
„Przebudowa drogi powiatowej - al. Solidarności w Krakowie 
w graniach istniejącego pasa drogowego”

Część opisowa do projektu budowlanego i wykonawczego dla zakresu drogowego dla
zadania  inwestycyjnego  pn.: „Przebudowa  drogi  powiatowej  -  al.  Solidarności
w Krakowie w graniach istniejącego pasa drogowego”.

1. Przedmiot opracowania

Projektowane  przedsięwzięcie  polega  na  przebudowie  drogi  powiatowej  –
al.  Solidarności  w zakresie budowy ścieżki  rowerowej,  budowie oraz remoncie chodnika,
remoncie  zjazdów  indywidualnych  oraz  przebudowie  oświetlenia  ulicznego  kolidującego
z budowaną ścieżką rowerową..

Celem projektu  budowlanego jest  opracowanie  budowy ścieżek rowerowych wraz
z  infrastrukturą  towarzyszącą  zapewniającej  bezpieczeństwo  i  komfort  wszystkim
uczestnikom ruchu.

Zakres  opracowania  obejmuje  budowę  ścieżki  rowerowej wzdłuż  odcinka
al. Solidarności położonej w Krakowie,  gminie Kraków, powiecie krakowskim, województwie
małopolskim. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr: 29, 30, 33/262, 297/2,
297/1, 32/3, 32/4 – obręb 0020 Nowa Huta, w mieście Kraków, powiat Kraków, województwo
małopolskie.

Inwestorem  przedsięwzięcia  jest  Gmina  Miejska  Kraków  –  Zarząd  Dróg  Miasta
Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków.

Podstawą merytoryczną opracowania projektu budowlanego są:

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
2. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
5. Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.
6. Katalogi urządzeń i materiałów.
7. Geotechniczne warunki posadowienia
8. Obliczenia konstrukcji nawierzchni.
9. Program funkcjonalno – użytkowy.

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29, ust. 2 pkt. 1–13 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 3a,
3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r.
poz. 12. ), jako zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Inwestycja  przebiega  w  północno  -  wschodniej  części  miasta  Krakowa,
w  gminie  Kraków,  powiecie  krakowskim,  województwie  małopolskim  i  obejmuje  budowę
ścieżek rowerowych oraz remontu infrastruktury towarzyszącej  usytuowanej w istniejącym
pasie drogowym drogi powiatowej. 

Obszar  inwestycji  nie  jest  objęty  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego. Ponadto  przedmiotowa  inwestycja   stanowi  jeden  z  głównych ciągów
komunikacyjnych  prowadzących  do  centrum  miasta  oraz zapewnia  obsługę  przyległej
zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Droga  powiatowa  –  al.  Solidarności  na  odcinku  objętym  opracowaniem jest  drogą
dwujezdniową, dwupasową, dwukierunkową klasy technicznej Z (zbiorcza) o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Wzdłuż al. Solidarności usytuowane są obustronne chodniki w przeważającej części
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odsunięte od jezdni oraz odcinkowo prowadzone są ścieżki rowerowe. Wzdłuż przedmiotowej
inwestycji przebiega torowisko tramwajowe usytuowane pomiędzy jezdniami. Na przedmiotowym
odcinku wyznaczone są przystanki komunikacji zbiorowej. Istniejące odwodnienie realizowane jest
poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe powierzchni chodników, ścieżek rowerowych
i ścieżek rowerowych do istniejących urządzeń odwadniających oraz poprzez rozdeszczenie na
przyległym terenie zielonym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2 –  Plan sytuacyjny.

Projektowane  przedsięwzięcie  polega  na  przebudowie  drogi  powiatowej  –
al. Solidarności  w zakresie  budowy ścieżki  rowerowej,  budowie  oraz  remoncie  chodnika,
remoncie  zjazdów  indywidualnych  oraz  przebudowie  oświetlenia  ulicznego  kolidującego
z budowaną ścieżką rowerową. Zakres opracowania rozpoczyna się w obrębie skrzyżowania
z  ul.  Ujastek  na  wysokości  działki  ewidencyjnej  nr  32/4  i  obejmuje  budowę  obustronnej
ścieżki rowerowej i nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronny remont istniejącego
chodnika o nawierzchni  z płyt  chodnikowych.  Chodnik i  ścieżkę rowerową oddzielono za
pomocą  2  rzędów  kostki  brukowej  betonowej.  W  ramach  opracowania  przewidziano
zachowanie ciągłości niwelet projektowanych ciągów na istniejących zjazdach. Odwodnienie
realizowane  będzie  tak  jak  w  stanie  istniejącym  poprzez  odpowiednie  ukształtowanie
wysokościowe  powierzchni  chodników  i  ścieżek  rowerowych  do  istniejących  urządzeń
odwadniających oraz poprzez rozdeszczenie na przyległym terenie zielonym. Rozdzielenie ścieżki
rowerowej z chodnikiem należy wykonać w postaci dwóch rzędów z kostki brukowej betonowej
typu Holland koloru czerwonego. 

