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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporządzono na podstawie:

1. Pismo Zarządu Dróg Miasta Krakowa dot. opinii komunikacyjnej planowanej inwestycji, pismo

RW.460.3.247.2020 z dn. 21.12.2020 r.,

2. Pismo Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie dot. opinii audytu, pismo TA.464.1.24.2021

z dn. 12.04.2021 r.,

3. Pismo Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie dot. opinii do projektu koncepcyjnego, pi-

smo TT.421.55.2021 z dn. 18.18.2021 r.,

4. Pismo Zarządu Dróg Miasta Krakowa dot. opinii do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowa-

nej inwestycji, pismo RW.460.3.247.2020 z dn. 08.04.2021 r.,

5. Pismo Urzędu Miasta Krakowa – Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu dot. opinii do koncepcji

obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji, pismo IR-04.7211.235.2020.2 z dn. 04.04.2021

r.,

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.poz.1333),

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.poz.470),

8. Ustawa z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuow-

anie (Dz.U. 2016.poz.124 wraz ze zmianami),

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz.U.2020.poz.310),

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębałów – Lubocza” ustalony

uchwałą nr CIII/1384/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r.

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

INVEST GROUP

Leszek Gaczorek

Ul. Zakątek 6A/29

30-076 Kraków
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3. DANE OGÓLNE

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. K. Darwina, ul. Sybiraków i ul. Niewielka wraz z

rozbudową skrzyżowań: ul. K. Darwina z ul. Sybiraków i ul. Niewielka, ul. K. Darwina z ul. Lubocką

w Krakowie w ramach zadania: "Budowa zespołu budynków jednorodzinnych na dz. nr 98/26,

98/27, 98/28, 98/29, 98/30, 98/31, 98/32, 98/33, 98/34, 98/35, 98/36, 98/40, 98/41, 98/42,

98/43, 98/47, 98/48, 98/49, 98/50, 98/59, 98/60, 98/61, 98/62, 98/63, 98/64, 98/65, 98/66,

98/67, 98/68, 98/69, 98/70, 98/71, 98/72, 98/73, 98/74, 98/75, 98/76, 98/77, 98/78, 98/79,

98/80, 98/81, 98/82, 98/83, 98/84, 98/85 obr. 13 Nowa Huta, przy ul. Karola Darwina w Krako-

wie".

4. ZAKRES ROBÓT

W zakresie robót przewidziano:

 Rozbudowę ul. K. Darwina na odcinku od skrzyżowania z ul. Sybiraków do skrzyżo-

wania z ul. Lubocką, długości ok. 380 m oraz wzdłuż południowej granicy inwestycji

długości ok. 300 m w zakresie rozbudowy jezdni, budowy chodników, budowy i

rozbudowy zjazdów,

 rozbudowę ul. Sybiraków na odcinku od zjazdu na drogę wewnętrzną na dz. 98/59

obręb 13 Nowa Huta do skrzyżowania z ul. K. Darwina w zakresie przebudowy jezd-

ni, budowy chodnika, rozbudowy i budowy zjazdów,

 rozbudowę skrzyżowania ul. K. Darwina z ul. Sybiraków i ul. Niewielka,

 rozbudowę skrzyżowania ul. K. Darwina z ul. Lubocką,

 budowę skrzyżowania ul. K. Darwina z ulicą KDD (dz. 486 obr. 12 Nowa Huta),

 przebudowę odwodnienia dróg, w tym przebudowę rowu melioracyjnego i rozbu-

dowę przepustów,

 rozbiórkę budynków i elementów dróg,

 budowę oświetlenia i kanału technologicznego,

 przebudowę i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej,

 Wykonanie oznakowania dróg.
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Założeniem inwestycji jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla zamierzenia polegającego na

budowie zespołu 165 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w rejonie ulic K. Darwina i

Sybiraków w Krakowie.

5. STAN ISTNIEJĄCY

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w północno – wschodniej części mia-

sta Kraków, w dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Grębałów – Lubocza” ustalonym uchwałą nr CIII/1384/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca

2010 r. Teren inwestycji w planach jest oznaczony symbolem KDD jako tereny dróg publicznych, klasy

dojazdowej.

Odcinek ulicy Karola Darwina zlokalizowany po południowej stronie terenu Inwestora jest dro-

gą publiczną o nawierzchni bitumicznej jednojezdniową, dwupasową, szerokości 3,3 - 3,90 m, nato-

miast odcinek ulicy Sybiraków usytuowany po wschodniej stronie terenu Inwestora stanowi drogę

wewnętrzną, jednojezdniową, dwupasową o szerokości 2,75 – 3,60 m.

Odcinek ulicy Karola Darwina od skrzyżowania z ul. Sybiraków do skrzyżowania z ul. Lubocką

stanowi drogę publiczną o nawierzchni bitumicznej jednojezdniową, dwupasową, szerokości 3,54 –

5,90 m. Ulice Darwina i Sybiraków oraz ul. Lubocka i K. Darwina połączone są za pomocą skrzyżowań

zwykłych trzywlotowych. Ulice zapewniają dostęp do nieruchomości położonych wzdłuż drogi poprzez

szereg zjazdów indywidualnych i publicznych.

