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 1 . Podstawa opracowania 
1.1 Umowa z Inwestorem nr  1075/ZDMK/2020 z dnia 16.11.2020 r 

1.2 Pozytywnie zaopiniowana koncepcja branży drogowo-torowej pismem znak IU.461.1.755.2016 (1) dn. 26.08.2016 r.  

1.3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WS-04.6220.90.2016.WM z dn. 12.12.2016 r. 

1.2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późn. zmianami. 

1.3 Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. - Katalog 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

1.4 Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych.  MAGTiOŚ. Warszawa 1983r. 

1.5 PN-K-92011. Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania 

1.6 PN-K-92009. Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania 

 2 . Cel i zakres opracowania. 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wielobranżowego projektu przebudowy torowiska w ciągu 

Alei Solidarności wraz z przebudową przyległego istniejącego układu drogowego oraz infrastruktury technicznej.  

Zakresem niniejszego projektu objęto  branżę drogowo-torową. 

 

 3 . Stan istniejący 
 3.1  Istniejące rozwiązania sytuacyjne 
Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest we wschodniej części Krakowa, dzielnicy XVIII Nowa Huta. Znajduje 

się on w bliskim sąsiedztwie Zalewu Nowohuckiego, rzeki Dłubni i Łąk Nowohuckich. Opisywany odcinek zapewnia 

sprawny dojazd z Ujastka do Placu Centralnego, który stanowi ważny punkt na mapie drogowej miasta Krakowa, 

rozprowadzając ruch uliczny po drogach krajowych w kierunku wschodnim -  al. Jana Pawła II i ul. Igołomska, 

południowym – al. Jana Pawła II i IV Obwodnica (droga S7), oraz północno-zachodnim – al. Generała Władysława Andersa. 

W rejonie inwestycji znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z usługami w parterze, obiekty kultury, 

takie jak Nowohuckie Centrum Kultury, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Kościół Matki Bożej Częstochowskiej 

oraz tereny rekreacyjne Zalewu Nowohuckiego czy Łąk Nowohuckich. 

 

• Aleja Solidarności 

W stanie istniejącym Aleja Solidarności posiada przekrój dwujezdniowy, dwupasowy z torowiskiem zlokalizowanym w osi 

jezdni, rozdzielającym tym samym kierunki ruchu. Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną i szerokość 

ok. 6,5m. Torowisko tramwajowe o szerokości ok. 8,7 m. posiada nawierzchnię tłuczniową. Przy krawędzi jezdni 

zlokalizowane są istniejące miejsca postojowe, usytuowane częściowo na jezdni ulicy i częściowo na przylegających 

do niej bezpiecznikach. W ciągu Al. Solidarności występują skrzyżowania czterowlotowe z ulicami: Al.  Przyjaźni 

i Stanisława Mierzwy (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną); Andrzeja Struga i  Władysława Orkana (skrzyżowanie 

z sygnalizacją świetlną); Bulwarowa (skrzyżowanie typu agrafka, bez sygnalizacji świetlnej). Po jezdniach w obu 

kierunkach prowadzone są linie autobusowe. Zarówno przystanki tramwajowe, jak i autobusowe zlokalizowane 
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są w pobliżu Placu Centralnego oraz skrzyżowania z ul. Andrzeja Strugi i Władysława Orkana. Wzdłuż Al. Solidarności przy 

krawędzi jezdni oraz za istniejącymi zieleńcami położonymi w pasie drogowym ulicy zlokalizowane są istniejące chodniki 

o zmiennej szerokości w zakresie 1,0-12,0 m i o nawierzchni z płyt betonowych,  a po stronie jezdni północnej również 

droga rowerowa o szerokości ok. 2,0 m i nawierzchni bitumicznej. W ciągu Alei Solidarności znajdują się liczne przejścia 

dla pieszych zlokalizowane głównie przy skrzyżowaniach oraz pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Struga i Bulwarową. 

 

• Aleja Przyjaźni 

W stanie istniejącym Aleja Przyjaźni posiada przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Jezdnia posiada nawierzchnię 

bitumiczną, a jej szerokość wynosi ok. 10,0 m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są chodniki o nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej lub z płyt betonowych, a po stronie północnej przebiega droga rowerowa o nawierzchni 

bitumicznej.  

W rejonie skrzyżowaniu z Al. Solidarności i ul. Stanisława Mierzwy, wydzielony jest dodatkowy pas do skrętu w lewo. 

