotnicka) 
  - km 0+080.75 (lewostronny) (ul. Obwodnica) 
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h) budowa  chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, poboczy, wysp 
kanalizujących, przejść dla pieszych z wyspami azylu 

i) budowa zatok autobusowych w km DK44 106+602 (ul. Krakowska), 0+103 (ul. Obwodnica) 
j) budowa pasa dla autobusów  od wlotu od strony Skawiny, przez przedmiotowe rondo 

turbinowe do wlotu od strony Krakowa wraz z przystankiem autobusowym na tym pasie w 
km 106+719 

k) budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami wodościekowymi 
l) budowa kanału technologicznego 
m) budowa palisady prefabrykowanej betonowej, ścieku prefabrykowanego 

 

Przebudowa 
a) istniejącego skrzyżowana ul. Skotnickiej (DK 44) oraz ul. Wapowskiego(drogi gminnej nr 

603511 K ) w km DK44 106+785 
b) przebudowa zjazdów indywidualnych w km DK 44: 

- km 106+553.29 (lewostronny) 
- km 106+567.50 (lewostronny) 

c) przebudowa zjazdów publicznych w km DK 44: 
- km 106+745.75 (lewostronny) 
- km 106+762.50 (lewostronny) 
- km 106+822.70 (prawostronny) 
- w ciągu ul. Wapowskiego w km 0+020.30 

d) przebudowa rowów przydrożnych i ich odcinkowe umocnienie i zarurowanie 
e) przebudowa sieci uzbrojenia terenu:  

- oświetlenie uliczne 
- kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami wodościekowymi 
-wodociąg 
-gazociąg niskiego i wysokiego ciśnienia 
- sieci teletechniczne  
-sieci elektroenergetyczne 

f)  odnowa/remont nakładkowy istn. nawierzchni 
 
Inne 

 Wycinka istniejących drzew, krzewów z uwagi na kolizję z inwestycją 

 

5 . 1 .  D r o g i  i  u k s z t a ł t o w a n i e  t e r e n u  

Łączna długość zakresu budowy/rozbudowy dróg wynosi około 699m 

 

 
Skrzyżowanie DK 44 (ul. Krakowska, Obwodnica, Skotnicka) położone jest w m. Skawina w 
km 106+663 DK 44. 
Planowana inwestycja, zlokalizowana w miejscu istniejącego skanalizowanego skrzyżowania, typu T 
drogi krajowej nr 44 z obwodnicą Skawiny, które to podlega rozbudowie na skrzyżowanie typu rondo 
turbinowe o następujących parametrach technicznych : 
- średnica zewnętrzna 50m 
- średnica wyspy środkowej 28m 
- szerokość jezdni 2x5m 
- szerokość pierścienia ronda 1,0m 
- szerokość wysp rozdziału zmienna (min. 2m) 
Wloty i wyloty ronda zostały zaprojektowane jako jedno lub dwupasowe. Szerokość pasa ruchu na 
wlocie i wylocie skrzyżowania wynosi 4,0m. 
Po sprawdzenie torów przejezdności pojazdu miarodajnego – ciągnik siodłowy z naczepą 
wprowadzono wyokrąglenia wlotów ronda o wartości R20-25m. 
 
Celem usprawnienia komunikacji pieszej zaprojektowano na skrzyżowaniu układ ciągów pieszych i 
pieszo - rowerowych. W związku ze zmianą geometrii istniejącego skrzyżowania przewidziano 
rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej (sieci teletechniczne, elektroenergetyczne, gazowe). 
Odwodnienie skrzyżowania (rondo), zostało zaprojektowane w postaci wpustów deszczowych i  
kanalizacji deszczowej  
 
Pochylenia podłużne i poprzeczne na skrzyżowaniu DK 44 klasy technicznej GP/Z wynoszą : 
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- wlot ronda DK 44 - ul. Obwodnica pochylenie podłużne 3% w odl. 20m od zewnętrznej krawędzi 
ronda a dalej 2,6-3,5%, pochylenie poprzeczne dwustronne 2%, jednostronne na łuku 3%, 
- wlot ronda DK 44 w kierunku Skawiny (ul. Krakowska) docelowo droga gminna klasy Z pochylenie 
podłużne 3% w odl. 20m od zewnętrznej krawędzi ronda a dalej 3-4% w obrębie zatoki autobusowej, 
następnie 8%, pochylenie poprzeczne dwustronne 2%,  
- wlot ronda DK 44 (ul. Skotnicka) w kierunku Krakowa pochylenie podłużne 2,6% w odl. 20m od 
zewnętrznej krawędzi ronda a dalej 0,4-2,6%, pochylenie poprzeczne dwustronne 2%,  
 
