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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja branży drogowej „PRZEBUDOWA UL. WITOSA W 

KRAKOWIE - BUDOWA PASA DO ZAWRACANIA.” 

 

INWESTOR:  
GMINA MIEJSKA KRAKÓW 

PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, 31-004 KRAKÓW 

 

2. Podstawa opracowania 

 

 Umowa z inwestorem 

 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, wizja w terenie 

 Dane natężeń ruchu  

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

 Opracowanie BUDOWA TRASY ŁAGIEWNICKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. GROTA 

ROWECKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. BESKIDZKĄ I Z UL. HALSZKI WRAZ Z BUDOWĄ 

ODCINKA LINII TRAMWAJOWEJ OD ISTNIEJĄCEJ PĘTLI TRAMWAJOWEJ OS. 

KURDWANÓW DO UL. ZAKOPIAŃSKIEJ W KRAKOWIE - aktualnie w budowie WYKONAWCA 

Budimex S.A.  ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa  

 KONCEPCJA "Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo - rowerowej Podgórze Duchackie" 
PROJEKTANT REMAPOL, 31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 21p.2,3,4 
 

 

3. Lokalizacja i zakres inwestycji 

 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w południowej części miasta Kraków, przy ul. 

Wincentego Witosa  (droga klasy GP). 

 

Zakres opracowania 

Koncepcja wielobranżowa przebudowy ulicy Witosa w zakresie umożliwienia relacji zawracania na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Beskidzką / Halszki do ul. Gołaśka wraz z odwodnieniem, przekładką 

kolidującego uzbrojenia/zabezpieczenie, istniejących sieci lub przyłączy 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania 

 

4.1 Stan zagospodarowania działek 

 
 
Podstawowe parametry techniczne ulicy Wincentego Witosa (droga powiatowa) 

- klasa techniczna      droga klasy GP 
- prędkość dopuszczalna (teren zabudowany)  50 km/h 
- prędkość miarodajna     60 km/h 
- kategoria ruchu      KR-5  
- przekrój                                     2x2, uliczny (daszkowy 2%) 
- szerokość jezdni                                7,0 (2x3,5m)      
- pochylenie skarp      ok.1:1,5 
- odwodnienie terenu i skarp  wpusty i kanalizacja deszczowa 
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4.2 Uzbrojenie terenu  

Na terenie przewidzianym pod inwestycję zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia 

podziemnego: 

 sieci kablowe teletechniczne ziemne i napowietrzne 
  sieci kablowe elektroenergetyczne ziemne i napowietrzne 
  oświetlenie drogowe 
  sieci gazowe  

 sieci wodociągowe  

  kanalizacja deszczowa  
 

4.3 Warunki ruchowe 

Stan istniejący  

Ruch przekroju ulicy Witosa w roku 2021 w dominującym szczycie porannym przedstawia się 

następująco 

 
Rys.1 Relacje ruch w ciągu ul. Witosa w 2021 roku 

 

 

Godzina s.osobowe s.dostawcze s.ciężarowe s.cięż. z 

przyczepami 

Suma 

6-22 19060 1930 440 1540 22970 

22-6 1940 190 90 310 2530 

Doba 21000 2120 530 1850 25500 

Tab. 1 Dobowy potok ruchu 

 

Stan prognozowany 

Ruch przekroju ulicy Witosa w roku 2031 w dominującym szczycie porannym z uwzględnieniem 

budowy Trasy łagiewnickiej przedstawia się następująco 

 

 
Rys.2 Relacje ruch w ciągu ul. Witosa w 2031 roku 

 

Godzina s.osobowe s.dostawcze s.ciężarowe s.cięż. z 

przyczepami 

Suma 

6-22 23390 2250 520 1800 27960 

22-6 2260 220 100 360 2940 
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Doba 25650 2470 620 2160 30900 

Tab. 2 Dobowy potok ruchu 

 

Natężenie relacji nawracania w ciągu ul. Witosa przyjęto na podstawie analizy i prognozy ruchu w 

ramach projektu budowy Trasy Łagiewnickiej. Natężenie tej relacji wynosi 190 P/h w okresie 

dominującego szczytu porannego. 

 

 

5. Stan projektowany 

 

Zaprojektowano przebudowę u. Witosa w zakresie umożliwienia relacji zawracania na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Beskidzką / Halszki do ul. Gołaśka. Pojazdem miarodajnym zgodnie z informacją 
uzyskaną od Inwestora jest autobus przegubowy.  

 

Zaprojektowano klasyczną zwrotkę na odcinku między skrzyżowaniami Halszki-Witosa-Beskidzka-
Trasa Łagiewnicka i Witosa – droga wewnętrzna. Geometrię zawrotki wyznacza przede wszystkim tor 
przejezdności podczas zawracania pojazdu miarodajnego (autobus przegubowy). Aby całość 
inwestycji zmieściła się w istniejącym pasie drogowym koniczna była ingerencja w geometrię jezdni 
południowej ul. Witosa i jej przesuniecie o 4m w kierunku południowym. 

W obrębie poszerzonego pasa dzielącego od strony Trasy  Łagiewnickiej wyznaczono pas do 
wyłączeń o długości ok. 110m i szerokości 3,5m i zwrotkę o szerokości jezdni 7,5m.  

