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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wariantowej koncepcji rozbudowy 

skrzyżowania ulic: Łużyckiej oraz Cechowej. 

  

2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w Krakowie – ul. Łużycka / ul. Cechowa.  

 

3. INWESTOR 

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

  

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA  

- wizja lokalna w terenie, 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

 usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.), 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

5.1. Zlecenie Inwestora – umowa 637/ZDMK/2021 

5.2. Wizja w terenie 

 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ul. Łużycka stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej. Zgodnie z MPZP dla 

obszaru „Rejon ulic Tuchowskiej, Cechowej, Łużyckiej” droga zlokalizowana jest  

w obszarze KDZ.3 (drogi zbiorcze). Ulica w rejonie inwestycji posiada jezdnię 

asfaltową o szerokości 6,20m oraz obustronne chodniki. Ulicą odbywa się transport 

zbiorowy (MPK). Istniejące przystanki autobusowe nie posiadają zatok.  

 

Ul. Cechowa stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej. Zgodnie z MPZP dla 

obszaru „Rejon ulic Tuchowskiej, Cechowej, Łużyckiej” droga zlokalizowana jest  

w obszarze KDZ.1 (drogi zbiorcze), przy czym wschodni odcinek ulicy zlokalizowany 

jest poza obszarami objętymi MPZP. Ulica w rejonie inwestycji posiada jezdnię 
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asfaltową o szerokości 6,00m oraz jednostronny chodnik. Ulicą odbywa się transport 

zbiorowy (MPK). W rejonie inwestycji brak jest przystanków. W rejonie skrzyżowania 

występują liczne zjazdy do posesji. Obszar przyległy to zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z ogrodzonymi posesjami. Budynki nr 103, 105, 116, 101 (wraz  

z budynkiem gospodarczym) zgodnie z informacją MSIP oraz MPZP wpisane są do 

gminnej ewidencji zabytków (bez wpisu do rejestru). 

 

Istniejący układ komunikacyjny objęty opracowaniem stanowi trójwlotowe 

skrzyżowanie o ruchu nadrzędnym wzdłuż ul. Cechowej. Istniejące natężenia ruchu 

oraz geometria skrzyżowania (ostry kąt pomiędzy ulicami Łużycką i Cechową) 

stwarzają niekorzystne warunki ruchowe. Obserwuje się min.: 

• nadmierną prędkość, 

• brak redukcji prędkości w rejonie skrzyżowania, 

• trudności z włączeniem się ruchu z ul. Łużyckiej do ul. Cechowej (głównie 

dotyczy relacji w lewo) i regularne niebezpieczne sytuacje, wynikające  

z ryzykownego włączania się ruchu podporządkowanego. 

 

7. STAN PROJEKTOWANY 

7.1. SYTUACJA 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora opracowano dwuwariantową koncepcję ronda. Oba 

warianty zakładają wspólną optymalną lokalizację wyspy środkowej ronda, tak aby 

możliwe było zapewnienie prawidłowej geometrii wlotów przy jednoczesnym 

zapewnieniu obsługi komunikacyjnej terenów przyległych. W celu zapewnienia pełnej 

przejezdności zaprojektowano rondo o średnicy zewnętrznej 32m (jezdnia ronda 6,0m + 

pierścień wewnętrzny 1,5m) oraz wloty o szerokości 4,50m i wyloty o szerokości 

4,00m. Wysepki na wlotach posiadać będą na przejściach w węższym miejscu 2,5m 

(przejścia dla pieszych wyznaczono na wszystkich wlotach). Na ul. Łużyckiej 

zaprojektowano przystanek autobusowy na jezdni oraz wiatę przystankową. Lokalizacja 

przystanku analogiczna do obecnej. Przystanek w kierunku przeciwnym zlokalizowany 

jest poza zakresem opracowania i nie został objęty projektem. Zjazd do posesji  

z budynkiem nr 110 przewidziano do likwidacji i przeniesienia włączenia na działkę 

207/2. 

