
"Przebudowa ul. Pychowickiej w Krakowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Norymberską 
i ul. Wyłom  " 

 
 

- 2 - 

 

I. OPIS TECHNICZNY   

1. PODSTAWY OPRACOWANIA. ................................................................................................. - 3 - 

2. ZAKRES I LOKALIZACJA PROJEKTU. .......................................................................................... - 3 - 

3. STAN ISTNIEJĄCY. .............................................................................................................. - 4 - 

4. STAN PROJEKTOWANY. ....................................................................................................... - 5 - 

4.1. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE. ....................................................................................................... - 5 - 

4.2. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE. .................................................................................................. - 7 - 

4.3. KONSTRUKCJA. ........................................................................................................................ - 7 - 

4.4. ODWODNIENIE. ....................................................................................................................... - 9 - 

4.5. ZIELEŃ. .................................................................................................................................. - 9 - 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Rys. 1   Plan orientacyjny     skala 1:10 000 

Rys. 2    Plan sytuacyjny     skala 1:500 

Rys. 3     Konstrukcja      skala 1: 1:50, 1:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



"Przebudowa ul. Pychowickiej w Krakowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Norymberską 
i ul. Wyłom  " 

 
 

- 3 - 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu  
"Przebudowa ul. Pychowickiej w Krakowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Norymberską 

i ul. Wyłom  " 
 

1. PODSTAWY OPRACOWANIA. 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 02.03.1999r (DU 

43 z dn. 14.05.1999) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 

b) Instrukcja Projektowania Małych Rond  

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami. 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych. , z późniejszymi zmianami. 

e) Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego 

f) Mapa do celów projektowych 

g) Opinia ZDMK nr RW.460.3.187.2021 

h) Opinia Miejskiego Inżyniera Ruchu nr IR-04.7211.184.2021 

i)    Opinia Zarządu Transportu Publicznego nr TT.421.144.20221 

j)     Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej nr IP.500.4.20.2587.BK 

k) Normy branżowe, wytyczne, instrukcje.   

2. ZAKRES I LOKALIZACJA PROJEKTU. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pychowickiej na odcinku od 

budynku nr 16 do skrzyżowania z drogą publiczną gminną - ul. Norymberską i drogą wewnętrzną - 

ul. Wyłom , wraz z przebudową tego skrzyżowania. Celem opracowania jest zapewnienie prawi-

dłowej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do ul. Pychowickiej.    W ramach zadania zo-

staną wykonane następujące elementy: 

 przebudowa ul. Pychowickiej  szer. 6m wraz z jednostronnym chodnikiem o szer. 2m  

i opaską o szer. 0,75m na długości 364m.    

 przebudowa skrzyżowania ul. Pychowicka – Norymberska – Wyłom w formie małego 

ronda o średnicy zewnętrznej 26m wraz z odcinkami wlotowymi tych ulic.  

 budowa kanału technologicznego na odcinku objętym przebudową 
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 budowa kanalizacji opadowej z odbiornikiem w postaci istniejących kanałów w ul. Py-

chowickiej, Norymberskiej i Wyłom – wg projektu branży sanitarnej 

 budowa oświetlenia ulicznego  na odcinku objętym przebudową dróg – wg projekt 

branży elektrycznej  

 wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego oraz wprowadzeniu elementów inży-

nierii ruchu.  - wg projektu DOR.  

Inwestycja zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr: 

281/3; 280/3; 279; 278; 277/1; 274; 271; 270; 269; 267; 266; 265; 264; 263; 262; 261; 260; 300; 

191/3; 204 obręb 9 j. ew. Podgórze 

488; 472/1; 472/2 obręb 7 j. ew. Podgórze 

279/17; 275/1; 1/3 obręb 31 j. ew. Podgórze.  

3. STAN ISTNIEJĄCY.  

 Droga wewnętrzna - ul. Pychowicka zlokalizowana jest w Krakowie w dzielnicy Kraków-Dębniki 

i jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową, która sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, usługowej, o różnej intensywności oraz zakładami pracy. W przekroju poprzecz-

nym drogi występuje jezdnia, której szerokość mieści się w przedziale od 5,50m do 6,30m.  Na po-

czątkowym odcinku 60m  ulica od południowej strony ograniczona jest krawężnikiem, na dalszym 

odcinku brak jest krawężników oraz chodników przyległych do jezdni. Po stronie południowej 

jezdni, zlokalizowany jest chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni, lecz stanowi on obsługę 

osiedla mieszkaniowego i częściowo oddzielony jest od jezdni ogrodzeniem. Wzdłuż trasy zlokali-

zowane są zjazdy indywidualne i publiczne obsługujące okoliczną zabudowę. 

 Nawierzchnia jezdni na odcinku od hm 0+00 do hm 2+80 (rejon włączenia ul. Jacka) jest w do-

brym stanie technicznym.  Na dalszym odcinku do skrzyżowania z ulicami  Norymberską i Wyłom 

nawierzchnia jest w złym stanie technicznym tj. z nierównościami, ubytkami i wykruszeniami. Na 

końcowym odcinku od strony południowej ulicy zlokalizowany jest chodnik stanowiący dojście do 

budynków mieszkalnych  wielorodzinnych.   

