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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla 

inwestycji pn.: „BUDOWA CIĄGU PIESZEGO NA DZIAŁKACH NR 550/2, 550/3, 550/4 

OBRĘB 0002 KROWODRZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 

W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA KRAKÓW” 

 

w ramach zadania „Budowa ciągu pieszego w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze z  ul. 

Stanisława Przybyszewskiego”  

 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

- zlecenie inwestora 

- wizja w terenie 

- aktualne normy i przepisy budowlane 

- mapa co celów projektowych ze zaktualizowanym uzbrojeniem 

- decyzje od organów administracyjnych 

- MPZP - UCHWAŁA NR LIX/815/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 października 

2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Młynówka Królewska – Zarzecze”. 

 

1.3 Inwestor 

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie 31-004, 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4 reprezentowana przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie z siedzibą  

przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 

 

1.4  Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotowy odcinek projektowanej budowy ciągu pieszego wraz z stopniami 

schodowymi terenowymi znajduje się w województwie małopolskim, na terenie powiatu: 

krakowskiego, w gminie: Kraków, w mieście Kraków w rejonie skrzyżowania ul. Zarzecze 

i ul. Stanisława Przybyszewskiego. 

Celem inwestycji jest: 

- Poprawa komfortu pieszych na przedmiotowym odcinku poprzez wykonanie ciągu 

pieszego w miejscu istniejącego przedeptu; 

- Poprawa estetyki ciągu pieszego; 

Zakres projektu obejmuje:  

 Budowa ciągu pieszego z betonowej kostki brukowej typu „TETKA” (behaton) 

bezfazowej wraz z stopniami schodowymi terenowymi oraz obrzeżami 

betonowymi, na długości w osi 6,36 m; 
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 Demontaż istniejącego obrzeża przy połączeniu z istniejącym chodnikiem przy 

przejściu dla pieszych wraz z montażem nowego wtopionego „na zero” 

 Montaż barierki ochronnej przy proj. stopniach schodowych, h=110 cm po stronie 

zachodniej. 

 

1.5 Stan istniejący 

Opis stanu istniejącego: 

 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w centralno-zachodnich częściach 

Miasta Krakowa w dzielnicy nr VI Bronowice przy skrzyżowaniu ul. Zarzecze i ul. 

Przybyszewskiego. Teren objęty jest MPZP. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako: 

 ZPp.2 – Tereny przeznaczone pod zieleń urządzoną 

 KDL.2 – Tereny dróg publicznych klasy lokalnej 

 KDD.2 - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 

W stanie istniejącym inwestycja zlokalizowana jest na zagospodarowanych terenach 

zielonych pełniących funkcję parku. Istniejące ciągi piesze służą do dojścia do 

okolicznych budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz parku. Istniejąca 

szerokość chodników wynosi 1,50-5,00m. W miejscu planowanej budowy ciągu 

pieszego, teren jest pochyły w kierunku południowym, porośnięty zielenią niską (trawą). 

W stanie istniejącym nawierzchnia jest wydeptana. Zarówno początek jak i koniec 

opracowywanego odcinka łączy się z istniejącymi ciągami pieszymi. Nawierzchnie 

ciągów pieszych z płyt betonowych oraz kostki betonowej. Teren opada w kierunku 

południowo-wschodnim. 

 

 

 
Fot.2 Istniejące zagospodarowanie. 
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1.6 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w mieście Kraków. 

Na działkach ewidencyjnych numer: 

DZ. NR 550/2, 550/3, 550/4 

W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW OBR. 0002 KROWODRZA 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126102_9 

 

1.7 Zakres inwestycji objętych niniejszym projektem, układ przestrzenny 

Roboty drogowe w zakresie: 

 

 Budowa ciągu pieszego z betonowej kostki brukowej typu „TETKA” bezfazowej 

wraz z stopniami schodowymi terenowymi oraz obrzeżami betonowymi, na 

długości w osi 6,36 m; 

 Demontaż istniejącego obrzeża przy połączeniu z istniejącym chodnikiem przy 

przejściu dla pieszych wraz z montażem nowego wtopionego „na zero” 

 Montaż barierki ochronnej przy proj. stopniach schodowych, h=110 cm po stronie 

zachodniej. 

