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OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot inwestycji i lokalizacja. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy ulicy Lipskiej - 

bocznej w Krakowie w zakresie poszerzenia jezdni, budowy odcinka ciągu pieszego  

i pieszo-jezdnego, budowy zatok postojowych równoległych i prostopadłych oraz 

dostosowania zjazdów, a także budowy skrzyżowania ulicy Lipskiej i Myśliwskiej.  

 

1.2. Inwestor. 

Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa,  

31-586 Kraków, ul. Centralna 53 

 

1.3.     Biuro projektowe. 

Firma Usługowo – Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita 

31-764 Kraków, ul. Wielkie Pola 7 

  

1.4.     Podstawa opracowania. 

- zlecenie· Inwestora, 

- podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500, 

- opinie: Zarządu Transportu Publicznego, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Rady 

Dzielnicy, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie  

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 2016.124 z późn. zm.), 

- warunki techniczne, 

- wizja w terenie. 

 

1.5.      Zakres  opracowania – branża drogowa. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany następujących 

elementów: 

 - projekt rozbudowy drogi,  

 - projekt ciągów pieszych,  

 - projekt zatok parkingowych, 
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 - projekt zjazdów. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Ulica Lipska - boczna jest drogą gminną klasy D (dojazdowa). Pełni ona funkcję 

dostępności, obsługującej przyległą zabudowę mieszkalną i usługową (do obiektów 

użyteczności publicznej – żłobek, kościół etc.) poprzez bezpośrednie zjazdy 

indywidualne i publiczne z drogi w osiedlu mieszkaniowym. Ulica Lipska - boczna 

zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Krakowa i należy do Dzielnicy XIII 

Podgórze. Objęta ona jest MPZP obszaru „Rejon Ulicy Przewóz” jako KDD.6. 

Powiązana ona jest z drogą gminną. 

Początkiem projektowanego odcinka przebudowy ulicy jest skrzyżowanie ulic 

Lipskiej – głównej z ul. Lipską - boczną, a końcem skrzyżowanie z ulicą Myśliwską.   

Aktualnie, na odcinku objętym rozbudową, ulica ta posiada jezdnię asfaltową 

dwukierunkową o szerokości około 6,0m. Ulica jest ograniczona krawężnikami, 

posiada również wydzielony ciąg pieszy o szerokości 1,5m z kostki betonowej za 

pasem zieleni po lewej stronie, a także nowy ciąg pieszy po stronie prawej od jezdni o 

szerokości ~2,3m z kostki betonowej, usytuowany na działce nr 32/29, zatoki 

parkingowe o szerokości zatoki postojowej około 5 metrów i nawierzchni utwardzonej 

tłuczniem oraz bezpiecznik (pobocze utwardzone) o szerokości około 1 metra. 

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo. Woda z jezdni, poprzez 

ukształtowane spadki poprzeczne i dwa rzędy kostki spływa do istniejącej kanalizacji 

deszczowej poprzez wpusty i studzienki ściekowe znajdujące się po obu stronach 

jezdni.  

Stan techniczny drogi:  

Na odcinku od ul. Lipskiej do wyjazdu z pętli autobusowej ulica posiada 

nawierzchnię asfaltową ograniczoną krawężnikami granitowymi oraz nawierzchnie 

chodników z kostki betonowej. Elementy te są w dobrym stanie technicznym.  

Na pozostałym odcinku ulica posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej, na której 

widoczne są ubytki i spękania, a także naprawy cząstkowe.  

 

2.2. Ukształtowanie wysokościowe terenu. 

Inwestycja znajduje się w terenie płaskim o rzędnych od 199,77 m n.p.m. do 

201,36 m n.p.m. 
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2.3. Obiekty i urządzenia stałe.  

Na terenie inwestycji znajdują się obiekty i urządzenia stałe, takie jak istniejące 

ekrany akustyczne, sieci energetyczne, wiata śmietnikowa, studzienki oraz studzienki 

ściekowe, a także urządzenia organizacji ruchu takie jak wyniesienia jezdni w obrębie 

sugerowanych przejść dla pieszych, progi zwalniające i słupki. 

 

2.4. Istniejące uzbrojenie terenu. 

W pasie drogowym ulicy Lipskiej - bocznej występuje następujące uzbrojenie 

terenu:  

- sieć gazowa z przyłączami, 

- sieć wodociągowa z przyłączami, 

- sieć elektroenergetyczna wraz z przyłączami, 

- sieć teletechniczna  wraz z przyłączami, 

- napowietrzna sieć teletechniczna i elektroenergetyczna nn i oświetlenia, 

- fundamenty ekranów akustycznych. 

 

3. STAN PROJEKTOWANY. 

3.1.  Sytuacja - ul. Lipska. 

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji projektowej przyjęto takie parametry 

techniczne ulicy, jak w stanie istniejącym: jednojezdniowa, dwupasowa, 

dwukierunkowa (przekrój 1x2), ograniczona obustronnie krawężnikami.  

Na odcinku od ul. Lipskiej do wyjazdu z pętli autobusowej przewiduje się 

pozostawienie istniejącej geometrii układu drogowego tj. 7m szerokości drogi, chodnik 

lewostronny 1,5m  /przy ekranach/, prawostronny 2m.  

Droga na odcinku od wyjazdu z pętli autobusowej do ul. Myśliwskiej, a także 

fragment ul. Myśliwskiej funkcjonuje w oznakowaniu D-40 "strefy zamieszkania". 

Projektowana geometria układu drogowego uwzględnia wytyczne Rady Dzielnicy XIII 

oraz pozostawienie funkcjonowania "strefy zamieszkania" w docelowej organizacji 

ruchu.  

