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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

• wytyczne Inwestora
• podkład mapowy w skali 1:500

• 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
• właściwe wytyczne i normy branżowe

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  budowy  ścieżki  rowerowej  w  pasie  zieleni
zlokalizowanym w rejonie skrzyżowania ul. Medweckiego i ul. Stella-Sawickiego w Krakowie.

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

2. Opis stanu istniejącego

Ul.  Medweckiego  w  miejscu  inwestycji  jest  drogą  dwujezdniową,  każda  strona  o
jednym pasie ruchu o nawierzchni bitumicznej z pasem zieleni w środku przekroju jezdni. W
rejonie inwestycji od strony północnej wzdłuż jezdni za pasem zieleni poprowadzony jest ciąg
pieszy.  Od strony południowej za pasem zieleni  wzdłuż ul.  Medweckiego wyznaczony jest
chodnik  za  którym  biegnie  ścieżka  rowerowa.  Wzdłuż  projektowanej  ścieżki  rowerowej
wyznaczony jest w stanie istniejącym chodnik o szerokości 1,50m i nawierzchni wykonanej z
betonowych płyt chodnikowych.

Ul. Stella-Sawickiego jest drogą dwujezdniową, która w rejonie inwestycji posiada trzy
pasy ruchu w każdą stronę o nawierzchni bitumicznej z pasem zieleni w środku przekroju
jezdni. Od strony wschodniej  za pasem zieleni wzdłuż ul. Stella-Sawickiego wyznaczony jest
chodnik  za  którym  biegnie  ścieżka  rowerowa,  która  kontynuowana  jest  wzdłuż
ul. Medweckiego.  Za  skrzyżowaniem  z  ul.  Medweckiego  wzdłuż  ul.  Stella-Sawickiego
prowadzony  jest  za  pasem  zieleni  sam  chodnik.  Nawierzchnia  chodników  w  rejonie
opracowania wykonana jest z betonowych płyt chodnikowych a ścieżka rowerowa z kostki
betonowej w kolorze czerwonym.

Przedmiotowe  ulice  posiadają  oświetlenie  uliczne.  W  rejonie  ulic  biegną  sieci
uzbrojenia  terenu  zarówno  podziemne  jak  i  nadziemne  tj.  elektroenergetyczne,
teletechniczne i kanalizacyjne.

3. Opis rozwiązań projektowych

Zgodnie  z  zamówieniem  i  wytycznymi  zamawiającego  przebieg  trasy  rowerowej  przyjęto
w następujący sposób:

• szerokość ścieżki rowerowej 3,00m



• szerokość chodnika 2,00m

• prowadzenie ścieżki rowerowej i chodnika w taki sposób aby maksymalnie zachować
istniejącą zieleń wysoką.

Zgodnie  z  wytycznymi  zaprojektowano  ścieżkę  rowerową  o  szerokości  3,00m oraz
chodnik  o  szerokości  2,00m  wraz  z  wyznaczeniem  przejść  dla  pieszych  i  przejazdów
rowerowych  przez  ul.  Medweckiego.  Projektowany  chodnik  oraz  ścieżkę  rowerową
zaprojektowano  w  taki  sposób  aby  maksymalnie  zachować  istniejącą  zieleń  wysoką.
W związku  z  budową  ścieżki  rowerowej  konieczna  będzie  wycinka  jednego  drzewa.
Nawierzchnia ścieżki rowerowej wykonana zostanie z betonu asfaltowego wbudowywanego
mechanicznie,  natomiast  nawierzchnia  chodnika  wykonana  zostanie  z  betonowych  płyt
chodnikowych gr.  7cm. Ścieżkę rowerową i  chodnik od strony zieleńcy ograniczało będzie
obrzeże betonowe wtopione 8/30cm. Na połączeniu ścieżki rowerowej z chodnikiem należy
wykonać 2 rzędy kostki betonowej grubości 8 cm (typ Holland) koloru czerwonego. 

Pochylenie poprzeczne projektowanych ciągów komunikacyjnych założono równe 1%.
Na  dojazdach  do  przejść  dla  pieszych  i  przejazdów  rowerowych,  pochylenie  poprzeczne
należy dostosować do pochylenia istniejących jezdni.

W związku ze zmianą lokalizacji  przejść  dla  pieszych oraz projektowaną lokalizacją
przejazdów  rowerowych  zachodzi  konieczność  wykonania  regulacji  wysokościowej
istniejących krawężników betonowych 20/30cm, odtworzenia ścieków przykrawężnikowych
oraz  wykonania  bezpieczników  o  szerokości  70cm  wzdłuż  ul.  Medweckiego  zgodnie
z rysunkiem nr 1 „Plan Sytuacyjny”. Po wykonaniu regulacji wysokościowej krawężników oraz
odtworzeniu ścieków przykrawężnikowych zajdzie również konieczność odtworzenia warstwy
ścieralnej ul. Medweckiego na szerokości 50cm za ściekiem.

Zasadnicze  odkrycie  krawężników  założono  12  cm.  Na  przejściach  dla  pieszych
i przejazdach  rowerowych  należy  wykonać  obniżone  krawężniki  o  odkryciu  odpowiednio
2 cm i 0 cm.

W związku ze zbliżeniem projektowanej ścieżki do ul. Stella-Sawickiego (droga klasy
GP)  na  odległość  mniejszą  niż  5,00m  projektuje  się  barierki  U-12a  zapewniające
bezpieczeństwo ruchu zgodnie z rysunkiem nr D-1 „Plan Sytuacyjny”.

Przejazdy przez ul. Medweckiego zostaną wykonane w kolorze czerwonym.

4. Konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia chodnika i bezpiecznika
• Betonowe płyty chodnikowe 50x50 gr. 7cm
• Podsypka cem.-piask. gr. 3cm

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 30cm
• Podłoże gruntowe, które należy sprowadzić do  grupy nośności G1 o wtórnym module

sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is nie mniejszym niż 1,00
z zapewnieniem warunku mrozoodporności

Nawierzchnia ścieżki rowerowej
• Warstwa ścieralna z betonu asf. wbudowanego mechanicznie gr. 5cm
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 min. gr. 30cm

• Podłoże gruntowe, które należy sprowadzić do  grupy nośności G1 o wtórnym module
sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is nie mniejszym niż 1,00
z zapewnieniem warunku mrozoodporności



Krawężniki  betonowe  20/30  oraz  obrzeża  betonowe  8/30  należy  wykonać  na  ławie
betonowej C12/15 z oporem.

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

W  rejonie  przejść  dla  pieszych  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.

Przed pasami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (na przejściach
dla pieszych) założono wykonanie pasów naprowadzających zgodnych z kierunkiem przejścia
dla  pieszych.  Pasy  naprowadzające  zostaną  wykonane  z  płyt  chodnikowych  z  rowkami
prowadzącymi.