 

Powyższe założenia stoją w zgodzie z wymaganiami stawianymi przez inwestora oraz przez 

MPZP. 

 

1.8 Akty prawne oraz warunki techniczne stanowiące podstawę do 

projektowania 

-Normy i literatura techniczna z zakresu objętego niniejszym opracowaniem, 

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Warszawa 2014 

r., 

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

 

2. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA TERENOWO - 

KOMUNIKACYJNE 

2.1. Użytkowanie terenu 

Istniejące chodniki połączone są z chodnikami zlokalizowanymi wzdłuż drogi 

gminnej ul. Zarzecze, Przybyszewskiego i Wesele. 

2.2. Istniejąca zabudowa 

 

Projektowana budowa ciągu pieszego zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. 

Projektowana budowa przebiega przez obszar niezagospodarowany (występują jedynie 
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tereny zielone, istniejący przedept). W ramach inwestycji przewiduje się jedynie 

rozbiórkę obrzeża w celu połączenia projektowanego ciągu z ciągiem istniejącym. 

 

3. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

DROGOWYCH 

 

3.1.  Budowa ciągu pieszego 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę ciągu pieszego dla ruchu 

pieszego (na długości w osi 6,36 m) w postaci chodnika wraz z stopniami schodowymi. 

Zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00 m (szerokość bez obrzeży). Chodnik będzie 

ograniczony obustronnie betonowymi obrzeżami o wym. 8x30cm. Projektuje się 

nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej typu „TETKA” (BEHATON) 

bezfazowej, gr. 8cm i koloru szarego.  

Projektuje się wykonanie stopni schodowych terenowych złożonego z 4 stopni na 

przedmiotowym ciągu pieszym. 

Parametry techniczne: 

 Szerokość stopnia – 2,00 m (bez obrzeży) 

 Głębokość stopnia – 0,30 m 

 Wysokość stopnia – 0,175 m 

 Pochylenie podłużne stopnia – 2 % 

 

W przed i za biegiem schodowym wydzielone zostały spoczniki na długości 1,50 m 

o nachyleniu podłużnym wynoszącym 2,0% zgodnie ze spadkiem schodów.  

 

Projektuje się zgodnie z procedowanym dokumentem „Standardy Infrastruktury 

Pieszej Miasta Krakowa” oznaczenia dla osób niewidomych w postaci pasa 

ostrzegawczego o szerokości 0,6m i długości 2,00m z płyt ostrzegawczych guzkowych. 

Projektuje się pas z płytek ostrzegawczych guzkowych o wymiarach 30x30cm w kolorze 

barwy żółtej (RAL 1023). Należy ułożyć pas ostrzegawczy bezpośrednio przed 

pierwszym dolnym stopniem schodowym ciągu pieszego. Kolejny pas ostrzegawczy 

należy ułożyć w odległości 38 cm (obrzeże +30 cm) od krawędzi ostatniego górnego 

stopnia schodowego w rejonie końca opracowania. 

 
Rys. 1. Wymiary płyty ostrzegawczej guzkowej 
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 Guzki na płytce guzkowej powinny: 

- mieć kształt ściętych stożków lub kopuł 

- mieć średnicę górnej powierzchni stożków lub kopuł pomiędzy 15 a 25mm 

- mieć średnicę podstawy stożków lub kopuł pomiędzy 25 a 35mm 

- mieć wysokość pomiędzy 4 a 5 mm 

 

Z uwagi na wymiary zastosowanej kostki brukowej należy na stopniach schodowych 

oraz przy płytach pasa ostrzegawczego użyć specjalnych kostek krawędziowych (dłuższy 

bok kostki bez wycięcia) w celu ograniczenia ilości docinanych elementów oraz z uwagi 

na trwałość i estetykę rozwiązania. 