 Skrzyżowanie ulic Pychowicka- Norymberska – Wyłom jest skrzyżowaniem zwykłym, obecnie 

poprzez wprowadzenie prefabrykowanej wyspy środkowej funkcjonuje jako mini rondo. Jest to 

rozwiązanie tymczasowe. Stan techniczny nawierzchni należy określić jako zły z nierównościami, 

ubytkami i wykruszeniami. Krawężnik z chodnikiem występuje jedynie w narożniku południowo – 
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wschodnim. W narożniku północno zachodnim zlokalizowana jest zabytkowa kapliczka kolidująca 

z planowaną przebudową wlotu proj. ronda dlatego przewidziano jej przeniesienie.  

 Południowy wlot ul. Norymberskiej posiada przekrój uliczny z obustronnym chodnikiem, jezdnią 

szer. 7m w dobrym stanie technicznym.  

Pozostałe wloty skrzyżowania posiadają przekrój drogowy tj. bez krawężników i chodników, stan 

nawierzchni należy określić jako umiarkowany.  Dla ul. Wyłom ZZM opracował dokumentacje pro-

jektową w ramach zadania „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie – etap2”, który 

obecnie jest w trakcie realizacji. 

Wzdłuż ulicy zlokalizowane jest oświetlenie uliczne. Wody opadowe z drogi na odcinkach z kra-

wężnikami odprowadzane są do studzienek wodościek i dalej do kanalizacji , natomiast na odcin-

kach bez krawężników odprowadzane są powierzchniowo spadkiem podłużnym i poprzecznym na 

przyległe tereny gdzie ulegają odparowaniu i retencji gruntowej. Pas drogowy jest terenem uzbro-

jonym, drogę przecinają sieci: wodociągowe, teletechniczne, elektroenergetyczne, kanalizacji 

ogólnospławnej i przewody ciepłownicze.  

4. STAN PROJEKTOWANY. 

4.1. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE.  
Ul. Pychowicka.  

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem początek zakresu przebudowy ul. Pychowickiej został zlo-

kalizowany na wysokości budynku nr 16 i nawiązuje on sytuacyjnie do projektu którym został obję-

ty poprzedni odcinek ul. Pychowickiej. Projektowany układ maksymalnie nawiązuje do istniejącego 

przebiegu ul. Pychowickiej zakładając częściowe wykorzystanie istniejącej konstrukcji nawierzchni. 

Trasa składa się z odcinków prostych i 4 łuków poziomych o promieniach łuków od R=230 do 

R=500m.  

Przyjęto szerokość jezdni 6m, budowę chodnika o szerokości 2m zlokalizowanego po stronie 

północnej jezdni, natomiast po stronie południowej przewidziano wykonanie opaski o szerokości 

0,75m.  W hm 0+84 przewidziano wykonanie przejścia dla pieszych  aby skomunikować projekto-

wany chodnik z osiedlem mieszkaniowym zlokalizowanym po stronie północnej ulicy Pychowickiej. 

W hm 2+64 przewidziano przebudowę włączenia ul. Św. Jacka do ul. Pychowickiej, projektowany 

wlot będzie posiadał jezdnię o szerokości 6,2m , co wynika z przyjęcia szerokości jezdni na odcinku 

prostym 5,0m i normatywnych poszerzeń na łuku 2x 0,6m.  
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Za chodnikiem, po stronie północnej przewidziano budowę oświetlenia ulicznego (wg projektu 

branżowego).  

W śladzie chodnika przewidziano budowę kanalizacji opadowej oraz kanału technologicznego.  

Skrzyżowanie ul. Pychowickiej – ul. Norymberskiej – ul. Wyłom  

 W ramach przebudowy skrzyżowana przewidziano wykonanie skrzyżowania skanalizowa-

nego w formie małego ronda, przyjęto podstawowe parametry: 

 Średnica  zewnętrzna :  26m  

 Szerokość jezdni na rondzie:   5,5m 

 Szerokość pierścienia  :  2,5m  

 Średnica wyspy środkowej :  10m  

 Parametry wlotu: szer. 3,5m promień wyokrąglający R =12m 

 Parametry wylotu: szer. 4m promień wyokrąglający R =12m 

 Wymiary wyspy równoległej : długość 12m , szerokość 2,5m 

 Szerokość przejść dla pieszych : 4m  

Wloty ul. Norymberskiej zostały dowiązane do ich istniejącego przebiegu. Jezdnia na połącze-

niach ze stanem istniejącym będzie posiadała szerokość 7m.  Wlot południowy będzie posiadał 

obustronne chodniki z dowiązaniem do istniejących chodników. 

Wlot ul. Pychowickiej został dowiązany do jej projektowanego przebiegu. 