Wzdłuż Al. Przyjaźni w stanie istniejącym zlokalizowane są miejsca postojowe w postaci wydzielonych pasów 

postojowych na jezdni lub w zatokach. Przebudowa alei Przyjaźni została objęta odrębnym opracowaniem 

i postępowaniem. 

 

• Ul. Stanisława Mierzwy 

W stanie istniejącym ul. Stanisława Mierzwy posiada przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Jezdnia posiada 

nawierzchnię bitumiczną, a jej szerokość wynosi ok. 6,5 m. Wzdłuż jezdni występują miejsca postojowe zlokalizowane 

w zatokach. Po obu stronach ulicy zlokalizowane są chodniki, oddzielone pasem zieleni, o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 

• Ul. Andrzeja Strugi 

W stanie istniejącym ul. Andrzeja Strugi posiada przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Jezdnia wykonana jest 

z nawierzchni bitumicznej, a jej szerokość wynosi ok. 9,0 m. Przy skrzyżowaniu z Al. Solidarności i ul. Władysława Orkana, 

wydzielony jest osobny pas do skrętu w lewo, a na wlocie znajduje się zatoka autobusowa o nawierzchni bitumicznej. 

Wzdłuż jezdni zlokalizowane są istniejące miejsca postojowe w zatoce postojowej lub bezpośrednio na jezdni. Po obu 

stronach ulicy występują chodniki oddzielone pasem zieleni, które posiadają nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. 

 

• Ul. Władysława Orkana  

W stanie istniejącym ul. Władysława Orkana posiada przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Jezdnia wykonana jest 

z nawierzchni bitumicznej, a jej szerokość wynosi ok. 7,0 m. Na wlocie skrzyżowania z Al. Solidarności i ul. Andrzeja Strugi, 

na jezdni znajduje się przystanek autobusowy. Po obu stronach ulicy zlokalizowano chodniki o nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej lub płyt betonowych oraz oddzielono je od jezdni pasem zieleni. 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY DROGOWO-TOROWEJ DLA ZADANIA PN: 
„PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W AL. SOLIDARNOŚCI NA ODCINKU OD PLACU CENTRALNEGO DO UL. BULWAROWEJ” 

Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS 
Projekt budowlany – 17 grudnia 2020 r. 

 Strona 3 

 

• Ul. Bulwarowa 

W stanie istniejącym ul. Bulwarowa posiada przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Zarówno jezdnia po stronie 

północnej jak i po stronie południowej alei Solidarności, wykonana jest z nawierzchni bitumicznej, a jej szerokość wynosi 

ok. 9 m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są chodniki, a po wschodniej części również droga rowerowa.  

 

• Skrzyżowania 

Skrzyżowanie Al. Przyjaźni – Al. Solidarności – Ul. Stanisława Mierzwy jest skrzyżowaniem czterowylotowym, 

wyposażonym w sygnalizację świetlną. Na wlotach Al. Solidarności występują po trzy pasy ruchu. Z pasa lewego 

występuje możliwość zawracania. Na wlocie Al. Przyjaźni występują dwa pasy ruchu, a na wlocie ul. Stanisława Mierzwy 

jeden pas ruchu.  

Skrzyżowanie ul. Andrzeja Strugi – Al. Solidarności – Ul. Władysława Orkana jest skrzyżowaniem czterowylotowym, 

wyposażonym w sygnalizację świetlną. Na wlotach Al. Solidarności występują po dwa pasy ruchu. Z pasa lewego 

występuje możliwość zawracania. Na wlocie ul. Andrzeja Strugi występują dwa pasy ruchu oraz zatoka autobusowa, a na 

wlocie ul. Władysława Orkana jeden pas ruch z przystankiem autobusowym zlokalizowanym na jezdni. 

Skrzyżowanie Al. Solidarności – ul. Bulwarowa jest skrzyżowaniem typu agrafka bez sygnalizacji świetlnej.  

Na jezdni Al. Solidarności występują dwa pasy ruchu, natomiast na wlotach ul. Bulwarowej po jednym pasie ruchu. 

Szerokość jezdni w pasie dzielącym wynosi ok. 12,5 m, co zapewnia możliwość zawrócenia autobusom przegubowym, 

których przystanek zlokalizowany jest na jezdni północnej Al. Solidarności w rejonie skrzyżowania.  