Skrzyżowanie DK 44 (ul. Skotnicka) z ul. Wapowskiego droga gminna 603511 K położone jest 

w m. Kraków w km DK 44 106+785 

W ramach inwestycji zakłada się przebudowę skrzyżowania (będącego przedmiotem wniosku)  DK 
44 (ul. Skotnicka) z ulicą B. Wapowskiego w km 106+785,00, polegającą na: 
- poszerzeniu wlotu drogi gminnej  
- budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż DK 44 
- budowę przejścia dla pieszych wyposażonego w wyspę azylu 
bez zmiany lokalizacji skrzyżowania. 

Ul. Skotnicka będzie posiadała klasę techniczną GP. Ul. Wapowskiego to droga gminna klasy L. 

Pochylenia podłużne i poprzeczne na skrzyżowaniu DK 44 klasy technicznej GP z z ul. Wapowskiego 
(droga gminna nr 603511 K, klasy technicznej L) w km DK 44 106+785 
- droga z pierwszeństwem przejazdu - DK 44 – pochylenia podłużne 1,0-1,4%, pochylenie 
poprzeczne dwustronne 2%, 
- droga podporządkowana – ul. Wapowskiego – pochylenie podłużne 0,5%, pochylenie poprzeczne 
zmienne w miejscu skrzyżowania dostosowane do pochylenia podłużnego drogi z pierwszeństwem 
przejazdu. 
 
Skrzyżowanie DK 44 (ul. Obwodnica) z drogą gminną 600947 K położone jest w m. Skawina w 
ciągu DK 44. 
 

W ramach inwestycji zakłada się rozbiórkę istniejącej geometrii skrzyżowania obwodnicy Skawiny z 
drogą gminną nr 600947K w km 0+056.00 na rzecz nowego skrzyżowania (będącego przedmiotem 
wniosku) w km 0+0155.50. 
 
Skrzyżowanie to będzie umożliwiało wykonywanie jedynie relacji prawoskrętnych i będzie 
wyposażone wsypę trójkątną w osi drogi gminnej. Wjazd na drogę gminną z ul. Obwodnica od strony 
Zatora będzie możliwy po wykonaniu manewru zawracania na proj. rondzie turbinowym. 
 

Zakres planowanych robót budowlanych  : 
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni jezdni 
-  roboty drogowe (roboty ziemne, budowa konstrukcji jezdni wraz z ciągami pieszymi, roboty 
bitumiczne) 
- odwodnienie (rozbudowa/budowa kanalizacji deszczowej i rowów drogowych) 
-infrastruktura techniczna (rozbudowa sieci: elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, 
wodociągowe, oraz budowa kanału technologicznego) 
- docelowa organizacja ruchu 
 

 DK 44 ul. Krakowska (Gmina Skawina)/Skotnicka (Gmina Kraków) wlot od strony 

Krakowa 

- klasa techniczna      droga klasy GP 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- prędkość miarodajna     60 km/h 
- kategoria ruchu      KR-5 
- przekrój                                     2x2, 1x2, uliczny (daszkowy 2%) 
- szerokość jezdni                                2x7-8m, 7m  
- szerokość chodników        2,5m  
- szerokość ścieżek rowerowych    2,3m 
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego   4,0m 
- pochylenie skarp      ok.1:1,5 
- odwodnienie terenu i skarp  kanalizacja deszczowa, rowy przydrożne 

