
Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla budowy kładki pieszo – rowerowej na rzece 

Prądnik łączącej ul. Lotniczą z ul. Grunwaldzką  
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I. Część opisowa 

 Podstawa opracowania 

• Umowa z Gminą Miejską Kraków nr 1241/ZDMK/2021 z dnia 30.09.2021 r. 

• Zakres rzeczowy, stanowiący załącznik do Umowy 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Wizje lokalne w terenie. 

• Uchwała nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych 

obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap A. 

• Operat dendrologiczny; 

• Dokumentacja geotechniczna; 

• Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe. 

 Adres inwestycji 

Projektowana kładka ma powstać w województwie małopolskim, w Gminie Miejskiej 

Kraków, na rz. Prądnik (Białucha) i łączyć ul. Grunwaldzką z ul. Lotniczą. 

 Nazwa inwestora, jednostki projektowej 

Inwestor: 
Gmina Miejska Kraków 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4 
31-004 Kraków 
 
Reprezentowana przez: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
ul. Centralna 53 
31-586 Kraków 

Jednostka projektowa: 

CertusVia Sp. z o.o. 
ul. Świętokrzyska 14 
00-050 Warszawa 

 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny dla zadania pod nazwą: 

„Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece 

Prądnik łączącej ul. Lotniczą z ul. Grunwaldzką.” 

Zakres inwestycji będzie obejmował wykonanie: 
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- kładki pieszo-rowerowej, 

- odwodnienia obiektu, 

- odcinków ścieżek rowerowych oraz chodników łączących ulice Grunwaldzką i Lotniczą 

z projektowaną kładką, 

- zabezpieczenia i ewentualnej przebudowy kolizji z sieciami uzbrojenia terenu 

i infrastrukturą techniczną podziemną, 

- rozwiązania kolizji z zielenią. 

 Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu 

 Istniejący układ drogowy  

Rys. 1 Układ dróg w obrębie planowanej inwestycji 
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Komunikacja ul. Grunwaldzkiej z ul. Lotników  odbywa się z wykorzystaniem sąsiednich 

mostów. Pierwszy z nich znajduje się w odległości ok. 180 m w kierunku północno-

zachodnim od skrzyżowania ul. Wilhelma Wilka-Wyrwińskiego z ul. Grunwaldzką w ciągu 

ulicy Olszyny, drugi w odległości ok. 140 m od ww. skrzyżowania w kierunku południowo-

wschodnim w ciągu ulicy Farmaceutów (rys. 1). Ruch rowerowy prowadzony jest od 

ul. Lotniczej przez ul. Nadbrzeżną, Olszyny i Wilhelma Wilka-Wyrwińskiego do ul. 

Grunwaldzkiej. 

Ulice Nadbrzeżna i Lotnicza są drogami jednokierunkowymi z kontraruchem rowerowym. 

 Charakterystyka terenu 

Dolina Prądnika w rejonie planowanej inwestycji została oznaczona w MPZP jako tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych, o podstawowym przeznaczeniu pod cieki wodne, rowy, 

kanały, zbiorniki wodne wraz z obudową biologiczną. Pomiędzy doliną Prądnika a ul. 

Wilhelma Wilka-Wyrwińskiego znajduje się teren zieleni urządzonej. 

Teren doliny rz. Prądnik jest gęsto zadrzewiony. W terenie znajdują się drzewa w różnym 

wieku oraz duża ilość siewek. 

 Infrastruktura techniczna 

W obrębie planowanej inwestycji znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu: 

• Wzdłuż ul. Wilhelma Wilka-Wyrwińskiego: 

o kanalizacja ogólnospławna ko740/1140, 

o przewód telekomunikacyjny t; 

• Wzdłuż ul. Nadbrzeżnej: 

o dwa pojedyncze przewody telekomunikacyjne t oraz tA, 

o pojedynczy kabel niskiego napięcia eN, 

o dwa przewody ciepłownicze cw200, cwA (pod konstrukcją chodnika), 

o kanalizacja sanitarna ks500 (pod jezdnią), 

o kanalizacja deszczowa kdA1500/1000. 

