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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest: 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. 

U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), 

• Zarządzenie Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. w  sprawie  

wprowadzenia  „Standardów  technicznych  i  wykonawczych dla infrastruktury rowerowej 

Miasta Krakowa 

• Wizja i pomiary w terenie, 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja projektowa dotycząca budowy ścieżki rowerowej 

wzdłuż północnej strony ulicy Jancarza od ulicy Parnickiego (dowiązanie do KST IV) do połączenia z 

istniejącą drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Srebrnych Orłów. Przedmiotową inwestycję planuje się 

zrealizować w istniejącym pasie drogowym. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

 Ulica Jancarza stanowi drogę powiatową nr 2213K klasy technicznej Z (zbiorcza). Na 

analizowanym odcinku droga jest jednojezdniowa dwukierunkowa z torowiskiem tramwajowym 

zlokalizowanym po południowej stronie drogi. Szerokość jezdni ulicy wynosi 10,20 — 10,50m. Po 

północnej stronie drogi zlokalizowany jest chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni. Nawierzchnia 

drogi wykonana jest z betonu asfaltowego, na ulicy występuje oświetlenie uliczne. W ciągu ulicy 

występuje oznakowanie poziome, znaki pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Na analizowanym odcinku zlokalizowane są trzy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną tj. z ulicami 

Parnickiego, Nagłowicką, Wawelską 

 

 

4. STAN PROJEKTOWANY 

 

 W ramach inwestycji projektuje się m. in.: 

• budowę ścieżki rowerowej, 

• budowę i przebudowę odcinków chodników 

• przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją, 

• wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 
• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Jancarza-Parnickiego, 

Jancarza-Nagłowicka, Jancarza-Wawelska 

 

Podstawowe parametry projektowanej infrastruktury drogowej: 

• kategoria drogi: powiatowa (2213K), 

• klasa techniczna drogi: Z (zbiorcza), 

• szerokość ścieżki rowerowej: 2,5 m, 
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• szerokość chodników: min. 2,0m, 

• Pochylenie poprzeczne chodników, ścieżki rowerowej: 2% (jednostronne). 

 

 

4.1. UKSZTAŁTOWANIE W PLANIE 

  

 W ciągu ulicy Jancarza, po jej północnej stronie, na odcinku od ulicy Parnickiego do ulicy 

Srebrnych Orłów, projektuje się wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 

równej 2,5m.  

Początek odcinka projektuje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Parnickiego, gdzie projektowaną 

infrastrukturę planuje się dowiązać do przejazdu dla rowerów przez ulicę Jancarza, projektowanego w 

ramach odrębnego zadania dotyczącego budowy linii tramwajowej KST IV. Natomiast na wlocie ulicy 

Parnickiego projektuje się wykonanie przejazdu dla rowerów wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji 

świetlnej. 

Na dalszym odcinku projektuje się ścieżkę rowerową równolegle do istniejącego chodnika. 

Projektowaną ścieżkę rowerową projektuje się oddzielić od chodnika opaską separacyjną z dwóch 

rzędów kostki betonowej lub pasem zieleni.  

Na wysokości posesji 89, 90 i 74 z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego, w celu 

zaprojektowania ścieżki rowerowej projektuje się korektę geometrii istniejących zatok postojowych, 

usytuowanych bezpośrednio przy jezdni. Projektuje się zatoki postojowe o szerokości 2,5 i 3,0m, 

umożliwiające równoległe parkowanie pojazdów. Równolegle do zewnętrznej krawędzi zatok projektuje 

się wykonanie chodników o szerokości 2,0m. 

Lokalnie, w miejscach dowiązania do istniejącej infrastruktury (m. in. przystanków autobusowych, 

zjazdów, zatok postojowych, skrzyżowań) oraz w celu minimalizacji kolizji z istniejącymi drzewami i 

elementami sieci uzbrojenia terenu, projektuje się korektę geometrii odcinków istniejących chodników 

oraz budowę nowych odcinków chodników.  

Ponadto w rejonie skrzyżowań ulic Jancarza-Nagłowicka oraz Jancarza-Wawelska, projektuje się 

wykonanie przejazdów dla rowerów na wlotach odpowiednio ulic Nagłowickiej i Wawelskiej wraz z 

przebudową sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniach. 

Na przecięciu ścieżki rowerowej ze zjazdami projektuje się zachowanie ciągłości konstrukcji  drogi  dla   

z ewentualnym wzmocnieniem przy zachowaniu ciągłości warstwy ścieralnej. Ścieżkę rowerową na 

przecięciu ze zjazdami projektuje się ograniczyć wtopionymi krawężnikami betonowymi lub obrzeżami 

betonowymi. 

Koniec projektowane odcinak ścieżki rowerowej projektuje się dowiązać do istniejącej ścieżki rowerowej 

w rejonie ulicy Srebrnych Orłów. 

Projektowane ciągi komunikacyjne projektuje się dostosować wysokościowo do istniejącego terenu z 

uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu. 

Przejście ścieżką rowerową w rejonie przecięcia przez zjazdy i przejazdy dla rowerów projektuje się 

wykonać bez różnicy wysokości. 

Odwodnienie projektowanych ciągów komunikacyjnych będzie realizowane powierzchniowo za pomocą 

zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych na terenie pasa drogowego. 
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4.2. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZHNI 

 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
10 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 31,5/63 

stabilizowanego mechanicznie 
20 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika / peronu przystankowego 

 

Kostka betonowa (niefazowana, szara) 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
10 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 31,5/63 

stabilizowanego mechanicznie 
20 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni opaski separacyjnej 

 

Kostka betonowa (czerwona) 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 

Ława z betonu cementowego klasy C12/15 

 
20 cm 

 

 

Podłoże gruntowe projektowanych nawierzchni należy dostosować do grupy nośności G1. 

Zewnętrzne krawędzie ścieżki rowerowej chodników projektuje się ograniczyć obrzeżem betonowym o 

wymiarach 8x30cm posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 

W rejonie przejść dla pieszych, na stuku chodnika z jednią projektuje się wykonanie krawężnika 

betonowego o wymiarach 20x30cm wyniesionego +2cm ponad krawędź jezdni, posadowionego na 

ławie z oporem z betonu klasy C12/15 

Ścieżkę rowerową na przecięciu ze zjazdami projektuje się ograniczyć wtopionymi krawężnikami 

betonowymi o wymiarach 15x30cm lub obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30cm, posadowionymi 

na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 

  

Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej (poszerzenie) 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 7 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
20 cm 

Podbudowy pomocnicza z betonu cem.  

klasy C12/15 
20cm 

 

Zatokę postojową projektuje się ograniczyć krawężnikiem betonowym o wymiarach 20x30cm 

wyniesionym +12cm, posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 