Z uwagi na znaczne poszerzenie pasa dzielącego jezdnia północna, wraz z chodnikiem i ścieżką 
rowerową zgodnie z koncepcją zmieniły swoją geometrię, ale zachowano wymagany przy jezdni 
klasy GP zieleniec między jezdnią a chodnikiem i ścieżką rowerową wynoszący 5m. 

 

Dodatkowo na rysunki 1.2 pokazano plan sytuacyjny z dowiązanie do stanu istniejącego w przypadku 
realizacji przebudowy ul. Witosa w zakresie budowy pasa do zawracania wcześniej niż realizacja 
budowy DDR i CPR w ciągu ul. Witosa 

 

Chodniki, zatoki 

W ciągu projektowanych dróg zaprojektowano chodniki o szerokości 2,5m i ściezki rowerowe o 

szerokości 3,0m, które powiązano z sytuacyjnie i wysokościowe z istniejącymi i projektowanymi 

chodnikami i ścieżkami rowerowymi zgodnie z koncepcją „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo - 

rowerowej Podgórze Duchackie" PROJEKTANT REMAPOL, 31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 

21p.2,3,4 

 
W obszarze przejść dla pieszych zaprojektowano pasy medialne o szerokości 80cm zastosowane 

przy obniżonym krawężniku (odsłonięcie 2cm). Dodatkowo na peronach przystankowych 

zastosowano pasy medialne o szerokości 50cm 

  

 

Rozwiązanie wysokościowe, odwodnienie 

Projektowana niwelety wlotów ronda oraz drogi gminnej zostały zaprojektowane głównie ze względu 

na: 
 istn. profile podłużne dróg, chodników i ścieżek rowerowych  
 możliwości odwodnienia drogi; 
 powiązanie wysokościowe z istniejącymi drogami; 
 ukształtowanie terenu przyległego 

 
Odprowadzenie wody z jezdni 
Woda z jezdni w stanie istniejącym odprowadzana jest poprzez jej pochylenia poprzeczne i podłużne 

do układu wpustów drogowych a następnie do kanalizacji deszczowej 
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Pochylenie poprzeczne drogi zaprojektowano jako jednostronne o wartości 2%. 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdują się zbiorniki wód 

powierzchniowych.  

Dodatkowo w zieleńcu między jezdnią a chodnikiem i ścieżką rowerową u podnóża skarpy o 

pochyleniu 1:4 zaprojektowano ściek korytkowy z wpustami i odprowadzeniem wody do istn. 

kanalizacji deszczowej. 

 

Jezdnie, zostaną obramowane krawężnikiem kamiennym 20/25 cm.  Krawężniki od strony napływu 

wody zostano doposażone w dwa rzędy kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 

z betonu C12/15.  

Odsłonięcia krawężnika wynosi 12 cm przy jezdni 

Chodniki i ścieżki rowerowe zostaną zamknięte obrzeżami betonowymi 8/30 cm na ławie 

z betonu C12/15. Pomiędzy chodnikiem i ścieżką rowerową zaprojektowano dwa rzędy kostki na 

ławie betonowej C12/15 o różnicy rzędnych 2cm między skrajnymi krawędziami tych dwóch rzędów 

kostki.  

 

Geologia i przekroje konstrukcyjne 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych (KTKNPiP) 
 

KATEGORIA RUCHU     KR5 

 

KONSTRUKCJA JEZDNI (KR5) (JEZDNIA, POSZERZENIE JEZDNI)  
4cm w-wa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-65 wg WT 2 z 2014 r. 
-  połączenie międzywarstwowe emulsją: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM 
8cm w-wa wiążąca AC 16 W PMB 25/55-60 wg WT 2 z 2014 r. 
-  połączenie międzywarstwowe emulsją: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM 
12cm w-wa podbudowy zasadniczej AC 22 P 35/50 wg WT 2 z 2014 r. 
-  połączenie międzywarstwowe emulsją: C60 B5 ZM 
20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/63mm, 

E2>=180MPa, E2/E1<=2,2 
44cm               R A Z E M 
GRUNT DOPROWADZONY DO G1 ZGODNIE Z KTKNPiP 

KONSTRUKCJA CHODNIKA: 
8cm kostka betonowa, bezfazowa, wibroprasowana wg PN-EN 1338:2005 
3cm podsypka cementowo - piaskowa wg PN-86/B06712 i PN-88/B-30000 
25 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

  wg PN-S-06102:1997 
        36cm               R A Z E M 

KONSTRUKCJA ŚCIEZKI ROWEROWEJ: 
4cm asfalt AC 11 S z lepiszczem 35/50 wg WT 2 

30 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie 
  wg PN-S-06102:1997 
        41cm               R A Z E M 
 

6. Uwagi 

 wszelkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 

 konstrukcja nawierzchni winna być wykonana na podłożu sprowadzonym do kategorii G1, 

charakteryzującym się wartością wskaźnika zagęszczenia Is≥1,03 oraz wtórnym modułem 

zagęszczenia E2≥120 MPa. 

 użyte elementy betonowe winny być wibroprasowane 
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 wszystkie media istniejące w rejonie projektowanych i modernizowanych nawierzchni 

winny być zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez odpowiednich 

Administratorów 

 wszelkie prace budowlane, będą wykonywane ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego 

sprzętu budowlanego, zgodnie ze sztuką inżynierską  i obowiązującymi przepisami oraz przez 

specjalistyczną firmę, a nadzór i kierownictwo robót posiadać będzie wymagane prawem 

budowlanym uprawnienia.  

 

 

  

OPRACOWAŁ 


