
 
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 
ROZBUDOWY ODCINKA UL. KOŁACZKOWSKIEGO W KRAKOWIE: 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

-      Umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Paostwem Janiną i Zbigniewem Nowak.  

-  Projekt zagospodarowania terenu inwestycji niedrogowej 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. 

- Materiały pobrane z MSIP 

- 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 Kołaczkowskiego jest drogą wewnętrzną będącą w zarządzie ZDMK w granicach 

miasta Krakowa. Posiada jednojezdniowy  przekrój  o szerokości  średnio 3.0m. Na odcinku 

od włączenia do ul. Działkowskiego posiada nawierzchnię bitumiczną na długości około 

300m. Ulica posiada niewielkie pobocza z utwardzonego kruszywa. Po stronie południowej, 

na wysokości działki planowanej inwestycji mieszkaniowej zaczyna się  jednostronny rów 

odpływowy biegnący aż do cieku przy ul. Działkowskiego.  

Na obszarze obowiązuje MPZP, w którym ulica Kołaczkowskiego jest skategoryzowana jako 

droga  2KDD  o szerokości w liniach rozgraniczających 12m. 

 

 

4. Rozwiązania projektowe. 

4.1. Sytuacja  

Zaprojektowano rozbudowę odcinka ulicy na długości około 60m. Od strony 

zachodniej koncepcja styka się ze zrealizowanym fragmentem początkowym ulicy  na 

podstawie umowy 561/ZIKIT/ 2014 z dnia 16.12.2014r. Na  długości około 56m od ulicy 

Działkowskiego ulica posiada już szerokośd 5m z obustronnymi krawężnikami betonowymi, 
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bez chodników. Za krawężnikami wykonano umocnienia z kruszywa o zmiennej szerokości. 

Niniejsze rozwiązanie projektowe dowiązuje się to wcześniejszego rozwiązania, jezdnią w 

krawężnikach o szerokości 5m, obustronnymi poboczami (za krawężnikami) o szerokości 

0.75m z odcinkowymi zawężeniami do 0.5m. Po stronie wschodniej, tuż za połączeniem 

(zjazdem) z inwestycją niedrogową, rozwiązanie będzie dowiązane do stanu istniejącego 

ulicy Kołaczkowskiego (bez krawężników), zwężającego się do szerokości około 3m.  

W przedmiotowym rozwiązaniu  zakłada się częściowe zarurowanie istniejącego rowu 

przydrożnego z uwagi na potrzebę umiejscowienia w pasie dr. wew. kanału technologicznego 

(zgodnie z wymogami umowy). Na planie sytuacyjnym naniesiono także zarys (kolorem 

fioletowym) proponowany przebiegu docelowego ulicy Kołaczkowskiego w kontynuacji 

ewentualnej rozbudowy na kierunku wschodnim.  Rozwiązanie docelowe zakłada ominięcie 

zabudowy działki 171/1 z jednoczesnym przebiegiem w wyznaczonych liniach 

rozgraniczających MPZP, co wiąże się w przyszłości z wejściem w teren działki 217/3.  

Zaproponowany układ rozbudowy, komponuje się w w/w zakres docelowy ulicy 

Kołaczkowskiego na odcinku aż do projektowanego "zjazdu" na teren przedmiotowej 

inwestycji niedrogowej.  

Zakłada się że na przedmiotowym odcinku ruch rowerowy będzie odbywał się w 

ruchu ogólnym. 

 

4.2. Przekrój konstrukcyjny. 

  

Założono konstrukcję nawierzchni dla ruchu KR2 i warunków gruntowych G4. Wymagana 

grubośd nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru min.: 

0,65 x hz = 0,65 x 1,0 = 0,65m.  

 

Z uwagi na powyższe zaprojektowano: 

 

KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ:  

 

  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 mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

 lub gruntu niewysadzinowego mechanicznie - 22 cm 
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 warstwa dodatkowa podłoża nawierzchni z gruntów stabilizowanych spoiwem o 

Rm=2.5MPa. lub betonu popiołowo  żużlowego o Rm=2.5MPa, e - 24 cm   

              

RAZEM* – 78cm 

 

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

oporem 

(odsłonięcie krawężnika H:12) 

 

 

4.3.  Procedury  

 Z uwagi na to, że ulica Kołaczkowskiego nie jest drogą gminną - publiczną, 

tylko posiada status drogi wewnętrznej, nie można zastosowad przepisów 

prawa budowlanego o możliwości przebudowy drogi, tym samym dokonad 

zgłoszenia robót budowlanych, 

 Wykonanie procedury ZRID-u wg. specustawy drogowej też nie jest możliwe.  

W wyniku ZRID-u powstaje droga publiczna, która posiada powiązanie z inną 

drogą publiczną.  Odcinek z naszego zakresu nie miałaby połączenia z inną 

drogą publiczną.  Obligatoryjny jest wymóg aby droga publiczna miała 

połączenie z inną drogą publiczną ( musielibyśmy objąd ZRID-em cały 

wcześniejszy odcinek od  ulicy Działkowskiego - aby go upulicznid w całości). 

 Proceduralnie zostaje tylko pozwolenie na budowę w ramach obowiązującego 

MPZP z ograniczeniami własnościowymi do obszaru, którym włada Gmina 

oraz Inwestor niepubliczny.    

 

4.4. Inne uwarunkowania koncepcyjne.  

Dla potrzeb rozwiązao projektowych dysponujemy nieruchomością drogową ZDMK  

206/5 oraz fragmentem działki Inwestora (213/1 i 213/8), które zgodnie z umową 

przekazujemy pod drogę  w części będącej w zakresie linii rozgraniczającej MPZP. 

 


