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Zamierzenie budowlane: 

  
Przebudowa ciągu rowerowego w związku z budową zjazdów 
publicznych z ul. Jasnogórskiej (dz. drogowa 1093) w ramach 
inwestycji: 

Budowa  salonu samochodowego, wraz infrastrukturą 
techniczną wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., 
c.o., en. elektrycznej, wentylacji mechanicznej z rekuperacją 
oraz wewnętrznymi instalacjami poza budynkiem (część 
ziemna wewn. instalacji): wodociągowej, kanalizacji, en. 
elektrycznej,  a także budowa utwardzonego dojścia i 
dojazdu na działce nr ew. 533/2, 533/1, 534, 535, 536, 537, 538 
w miejscowości Kraków, 126102_9.0033 Krowodrza.  

Adres obiektu: 

 DZIAŁKI NR EWID: 1093 
OBRĘB: K-34 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126102_9.0034 
POWIAT: KRAKÓW 

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE  

Inwestor: 

Autocentrum Kia Patecki 
Aleja 29 Listopada 180 

31-236 Kraków 

Rodzaj projektu: PROJEKT TECHNICZNY 

Branża:  DROGOWA 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY: 

Przebudowa ciągu rowerowego w związku z budową zjazdów publicznych z ul. Jasnogórskiej  
(dz. drogowa 1093) w ramach inwestycji: 
Budowa  salonu samochodowego, wraz infrastrukturą techniczną wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan., c.o., en. elektrycznej, wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz 
wewnętrznymi instalacjami poza budynkiem (część ziemna wewn. instalacji): wodociągowej, 
kanalizacji, en. elektrycznej,  a także budowa utwardzonego dojścia i dojazdu na działce nr ew. 
533/2, 533/1, 534, 535, 536, 537, 538 w miejscowości Kraków, 126102_9.0033 Krowodrza. 
 

2. INWESTOR 
Inwestorem dla niniejszego zadania jest: 

 

Autocentrum Kia Patecki 
Aleja 29 Listopada 180 

31-236 Kraków 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
Niniejszy projekt został opracowany w oparciu o: 

• zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

• mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 

• opinię geotechniczną 

 

4. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMATYWY 
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), 

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2019 poz. 1643), 

• Polskie Normy, normy branżowe, bezpośrednie uzgodnienia branżowe. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 2014, 

• Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, 2017. 
 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Przedmiotowe działki, na których przewiduje się budowę salonu samochodowego w chwili obecnej 

stanowią teren wstępnie przygotowany do budowy. Działki graniczą od północy z użytkiem stanowiącym 

las, od południowego zachodu z działką drogową (DK94, ul. Jasnogórska), natomiast od wschodu 

niezabudowanymi działkami stanowiącymi łąki. Równolegle do jezdni przebiega ciąg rowerowy z betonu 

asfaltowego o szerokości około 3,5 m. 

 

Przewidywana obsługa komunikacyjna projektowanego budynku będzie się odbywała poprzez dwa 

nowe, projektowane zjazdy z DK94. 

 

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
Przewidywana obsługa komunikacyjna salonu samochodowego w postaci dwóch zjazdów z DK94 

przecinać będzie istniejący ciąg rowerowy. Wymusza to wykonanie jego przebudowy na długości około  

150 m. Zmiana ukształtowania wysokościowego wynika bezpośrednio z warunków technicznych, dla 

projektowanych zjazdów (pochylenie podłużne nie większe niż 5 %), które wraz z drogą wewnętrzną na 

terenie Inwestora będą stanowiły drogę pożarową (pochylenie podłużne nie większe niż 5 %).  

Projekt budowy zjazdów z DK 94 stanowi przedmiot odrębnego opracowania. 
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6.1. Rozwiązanie sytuacyjne 
Projektuje się wykonanie ciągu rowerowego o szerokości 3,5 m – analogicznie jak w stanie 

istniejącym. Warstwę ścieralną, zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem, przewidziano z betonu 

asfaltowego. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0,3 m  

z kruszywa (proponuje się kruszywo 0/31,5 mm).  