 

• Zjazdy indywidualne z Alei Solidarności 

o prawostronny o szerokości 5,00m i nawierzchni z kamiennej kostki brukowej na działkę nr 2/1 obr. 47 jedn. ewid. Nowa 

Huta (Osiedle Centrum A) 

o prawostronny o szerokości 4,90m i nawierzchni z kamiennej kostki brukowej na działkę nr 2/1 obr. 47 jedn. ewid. Nowa 

Huta (Osiedle Centrum A) 

o prawostronny o szerokości 3,30m i nawierzchni bitumicznej na działkę nr 44 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta 

o (ROD Nad Dłubnią) 

o lewostronny o szerokości 10,25m i nawierzchni z kamiennej kostki brukowej na działkę nr 150/4 obr. 45 jedn. ewid. 

Nowa Huta (Osiedle Centrum B) 

o lewostronny o szerokości 9,85m i nawierzchni z kamiennej kostki brukowej na działkę nr 150/4 obr. 45 jedn. ewid. 

Nowa Huta (Osiedle Centrum B) 

 

 Zjazdy publiczne z Alei Solidarności 

o lewostronny o szerokości 19,5m i nawierzchni bitumicznej na działkę nr 118 obr. 45 jedn. ewid. Nowa Huta 

(Zespół Szkół Mechanicznych nr 3) 

o lewostronny o szerokości 4,05m i nawierzchni bitumicznej na działkę nr 199/1 obr. 44 jedn. ewid. Nowa Huta 

(Zalew Nowohucki) 
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 Zjazdy indywidualne z ul. Władysława Orkana: 

o prawostronny o szerokości 5,05m i  nawierzchni bitumicznej na działkę nr 15/3 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta 

(Osiedle Hutnicze) 

o lewostronny o szerokości 3,10m i  nawierzchni bitumicznej na działkę nr 33/1 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta 

(Osiedle Stalowe) 

 

 Torowisko tramwajowe: 

Istniejące torowisko tramwajowe jest dwutorowe i biegnie w pasie dzielącym jezdnie alei Solidarności pomiędzy placem 

Centralnym a ulica Bulwarową do mostu nad rzeką Dłubnią. Geometria torowiska na tym odcinku biegnie w linii prostej. 

Istniejący rozstaw torów wynosi ok. 3,70m natomiast szerokość całego torowiska wynosi ok. 8,50m. W międzytorzu 

zlokalizowane jest wygrodzenie oraz usytuowane są słupy sieci trakcyjnej. Torowisko jest w złym stanie technicznym. 

Liczne nierówności poziome i pionowe szyn powodują deformację geometrii toru tym samym konieczne jest miejscowe 

ograniczenia prędkości jazdy tramwajów. Zaobserwowano ubytki w wyposażeniu mocowań szyn do podkładów 

(śruby stopowe, nakrętki, mocowania SB) oraz zanieczyszczenie tłucznia w znacznym stopniu uniemożliwiające 

odwadnianie torowiska. W rejonie skrzyżowania al. Solidarności z ulicami Andrzeja Struga i Władysława Orkana po 

stronie zachodniej i wschodniej zlokalizowane są istniejące przystanki tramwajowe. Obecnie na torowisku w ciągu Alei 

Solidarności kursują 3 linie tramwajowe: 4, 21 i 22, które obciążają ruchem 12 tramwajów na godzinę w trakcie szczytu 

komunikacyjnego. 

 

 Linie autobusowe  

Obecnie po Alei Solidarności wyznaczone są trasy 8 dziennych oraz 1 nocnej linii autobusowej: 123, 139, 142, 149, 163, 

172, 193, 501 i 642. W trakcie godziny szczytu z przystanków korzysta 29 autobusów.  

Przystanki zlokalizowane są w zatokach autobusowych lub na jezdni. 

 

 Przystanki komunikacji zbiorowej: 

Przystanki tramwajowe Struga zlokalizowane w pobliżu skrzyżowania Al. Solidarności – ul. Andrzeja Strugi –  

ul. Władysława Orkana, są przystankami linii 4, 21 i 22. Posiadają perony dla wsiadających zlokalizowane 

po wewnętrznych częściach jezdni Alei Solidarności.  

Przystanki autobusowe Struga zlokalizowane przy zatokach autobusowych na wylotach jezdni Al. Solidarności  

w pobliżu skrzyżowania Al. Solidarności – ul. Andrzeja Strugi – ul. Władysława Orkana, są przystankami linii 123, 139, 

142, 149, 163, 172, 193, 501 i 642. 