 DK 44 ul. Krakowska (planowana droga gminna) wlot od strony Skawiny 
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- klasa techniczna      droga klasy Z 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- prędkość miarodajna     50 km/h 
- kategoria ruchu      KR-4  
- przekrój                                     1x2, drogowy (daszkowy 2%) 
- szerokość jezdni                                7,0-12m od str. Krakowa 
- szerokość poboczy ziemnych       od 1,5m  
- szerokość chodników        2,5m  
- szerokość jednokierunkowej ścieżki rowerowej  1,5m 
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego   3,5m 
- pochylenie skarp      ok.1:1,5 
- odwodnienie terenu i skarp  kanalizacja deszczowa, rowy przydrożne, 

ścieki 

 DK 44 ul. Obwodnica 

- klasa techniczna      droga klasy GP 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- prędkość miarodajna     60 km/h 
- kategoria ruchu      KR-5 
- przekrój                                     2x2, 1x2 uliczny (daszkowy 2%, 

jednostronny) 
- szerokość jezdni                                2x8m, 7,5m  
- szerokość poboczy ziemnych       od 1,5m  
- szerokość chodników        2,5m  
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego   4,0m 
- odwodnienie terenu i skarp  ścieki, kanalizacja deszczowa 

 Droga gminna 603511K ul. Wapowskiego  

- klasa techniczna      droga klasy L 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- kategoria ruchu      KR-1 
- przekrój                                     1x2 drogowy (jednostronny) 
- szerokość jezdni                                5,0-6,0 m  
- szerokość poboczy     0,75 m 
- odwodnienie kanalizacja deszczowa 

 Droga gminna 600947K 

- klasa techniczna      droga klasy D 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- kategoria ruchu      KR-2 
- przekrój                                     1x2 uliczny (jednostronny) 
- szerokość jezdni                                5,0-9,0 m  
- szerokość poboczy     1,0 m 
- szerokość chodników        2,0m  
- odwodnienie ścieki, kanalizacja deszczowa 

 Dodatkowa jednia klasy D zakończona placem do zawracania 

- klasa techniczna      droga klasy D 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- kategoria ruchu      KR-2 
- przekrój                                     1x1 drogowy 
- szerokość jezdni                                3,5 m +1,5m (mijanka) 
- szerokość poboczy     0,75 m 
- odwodnienie rów drogowy 

 
 
 
ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY SKRZYŻOWANIAMI: 

A) Odległość między : 

skrzyżowaniem DK 44 klasy technicznej GP (ul. Skotnicka, Obwodnica) i DK 44 klasy technicznej G 
(ul. Krakowska) docelowo droga gminna klasy technicznej Z w km DK 44 106+663  

a  
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skrzyżowaniem DK 44 klasy technicznej GP (ul. Obwodnica) z drogą gminną 600947 K (klasy 
technicznej D) km obwodnicy 0+155.50  

wynosi 155.50m konieczność odstępstwa 

B) Odległość między: 

skrzyżowaniem DK 44 klasy technicznej GP (ul. Skotnicka, Obwodnica) i DK 44 klasy technicznej G 
(ul. Krakowska) docelowo droga gminna klasy technicznej Z w km DK 44 106+663  

a  

skrzyżowaniem DK 44 klasy technicznej GP (ul. Skotnicka) z drogą gminną nr 603511 K, klasy 
technicznej L (ul. Wapowskiego) w km DK 44 106+785  

wynosi 122.00m konieczność odstępstwa 

c) Odległość między : 

skrzyżowaniem DK 44 klasy technicznej GP (ul. Obwodnica) z drogą gminną 600947 K (klasy 
technicznej D) km obwodnicy 0+155.50  

a 

skrzyżowaniem DK 44 klasy technicznej GP (ul. Obwodnica) i drogą gminną  nr 600973 K (ul. 
Szwedzka) klasy L  

wynosi 420m konieczność odstępstwa 

 

Chodniki, bezpieczniki, zjazdy, pobocza, zatoki 

W ciągu projektowanych dróg zaprojektowano chodniki, ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2.50-4,0m, 

które powiązano z sytuacyjnie i wysokościowe z istniejącymi chodnikami. 
Na pozostałych odcinkach DK 44 zaprojektowano pobocze o szerokości 1,5m z destruktu skropionego 

emulsją. 
Projektowane zjazdy, zostały powiązane geometrycznie i wysokościowo z istniejącymi wjazdami i 

wejściami na posesje prywatne. Przewiduje się wykonanie zjazdów z asfaltu oraz kostki betonowej 

(zjazdy przez chodnik). Zjazdy indywidualne wyokrąglono łukami poziomymi o promieniu 3m, a publiczne 

łukami poziomymi o promieniu 5m. Na przebudowywanych i budowanych zjazdach sprawdzono i 

zapewniono warunki widoczności. W obszarze przejść dla pieszych zaprojektowano pasy medialne o 

szerokości 60cm zastosowane przy obniżonym krawężniku (odsłonięcie 0-2cm).  

