
OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji przebudowy ul. Ognistych Wici  

w Krakowie. 

  

2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w Krakowie – ul. Ognistych Wici.  

 

3. INWESTOR 

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 

5.2. Wizja w terenie 

 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Ognistych Wici w stanie istniejącym jest drogą wewnętrzną, posiada ona jezdnię 

z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości jezdni ok. od 4,5m do 6,30m. Jezdnia 

obramowana jest krawężnikiem. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są miejsca postojowe oraz 

chodnik biegnący – w zależności od odcinka- przy jezdni lub między blokami 

mieszkalnymi. Z uwagi na rzeczywiste zapotrzebowanie parkingowe, mieszkańcy 

parkują w sposób nieuporządkowany, również poza wyznaczonymi miejscami 

postojowymi. W rejonie zadania przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

elektroenergetyczna, teletechniczna oraz ciepłociąg.  
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7. STAN PROJEKTOWANY 

7.1. SYTUACJA 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora opracowanie obejmuje wykonanie koncepcji 

przebudowy ul. Ognistych Wici w Krakowie.  

Ul. Ognistych Wici zaprojektowano jako drogę klasy D, kategorii gminnej. Projekt 

zakłada dwukierunkową drogę o podstawowej szerokości 4,5m. Jezdnia została 

poszerzona na łukach tak aby zapewnić przejezdność przy mijaniu się pojazdu 

osobowego z samochodem dostawczym. Ponadto jezdnię poszerzono na odcinkach 

prostych do 5,0m tak aby zapewnić prawidłową obsługę miejsc postojowych. Jezdnię 

obramowano krawężnikiem betonowym 15/30cm na ławie z betonu C16/20 z 

odkryciem 12cm wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu 

Holland gr. 8cm. Załamania osi jezdni wyokrąglono łukami o promieniach R=12m, 

R=20m, R=30m, R=100m oraz R=150m. Projektowany wlot ul. Ognistych Wici 

poszerzono względem istniejącej szerokość- zgodnie z prośbą mieszkańców. 

Uwzględniono regulację wysokościową istniejących dojść i zjazdów. 

Przedstawiona koncepcja zakłada dwa warianty. 

Wariant I uwzględnia realizację inwestycji jedynie na działkach będących własnością 

Gminy Miejskiej Kraków. W ramach wariantu I zaprojektowano łącznie 66 miejsc 

postojowych w tym 3 miejsca z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Miejsca 

postojowe zrealizowano zarówno w układzie prostopadłym jak i równoległym oraz  

w postaci pasów postojowych.  

Wariant II zakłada maksymalizację ilości miejsc postojowych. Z przedmiotowego 

rozwiązania wynika konieczność poszerzenia pasa drogowego i przeprowadzenia 

procedury ZRID. W ramach wariantu II zaprojektowano łącznie 79 miejsc postojowych 

w tym 4 miejsca z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe 

zrealizowano zarówno w układzie prostopadłym jak i równoległym. 

W obu wariantach na etapie projektu budowlanego należy uzyskać odstępstwo od 

rozporządzenia 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.), w 

zakresie wielkości poszerzeń oraz promieni łuków na włączeniu ul. Ognistych Wici do 

ul. Piata Kołodzieja. 
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7.2. NAWIERZCHNIE 

Jezdnia – beton asfaltowy 

Chodnik– kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, szara  

Miejsca postojowe – kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, szara (linie 

segregacyjne z kostki bezfazowej grafitowej) 

 

 


