
 
I. Częśd opisowa 

1. Opis  

 

II. Częśd rysunkowa: 

         

1. Plan sytuacyjny -       1:250 

2. Przekrój charakterystyczny z konstrukcją nawierzchni.  1:50  
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OPIS DO ROZWIĄZAŃ DLA 
Przebudowa ulicy Jana  Kaczary oraz jej wlotów  na skrzyżowaniach z ulicami: Olszecką 

oraz Dominikanów w Krakowie. 
 

1. Podstawa opracowania 

-      Umowa 1293/ZDMK/2019 z dnia 06.12.2019r pomiędzy Gminą Miejską Kraków a 

Panem Robertem Gaikiem i Panem Przemysławem Matulką.  

-  Projekt zagospodarowania terenu inwestycji niedrogowej 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. 

- Materiały pobrane z MSIP, 

- Wizja w terenie 

- Obowiązujące Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane 
 

2. Zakres opracowania 

Projekt branży drogowej obejmuje rozwiązania  sytuacyjne i konstrukcyjne rozbudowy ulicy 

Kołaczkowskiego w Krakowie.  

  

3. Opis stanu istniejącego 

 Ulica Jana Kaczary, Olszecka oraz  Dominikanów występują w wykazie dróg 

publicznych jako drogi gminne.   

Ulica J.Kaczary jest drogą klasy dojazdowej (D) opisaną w MPZP jako KDD.2. Posiada z jednej 

strony połączenie z ulicą Lublaoską a z drugiej z ul. Olszecka, która jest drogą ślepą z obu 

stron (droga przechodzi w ciąg pieszy). Na odcinku od ul. Lublaoskiej ulica Kaczary posiada 

jezdnię bitumiczną z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Jezdnia posiada 

szerokośd 5.0m a chodniki po 2m wraz z krawężnikiem. Miejscami występują zatoki 

postojowe i zjazdy do obiektów.  

Ulica Olszecka jest także drogą publiczną - kategorii gminnej, klasy dojazdowej. Powiązanie 

komunikacyjne z układem dróg publicznych posiada dzięki ulicy J.Kaczary, ponieważ 

istniejący odcinek posiada oba kooce ślepo zakooczone.  Ulica posiada przekrój półuliczny z 

jednostronym chodnikiem.  Szerokośd istn. jezdni bitumicznej wynosi  4.0-4.5m. Od strony 

wschodniej występują chodnika z płyt betonowych szer. 1.5 - 2.0m.  Z ulicą J.Kaczary tworzy 

zwykłe skrzyżowanie trójwlotowe.  
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Ulica Dominikanów w przedmiotowym zakresie opracowania stanowi tylko ciąg pieszy (szer. 

około 2.5m -3.0m) przebiegający południową krawędzią Parku Zaczarowanej Dorożki. Z ulicą 

Kaczary wykształcony jest tylko wlot na głębokośd około 10m.  

4. Rozwiązania projektowe. 

4.1. Sytuacja  

Zgodnie z zawartą umową, zaopiniowaną koncepcją stanowiącą załącznik do umowy 

oraz warunkami zawartymi w piśmie IW.460.3.713.2018 z dnia 30.04.2019r. zaprojektowano 

przebudowę koocowego odcinka ulicy J.Kaczary (nie remontowany odcinek ulicy).  

Geometrycznie zaprojektowano przedłużenie jezdni bitumicznej  o szerokości 5m do 

zakresu połączenia z ulicą Olszecka, jednocześnie zmniejszając kąt pod jakim będzie 

następowało podłączenie wlotu do skrzyżowania (max. na ile pozwalają warunki 

własnościowe pasa drogowego ). Wlot ulicy Kaczary będzie posiadał wyokrąglenia krawędzi 

jezdni łukami kołowymi o promieniu 9.0m.  Po stronie południowej ulicy przedłużono 

chodnik za włączenie ciągu pieszo - jezdnego - ulicy Dominikanów na długości około 20m tak 

aby stanowił zakład  umożliwiający wykonanie przejścia dla pieszych szerokości 4.0m. 

Szerokośd projektowanych ciągów pieszych wynosi 2.0m bez wliczania krawężnika szer. 

0.2m.  Tylko na wysokości projektowanego obiektu kubaturowego przewiduje się wykonanie 

szerszego (max. około 6.5m) chodnika do połączenia z placem przed obiektem.  

Włączenie ciągu pieszo - jezdnego - ulicy Dominikanów ( z uwagi na kategorię będzie 

to skrzyżowanie) będzie posiadało szerokośd 3.5m o nawierzchni z kostki betonowej 

(nawiązanie do nawierzchni występującej na wysokości parku). Krawędzie włączenia zostaną 

wyokrąglone łukami kołowymi o R: 5m.  

Krawężnika na przejściu dla pieszych będzie posiadał odkrycie 2cm. Przed obiektem 

gdzie będzie istniała możliwośd zaparkowania pojazdu krawężnik będzie posiadał odkrycie 

6cm. Włączenie ciągu pieszo - jezdnego ulicy Dominikanów proponuje się wykonad poprzez 

obniżony krawężnik do 4cm.  

 

4.2. Przekrój konstrukcyjny. 

Założono konstrukcję nawierzchni dla ruchu KR2,  

Z uwagi na powyższe zaprojektowano: 

KONSTRUKCJA NOWEJ NAWIERZCHNI ULICY KACZARY:  
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  warstwa ścieralna z AC 11 S               -  4 cm 

 warstwa wiążąca z AC 16 W -  8 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 20 cm 

 warstwa dodatkowa podłoża nawierzchni z gruntów stabilizowanych spoiwem o 

Rm=2.5MPa. lub betonu popiołowo  żużlowego o Rm=2.5MPa, e - 30 cm   

              

RAZEM* – 62cm 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO JEZDNEGO ULICY DOMINIKANÓW I 

WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI CHODNIKA :  

 

 kostka betonowa                  -  8 cm 

 podsypka cementowo - piaskowa -  3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 20 cm 

 warstwa dodatkowa podłoża nawierzchni z gruntów stabilizowanych spoiwem o 

Rm=2.5MPa. lub betonu popiołowo  żużlowego o Rm=2.5MPa, e - 20 cm   

              

RAZEM* – 51cm 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA :  

 

 kostka betonowa                  -  6 cm 

 podsypka cementowo - piaskowa -  3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 15 cm 

 warstwa dodatkowa podłoża nawierzchni z gruntów stabilizowanych spoiwem o 

Rm=2.5MPa. lub betonu popiołowo  żużlowego o Rm=2.5MPa, e - 20 cm   

              

RAZEM* – 44cm 

 

Jezdnia dr. wew. ograniczona krawężnikiem betonowym 20X25X100 na ławie betonowej z 

oporem 

 

 