Na odcinkach przecinania się ciągu rowerowego z projektowanymi zjazdami  

zaproponowano wyniesienie tarczy zjazdów poprzez zastosowanie skosów 1:10 (wyniesienie o 10 cm na 

szerokości 1,0 m).  

Ze względów bezpieczeństwa należy przewidzieć wykonanie ciągu rowerowego w kolorze 

czerwonym w miejscach przecięcia ze zjazdami oraz na odcinkach przed i za, na długości co najmniej 

10,0 m. Orientacyjne odcinki przedstawiono w części rysunkowej.  

Zaleca się wykorzystanie barwionego asfaltu. 

Teren przyległy do przebudowywanego odcinka przewidziany jest do makroniwelacji. Skarpy 

wzdłuż ciągu rowerowego należy wykonać o pochyleniu 1:3. Przeciwskarpy wzdłuż działek Inwestora 

maksymalnie 1:1,5. Skarpowania należy pokryć humusem i obsiać trawą.  

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono w części rysunkowej. 

 

W razie konieczności należy przewidzieć przesadzenie i/lub wycinkę wraz z nowymi nasadzeniami 
zieleni kolidującej z inwestycją.  
 

 

6.2. Rozwiązanie wysokościowe  
Odcinki początkowy i końcowy przewidywanej przebudowy należy dowiązać do stanu istniejącego.  

Pochylenie podłużne przebudowywanego ciągu będzie wynosiło od 0,5 % do 3,5 %.  

Pionowe łuki wyokrąglające: R=100, 200 m. 

Pochylenie poprzeczne ciągu rowerowego: 1,0 % w kierunku jezdni DK 94. 

Pochylenie poboczy z kruszywa: 6,0 %. 

 

6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni  
Grupa nośności: G1 

kategoria ruchu: KR1 

 

KONSTRUKCJA CIĄGU ROWEROWEGO N1: 
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5 cm 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej c90/3, gr. 20cm, (E2 ≥80 MPa) 

• Nasypowy grunt niewysadzinowy o parametrach gruntu G1 

RAZEM 29 cm  
 

 
Warstwy nasypów niebudowlanych oraz organicznych należy wymienić na grunt niewysadzinowy.  
 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna wynosić na poziomie  
gruntu rodzimego/ nasypowego gruntu niewysadzinowego co najmniej 80 MPa. W przypadku nie 
otrzymania wskazanych parametrów gruntu (podłoże musi być zakwalifikowane do grupy G1) 
należy wykonać dodatkowe wzmocnienie bądź wymianę gruntu po uprzednim uzgodnieniu 
z Inżynierem. 
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6.4. Odwodnienie 
Odwodnienie będzie odbywało się zgodnie ze stanem istniejącym – poprzez ukształtowanie 

wysokościowe wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w zieleniec. 

 

6.5. Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu  
Istniejące uzbrojenie kolidujące z przedmiotowym zadaniem należy przewidzieć do 

przebudowy/regulacji wysokościowej zgodnie z uzyskanymi warunkach gestorów sieci. 

 

 

7. ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu i nasypu dla projektowanych elementów 

infrastruktury. Masy ziemne zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 15.04.2021 roku Dz. U. 2021 poz. 779 

należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora i zutylizować. 
 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonania robót budowlanych, powinny być szczególnie przestrzegane. W miejscach przebiegu 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej należy szczególnie przestrzegać względów bezpieczeństwa 

a ewentualne prace przy uzbrojeniu inżynieryjnym należy prowadzić zgodnie z wydanymi przez  

ich właścicieli warunkami. 

Wymagane jest, aby przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy zostali 

przeszkoleni w zakresie BHP.  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących opracowań 

roboczych: 

• inwentaryzacja istniejących urządzeń obcych i znaków geodezyjnych mogących kolidować 
z projektowaną budową zjazdu 

• opracowania związane z zapewnieniem ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót, 

• projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót. 

 

 

 

Kraków, maj 2021 r.                                                        Opracował 

 

 

  

 

                                                                                                                  mgr inż. Łukasz Jordanek 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Rys. D-1   Plan orientacyjny 

Rys. D-2   Plan sytuacyjny 

Rys. D-3   Przekrój podłużny 

Rys. D-4   Przekroje normalne 

 