Rozbudowa drogi na odcinku od wyjazdu z pętli autobusowej polegać będzie na 

wyznaczeniu jezdni do szerokości 5,0m, budowie odcinka chodnika o szerokości 2,0m 

i 3,0m netto, wykonaniu zatok postojowych prostopadłych i równoległych o szerokości 

5,0m i 2,5m. Rozbudowa dogi obejmuje również dostosowanie geometrii zjazdów oraz 

wykonanie zjazdów wyniesionych. Także zostanie wykonana przebudowa 
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skrzyżowania ulicy Lipskiej i Myśliwskiej na skrzyżowanie o kształcie "T" wraz  

z dowiązaniem do układu drogowego wg opracowania dla "Budowy budynku 

Całorocznego Centrum Sportów Zimowych". 

 Krawędź jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym o wymiarach 20x30cm  

i wyniesieniu 12cm, za wyjątkiem zjazdów, na których odkrycie wynosi 4cm. Przy 

krawężniku zaprojektowano ściek z dwóch rzędów kostki bet. 10x20x8cm. Na 

przejściach dla pieszych oraz wyniesionych tarczach skrzyżowań projektuje się 

odkrycie krawężników 2cm.  Dodatkowo wprowadza się udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych w postaci pasa medialnego szerokości 80cm (stykającego się z 

krawężnikiem), ułożonego z płyt Focus o wymiarach 35x35x5cm (lub kostki z guzkami) 

posiadających fakturę rozpoznawalną przez osoby niedowidzące. 

 

3.2.  Rozwiązanie wysokościowe. 

Wysokościowo należy rozbudować jezdnię po śladzie drogi w stanie 

istniejącym. Spadki podłużne są zgodne z istniejącą niweletą jezdni. Natomiast spadki 

poprzeczne zaprojektowane są jako daszkowe 2,0%.   

Spadki podłużne ciągów pieszych są zgodne z niweletami projektowanej  

jezdni, natomiast spadki poprzeczne projektuje się jako jednostronne 2,0%.   

Spadki zatok postojowych są dostosowane do niwelety krawędzi jezdni. Spadki 

poprzeczne projektuje się jako jednostronne 2,0%. 

 

3.3.  Konstrukcja nawierzchni. 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni - zgodnie z programem 

funkcjonalno - użytkowym oraz projektem koncepcyjnym:  

 

(1) JEZDNIA 

4 cm   warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  

(wymagania zgodnie z normą PN-EN 13108-1)  

------  związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa 0,1-0,3kg/m2 

5 cm  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

 (wymagania zgodnie z normą PN-EN 13108-1) 

------  geokompozyt siatki i włókniny nasyconej lepiszczem (Rr > 100 kN/m) 

7 cm  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 

 (wymagania zgodnie z normą PN-EN 13108-1) 

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 - 0/31,5 mm 
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------  podłoże o nośności G1 (E2 > 100 MPa). 

36 cm RAZEM 

 

(2) CHODNIKI  I CIĄGI PIESZO-JEZDNE: 

8 cm   kostka betonowa bezfazowa koloru szarego typu behaton 

3 cm  podsypka cementowo – piaskowa  

30 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. - 0/31,5 mm 

41 cm RAZEM 

 

3.4.  Szczegóły konstrukcyjne. 

Szczegół (A), obramowanie jezdni – krawężnik kamienny 20/30 cm stojący,  

z odkryciem h = 12cm, ze ściekiem z kostki betonowej 10x20x8 cm, 

Szczegół (A1), obramowanie jezdni na zjazdach i przejściach dla pieszych lub  

przy bezpiecznikach na zatokach postojowych – krawężnik kamienny 20/30 cm 

obniżony, z odkryciem h = 4 cm (2cm na przejściach dla pieszych), ze ściekiem  

z kostki betonowej 10x20x8 cm, 

Szczegół (B), obramowanie miejsc postojowych  – krawężnik kamienny  15/30 

cm  z odkryciem h = 12cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem, 

Szczegół (C), obramowanie chodnika– obrzeże betonowe 8/25 cm  z odkryciem 

h = 0 cm, na ławie betonowej C12/15. 

 

4. ODWODNIENIE. 

Odwodnienie ulic odbywać się będzie powierzchniowo poprzez ukształtowane 

spadki poprzeczne. Wody opadowe z jezdni zostaną odprowadzone poprzez wpusty i 

studzienki ściekowe do sieci kanalizacji deszczowej. 

 

5. UZBROJENIE TERENU. 

Projekt rozbudowy ulicy Lipskiej - bocznej przewiduje również przebudowę 

odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego i kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie te elementy będą przedmiotem odrębnych opracowań branżowych.  
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6. ZIELEŃ. 

Projektowany układ drogowy koliduje z istniejącą zielenią. Inwentaryzacja 

zieleni wraz gospodarką szatą roślinną będzie stanowić odrębne opracowanie po 

ustaleniu i zatwierdzeniu geometrii układu drogowego.   

 

7. ORGANIZACJA RUCHU. 

Projekt organizacji ruchu będzie stanowił odrębne opracowanie branżowe oraz 

będzie przedmiotem opinii i uzgodnień w odpowiednich instytucjach (ZDMK, MIR). 

Zgodnie z sugestiami Rady Dzielnicy odcinek od wyjazdu z pętli autobusowej do 

końca zakresu opracowania będzie objęty "strefą zamieszkania" - tak jak funkcjonuje 

obecnie.  

 

8. UWAGI. 

 

 

Opracował:  

 

Tadeusz Wojciechowski 