 Rozwiązania projektowe 

 Projektowane rozwiązania geometryczne 

W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Nadbrzeżną znajduje się wylot 

kanalizacji deszczowej kDA1500/1000. W ramach waloryzacji istniejącego drzewostanu na 

obszarze planowanej inwestycji wyszczególniono znajdujące się wzdłuż ul. Wilhelma Wilka-

Wyrwińskiego cenne okazy przeznaczone do pielęgnacji i zachowania: lipy drobnolistne oraz 

jesion wyniosły. Mając na uwadze powyższe, przedstawione na rysunku nr D-0100 – Plan 
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sytuacyjny rozwiązania zaprojektowano w sposób minimalizujący kolizje ze szczególnie 

wartościowymi okazami drzew oraz z ominięciem wylotu ww. kanalizacji deszczowej.   

Wariant I przewiduje poprowadzenie obiektu po krzywej w kształcie litery S o promieniach 

poziomych R>40 m. Posadowienie obiektu projektuje się w całości poza strefą ochronną 

szczególnie wartościowych okazów drzew. 

Wariant II przewiduje poprowadzenie obiektu po prostej. Posadowienie obiektu projektuje 

się w niewielkiej kolizji ze strefą ochronną szczególnie wartościowego okazu – jesion 

wyniosły. Kolizja dotyczy powierzchni nie przekraczającej 3% powierzchni strefy ochronnej. 

 Projektowane rozwiązanie wysokościowe 

Nie przewiduje się zmian wysokościowych w istniejących  chodnikach wzdłuż ulic Wilhelma 

Wilka-Wyrwińskiego i Nadbrzeżnej. Ukształtowanie wysokościowe ciągów pieszego i 

rowerowego zaprojektowano w dowiązaniu do rzędnych terenowych chodników po obu 

stronach rz. Prądnik. Z uwagi na różnicę poziomów wynoszącą ok. 2,11 m pochylenie 

podłużne na obiekcie wyniesie odpowiednio: ok. 5,13% w przypadku wariantu I oraz ok. 

5,17% w przypadku wariantu II. 

 Projektowana konstrukcja nawierzchni łączącej kładkę z istniejącą infrastrukturą 

drogową 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: 

- nawierzchnia bitumiczna – beton asfaltowy gr. 4 cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

gr. 20 cm 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego: 

- kostka betonowa (szara) gr. 6 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15 cm 

 Konstrukcja kładki – wariant I 

Konstrukcję zaprojektowano jako obiekt mostowy jednoprzęsłowy o konstrukcji stalowej w 

układzie statycznym tensegrity (prętowo – cięgnowym, sprężonym). Konstrukcję nośną 

kładki stanowi pomost stalowy ortotropowy, który w środkowej części zbudowany jest jako 

skrzynkowy, a po bokach otwarty, podłużnie wzmocniony żebrami, a na krawędziach 

wzmocniony przekrojem rurowym. Na ustroju nośnym umiejscowiono pylony w kształcie 
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nawiązującym do drzew - kształt podwójnie rozwidlającej się litery „Y”, na których za 

pomocą cięgien prętowych, podczepiono z obydwu stron pomost. Posadowienie obiektu 

przewiduje się jako pośrednie. 

Podstawowe parametry obiektu: 

• Układ statyczny: tensegrity 

• Rozpiętość teoretyczna: 28,45 m 

• Rozstaw pylonów: 7 m 

• Szerokość użytkowa: 2 x 2,40 = 4,80 m 

• Szerokość całkowita: 6,38 m 

• Spadek podłużny: 5,13% 

 Konstrukcja kładki – wariant II 

Konstrukcję zaprojektowano jako obiekt mostowy dwuprzęsłowy o konstrukcji żelbetowej 

w układzie statycznym dwuprzęsłowej belki ciągłej, wspartej na łuku żelbetowym. 

Posadowienie obiektu przewiduje się jako pośrednie. 

Podstawowe parametry obiektu: 

• Układ statyczny: dwuprzęsłowa belka ciągła 

• Rozpiętość teoretyczna: 14,5 + 14,5 = 29 m 

• Szerokość użytkowa: 4,40 m 

• Szerokość całkowita: 4,92 m 

• Spadek podłużny: 5,17% 
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II. Część rysunkowa 

Rys. D-0100 – Plan sytuacyjny 

Rys. M-0100 – Rysunek ogólny – wariant I 

Rys. M-0200 – Rysunek ogólny – wariant II 

 