Przystanek autobusowy Bulwarowa obsługujący jedynie linię nr 501 zlokalizowany przy zatoce autobusowej na wylocie 

jezdni Al. Solidarności w kierunku Placu Centralnego w pobliżu skrzyżowania Al. Solidarności – ul. Bulwarowa. 
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 Parkowanie 

Teren inwestycji znajduje się poza strefą płatnego parkowania. Po obu stronach jezdni, przy  jej krawędzi zlokalizowane 

są istniejące miejsca postojowe, usytuowane częściowo na jezdni ulicy i częściowo na przylegających do niej 

bezpiecznikach lub w zatokach postojowych. Parkowanie odbywa się zarówno w sposób równoległy do jezdni jak  

i pod kątem.  

 4 . Stan projektowany 
 4.1  Projektowane rozwiązania sytuacyjne 

 

• Aleja Solidarności 

W ramach przebudowy Alei Solidarności projektuje się przekrój dwujezdniowy dwupasowy z torowiskiem tramwajowym 

zlokalizowanym w osi ulicy. Wzdłuż obu krawędzi ulicy projektuje się przebudowę istniejących chodników 

przyjezdniowych wraz z zieleńcami i zjazdami oraz przebudowę i budowę zatok autobusowych. W celu wyznaczenia 

maksymalnej ilości miejsc postojowych przewiduje się ich wyznaczenie za pomocą organizacji ruchu częściowo na jezdni 

i chodnikach przyjezdniowych unikając tym samym kolizji z istniejącą zielenią. Na jezdni zaprojektowano wewnętrzny 

pas ruchu o szerokości 3,25m natomiast pas zewnętrzny przeznaczono częściowo pod parkowanie oraz poprawiający 

widoczność wyjeżdżających.   

Od strony wewnętrznej wzdłuż torowiska tramwajowego zaprojektowano bezpieczniki o szerokości 0,50 m i nawierzchni 

z płyt betonowych 30x30. Projektuje się przebudowę istniejących wysp azylu wyznaczonych obecnie za pomocą wysp 

przykręcanych do jezdni i malowania, na wyspy azylu o nawierzchni jak na chodnikach. Projektuje się budowę dróg 

rowerowych, na skrzyżowaniach, stanowiących połączenie między północną, a południową częścią Al. Solidarności 

zapewniając tym samym wygodny przejazd rowerzystom chcącym przekroczyć Al. Solidarności. Drogi rowerowe 

projektowane są przy istniejących przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach. Skrzyżowanie z ul. Bulwarową 

przeprojektowuje się jako skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Po wschodniej stronie skrzyżowania 

z ul. Bulwarową projektuje się przystanki tramwajowe w obu kierunkach. Na jezdni południowej, za skrzyżowaniem 

z ul. Bulwarową zaprojektowana została zatoka autobusowa wraz z peronem przystankowym. Zakres przebudowy Alei 

Solidarności sięga od końca peronu tramwajowego Plac Centralny im. R. Reagana i kończy przed rzeką Dłubnią licząc ok. 

1290 m.  

 

• Aleja Przyjaźni 

Przebudowa al. Przyjaźni objęta jest odrębnym opracowaniem w ramach, której zaprojektowano na wlocie dwa pasy 

ruchu o szerokości 3,50m i jeden pas na wylocie o szerokości 6,50 m. Wlot i wylot rozdzielono wyspą azylu o szerokości 

2,50 m.  
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• Ul. Stanisława Mierzwy 

Na jezdni ul. Stanisława Mierzwy rozkład pasów pozostaje bez zmian. Projektuje się budowę przejazdu rowerowego 

prowadzonego zgodnie z istniejącym przejściem dla pieszych. W obrębie skrzyżowania, na łukach wprowadzone zostają 

bezpieczniki o szerokości 0,50 m. Promienie łuków projektuje się z niewielką korektą w stosunku do stanu istniejącego. 

W obrębie skrzyżowania wprowadzona zostaje dodatkowa zieleń. 