Odcinki ulic K. Darwina i Sybiraków zlokalizowane w sąsiedztwie terenu Inwestora nie posiada-

ją odwodnienia, natomiast odwodnienie odcinka ul. K. Darwina od skrzyżowania z ul. Sybiraków do

skrzyżowania z ul. Lubocką jest zrealizowane jest jako powierzchniowe z zastosowaniem rowów tra-

wiastych oraz przepustów drogowych pod korpusem drogi.

W obszarze terenu występują sieci infrastruktury technicznej (sieć gazowa, sieć wodociągowa,

sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna).
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6. STAN PROJEKTOWANY

Planowany do wykonania układ komunikacyjny obsłuży inwestycję w rejonie ulic K. Darwina i Sybi-

raków polegającą na budowie 165 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej,

o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 14 800 m2.

Z uwagi na brak wystarczającej rezerwy terenu pod pas drogowy planuje się rozbudowę ulicy Ka-

rola Darwina i Sybiraków oraz ulic w obszarze skrzyżowań: Niewielkiej  i Lubockiej.

W zakresie układu komunikacyjnego planuje się wykonać rozbudowę ul. Darwina wzdłuż połu-

dniowej granicy inwestycji długości ok. 300 m w zakresie przebudowy jezdni z poszerzeniem do szero-

kości 5 m, w zakresie budowy i rozbudowy zjazdów, budowy chodnika po północnej stronie drogi oraz

w zakresie pozostawienia rezerwy terenu pod planowany w przyszłości chodnik po południowej stro-

nie drogi. Zakresem rozbudowy planuje się także objąć odcinek ul. K. Darwina od skrzyżowania z ul.

Sybiraków do skrzyżowania z ul. Lubocką oraz odcinek ul. Sybiraków zlokalizowany po wschodniej

stronie terenu Inwestora, tj. od zjazdu na drogę wewnętrzną na dz. 98/59 obręb 13 Nowa Huta do

skrzyżowania z ul. K. Darwina w zakresie przebudowy jezdni do parametrów normatywnych dla drogi

klasy D (dojazdowa), budowy i rozbudowy zjazdów, budowy chodnika. W celu poprawienia czytelności

skrzyżowania zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu rozbudowę

połączenia ulicy Darwina, Sybiraków i Niewielkiej za pomocą skrzyżowania o ruchu okrężnym - ronda

małego o średnicy zewnętrznej 25m, przejezdnej wyspy środkowej o średnicy 11m z jezdnią jednopa-

sową szer. 7m i pierścieniem szer. 2m. Na każdym wlocie skrzyżowania zaprojektowano przejścia dla

pieszych, w miejscu których zastosowano pasy medialne o szerokości 0,80 m wraz z liniami naprowa-

dzającymi z kostki integracyjnej koloru czerwonego.

Na zakresach robót zapewniono dowiązanie sytuacyjno - wysokościowe do stanu istniejącego,

przy zachowaniu normatywnych parametrów technicznych.

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjnego.

7. GENEROWANY RUCH

W związku z planowanym funkcjonowaniem inwestycji niedrogowej generowany ruch obliczono

w oparciu o załącznik nr 2 do zarządzenia nr 138/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia

29 października 2020 r. z uwzględnieniem procentowego udziału pojazdów wjeżdżających do/ z par-

kingu w szczycie porannym i popołudniowym:
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Pi = A x b x ci ÷ 100

Pi – to generowany ruch przez daną inwestycję niedrogową – ruch wjazdowy (Atrakcja), ruch

wyjazdowy (Produkcja);

indeks „i” = a (dla Atrakcji), lub indeks „i” = p (dla Produkcji);

A – liczba miejsc postojowych na planowanym parkingu;

b – wskaźnik oznaczający rotację 12 godzinną;

c – wskaźnik  oznaczający  procentowy  udział  pojazdów  wjeżdżających  (dla  Atrakcji)/

wyjeżdżających (dla Produkcji) do/ z parkingu w danej godzinie szczytu komunikacyjnego.

Przewiduje się generowanie ruchu przez samochody osobowe we wskazanych poniżej ilościach:

 Generowany ruch wjazdowy w szczycie porannym i popołudniowym:

Pa 7.00-8.00 = A x b x ca 7.00-8.00 ÷ 100 = 330 x 2,24 x 3,75 ÷ 100 = 28 P/h

Pa 15.00-16.00 = A x b x ca 15.00-16.00 ÷ 100 = 330 x 2,24 x 13,75 ÷ 100 = 102 P/h

 Generowany ruch wyjazdowy w szczycie porannym i popołudniowym:

Pp 7.00-8.00 = A x b x cp 7.00-8.00 ÷ 100 = 330 x 2,24 x 5,7 ÷ 100 = 42 P/h

Pp 15.00-16.00 = A x b x cp 15.00-16.00 ÷ 100 = 330 x 2,24 x 9,25 ÷ 100 = 68 P/h

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie dróg objętych zakresem inwestycji przewiduje się jako podziemne do projektowanej

kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.

W ramach odwodnienia należy uwzględnić rozbudowę przepustów pod jezdnią ul. K. Darwina i ul.

Niewielka oraz przebudowę rowu melioracyjnego.

Opracował:

mgr inż. Bartosz Ptak