Na wszystkich wlotach przedmiotowego skrzyżowania DK44 zaprojektowano zatoki autobusowe o 

szerokości 3,0-3,5m i nawierzchni betonowej. Na peronach autobusowych zaprojektowano chodniki, 

ścieżki rowerowe oraz wiaty przystankowe. 

 

Rozwiązanie wysokościowe, odwodnienie 

Projektowana niwelety wlotów ronda oraz drogi gminnej zostały zaprojektowane głównie ze względu na: 
 istn. profile podłużne dróg  
 możliwości odwodnienia drogi; 
 dowiązanie do istniejących wjazdów do posesji; 
 powiązanie wysokościowe z istniejącymi drogami; 
 ukształtowanie terenu przyległego 

 

Odprowadzenie wody z jezdni 

Woda z jezdni w stanie istniejącym odprowadzana jest poprzez jej pochylenia poprzeczne i podłużne do  

a) układu wpustów drogowych (rondo z wlotami, obwodnica Skawiny) a następnie do kanalizacji 

deszczowej lub rowu drogowego 

b) ścieku z czterech rzędów kostki na granicy jezdni DK 44 i zatok autobusowych a następnie do 

wpustów drogowych 

c) rowów drogowych -DK 44 ul. Krakowska południowa strona jezdni oraz DK 44 ul. Skotnicka 

północna strona jezdni wlot w kier. Krakowa 
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d) ścieku korytkowego prefabrykowanego betonowego a następnie do wpustów w ciągu ścieku i do 

kanalizacji deszczowej DK 44 ul. Obwodnica strona południowa, DK 44 ul Krakowska strona północna i 

odcinkowo południowa, DK 44 ul. Skotnicka strona południowa do ul. Wapowskiego  

Pochylenie poprzeczne drogi zaprojektowano jako jednostronne i dwustronne o wartości 2-4%. 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdują się zbiorniki wód powierzchniowych.  

 

Rowy i skarpy 

Wzdłuż drogi nieograniczonej krawężnikami przewidziano przebudowę lub zarurowanie rowów 

drogowych. Woda z jezdni odprowadzana jest poprzez pochylenia poprzeczne, jednostronne w kierunku 

rowu. Projektowane rowy posiadają pochylenia skarp 1:1,5. Zgodnie z Polską Normą na spadkach 

większych od 3% przewidziano umocnienie dna rowów odpowiednimi elementami prefabrykowanymi.  

Jezdnie, zostaną obramowane krawężnikiem kamiennym 20/25 cm (DK44, obwodnica Skawiny) 

oraz krawężnikiem  betonowym 20/30cm (droga gminne).  Krawężniki od strony napływu wody zostano 

doposażone w dwa rzędy kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15.  

Odsłonięcia krawężnika wynoszą odpowiednio 

 12 cm – przy jezdni 

 4 cm – na zjazdach, na krawędzi pierścienia i jezdni ronda 

 2 cm – na przejściach dla pieszych 

Chodniki i bezpieczniki zostaną zamknięte obrzeżami betonowymi 8/30 cm na ławie z betonu 

C12/15. Przed przejściami dla pieszych zaprojektowano kostkę integracyjną o szerokości 60cm.  Spadek 

poprzeczny chodnika wynosi 2%.  