 

• Ul. Andrzeja Strugi 

Na jezdni ul. Andrzeja Strugi rozkład pasów pozostaje bez zmian. Na wylocie skrzyżowania, w miejscu istniejącego 

bezpiecznika i zieleńca, projektuje się budowę zatoki autobusowej i  peronu przystankowego. Jest to zabieg mający 

na celu przeniesienie istniejącego przystanka autobusowego za skrzyżowanie. Obecnie przystanek ten zlokalizowany jest 

na jezdni ul. Władysława Orkana. Zatoka autobusowa znajdująca się na wlocie ul. Andrzeja Strugi przebudowana zostaje 

na zatokę postojową wraz z 0,50 m bezpiecznikiem od strony zieleni. Część chodnika znajdującego się w rejonie 

skrzyżowania z Al. Solidarności przeprojektowuje się na zieleniec. W obrębie skrzyżowania, na łukach wprowadzone 

zostają bezpieczniki o szerokości 0,50 m. Promień łuku na wylocie z jezdni ul. Andrzeja Strugi projektuje się z niewielką 

korektą w stosunku do stanu istniejącego, natomiast promień łuku skrętu w prawo, z Al. Solidarności w ul. Andrzeja 

Strugi projektuje się o promieniu R=12,00 m. W obrębie skrzyżowania wprowadzona zostaje dodatkowa zieleń. 

 

• Ul. Władysława Orkana 

Na jezdni ul. Władysława Orkana rozkład pasów pozostaje bez zmian. Na wylocie skrzyżowania, w miejscu istniejącego 

chodnika projektuje się budowę otwartej zatoki autobusowej. Jest to zabieg mający na celu przeniesienie istniejącego 

przystanku autobusowego za skrzyżowane. Obecnie przystanek ten zlokalizowany jest przy zatoce autobusowej 

na ul. Andrzeja Strugi. Jednocześnie istniejący przystanek na wlocie zostaje zlikwidowany na rzecz zieleni. Projektuje się 

budowę przejazdu rowerowego wzdłuż istniejącego przejścia dla pieszych na wlocie ul. Władysława Orkana. Promień 

łuku na wylocie z jezdni ul. Władysława Orkana projektuje się z niewielką korektą w stosunku do stanu istniejącego, 

natomiast promień łuku skrętu w prawo, z Al. Solidarności w ul. Władysława Orkana projektuje się o promieniu R=12,00m. 

 

• Ul. Bulwarowa 

Na północnym i południowym wlocie ul. Bulwarowej projektuje się dowiązanie do nowoprojektowanego skrzyżowania 

z niewielką korektą przebiegu dróg rowerowych w rejonie przejść dla pieszych.  

 

• Skrzyżowania 

Wszystkie skrzyżowania zaprojektowano jako skanalizowane z sygnalizacją świetlną z dozwolonymi relacjami skrętnymi. 

 

Na skrzyżowaniu Al. Solidarności – Al. Przyjaźni – ul. Stanisława Mierzwy, na jezdni Al. Przyjaźni w rejonie skrzyżowania 

z Al. Solidarności projektuje się wyspę kanalizującą ruch, stanowiącą jednocześnie wyspę azylu dla pieszych 

i rowerzystów. Na jezdni ul. Stanisława Mierzwy projektuje się budowę przejazdu rowerowego prowadzonego zgodnie 

z istniejącym przejściem dla pieszych. W obrębie skrzyżowania wprowadzona zostaje dodatkowa zieleń. 
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Na skrzyżowaniu Al. Solidarności – ul. Andrzeja Strugi – ul. Władysława Orkana, na jezdni ul. Władysława Orkana, 

projektuje się budowę przejazdu rowerowego zgodnie z istniejącym przejściem dla pieszych. W obrębie skrzyżowania 

wprowadzona zostaje dodatkowa zieleń. 

 

Na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Bulwarową projektuje się skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną. 

Promienie łuków dla relacji skręcających w prawo zaprojektowano jako R=1,0 m2, natomiast dla relacji skręcających 

w lewo jako R=2,0 m6. Liczba i rozkład pasów ruchu w stosunku do  stanu istniejącego nie ulega zmianie.  

 

 
• Zjazdy 

W ramach zadania zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów w zakresie opracowania. Przebudowa polegać 

będzie na zmianie długości w dostosowaniu do nowej krawędzi jezdni, wymianie nawierzchni i zastosowaniu 

odpowiednich promieni. Na dwóch pierwszych zjazdach po stronie jezdni północnej, licząc od początku opracowania, 

z uwagi na ich znaczną szerokość zaprojektowano rozdział kierunków ruchu poprzez wyniesienie (2cm) o nawierzchni 

z kostki brukowej. 

 

 

• Parkowanie 

W granicach opracowania zaprojektowano 243 miejsca postojowe, w tym 10 miejsc przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

• Torowisko tramwajowe 

Podstawą przyjętych rozwiązań układu torowego były wymagania zawarte w SIWZ oraz ustalenia czynione 

z Zamawiającym. 

