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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt sporządzono na podstawie:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.poz.1333),
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.poz.470),
3. 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 usytuowanie (Dz.U. 2016.poz.124 wraz ze zmianami),
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz.U.2020.poz.310),
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe – Tetmajera”
ustalony uchwałą nr LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r.

2. INWESTOR
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Miejska Kraków
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

3. DANE OGÓLNE
6. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdłuż ul. W. Tetmajera na odc. od ronda do
dz. nr 538/14 obr. 40 Krowodrza w Krakowie.

4. ZAKRES ROBÓT
W zakresie robót przewidziano:


Budowę chodnika wzdłuż ulicy Tetmajera,



Budowę przejść dla pieszych,



Przebudowę zjazdów,



przebudowę i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej,



Budowę odwodnienia,



budowę kanału technologicznego,
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Rozbiórkę ogrodzeń,



Wykonanie oznakowania dróg.

Założeniem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu ul. Tetmajera i
powiązanie projektowanego chodnika z ciągami pieszymi wykonywanymi w ramach odrębnego zagospodarowania terenu Parku Tetmajera.

5. STAN ISTNIEJĄCY
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w północno – zachodniej części miasta Kraków, w dzielnicy VI Bronowice.
Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
7. „Bronowice Małe – Tetmajera” ustalony uchwałą nr LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24
października 2012 r. Teren inwestycji w planie oznaczony jest symbolem KD/Z.3 i KD/L.6 jako
tereny dróg publicznych, klasy technicznej Z (zbiorcza) i klasy technicznej L (lokalna).
Odcinek ulicy Tetmajera stanowi drogę publiczną o nawierzchni bitumicznej jednojezdniową,
dwupasową, szerokości 3,87 – 6,02 m.
Odwodnienie drogi zrealizowane jest jako powierzchniowe z zastosowaniem rowów trawiastych oraz przepustów drogowych pod korpusem drogi.
Droga nie jest oświetlona.
W obszarze terenu występują sieci infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna).

6. STAN PROJEKTOWANY
Z uwagi na brak wystarczającej rezerwy terenu pod pas drogowy planuje się rozbudowę ulicy Tetmajera w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Łupaszki do połączenia z
ciągiem pieszym realizowanym w ramach odrębnego zagospodarowania terenu Parku Tetmajera na
wysokości działki 538/14 obr. 40 Krowodrza.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące zjazdy wzdłuż chodnika i wykonane przejścia dla pieszych przez jezdnię ulicy Tetmajera nawiązujące do ciągów realizowanych w ramach zagospodarowania terenu Parku Tetmajera.
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Zakresem rozbudowy planuje się także objąć przebudowę zjazdu na działkę nr 1 obr. 40
Krowodrza z dowiązaniem do nawierzchni drogi projektowanej w ramach inwestycji Parku Tetmajera.
Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjnego.

7. ODWODNIENIE
Odwodnienie drogi przewiduje się za pomocą wpustów deszczowych z odprowadzeniem do rowu
zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy.

Opracował:

mgr inż. Bartosz Ptak
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