Dla obu wariantów przebudowane zostanie oświetlenie uliczne oraz podłączenia 

nowych wpustów deszczowych do kanału. Przewiduje się również budowę kanału 

technologicznego. 
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Ruch rowerowy odbywać się będzie w ruchu ogólnym . 

W celu zapewnienia rozwiązań przyjaznych dla osób niepełnosprawnych, przewidziano 

w rejonie przejść i przystanku pasy z kostki integracyjnej oraz pasy naprowadzające.  

 

W wariancie nr 1 przewidziano włączenia dwóch zjazdów na obszarze wlotów ronda 

(pomiędzy przejściem dla pieszych a tarczą ronda, z dodatkowym odsunięciem 

przejścia od tarczy ronda). Wariant pozwala zminimalizować ingerencję w tereny 

prywatne, jednak ogranicza możliwe relacje (brak możliwości wykonania manewru 

przez wysepkę oraz brak w rejonie zjazdu możliwości zawrócenia w pożądanym 

kierunku). 

W wariancie nr 2 zaprojektowano takie włączenie zjazdów, aby ich lokalizacja nie 

powodowała ograniczeń w manewrach. Przyjęcie takich rozwiązań powoduje jednak 

większą ingerencję w tereny prywatne i może rodzić protesty na etapie projektu 

budowalnego. 

 

7.2. NAWIERZCHNIE 

Konstrukcję nawierzchni układu drogowego należy zaprojektować na etapie 

opracowania projektu budowlanego w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz na podstawie 

dokumentacji geotechnicznej.  

Jako typy nawierzchni przyjęto: 

• dla jezdni ulic – beton asfaltowy; 

• dla przystanku autobusowego – beton cementowy zbrojony czerwony; 

• dla chodników, bezpieczników i wysepek – kostka betonowa szara typu Behaton 

(bezfazowa); 

• dla zjazdów – kostka betonowa czerwona typu Behaton (bezfazowa). 

 

 Ścieki wzdłuż krawędzi jezdni przewidziano z dwóch rzędów kostki betonowej typu 

 Holland. 

 

7.3. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wód opadowych założono jak w stanie istniejącym, tj. do istniejącego 

kanału.  
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7.4. OŚWIETLENIE 

W ramach zadania założono przebudowę i budowę oświetlenia. Zaprojektowano 

budowę nowej kablowej elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego. Na planie 

sytuacyjnym przedstawiono propozycję lokalizacji oświetlenia ulicznego. 

 

7.5. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

W ramach zadania założono budowę kanału technologicznego. 

 

 7.6. KOLIZJE 

 Projektowana inwestycja w zakresie objętym niniejszym opracowaniem koliduje  

z infrastrukturą techniczną. Przebudowa kolidujących sieci odbędzie się zgodnie  

z warunkami ich zarządców. Ponadto niniejsza inwestycja zgodnie z inwentaryzacją 

geodezyjną koliduje z zielenią.  

 Inwestycja wymaga wyburzenia (lub przeniesienia) obiektów kubaturowych, w tym 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. 

 

8. PODSUMOWANIE  

Z analizy obu wariantów wynika konieczność wyznaczenia nowego, poszerzonego pasa 

drogowego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Oba 

warianty ingerują w sposób istotny w przyległe tereny prywatne (przede wszystkim  

w teren budynku 101, którego wyburzenia nie da się uniknąć). Biorąc pod uwagę 

ewentualną konieczność ograniczenia ingerencji, wskazać należy na wariant pierwszy, 

w którym zjazdy zaprojektowano w taki sposób, żeby zminimalizować wykup działek. 

Jednak biorąc pod uwagę płynność połączeń komunikacyjnych, bezpieczeństwo ruchu  

i zapewnienie wszystkich relacji przy korzystaniu ze zjazdów, wskazać należy na 

wariant drugi, który zapewnia włączenie zjazdów poza obszarem skrzyżowania tj. poza 

wysepkami na wlotach ronda. Jest to jednak wariant niekorzystny głównie z punktu 

widzenia posesji z budynkiem nr 112. 