W obrębie projektowanych krawędzi elementów drogowych należy wykonać humusowanie
w zakresie niezbędnym. 

4. Ukształtowanie wysokościowe

Przedmiotowe odcinki ścieżek rowerowych oraz chodników składają się z odcinków
prostych  oraz  łuków  pionowych  wypukłych  i  wklęsłych.  Przyjęte  ukształtowanie
wysokościowe  projektowanych  elementów  podyktowane  było  ukształtowaniem
wysokościowym  krawędzi  istniejącej  jezdni,  systemem  korzeniowym  istniejących  drzew,
warunkami terenowymi oraz zapewnieniem odpowiedniego odwodnienia.

Na  krańcach  zakresu  inwestycji  należy  zapewnić  dowiązanie  wysokościowe
projektowanych ciągów do stanu  istniejącego. 

5.   Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję  nawierzchni  dla  ścieżek  rowerowych,  ciągów  pieszo  -  rowerowych
i chodników przyjęto indywidualnie jak dla  dla grupy nośności podłoża wzmocnionego do
kategorii  G1  w  oparciu  o  Katalog  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych
i Półsztywnych.

Konstrukcje  nawierzchni  w formie  rysunkowej  przedstawiono na rys.  nr  3.1  – 3.2
Przekroje typowe.

2



„Przebudowa drogi powiatowej - al. Solidarności w Krakowie 
w graniach istniejącego pasa drogowego”

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej 
- Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 25 cm

– Doprowadzenie  gruntu  podłoża  do  kategorii  G1  np.  stabilizację  z  gruntu
dowiezionego  stabilizowanego  spoiwem  hydraulicznym  C3/4<6  MPa  lub  poprzez
wykonanie  stabilizacji  gruntu  na  miejscu  C3/4<6  MPa  (E2≥80  MPa;  Is≥1,00;  E2 /
E1<2,2)

–

Konstrukcja nawierzchni chodnika
- Warstwa ścieralna z płyt chodnikowych 50 x 50 cm gr. 7 cm – układane naprzemiennie
- Podsypka z wysiewki gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 18 cm
-  Doprowadzenie  gruntu  podłoża do kategorii  G1 np.  stabilizację  z  gruntu  dowiezionego
stabilizowanego  spoiwem  hydraulicznym  C3/4<6  MPa lub  poprzez  wykonanie  stabilizacji
gruntu na miejscu C3/4<6 MPa (E2≥80 MPa; Is≥1,00; E2 / E1<2,2)

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  dużą  starannością.  Nie  wolno  dopuścić
do nawodnienia dna wykopów, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sączeń. Prace
ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–B–06050 „Geotechnika.  Roboty ziemne.
Wymagania ogólne”. Prace należy prowadzić przy bezopadowej pogodzie. Wykopy należy
zabezpieczyć przed wpływem wody opadowej oraz wody podziemnej.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Skarpy wykopów powinny
być zabezpieczone w sposób zapewniający ich stateczność.  Podczas prowadzenia robót
ziemnych  należy  zachować  naturalną  strukturę  gruntów,  w  przypadku  jej  naruszenia
Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany. Za prawidłowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów
atmosferycznych. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN–S–02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na głębokie wykopy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć rejon robót.
Przestrzegać przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.

6. Prawa autorskie

Opracowany  projekt  jest  utworem  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.
o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  90  z  późn.  zm.
i jest przedmiotem prawa autorskiego. Projektant jako twórca utworu posiada niezbywalne
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe z wyłączeniem pól eksploatacji
objętych umową z Zamawiającym. Ochronie prawnej podlegają w szczególności osobiste
prawa autorskie Projektanta.
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