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1. DANE OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży drogowej dla 

zadania pn.:  

„ROZBUDOWA UL. DZIKIEJ RÓŻY W M. KRAKÓW” 

w ramach inwestycji pn.: 

„Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (jezdnia prawa) na istniejącym 
odcinku A4 od Węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej  

w km od ok. 417+199 do ok. 418+100” 

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscowości Kraków, gmina Kraków, powiat 
krakowski, województwo małopolskie. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Krakowie 
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem; 
− Obowiązujące rozporządzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania dróg i ulic; 
− Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 
− Dokumentacja fotograficzna; 
− Wizje lokalne w terenie; 
− Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zadanie pn.: „ROZBUDOWA UL. DZIKIEJ RÓŻY W M. KRAKÓW” polega na rozbudowie 
(zmiana przebiegu podyktowana poszerzeniem odcinka A4) ul. Dzikiej Róży wraz z budową 
chodnika,  systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz przebudową 
kolidującej infrastruktury technicznej (sieć energetyczna, sieć oświetleniowa, sieć 
teletechniczna, kanalizacja sanitarna) wraz z budową kanału technologicznego. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kraków, gmina Kraków, 
powiat krakowski, województwo małopolskie. 

Celem inwestycji jest przesunięcie śladu/przebiegu istniejącej ul. Dzikiej Róży wraz 
z doprowadzeniem do wymaganych parametrów technicznych. Celem inwestycji jest 
również odseparowanie ruchu pieszego od samochodowego co znacznie zwiększy 
bezpieczeństwo użytkowników przedmiotowego odcinka. 

Początek przedmiotowego odcinka ul. Dzikiej Róży zlokalizowano w km ok. 0+000 
(kilometraż lokalny przyjęty na potrzebę projektu)  przed przepustem drogowym na cieku 
(granica działki o nr ewid. 16/21, natomiast koniec w km ok. 0+650,50 na dowiązaniu do 
obiektu mostowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 105. 
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Długość odcinka ul. Dzikiej Róży wynosi ok. 650,5m. 

Zakres opracowania obejmuje: 
− rozbudowę istniejącej jezdni ul. Dzikiej Róży, 
− budowę chodnika wzdłuż ul. Dzikiej Róży, 
− budowę systemu odwodnienia wzdłuż ul. Dzikiej Róży (kanalizacja deszczowa), 
− budowę kanału technologicznego, 
− przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego – ul. Dzikiej Róży, 
− przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej, 
− przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej, 
− przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 
− przebudowę istniejących zjazdów, 
− przebudowę istniejących elementów BRD, 
− wycinkę krzewów i drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją. 
− zagospodarowanie zielenią terenu objętego opracowaniem (obsianie trawą). 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 4 (autostrada A4) oraz ul. Dzikiej Róży 
zlokalizowane są w miejscowości Kraków, gmina Kraków, powiat krakowski, województwo 
małopolskie. 

ul. Dzikiej Róży 
W stanie istniejącym droga (ul. Dzikiej Róży) posiada jezdnię dwukierunkową 

o szerokości około 3,5m - 4,0m i zmiennym pochyleniu poprzecznym. Na przedmiotowym 
odcinku jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż jezdni nie zlokalizowano 
chodników, jedynie nieregularne odcinkowe pobocza. 

Po stronie lewej zlokalizowany jest ściek betonowy typu mulda, który częściowo 
odwadnia istniejący przekrój drogi, częściowo skarpę nasypu autostrady. Wody opadowe 
z części istniejącej jezdni odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej autostrady 
A4, natomiast z części bezpośrednio w tereny zielone. 

Na znacznej większości odcinka droga przebiega przez tereny niezabudowane. Z jezdni 
odbywa się obsługa przyległych teren oraz zabudowy.  

W rejonie prowadzenia przedmiotowej inwestycji znajdują się sieci: 
elektroenergetyczna, oświetleniowa, teletechniczna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, których dokładną lokalizacje przedstawia mapa sytuacyjno - 
wysokościowa. 

5. PARAMETRY TECHNICZNE 

ul. Dzikiej Róży 
− klasa techniczna drogi:    L; 
− kategoria ruchu:     KR4; 
− kategoria gruntu:    G1 (wymagane); 
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− prędkość projektowa:    Vp=30 km/h; 
− przekrój poprzeczny:    jednojezdniowy, dwupasowy,  

       dwukierunkowy. 
Jezdnia: 

− szerokość:      5,5m, (2x2,75m);  
− nawierzchnia:     bitumiczna; 
− pochylenie poprzeczne:   daszkowe 2%. 