Wlot ul. Wyłom został dowiązany do odrębnego projektu  realizowanego w ramach zadania pn: 

„Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie – etap2”.  Ze względu do rekreacyjno-

spacerowy charakter ul. Wyłom przewidziano zawężenie wlotu tej ulicy do 5m. W celu podkreśle-

nia jej charakteru przewidziano nawierzchnię z kostki barwy białej,  przejście dla pieszych w obrę-

bie wlotu zostanie wyniesione od strony ronda, a za przejściem w odległości 7m zostaną umiesz-

czone słupki blokujące.  

Wszystkie chodniki w obrębie ronda będą posiadały szerokość 2m (bez obrzeży i krawężników) 

i będą nawiązywały do istniejących chodników, projektowanych ścieżek rekreacyjnych ujętych 

w opracowaniu zagospodarowania Parku Zakrzówek  oraz od strony północnej do istniejącej ścież-

ki gruntowej.  

Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w oświetlenie dedykowane.  

W związku z kolizją istniejącej kapliczki zabytkowej zlokalizowanej w północno – zachodnim na-

rożniku ronda przewidziano jej przeniesienie (wg oddzielnego opracowania). 
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4.2. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE.  

Projektowana niweleta dróg oraz tarcza ronda  zostały zaprojektowana w taki sposób aby mak-

symalnie nawiązywać do ukształtowania wysokościowego istniejącego terenu z niewielkimi korek-

tami, co wymuszone jest zachowaniem normatywnych parametrów krzywych pionowych oraz za-

pewnienie prawidłowego odwodnienia poprzez zastosowanie spadków poprzecznych.  Na całym 

odcinku przebieg niwelety nawiązuje do niwelety istniejącej jezdni  i mieści się w granicach od 

0,5% do 5%.  Na załamaniach niwelety zastosowano łuki o wartościach promienia w przedziale od 

R=100 do R=500.  Pochylenie poprzeczne projektowanych jezdni i  chodników będzie posiadało 

wartość 2% natomiast pochylenie poprzeczne pierścienia na rondzie będzie posiadało wartość 4%.   

4.3. KONSTRUKCJA.  

Przy projektowaniu konstrukcji  określono następujące parametry: kategoria ruchu – KR2, 

grupy nośności podłoża gruntowego sklasyfikowano do G3.  

Nawierzchnia pełnej konstrukcji jezdni  – szczegół N1: 

 5 cm – warstwa ścieralna – AC  11 S 

 7 cm – warstwa wiążąca – AC  16 W 

 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 CBR 60% 

 30 cm – warstwa z ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/63 CNR CBR 20% 

 warstwa odcinająca z geowłókniny separacyjnej  

Razem 62 cm 

 

Warstwa ścieralna i warstwa wiążąca na istniejącej konstrukcji   – szczegół N2: 

 5 cm – warstwa ścieralna – AC  11 S 

 7 cm – warstwa wiążąca – AC  16 W 

Razem 12 cm 

 

Warstwa ścieralna na istniejącej konstrukcji   – szczegół N3: 

 5 cm – warstwa ścieralna – AC  11 S 

Razem 5 cm 
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Nawierzchnia chodników – szczegół N4: 

 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa 

 4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 CBR 60% 

 20 cm – warstwa z ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/63 CNR CBR 20% 

Razem 44 cm 

 

Konstrukcja pierścienia – szczegół N5: 

 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana 

 4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 18 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C15/17 

 30 cm – warstwa z ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/63 CNR CBR 20% 

 warstwa odcinająca z geowłókniny separacyjnej  

Razem 62 cm 

 

Nawierzchnia ul. Wyłom – szczegół N6: 

 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa 

 4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 CBR 60% 

 30 cm – warstwa z ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/63 CNR CBR 20% 

 warstwa odcinająca z geowłókniny separacyjnej  

Razem 62 cm 

 

 Konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym od odkry-

ciu h=12cm, krawężnik wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki układany na ławie betonowej 

z oporem obj. 0,13 m3/mb.  Nawierzchnia chodników od strony zieleńca zostanie ograniczona 

obrzeżem betonowym (8x20cm) „wtopionym” na ławie betonowej z oporem obj. 0,03m3/mb. 

 Pierścień wokół ronda zostanie ograniczony krawężnikiem kamiennym o odkryciu h=4cm 

układanym na ławie betonowej z oporem obj. 0,1 m3/mb.   

Na przejściach dla pieszych zostanie wykonany krawężnik  betonowym o odkryciu h=2cm.  
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4.4. ODWODNIENIE.  

  Prawidłowe odwodnienie  projektowanego układu komunikacyjnego  zostanie zapewnione 

przez zastosowanie spadków poprzecznych o wartości 2%.  Wody opadowe zostaną odprowadzo-

ne do projektowanych  studzienek wodościekowych podłączonych do projektowanej kanalizacji.  

4.5. ZIELEŃ.  

Projektowane zagospodarowanie koliduję z kilkunastoma sztukami drzew i krzewów prze-

widzianych do wycinki co zostanie ujęte w projekcie zieleni.  

 

 

Autor: 

mgr inż. Jakub Czernecki 

 


