
 

 

D.A.-PROJEKT  Biuro Projektów Dróg i Mostów            wrzesień 2021r. 

 

SPIS TREŚCI 
 
I CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

1. Opis techniczny 
 
 

II CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 

1. Sytuacja       rys. nr 1  skala 1:500 
2. Przekroje typowe      rys. nr 2  skala 1:50 

 
 

 
 

  



 1 

D.A.-PROJEKT  Biuro Projektów Dróg i Mostów            wrzesień 2021r. 

OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest   

„BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW PO PŁN. STRONIE UL. BROŻKA - CZĘŚĆ nr 07. w ramach 
"PROGRAMU BUDOWY CHODNIKÓW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA 
KRAKOWA." 

Zakres projektu obejmuję projekt drogowy wraz z ukształtowaniem terenu przyległego. 

 

INWESTOR:  
GMINA MIEJSKA KRAKÓW Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, 31-004 KRAKÓW 
 

2. Podstawa opracowania 

 Aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy 1:500 (mapa zasadnicza), 

 Wizja w terenie 

 Dziennik  Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
 Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa  

 Studium Podstawowych Tras Rowerowych m. Krakowa – aktualizacja 2019r. 

3. Lokalizacja i stan istniejący 
Projektowana, ścieżka rowerowa/CPR wraz z chodnikiem będzie zlokalizowana w obrębie Dzielnicy XIII 
Podgórze w Krakowie częściowo w ciągu ul. Wadowickiej oraz Brożka. Przedmiotowa ścieżka i chodnik 
będą powiązane: 

 od strony północnej z istn. ścieżką wzdłuż ulicy Wadowickiej 

 od strony wschodniej z istn. ciągiem CPR, biegnącym wzdłuż ul. Jana Brożka 
Projektowany układ znajduje się w zakresie istn. pasa drogowego ul. Wadowickiej/Brożka oraz na 
działkach, wchodzących w układ pętli autobusowo-tramwajowej w Łagiewnikach na terenie wolnym od 
zabudowy.  
 
Uzbrojenie terenu  
W chwili obecnej na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia 
podziemnego: 
 sieci ziemne teletechniczne 

 sieci ziemne elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia 

 oświetlenie istniejącego chodnika/ścieżki/pętli 
 sieci trakcyjne 

 sieci ciepłownicze odcinkowo 

 kanalizacji opadowej i ogólnospławna odcinkowo 

 sieci gazociągowe odcinkowo pomiędzy ul. Rydlówka i Rzemieślniczą 

 odcinkowo sieci wodociągowe  

4. Stan projektowany 
Przebieg ścieżki rowerowej/CPR oraz chodnika dostosowano do : 

 układu geometrycznego istniejącej pętli (mając na względzie przede wszystkim ‘wyprowadzenie’ 
niechronionych uczestników ruchu poza obszar dworca) 

 terenu istniejącego w tym zieleni istniejącej 
 istniejącego układu torowego i sieci trakcyjnych  
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Początkowy i końcowy odcinek ścieżki rowerowej/CPR oraz chodnika dostosowano do istn. i proj. 
rozwiązań wymienionych wyżej. 
 

Parametry techniczne ścieżki rowerowej i chodnika: 
- kategoria trasy rowerowej główna (nr 7 i 12) 
- szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej 2,50m 
- szerokość CPR 3,50m  
- szerokość chodnika 2,00m 
- spadek poprzeczny 2% jednostronny 
- promienie łuków poziomych 4 - 20 m 

   
W miejscu występowania w tracie projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej istniejącego słupa trakcyjnego 
dokonano jej rozdzielenia na dwa 1 – kierunkowe odcinki, zgodnie z ‘rozporządzeniem’  /§47, ust. 5/. W 
celu oddzielenia ścieżki rowerowej od chodnika zaprojektowano dwa rzędy kostki betonowej na 
pochyleniu o różnicy wysokości 2cm na ławie betonowej C12/15 (rejon istn. przystanku tramwajowego 
przy ul. Brożka). Droga pieszo rowerowa zostanie ograniczona obrzeżami 8/30 cm. Wszystkie obrzeża 
zostaną ułożone na ławie z betonu C12/15. 

W ciągu proj. układu zlokalizowany jest jeden zjazd do ul. Wadowickiej. Na zjeździe oraz w odległości 5m 
przed i za nim wyróżniono drogę dla rowerów barwioną na czerwono nawierzchnią bitumiczną. 

Przebieg chodnika i ścieżki rowerowej zaprojektowano tak by ominąć ruchome rozjazdy. Ponadto ścieżka 
rowerowa zlokalizowana jest poza nieruchomymi stalowymi rozjazdami i krzyżownicami. 
 

Rozwiązanie wysokościowe, odwodnienie 
Projektowana niweleta ścieżki rowerowej oraz chodnika została zaprojektowana głównie ze względu na: 

 minimalizację ingerencji w otoczenie (drzewa i media) 

 możliwości odwodnienia; 

 ukształtowanie terenu przyległego; 

 istn. rozwiązanie na końcu i początku odcinka 
 
Na projektowanych przejściach dla pieszych, przekroczeń linii tramwajowych zastosowano pasy medialne 
typu Brajl o szerokości 0,8m ustawione prostopadle do kierunku przejścia oraz  obniżono w tych 
miejscach krawężnik betonowy zaokrąglony do odsłonięcia 0cm. Dodatkowo zastosowano pasy medialne 
wzdłuż krawędzi peronów tramwajowych. Wzdłuż krawędzi peronu o długości min. 45m zaprojektowano 
krawężnik kamienny 35x15cm na ławie betonowej C12/15. 
 
Wody opadowe zostaną odprowadzone przez pochylenia podłużne i poprzeczne w kierunku zieleńca 
pomiędzy ul. Brożka, a proj. ścieżką rowerową oraz chodnikiem. 

 

 
5. Konstrukcje: 
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r oraz Standardami technicznymi dla 
infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa zaprojektowano nawierzchnię drogi pieszo rowerowej  
 
KONSTRUKCJA CHODNIKA 
8cm  szara kostka betonowa niefazowana, wibroprasowana klasy 35 wg PN-EN 1338:2005 
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002 
5cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 
  wg. PN-S-06102:1997   
15cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie 
  wg. PN-S-06102:1997   
15cm wymiana gruntu na kruszywo kamienne łamane niesort 
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46cm                R A Z E M 

 
KONSTRUKCJA ŚCIEZKI ROWEROWEJ/CPR 
5cm    beton asfaltowy AC 8 S wg WT 1 i 2 
9cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 
  wg. PN-S-06102:1997   
15cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie 
  wg. PN-S-06102:1997   
15cm wymiana gruntu na kruszywo kamienne łamane niesort 

44cm               R A Z E M 

 
 
 
                  OPRACOWAŁ 
 

 