Chodnik: 

− szerokość:      2,20m; 
− nawierzchnia:     betonowa kostka brukowa koloru szarego; 
− pochylenie poprzeczne:   2% w kierunku do jezdni; 
− krawężnik:      betonowy 20x30cm; 
− obrzeże:      betonowe 8x30cm. 

Pobocze: 

− szerokość:      0,75m; 
− nawierzchnia:     kruszywo łamane 0/31,5mm; 
− pochylenie poprzeczne:   2% w kierunku od jezdni; 
− krawężnik:      betonowy 20x30cm. 

Zjazdy: 

− szerokość:      5,0-6,0m; 
− nawierzchnia:     przez chodnik: betonowa kostka brukowa,  
        poza chodnikiem: bitumiczna; 
− pochylenie poprzeczne:   max. 5% w kierunku od jezdni/do jezdni; 

Odwodnienie: 

− kanalizacja deszczowa:    PP ∅400mm; 

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

6.1 Rozwiązania sytuacyjne 

W ramach opracowania konieczna jest rozbudowa drogi ul. Dzikiej Róży polegająca 
w znacznym stopniu na zmianie jej przebiegu (odsunięcie od istniejącego śladu), budową 
chodnika oraz przebudową oświetlenia drogowego. Konieczna jest również przebudowa 
istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotowym zadaniem. 

Dla ul. Dzikiej Róży zaprojektowano bitumiczną jezdnię o szerokości 5,5m oraz 
jednostronny chodnik szerokości 2,2m zlokalizowany po stronie prawej (południowej). Po 
stronie przeciwnej zlokalizowano pobocze o szerokości 0,75m. 

Początek przedmiotowego odcinka ul. Dzikiej Róży zlokalizowano w km ok. 0+000 
(kilometraż lokalny przyjęty na potrzebę projektu)  przed przepustem drogowym na cieku 
(granica działki o nr ewid. 16/21, natomiast koniec w km ok. 0+650,50 na dowiązaniu do 
obiektu mostowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 105. 

Przy wysokich nasypach drogowych i przy przepustach drogowych zastosowano 
zabezpieczenie ruchu samochodowego i pieszego za pomocą barier drogowych 
zlokalizowanych w zieleńcu lub poboczu oraz bariery ochronnej za chodnikiem. 
Długość odcinka ul. Dzikiej Róży wynosi ok. 650,5m. 
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Szczegóły rozwiązania sytuacyjnego przedstawiają rysunki planu zagospodarowania. 

 

6.2 Rozwiązania wysokościowe 

Wysokościowy przebieg jezdni oraz chodnika wynikają z ukształtowania 
wysokościowego w stanie istniejącym oraz ukształtowania przyległego terenu (ze 
szczególnym uwzględnieniem rzędnych istniejących elementów zagospodarowania tj. zjazdy, 
bramy, ogrodzenia). 

Wyniesienie projektowanej niwelety jezdni w znacznym stopniu zależy od przyjętej 
technologii wykonania docelowej nawierzchni. W przypadku konieczności korekty 
istniejących spadków podłużnych jezdni możliwe jest miejscowe wyniesienie niwelety do 
ok. 1,0m. 

Aby uzyskać jak najlepsze powiązanie z otaczającym terenem zachowano pochylenia 
podłużne możliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejącym (z wyjątkiem odcinków 
z przewyższeniem). Projektowane pochylenia podłużne jezdni drogi mieszczą się w granicach 
normowych. Projektowane pochylenia podłużne chodnika odpowiadają  pochyleniom 
podłużnym jezdni. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawia rysunek profilu podłużnego. 

6.3 Przekroje typowe 

Droga posiadać będzie jezdnie dwukierunkową o szerokości 5,5m, (2x2,75m) na odcinku 
prostym. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym obustronne daszkowe wartości 
2%. Jezdnia drogi będzie posiadać nawierzchnie bitumiczną. 

Jezdnia drogi została wydzielona za pomocą obustronnych krawężników 20x30cm 
i: pobocza od strony lewej (północnej) oraz chodnika od strony prawej (południowej). 
Odsłonięcie krawężnika wynosi 12cm. 

Krawężniki betonowe wibroprasowane ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 grubości 5cm i ławie betonowej z oporem wykonywanym z betonu C12/15. 

Wzdłuż krawężnika, przy krawędzi jezdni, zaprojektowano ściek przykrawężnikowy 
obniżony o szer. 20cm, z kostki brukowej betonowej gr. 8cm posadowionej na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15. 

