
I Cześć opisowa 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania 

ulic: Przewóz i Rzebika w Krakowie na skrzyżowanie typu rondo.  

2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w dzielnicy Podgórze w Krakowie. 

 

3. INWESTOR 

Zarząd 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.), 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

16.06.2014 r.), 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych”– część II - Ronda, wyd. GDDKiA  

w Warszawie, 2001 r. 

 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Rzebika na odcinku przedmiotowego zamierzenia posiada jezdnię o szerokości  

ok. 7,2 z mieszanki  mineralno – bitumicznej. Istniejąca jezdnia posiada  obustronne 

chodniki.  

Ulica Przewóz  posiada jezdnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości zmiennej 

od 6,0m do 14,0m, również posiada ona obustronne chodniki.  

Ruch rowerowy odbywa się w ruchu ogólnym. 

Wody opadowe z powierzchni jezdni w stanie istniejącym odprowadzane są do istniejącej 

kanalizacji. W rejonie inwestycji przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, 

teletechniczna, ciepłociąg oraz kanalizacja opadowa.  
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6. STAN PROJEKTOWANY 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora opracowanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy 

skrzyżowania ulic: Przewóz i Rzebika w Krakowie na skrzyżowanie typu rondo.  

Zaprojektowano małe rondo o średnicy zewnętrznej 31,0m. Wyspa o średnicy 15,0m 

została obramowana krawężnikiem kamiennym 20/30 na ławie z betonu C16/20,  

o odkryciu 12cm. Pierścień wokół wyspy posiada szerokość 3,0m, nawierzchnię z kostki 

kamiennej nieregularnej, oraz pochylenie 4% w kierunku jezdni. Pierścień został  

obramowany krawężnikiem kamiennym 20/30 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 20/30 na ławie z betonu C16/20,  o odkryciu 12cm. Geometria ronda wynika 

z konieczności powiązania 4 wlotów oraz zlokalizowania ronda w granicach istniejącego 

pasa drogowego. Na każdym wlocie zaprojektowano trójkątne wyspy dzielące, które 

rozdzielają kierunki ruchu i zapewniają azyl pieszym. Na projektowanym rondzie 

zapewniona jest przejezdność dla autobusów, pojazdów typu TIR oraz pojazdu typu 

śmieciarka. Jedynie dla pojazdów typu ciągnik siodłowy z naczepą  

na wylocie w ulicy Przewóz - odcinek ślepy, w celu zapewnienia przejezdności 

koniecznym jest objechanie ronda o czym informuje znak usytuowany na wlocie 

południowym. Ciągłość ruchu pieszego zostanie zapewniona przez projektowane 

chodniki, o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, które nawiązano sytuacyjnie do 

stanu istniejącego.  Chodniki zostały tak zaprojektowane aby zachować istniejące 

drzewa. Ruch rowerowy odbywać się będzie w ruchu ogólnym. 

Odwodnienie drogi zapewnione będzie poprzez projektowany ściek do projektowanych 

studzienek ściekowych, które podłączone zostaną do istniejącej kanalizacji.  

 

7. NAWIERZCHNIE 

Jezdnia – beton asfaltowy 

Pierścień  – kostka kamienna nieregularna 

Chodnik – kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, szara 

Powierzchnie zapewniające przejezdność – kostka kamienna 

 