 
Rys. 2. Kształt kostki krawędziowej  

 

Odwodnienie ciągu pieszego będzie możliwe poprzez wykonanie odpowiednich 

spadków podłużnych oraz poprzecznych. Zaprojektowane zostały pochylenia podłużne 

i poprzeczne na chodniku umożliwiające grawitacyjny spływ wody opadowej na tereny 

zielone/nieutwardzone.  

W związku z projektowaną budową, nie dojdzie zwiększenia ilości odprowadzanej 

wody oraz nie zostaną zalane działki sąsiednie. 

 

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH 

OBIEKTÓW 

4.1  Parametry techniczne 

 

Konstrukcję warstw nawierzchni  zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, 

warunki gruntowe oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie 

mogą być użyte do ich budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą 

teorię układów warstwowych.  

Konstrukcję nawierzchni przyjęto z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych dla kategorii KR1 i dla  grupy nośności gruntu G2. Jeżeli podłoże gruntowe 

zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, podłoże należy doprowadzić do grupy 

nośności G1. Podłoże gruntowe doprowadzone do G1, stanowiące podłoże pod konstrukcję 

nawierzchni dróg, powinno charakteryzować się następującymi parametrami: 
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 drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2≥100 MPa, Is≥1,00, 

 drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: E2≥120 MPa, Is≥1,03. 

 

Wtórny moduł odkształcenia E2 dla podłoża gruntowego należy wyznaczyć na podstawie 

procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury równoważnej, za którą 

uważać się będzie spełniającą wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym 

zakresie. 

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego – ( Typ „N1’) 

 

- Betonowa kostka brukowa typu TETKA (behaton) bezfazowa (kolor szary)   gr. 8cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona 1:4      gr. 4cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  gr. 15cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

   mechanicznie 31,5/63mm        gr.15cm 

- Warstwa odcinająca z piasku         gr. 10cm 

 

RAZEM:           52 cm 

 

 

Konstrukcja nawierzchni trawiastej – odtworzenie po wykonaniu robót ( Typ „N2’) 

 

- Warstwa humusu, obsiew trawą                                                                                  gr. 10cm 

- grunt rodzimy 

 

RAZEM:                     10 cm 

 

Pod stopniami schodowymi należy wykonać płytę betonową w celu wykształtowania 

geometrii. Beton C12/15. Płyta o minimalnej grubości 15 cm. Należy ułożyć warstwę 

zbrojenia z siatki prętów żebrowanych fi 8 co 150mm, stal A-III. Pod płytą warstwa 

odsączająca z piasku jak pod pozostałą częścią projektowanej nawierzchni. 

4.2 Stateczność skarp i nośność podłoża 

 

 Podłoże gruntowe, stanowiące podłoże pod konstrukcję nawierzchni, powinno 

charakteryzować się następującymi parametrami: 

- E2≥80 MPa, Is≥1,00, 

4.3 Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni. Roboty ziemne należy wykonywać w porze bezdeszczowej. 
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4.4 Obiekty inżynierskie 

 

Na obszarze inwestycji nie znajdują się żadne obiekty inżynierskie. Nie projektuje się 

obiektów inżynierskich. 

5. Uwagi końcowe 

 

1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, pod 

kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

2. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót. 

3. Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały 

dobrane jako przykładowe i dostosowane do projektu. Należy stosować materiały 

wymienione lub równoważne zamienniki o parametrach nie gorszych niż zaproponowane, po 

uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiającego. 

4. Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz 

warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 

6. Zestawienie rysunków 

 

Plansza orientacyjna, skala 1:10 000 DB-00 

Plansza drogowa skala 1: 500 DB-01a 

Plansza drogowa powiększenie skala 1: 100 DB-01b 

Przekroje konstrukcyjne A-A, B-B 

przez ciąg pieszy, detale konstrukcyjne 

skala 1: 25 

skala 1: 10 

DB-02 

 

 

Opracował: 

   mgr inż. Piotr Frosztęga 

 

 

 

Sprawdził: 

   mgr inż. Jarosław Śliwa 