Szerokość chodnika wynosić będzie 2,2m. Pochylenie poprzeczne projektowanego 
chodnika wzdłuż ulicy wynosi 2% i jest skierowane w stronę jezdni, natomiast na szerokości 
zjazdu pochylenie poprzeczne chodnika odpowiada pochyleniu poprzecznemu zjazdu 
w stanie istniejącym. Nawierzchnię projektowanego chodnika stanowić będzie betonowa 
kostka brukowa gr. 8cm w kolorze szarym typu „podwójne T” bez fazy.  

Chodniki zostały od strony zieleńca obramowane obrzeżem betonowym 8x30cm 
układanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm i na ławie z betonu. 
Typowe odsłonięcie obrzeży wynosi 4cm od strony chodnika i 2cm od strony zieleńców. Za 
obrzeżem zaprojektowano półkę gruntową szerokości 0,30m i pochyleniu 6%. 

Szerokość pobocza wynosi 0,75m. Pochylenie poprzeczne projektowanego pobocza 
wynosi 8% i jest skierowane w stronę od jezdni. Nawierzchnię projektowanego pobocza 
stanowić będzie kruszywo łamane 0/31,5mm. 
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Zjazdy w ciągu  chodnika wykonane zostaną w formie przejazdów przez obniżony 
krawężnik betonowy 20x30cm. Odsłonięcie krawężników obniżonych na zjazdach 
indywidualnych wynosi 4cm. Obniżenie krawężnika w ciągu ulicy następuje na długości 
2,00m. 

Nawierzchnię zjazdów na szerokości chodnika stanowić będzie betonowa kostka 
brukowa gr. 8cm w kolorze czerwonym typu „podwójne T” bez fazy. Pochylenie podłużne 
zjazdu w ciągu chodnika jak w stanie istniejącym. Nawierzchnię zjazdów poza chodnikiem 
oraz od strony pobocza stanowić będzie beton asfaltowy. 

Skarpy nasypów i wykopów zasadniczo posiadają pochylenie 1:1.5. Przy wylocie 
przepustu skarpy umocnione umocnienie. Umocnienie należy wykonać z betonowej płyty 
ażurową typu krata o wymiarach 60x40x8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 
Szczegółowe rozwiązania przedstawiają rysunki typowe oraz szczegóły. 

6.4 Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane zostało przez zaprojektowanie 
odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych jezdni, chodnika i poboczy. 
Odprowadzenie wody będzie realizowane za pośrednictwem wpustów wodościekowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód realizowane jest za pomocą 
projektowanych elementów kanalizacji deszczowej tj. betonowe wpusty deszczowe Ø500, 
betonowe studnie rewizyjne Ø1000, kolektory PP Ø400. 

Sprawny odpływ wód z  powierzchni jezdni oraz chodnika zostanie zapewniony dzięki 
doprowadzeniu spadków podłużnych drogi do wartości nie mniejszych niż 0.3% oraz 
spadkom poprzecznym o wartości co najmniej 2%.  

Wylot z projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej będzie odbywał się 
bezpośrednio do rz. Wilga w km ok. 0+420 lub pośrednio poprzez ciek zlokalizowany na 
działce o numerze ewidencyjnym 370/4 w km 0+573. 

Ze względu na przesuniecie śladu konieczne jest wydłużenie przepustu drogowego 
zlokalizowanego w km ok. 0+573 (km 417+933 autostrady).  
Szczegóły przedstawiają rysunki planu zagospodarowania, profile podłużne rysunki typowe 

oraz szczegóły. 

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Do rozebrania przewidziano: 

• nawierzchnię jezdni i zjazdów, 

• elementy betonowe (krawężniki, obrzeża, ścieki), 

• ogrodzenie kolidujące z przedmiotową inwestycją, 

• wpusty deszczowe, 

• elementy bezpieczeństwa ruchu – bariery drogowe i poręcze dla pieszych, 

• elementy sieci infrastruktury obcej przeznaczonej do przebudowy 
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Nie przewiduje się ponownego wykorzystania większości elementów pochodzących 
z rozbiórki. Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzące z rozbiórki należy wywieźć 
z terenu budowy i zutylizować zgodnie z „Ustawą o odpadach” na koszt wykonawcy. 

Inwestycja wymaga rozebrania istniejących ogrodzeń kolidujących z przedmiotową 
inwestycją. 

