
 

 

OPIS  

DO KONCEPCJI BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO  

Z ULICY ŚLIWIAKA W KRAKOWIE 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

  

 Koncepcja „Budowy zjazdu publicznego z ulicy Śliwiaka w Krakowie.” została 

opracowana na zlecenie Inwestora. 

 Opracowanie obejmuje wykonanie zjazdu publicznego z ulicy Śliwiaka w 

Krakowie wyposażonego w pas wyłączania.  

  

2. Dane wyjściowe 

 

 - podkład sytuacyjno-wysokościowy (mapa do celów projektowych) 

 - wytyczne i założenia Inwestora  

 - wizja w terenie 

 - dokumentacja fotograficzna 

 

3. Stan istniejący 

 

Przedmiotowy teren znajduje się we wschodniej części miasta Krakowa, 

w Nowej Hucie w dzielnicy Podgórze Duhackie - Przewóz przy ulicy Tadeusza 

Śliwiaka w odległości około 250m od skrzyżowania – węzła z IV Obwodnicą Krakowa 

– drogą S7. Teren położony jest za istniejącą zatoką autobusową zlokalizowaną 

zaraz za skrzyżowaniem ulicy Śliwiaka z ulicą Wrobela po południowej stronie ulicy. 

Teren inwestycji wyposażony jest w zjazd indywidualny, w dużej części teren 

jest utwardzony, a gdzieniegdzie pokryty jest zielenią niską,  wysoką i nieużytkami.  



Ulica Śliwiaka w tym rejonie posiada dwie jezdnie o zmiennej szerokości i po 2 

pasy ruchu, lub więcej przedzielone wyspą rozdzielającą kierunki ruchu. Przy ulicy 

zlokalizowana jest zatoka i przystanek autobusowy do którego prowadzi chodnik 

o zmiennej szerokości.  

Wzdłuż ulicy usytuowano oświetlenie uliczne oraz odwodnienie. 

W obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie podziemne - przebiegają sieci – 

telekomunikacyjna, energetyczne, wodociągowa, CO i kanalizacji.  

 

4. Stan projektowany 

 

SYTUACJA 

Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji niedrogowej 

zaprojektowano budowę zjazdu publicznego z ulicy Śliwiaka w Krakowie za 

skrzyżowaniem z ulicą Wrobela po południowej stronie ulicy. Zjazd będzie miał 

szerokość 7.00m i wyposażony będzie w pas wyłączania o szerokości 3.00m 

zaprojektowany jako przedłużenie i otwarcie istniejącej zatoki autobusowej. Cały pas 

razem z zatoką autobusową będzie miał długość około 105.50m. Na zjeździe 

zaprojektowano wyspę rozdzielającą kierunki ruchu. Włączenie projektowanego 

zjazdu publicznego do ulicy Śliwiaka zostało wyokrąglone łukami kołowymi 

o promieniu R=12.00m. Zjazd będzie prowadził do działek nr 91/8 i 90/6 obr. 107 

Podgórze. 

  ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

 Projektowana budowa zjazdu publicznego z pasem wyłączania została 

dowiązana wysokościowo do przebiegu ulicy Śliwiaka, przyległego terenu 

istniejącego oraz do istniejącego zagospodarowania przy ulicy Śliwiaka.  

Połączenia z istniejącymi ciągami pieszymi będą dowiązane do istniejących 

rzędnych wysokościowych. 

Na zakresach koncepcja została dowiązana do stanu istniejącego.  

Ewentualne skarpy należy wykonać o pochyleniu nie większym niż 1:1.5. 

Chodniki i ulice będą miały spadki poprzeczne o wartości 2%.  

 



5. Uwagi końcowe 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Określono, że warunki posadowienia obiektu mają być zgodne  

z rozporządzeniem  Dz. U. 2012 nr 0 pozycja 463  i ustalono je w pierwszej 

kategorii geotechnicznej 

 Projekt wykonano w oparciu rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 

poz. 1643 ) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. 

– Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) zmienione dnia 1 sierpnia 2019r. 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, które weszło w życie 13 września 

2019r. oraz ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2068 z póżn. zmianami) 

 W trakcie budowy roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb technicznych 

posiadających uprawnienia w przedmiotowych zakresach.  

 Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem realizować zachowując 

normatywne odległości.  

 Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót tom. II. 

 Montaż i układanie rur zgonie z instrukcją producenta rur .  

 Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami i uwzględnić je 

podczas realizacji.  