Projektuje się linię tramwajową dwutorową jako torowisko wydzielone z jezdni w ciągu Alei Solidarności o rozstawie osi 

torów 3,90 m. Początek opracowania stanowi granica pomiędzy odremontowanym torem przy peronie „Plac Centralny 

im. R. Regana” a istniejącym torem klasycznym, zaś koniec stanowi rejon przyczółka mostu nad rzeką Dłubnią. 

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje się rozjazdów tramwajowych, a ze względu na prostą geometrię prędkość 

przejazdu taboru będą ograniczać względy bezpieczeństwa, szczególnie na przejściach i przejazdach. Ze względu na brak 

małych łuków poziomych nie przewiduje się przechyłki torowej wzdłuż projektowanej linii. Perony przystankowe 

utrzymano w zbliżonych do istniejących lokalizacjach oraz lokalizacją dwóch nowych w rejonie ulicy Bulwarowej przy 

zbliżeniu krawędzi peronu do wymaganej, normatywnej odległości od osi toru wynoszącej 1,25 m. Wysokość krawędzi 

peronów od płaszczyzny geodezyjnej toków szynowych zasadniczo będzie wynosić 0,17 m. Krawędzie peronów 

wykonane będą z krawężników najazdowych o wyprofilowanej krawędzi. 

Projektowany układ torowy ma 2554,000 mtp długości. 

Poszczególne tory stanowią: 

 Tor 1 – 1277,000 mtp, 

 Tor 2 – 1277, 000 mtp, 
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Poza zakresem opracowania wskazano obszar dowiązania do stanu istniejącego tj. 9 mtp Toru 2 w rejonie początku 

opracowania oraz 39 mtp Toru 1 i 2 w rejonie końca opracowania. Powyższe dowiązanie zakłada oczyszczenie istniejącej 

podsypki, podbicie toru z regulacją geometrii oraz ewentualne uzupełnienie brakujących elementów przytwierdzeń 

materiałami staro użytecznymi z rozbiórki. 

 

• Przystanki komunikacji zbiorowej 

W ciągu Al. Solidarności w miejscu istniejących przystanków tramwajowych „Struga” zaprojektowano perony  

o nawierzchni z bezfazowej betonowej kostki brukowej wyniesione na 17 cm ponad torowisko, o długości 55,00 m 

i szerokości 3,80 m. Wzdłuż peronów zaprojektowano pasy integracyjne z kostki brukowej betonowej integracyjnej 

w kolorze kontrastowym. Po zachodniej stronie skrzyżowania Al. Solidarności z ul. Bulwarową projektuje się dwa perony 

tramwajowe obsługujące pasażerów w obu kierunkach. Wymiary tych peronów projektuje się w sposób analogiczny. 

Na każdym peronie przystankowym projektuje się nowe wiaty przystankowe zgodne z obowiązującymi w Krakowie 

standardami. 

W miejscu istniejących przystanków autobusowych w ciągu Al. Solidarności zaprojektowano perony wyniesione na 15 cm 

ponad krawędź jezdni. Perony zaprojektowano o długości 40,0 m i szerokości min. 2,2 m. Zatoka przy ul. Bulwarowej, 

obsługująca pojazdy jadące w stronę Placu Centralnego, identycznie jak w stanie istniejącym została wydłużona ze 

względu na lokalizację zjazdu na parking szkoły. Projektuje się budowę nowego przystanku autobusowego wraz z zatoką 

po wschodniej części skrzyżowania Al. Solidarności z ul. Bulwarową. Na każdym peronie przystankowym projektuje się 

nowe wiaty przystankowe zgodne z obowiązującymi w Krakowie standardami. 

 

• Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych 

W celu zminimalizowania liczby przeszkód dla osób niepełnosprawnych poruszających się po terenie objętym zakresem 

inwestycji zastosowano rozwiązania projektowe takie jak: 

– wtopiony krawężnik pomiędzy miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych a chodnikiem, 

– pasy medialne z kostki integracyjnej w kolorze kontrastowym w miejscach wyznaczonych przejść dla pieszych, 

na przystankach komunikacji miejskiej; szerokość minimalna 0,8m na przejściu i 0,3m na peronach; długości w 

dostosowaniu do lokalizacji; 

– sygnalizacja dźwiękowa przy sygnalizacji świetlnej, 

– podniesione perony przystankowe 
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 4.2  Projektowane przekroje konstrukcyjne 
Konstrukcję nawierzchni jezdni Alei Solidarności zaprojektowano dla kategorii ruchu KR5 oraz grupy nośności podłoża 

gruntowego G4. 