 

Geologia i przekroje konstrukcyjne 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni m. in. bazując na geotechnicznych warunkach posadowienia 

oraz zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTKNPiP) 
 

DK 44 

KATEGORIA RUCHU      KR5 
WARUNKI WODNE      przeciętne 
GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA      G4 (wykop), G1 (nasyp) 

 

Wymagana grubość konstrukcji wg KTKNPiP tab.10.1 dla gruntu G4 i głębokość przemarzania 1.0m 

wynosi: 
0,80 x 1,0 = 0,80 m (KR5) 

DROGI GMINNE 

KATEGORIA RUCHU      KR2 
WARUNKI WODNE      przeciętne 
GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA      G1 (nasyp) 

KONSTRUKCJA ODNOWY NAWIERZCHNI DK 44: 

4cm w-wa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-65 wg WT 2 z 2014 r. 
-  połączenie międzywarstwowe emulsją: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM 
8cm w-wa wiążąca AC 16 W PMB 25/55-60 wg WT 2 z 2014 r. 
-  połączenie międzywarstwowe emulsją: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM 

12cm               R A Z E M 

FREZOWANIE ISTN. WARST ASFALOTWYCH WRAZ Z REPROFILACJĄ 

KONSTRUKCJA JEZDNI (KR5) (JEZDNIA, POSZERZENIE JEZDNI BYPASS)  
4cm w-wa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-65 wg WT 2 z 2014 r. 
-  połączenie międzywarstwowe emulsją: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM 
8cm w-wa wiążąca AC 16 W PMB 25/55-60 wg WT 2 z 2014 r. 
-  połączenie międzywarstwowe emulsją: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM 
12cm w-wa podbudowy zasadniczej AC 22 P 35/50 wg WT 2 z 2014 r. 
-  połączenie międzywarstwowe emulsją: C60 B5 ZM 
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20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm, 

E2>=180MPa, E2/E1<=2,2 
44cm               R A Z E M 
NASYP G1 ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205 LUB GRUNT SPROWADZONY DO G1 ZGODNIE Z 

KTNPIP 

KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ (KR 2): 

4cm w-wa ścieralna AC 11 S  wg WT 2 z 2014 r. 
-  połączenie międzywarstwowe emulsją: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM 
8m  w-wa wiążąca AC 16 W wg WT 2 z 2014 r. 
-  połączenie międzywarstwowe emulsją: C60 B5 ZM 
20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm, 

E2>=180MPa, E2/E1<=2,2  
 32cm               R A Z E M 
NASYP G1 ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205 LUB GRUNT SPROWADZONY DO G1 ZGODNIE Z 

KTNPIP 

KONSTRUKCJA PIERŚCIENIA RONDA 
10cm kostka granitowa, wymagania wg. PN-EN 1342 klasa I 
3cm podsypka cementowo - piaskowa wg PN-86/B06712 i PN-88/B-30000 
20cm  w-wa podbudowy zasadniczej mieszanka związana cementem klasy C8/10 
20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm, 

E2>=180MPa, E2/E1<=2,2 

53cm               R A Z E M 

NASYP G1 ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205 LUB GRUNT SPROWADZONY DO G1 ZGODNIE Z 

KTNPIP 

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ: 

Górne warstwy konstrukcji 

25cm w-wa nawierzchniowa z betonu cementowego dyblowana i okotwiona 

-  w-wa poślizgowa: powierzchniowe utrwalenie lub geowłóknina 

20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 

45cm          R A Z E M 

NASYP G1 ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205 LUB GRUNT SPROWADZONY DO G1 ZGODNIE Z 

KTNPIP 

KONSTRUKCJA CHODNIKA: 
8cm kostka betonowa, wibroprasowana wg PN-EN 1338:2005 
3cm podsypka cementowo - piaskowa wg PN-86/B06712 i PN-88/B-30000 
30 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

  wg PN-S-06102:1997 

        41cm               R A Z E M 

KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO/ŚCIEZKI ROWEROWEJ: 
4cm asfalt AC 11 S z lepiszczem 35/50 wg WT 2 

30 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

  wg PN-S-06102:1997 

        41cm               R A Z E M 

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI: 
8cm kostka betonowa, wibroprasowana wg PN-EN 1338:2005 
3cm podsypka cementowo - piaskowa wg PN-86/B06712 i PN-88/B-30000 
35 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

  wg PN-S-06102:1997 

        46cm               R A Z E M 
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KONSTRUKCJA WYSP KANALIZUJĄCYCH: 
8cm kostka betonowa, wibroprasowana wg PN-EN 1338:2005 
3cm podsypka cementowo - piaskowa wg PN-86/B06712 i PN-88/B-30000 
30 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm, 