8. ROBOTY ZIEMNE 

Do wykonania przewidziano: 

• wykopy pod nawierzchnię jezdni, chodników, zjazdów,  

• wykopy pod ławy betonowe krawężników, obrzeży i ścieków; 

• wykopy pod projektowaną kanalizację deszczową; 

• nasypy pod nawierzchnię jezdni, chodników, zjazdów; 

• nasypy pod ławy betonowe krawężników, obrzeży i ścieków; 

• nasypy pod projektowaną kanalizację deszczową. 

Masy ziemne, które powstaną w wyniku prowadzenia prac, w miarę możliwości zostaną 
zagospodarowane na miejscu. Potencjalne nadwyżki mas ziemnych należy wywieść poza 
teren budowy i zutylizować zgodnie z „Ustawą o odpadach”. 

9. ZIELEŃ 

Przedmiotowa inwestycja wymaga wycinki drzew lub krzewów. Przewidywana łączna 
ilość drzew przeznaczonych do wycinki wynosi ok. 78 sztuk. Przewidywana łączna 
powierzchnia krzewów przeznaczonych do wycinki wynosi ok. 2200m2. 

Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. do usuwania drzew  
i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku 
uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. 

Szczegółowy zakres z inwentaryzacją zieleni kolidującej z przedmiotowym zadaniem 
zostanie przedstawiony w kolejnej fazie uzgodnień. 

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR4: 

− 4 cm   - warstwa ścieralna z AC 11S; 

− 6 cm   - warstwa wiążąca  AC-16W; 

− 10 cm  - warstwa podbudowy AC 22P; 

− 20 cm  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego 
mechanicznie. 

Warstwy nawierzchni należy ułożyć na podłożu gruntowym G1  E2≥100MPa, Is≥1,03; 

Warstwy bitumiczne nawierzchni należy ułożyć na podbudowie z kruszywa  E2≥160MPa,  
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA: 

− 15 cm  - warstwa ścieralna z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego 
mechanicznie; 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA: 

− 8 cm   - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej koloru  
szarego bez fazy; 

− 3 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

− 20 cm  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego  
mechanicznie. 

Warstwy nawierzchni górnych należy ułożyć na podłożu gruntowym G1 E2≥80MPa, Io≥2,2 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ: 

− 8 cm  - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej 
koloru czerwonego bez fazy, 

− 3 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

− 20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego  
mechanicznie, 

− 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego  
mechanicznie. 

Warstwy nawierzchni górnych należy ułożyć na podłożu gruntowym G1 E2≥80MPa, Io≥2,2 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z BETONU ASFALTOWEGO (OD STR. POBOCZA): 

− 4 cm   - warstwa ścieralna z AC 11S; 

− 6 cm   - warstwa wiążąca  AC-16W; 

− 10 cm  - warstwa podbudowy AC 22P; 

− 20 cm  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego 
mechanicznie. 

Warstwy nawierzchni należy ułożyć na podłożu gruntowym G1  E2≥100MPa, Is≥1,03; 

Warstwy bitumiczne nawierzchni należy ułożyć na podbudowie z kruszywa  E2≥160MPa,  

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z BETONU ASFALTOWEGO (ZA CHODNIKIEM): 

− 4 cm   - warstwa ścieralna z AC 11S; 

− 8 cm   - warstwa wiążąca  AC-16W; 

− 20 cm  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego  
mechanicznie. 

Warstwy nawierzchni górnych należy ułożyć na podłożu gruntowym G1 E2≥80MPa, Io≥2,2 

11. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE  

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków życia i zdrowia 
mieszkańców. 
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Projektowane elementy nie wymagają zasilania energią elektryczną (lub inną) 
pobieraną z sieci miejskiej, nie wymagają zasilania w bieżącą wodę. 

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu ilości 
odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. Jedynie 
podczas realizacji inwestycji możliwy jest wzrost hałasu, wibracji, odpadów oraz emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakże będzie to miało charakter przede 
wszystkim krótkotrwały i odwracalny. 

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakłóceń elektromagnetycznych ani 
promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierząt. W związku z realizacją inwestycji nie 
wystąpią szczególne zagrożenia dla gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. 

Planowana inwestycja wymaga wycięcia drzew i krzewów jednak są to gatunki 
pospolite często występujące na danym obszarze. Na przedmiotowym obszarze nie 
występują chronione gatunki roślin.  

Planowana inwestycja nie znajduję się w obszarze „Natura 2000”. 
Teren objęty inwestycją nie znajduje się w Rejestrze Zabytków. 
 

 