Konstrukcję nawierzchni jezdni Alei Przyjaźni i ul. Bulwarowej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR4 oraz grupy 

nośności podłoża gruntowego G4. 

Konstrukcję nawierzchni jezdni ul. Stanisława Mierzwy, ul. Andrzeja Strugi i ul. Władysława Orkana zaprojektowano 

dla kategorii ruchu KR3 oraz grupy nośności podłoża gruntowego G4. 

Konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych i zjazdów zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2 oraz grupy nośności 

podłoża gruntowego G4. 

Konstrukcję nawierzchni zatoki autobusowej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR6 oraz grupy nośności podłoża 

gruntowego G4. 

Głębokość przemarzania gruntu przyjęto jako hz = 1,0 m. 

 
A1) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ALEI SOLIDARNOŚCI: 

 4 cm – warstwa ścieralna – SMA 11 S 

 8 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W 

 12 cm – warstwa podbudowy zasadniczej – beton asfaltowy AC 22 P 

wtórny moduł odkształcenia E2≥180MPa 

 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa 

 20 cm - warstwa podbudowy pomocnicznej z mieszanki związanej cementem C5/6 

wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

 40 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej pełniąca rolę warstwy odsączającej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

 istniejące, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Razem – 104 cm 

 

A2) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BULWAROWEJ: 
 4 cm – warstwa ścieralna – SMA 11 S 

 6 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W 

 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej – beton asfaltowy AC 22 P 

wtórny moduł odkształcenia E2≥160MPa 

 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

 18 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 

wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

 40 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  
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wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

 istniejące, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Razem – 98 cm 

 

 
A3) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. STANISŁAWA MIERZWY, UL. ANDRZEJA STRUGI I UL. WŁADYSŁAWA ORKANA: 

 4 cm – warstwa ścieralna – SMA 11 S 

 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W 

 7 cm – warstwa podbudowy zasadniczej – beton asfaltowy AC 22 P 

wtórny moduł odkształcenia E2≥160MPa 

 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

 18 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 

wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

 40 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  

wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

 istniejące, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Razem – 94 cm 

 

A4) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI I ZJAZDÓW ASFALTOWYCH OD UL. WŁADYSŁAWA ORKANA 
 4 cm – warstwa ścieralna – SMA 11 S 

 8 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W 

wtórny moduł odkształcenia E2≥130MPa 

 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 

 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  

wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

 istniejące, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Razem – 77 cm 
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B1) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI KAMIENNEJ: 
 11 cm – warstwa ścieralna – kostka kamienna 

 3 - 5 cm – zaprawa o wytrzymałości R28≥25MPa 

 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 

 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

 istniejące, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Razem – 79-81 cm 

 
 

C1) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA, PERONU PRZYSTANKOWEGO: 
 7 cm – warstwa ścieralna – betonowe płyty chodnikowe 50x50 układane mijankowo 

 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 25 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

 15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/05 

 istniejące, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Razem – 50 cm 

 

 

C2) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA: 
 5 cm – warstwa ścieralna – SMA 11 S 

 30 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

 25 cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/05 

 istniejące, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Razem – 60 cm 

 

 

C3) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA NA ŁAWIE BETONOWEJ: 
 5 cm – warstwa ścieralna – płyty brukowe betonowe 30 x 30 

 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 Ława betonowa 

Razem – 8 cm 
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D1) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA ROWERÓW: 

 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 

 30 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  

 15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/05 

 istniejące, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Razem – 50 cm 

 
 
E1) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ: 

 28 cm – warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45, dylatowanego i dyblowanego 

 30 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa 

 20 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 

 wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

 istniejące, wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Razem – 118 cm 

 

T1) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA SZLAKU, ZIELONE TOROWISKO TRAMWAJOWE 
NA ŁAWACH BETONOWYCH: 

 20 cm – warstwa humusu z ułożoną trawą z rolki, 5 cm poniżej GPGS 

 geowłóknina separacyjno – fitracyjna 

 33 cm – zasypka piaskowa zagęszczona mechanicznie 

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa 

 min. 17 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

 25 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

 20 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 geowłóknina separacyjno – filtracyjna 

 Istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe  

Razem – min. 112 cm 
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T2) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA SZLAKU, TOROWISKO TRAMWAJOWE Z 
PREFABRYKOWANYCH PŁYT BETONOWYCH: 