E2>=180MPa, E2/E1<=2,2 
        41cm               R A Z E M 

NASYP G1 ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205 LUB 
GRUNT SPROWADZONY DO G1 ZGODNIE Z KTNPIP 

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z ASFALTU: 
4cm   w-wa ścieralna AC 11 S wg WT 2 z 2014 r. 
35cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm, 

E2>=100MPa, E2/E1<=2,2 
         39cm               R A Z E M 

NASYP G1 ZGODNIE Z NORMĄ PN-S-02205 LUB 
GRUNT SPROWADZONY DO G1 ZGODNIE Z KTNPIP 

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA 1: 
15cm destrukt skropiony emulsją 

         15cm               R A Z E M 

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA 2: 
15cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/20mm,  

         15cm               R A Z E M 
 

 

Parametry siatki z połączeniu nawierzchni 

Paramet
r 

Wartość 

Materiał 
- wszerz 
- wzdłuż 

 
 włókno węglowe 

włókno szklane 

Wydłużenie graniczne przy zerwaniu 
[%] 
- wszerz 

- wzdłuż 

  
 
max. 3  
max. 3 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 
- wszerz 

- wzdłuż 

 
min.     100  
min.     100 

Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002 

(EN 29002). Siatka powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM. 

 

Na projektowanej nawierzchni z betonu cementowego należy wykonać szczeliny skurczowe pozorne-
poprzeczne po przez nacięcie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokość 1/3 
– 1/4 grubości płyty. Odstęp między szczelinami poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 
W miejscu występowania szczelin stosuje się dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych.  
Parametry dybli: 
Rozmieszczenie  co 35 cm   
Długość   0,50m    
średnica   40mm 
rodzaj stali    St3S 
Dybel w szczelinie rozszerzania powinien być powleczony do połowy materiałem izolacyjnym, 
chroniącym stal przed związaniem z betonem oraz powinien być zaopatrzony w tuleję umożliwiającą 
przesuw. 
Dodatkowo projektowaną nawierzchnię w celach przeciwskurczowych, należy zazbroić siatką prętów 6-8 
mm co 10cm. 
 



 

D.A.-PROJEKT  Biuro Projektów Dróg i Mostów                                                                                                             

Budowa nasypów, jak też wykonywanie konstrukcji jezdni w wykopach i ich skuteczne zagęszczanie, 

uzależnione będzie również od warunków atmosferycznych. Należy się liczyć z tym, że opady deszczu w 

trakcie procesu formowania mogę uniemożliwić ich skuteczne zagęszczanie, stąd należy w szczególności 

zabezpieczyć dna wykopów przed działaniem wód deszczowych (stąd sugeruje się jak najszybsze 

wykonanie dolnych warstw konstrukcji: odsączających i wymienianego gruntu). 

 

5 . 2 .  K o l e j n o ś ć  w y k o n y w a n i a  r o b ó t  

 przygotowanie placu budowy 

 wykonanie organizacji ruchu na czas budowy 

 przebudowa sieci uzbrojenia terenu 

 budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami 

 budowa korpusu drogi 

 wykonanie docelowej organizacji ruchu 

 rekultywacja i uporządkowanie terenów 

5 . 3 .  U s t a l a n i a  M P Z P  

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 

- Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych ( Uchwała nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w 

Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 roku) 

- Obszaru Sidzina – Północ (Uchwała nr CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 

r. 

- Obszaru „Tyniec – Węzeł Sidzina” (Uchwała nr LXXVIII/995/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 

2009 r. 

Przedmiotowe drogi oznaczone są w MPZP jako 

- KDG/KDZ – droga główna – docelowo droga zbiorcza  

- KD/Z klasy technicznej „Z” – zbiorcza ul. Skotnicka (Uchwała nr LXXVIII/995/09) 

- KDL klasy technicznej „L” – lokalna ul. Wapowskiego (Uchwała nr CXV/1192/06) 

Inwestycja znajduje się w strefie otulinowej ochrony konserwatorskiej. 

Brak w przedmiotowym obszarze terenów osuwiskowych oraz zalewowych. 

 

 

  

OPRACOWAŁ 


