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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ul. Rucianej w Krakowie. Z uwagi na 

otrzymane warunki określające przyjęcie różnych założeń projektowych, opracowano 

na potrzeby ustalenia ostatecznych rozwiązań dwa warianty planu sytuacyjnego. 

  

2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w Krakowie – ul. Ruciana.  

 

3. INWESTOR 

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

  

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA  

- wizja lokalna w terenie, 

- 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.), 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

5.1. Zlecenie Inwestora 

5.2. Wizja w terenie 

 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ul. Ruciana jest drogą publiczną kategorii gminnej i stanowi przedłużenie  

ul. Bardowskiego, biegnącej od ul. Bieżanowskiej. Na długości ul. Rucianej występują 

dwa skrzyżowania tj. z ul. Za Lipkami oraz ul. Mazurską (ulice podporządkowane). Od 

skrzyżowania z ul. Mazurską ul. Ruciana stanowi ulicę bez przejazdu dla samochodów, 

natomiast łączy się z ciągiem pieszo – rowerowym ul. Wielickiej.  

Ruch na ul. Rucianej jest niewielki i stanowi wyłącznie obsługę przyległego terenu. 

Ulica posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej z przewężeniem na środkowym jej 

odcinku. Po obu stronach ulicy występuje zabudowa jednorodzinna z ogrodzeniami i 
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liczną zielenią, przy czym na końcu odcinka występuje budynek o charakterze 

usługowym z wybrukowaną jedną powierzchnią komunikacyjną łączącą się  

z ul. Rucianą. 

 

7. STAN PROJEKTOWANY 

7.1. SYTUACJA 

W związku z otrzymanymi w zamówieniu różnymi warunkami określającymi założenia 

projektowe, opracowano dwa warianty rozwiązań sytuacyjnych. Z uwagi na warunki 

terenowe oraz wstępne rozeznanie społeczne odrzucono natomiast wariant trzeci jako 

zbyt agresywnie ingerujący w tereny prywatne w świetle potrzeb ulicy klasy D nie 

posiadającej kontynuacji komunikacyjnej dla samochodów. Dla wariantów 1 i 2 

określono parametry pozwalające na minimalną ingerencję w tereny prywatne. W obu 

wariantach ruch rowerowy prowadzony będzie w ruchu ogólnym. 

 

W wariancie nr 1 zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,50m oraz jednostronny 

chodnik (po stronie południowej). Od strony północnej zastosowano pobocze 

utwardzone i utrzymano sposób połączenia poboczami z ul. Za Lipkami i ul. Mazurską. 

Skrzyżowanie z ul. Za Lipkami zaprojektowano jako wyniesioną brukowaną 

powierzchnię. Na końcu ulicy zaprojektowano plac do zawracania oraz połączenie  

z ciągiem pieszo – rowerowym. 

 

W wariancie nr 2 zaprojektowano wspólny ciąg pieszo – jezdny o szerokości 5,00m (z 

koniecznym poszerzeniem na łuku), a obszar objęto strefą zamieszkania. Jest to wariant 

przyjazny i bezpieczny dla wszystkich użytkowników ulicy oraz właścicieli posesji. 

Możliwe jest też zastosowanie dodatkowych elementów uspokojenia ruchu. 

Skrzyżowanie z ul. Za Lipkami oraz z ul. Mazurską zaprojektowano jako wyniesione 

brukowane powierzchnie. Na końcu ulicy zaprojektowano plac do zawracania oraz 

połączenie z ciągiem pieszo – rowerowym. 

 

7.2. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Niweleta projektowanej jezdni prowadzona będzie w dowiązaniu do istniejącego terenu. 

W zależności od przyjętego wariantu zapewnione zostaną odpowiednie spadki podłużne 

i poprzeczne. 
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7.3. KONSTRUKCJA 

W zależności od przyjętego wariantu, założono jezdnię asfaltową (wariant 1) lub  

z kostki betonowej (wariant 2). Ciągi piesze i zjazdy przewiduje się wykonać się  

z kostki betonowej, a pobocza z kruszywa. 

 

7.4. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wód opadowych założono poprzez projektowane studzienki ściekowe 

podłączone do istniejącej, przewidzianej częściowo do przebudowy kanalizacji 

deszczowej, podłączonej do kanalizacji zlokalizowanej w ul. Na Wrzosach. 

 

7.5. OŚWIETLENIE 

W ramach zadania założono budowę oświetlenia. Oświetlenie zaprojektowane zostanie 

zgodnie z warunkami ZDMK. 

 

7.6. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

W ramach zadania założono budowę kanału technologicznego zgodnie z warunkami 

ZDMK. 

 

 7.7. KOLIZJE 

 Projektowana inwestycja w zakresie objętym niniejszym opracowaniem koliduje  

z infrastrukturą techniczną. W ramach opracowania zostaną przebudowane kolidujące 

sieci zgodnie z warunkami zarządców. Ponadto niniejsza inwestycja koliduje z zielenią.  

 

8. PODSUMOWANIE  

Analiza obu wariantów oraz związanego z nimi zakresu robót w kontekście charakteru 

ulicy i potrzeb z nią związanych wskazuje się jako preferowany wariant 2. Pozwoli on 

na minimalną ingerencję w tereny prywatne, a co za tym idzie minimalne kolizje  

z zielenią. 

 