 40 cm – prefabrykowana płyta torowa żelbetowa z betonu klasy C35/45 dostosowana do mocowania szyn w 

technologii szyny w otulinie 

 10 cm – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego  

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa 

 min. 17 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

 25 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

 20 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 geowłóknina separacyjno – filtracyjna 

 Istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe  

Razem – min. 112 cm 

 

UWAGA: 

1. Wszystkie materiały winny odznaczać się właściwościami mrozoodpornymi. 

2. Wszystkie warstwy nawierzchni wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 

3. Podłoże pod nawierzchnię zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205/98 „Roboty ziemne”. 

4. Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni należy doprowadzić do parametru (E2) minimum 25[MPa].  

5. Jeżeli projektowana grubość warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jest większa niż największa dopuszczalna gru-

bość warstwy technologicznej to należy ją układać w kilku warstwach technologicznych. 

6. Rzędne wysokościowe projektowanych oraz istniejących elementów uzbrojenia terenu (studnie, włazy, klapy, 

zasuwy, zawory, itp.) należy ściśle dopasować do rzędnych wysokościowych projektowanych elementów układu 

drogowego/torowego. 

 

Szyny 

Nawierzchnie stalową torów przewidziano zasadniczo z: 

- szyn rowkowych o profilu 60R2 ze stali R260 w rejonie przejazdów i przejść, 

- szyn Vignolesa o profilu 49E1 ze stali R260 na szlaku. 

Łączenie szyn należy wykonać przy pomocy spawania termitowego w technologii SOWOS i SOWOS HT lub innej o nie 

gorszych parametrach. Pomiędzy szynami 60R2 a 49E1 należy wykonać spawane styki przejściowe. 
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Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny: 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża dla kategorii ruchu KR6 i grupy nośności 

podłoża G4 wynosi 0,85*hz = 0,85 * 1,0m = 0,85m,  

dla KR5 wynosi 0,80*hz = 0,80 * 1,0m =0,80m,  

dla KR4 wynosi 0,75*hz = 0,75 * 1,0m =0,75m, 

dla KR3  wynosi 0,70*hz = 0,70 * 1,0m =0,70m 

dla KR2  wynosi 0,65*hz = 0,65 * 1,0m =0,65m 

Przyjęte konstrukcje posiadają grubość min. 1,18m; 1,04m; 0,98m; 0,94m; 0,77m - warunek został spełniony. 

 
 
Obramowania jezdni, zatok, chodników i pozostałe elementy w przekroju ulicy: 

1A - Krawężnik kamienny 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem. 

1B - Krawężnik kamienny 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C25/30 z oporem. 

3A - Opornik kamienny 12/25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C25/30 z oporem. 

3B – Prefabrykowana ścianka oporowa typu L o wymiarach 60 x 60cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 

4A - Krawężnik przystankowy najazdowy autobusowy o odsłonięciu h=15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

i ławie z betonu C25/30 z oporem. 

4B - Krawężnik przystankowy najazdowy tramwajowy o odsłonięciu h=17cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i 

ławie z betonu C25/30 z oporem. 

4C - Krawężnik systemowy na przejścia o odsłonięciu h=2 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie  

z betonu C12/15 z oporem. 

5A - Obrzeże betonowe 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu cementowego C12/15  

z oporem. 

6A – Odwodnienie liniowe klasy D400 i szerokości 20cm na ławie z betonu C20/25. 

7A – Palisada betonowa 18 x 18 x 60 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15  

z oporem. 

 

Parametry geosyntetyków: 

Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa wzmacniająca: 

• Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) - 40/40 [kN/m] 

• Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu (wzdłuż/wszerz) – 12/12 [%] 

• odporność na wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne, rozwory i utlenianie – 100 [%] 

• trwałość materiału - 120 lat 

Geowłóknina polipropylenowa separacyjna: 

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz minimum 16 [kN/m] 

• wydłużenie wzdłuż/wszerz maksimum 60 [%] 

• odporność na przebicie statyczne minimum 2800 N 
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 4.3  Projektowane uzbrojenie techniczne 
Projektowane uzbrojenie oraz przekładki uzbrojenia istniejącego lub jego zabezpieczenie stanowią przedmiot opracowań 

branżowych. Przed ułożeniem nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 

(wg opracowań branżowych). 

  

 4.4  Projektowana zieleń 
Projekt zieleni stanowi opracowanie branżowe. 

Opracował: 

mgr inż. Grzegorz Grabowski 

 

 

 

 


