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Opis do projektu drogowego koncepcyjnego: 

„Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy pieszo-rowerowej kładki 

łączącej ul. Wizjonerów z ul. Armii Krajowej oraz połączenie z przystankiem SKA 

Bronowice” 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wielowariantowy projekt koncepcyjny polegający 

na budowie ciągu rowerowego, pieszego lub pieszo rowerowego oraz kładki łączącej ul. 

Wizjonerów z ul. Armii Krajowej po stronie wschodniej oraz peron PKP. 

Inwestorem zamierzenia jest Gmina Miejska Kraków – Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

Inwestycja jest realizowana w oparciu o umowę nr 975/ZDMK/2021 z dnia 6 

sierpnia 2021r. zawartą pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa ul. Centralna 53, a ARG Projektowanie Inwestycyjne SP. z o. o., ul 

Czereśniowa 4a, 31-410 Kraków i obejmuje zadanie pn.: „Opracowanie 

wielowariantowej koncepcji budowy pieszo-rowerowej kładki łączącej ul.Wizjonerów z 

ul.Armii Krajowej oraz połączenie z przystankiem SKA Bronowice”. 

 

2. Stan istniejący 

 

Planowana inwestycja obejmuje teren przy ul. Armii Krajowej oraz ul. Wizjonerów 

w Krakowie w Dzielnicy VI – Bronowice. 

W stanie istniejącym ul. Armii Krajowej jest drogą główną dwujezdniowa, 

dwupasową posiadającą obustronne chodniki oraz ścieżki rowerowe. 

Ul. Wizjonerów jest drogą lokalną, jednojezdniową, dwupasową posiadającą 

dwustronny chodnik z wyłączeniem odcinka włączenia do ul. Armii krajowej, gdzie 

występuje chodnik jednostronny. Szerokość jezdni ul. Armii Krajowej wynosi 6m. Oprócz 

chodnika dowiązanie do ul. Armii Krajowej stanowią schody terenowe. 

W stanie istniejącym na rozpatrywanym odcinku nie istnieje połączenie ciągu 

pieszego oraz rowerowego wschodniej części ul. Armii Krajowej z częścią zachodnią. 



 „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy pieszo-rowerowej kładki łączącej ul.Wizjonerów z 

ul.Armii Krajowej oraz połączenie z przystankiem SKA Bronowice” 

 

A R G   PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O. O. 

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a,  

tel.: (12) 418 05 60, 61, 62  fax: (12) 418 18 22, e-mail: biuro@arg.krakow.pl 

 

3 

Przejścia dla pieszych przez ul. Armii Krajowej zlokalizowane są w odległości około 

800m od siebie (w obrębie południowej części węzła Bronowice oraz Ronda Ofiar 

Katynia). Przedepty wskazują na to, że piesi w celu przekroczenia jezdni ul. Armii 

Krajowej korzystają z wiaduktu kolejowego.  

Na terenie kolejowym zlokalizowany jest nowo powstały piętrowy budynek SKA 

wraz z przystankami kolejowymi. Pomiędzy północną górną częścią dworca PKP a 

ogródkami działkowymi znajduje się ciąg pieszo rowerowy, który stanowią także 

dowiązanie do wschodniej części ul. Armii Krajowej poprzez istniejące schody oraz 

windę. 

 

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego: 

 

 

Zdj. 1. Istniejąca ścieżka pieszo-rowerowa zrealizowana w ramach budowy przystanków 

kolejowych SKA Bronowice 
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Zdj. 2. Istniejąca dojście do schodów zejściowych prowadzących do przejścia podziemnego 

łączącego perony przystankowe. 

 

Zdj. 3. Istniejące schody zejściowe łączące ścieżkę pieszo-rowerową z poziomem przejścia 

podziemnego pod przystankami SKA. 
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Zdj. 4.Szyna najazdowa dla rowerów na  istniejących schodach zejściowych. 
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Zdj. 5.Doprowadzenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej do windy. 
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Zdj. 6. Połączenie ścieżki pieszo-rowerowej z windą. 
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Zdj. 7. Wejście do windy na poziomie przejścia podziemnego łączącego perony SKA Bronowice. 
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Zdj. 9. Połączenie istniejącego przejścia podziemnego pod peronami przystankowymi 

SKA Bronowice z ul.Armii Krajowej 
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Zdj. 8. Połączenie istniejącej infrastruktury biegnącej wzdłuż ul.Armii Krajowej 

z peronami przystankowymi SKA Bronowice 
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Zdj. 8. Połączenie istniejącej infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Armii Krajowej 

z peronami przystankowymi SKA Bronowice 

 

 

 

 

 



 „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy pieszo-rowerowej kładki łączącej ul.Wizjonerów z 

ul.Armii Krajowej oraz połączenie z przystankiem SKA Bronowice” 

 

A R G   PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O. O. 

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a,  

tel.: (12) 418 05 60, 61, 62  fax: (12) 418 18 22, e-mail: biuro@arg.krakow.pl 

 

12 

 

 

 

Zdj. 8. Połączenie peronów przystankowych SKA z istniejącą infrastrukturą 

wzdłuż ul.Armii Krajowej 
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Zdj. 9. Istniejące schody zejściowe od ul.Wizjonerów. 

Widok na istniejącą infrastrukturę SKA Bronowice. 
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Zdj. 10. Miejsce włączenia projektowanej infrastruktury pieszo-rowerowej do istniejącej 

ul.Wizjonerów. 

 

Zdj. 11. Miejsce włączenia ul.Wizjonerów do ul.Armii Krajowej. 
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3. Dane wyjściowe 

 

 podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500; 

 wizja w terenie; 

 dokumentacja fotograficzna; 

 obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Krakowa; 

 

4. Stan projektowany 

 

4.1. Sytuacja 

 

W ramach inwestycji opracowano dwa warianty koncepcji budowy pieszo-

rowerowej kładki łączącej ul. Wizjonerów z ul. Armii Krajowej oraz połączenie z 

przystankiem SKA Bronowice. 

 

Wariant I przewiduje wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego od 

istniejącego ciągu pieszo-rowerowego poprowadzonego wzdłuż torów kolejowych a 

zrealizowanego w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

przystnaków SKA Bronowice. Wariant ten dla potrzeb obsługi ruchu pieszego i 

rowerowego od strony wschodniej ul. Armii Krajowej wykorzystuje istniejącą 

infrastrukturę obejmującą schody zejściowe oraz windę wykonane w ramach inwestycji 

kolejowej, które prowadzą na teren przejścia podziemnego łączącego perony. Od strony 

ul. Wizjonerów zapewniono powiązanie drogi dla rowerów z ruchem ogólnym ul. 

Wizjonerów  oraz poprowadzono przylegającą do jezdni ul. Wizjonerów ścieżkę 

rowerową aż do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową przy ul. Armii Krajowej. 
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Wariant II przewiduje wykonanie odcinka ciągu rowerowego i pieszego w 

dowiązaniu do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego poprowadzonego wzdłuż torów 

kolejowych. Chodnik dla pieszych powiązano z istniejącą infrastrukturą przystanku 

kolejowego zapewniając zejście schodami i zjazd windą na poziom przejścia 

podziemnego łączącego perony. Ciąg rowerowy zostaje sprowadzony do poziomu ul. 

Armii Krajowej poprzez projektowaną pochylnię dla rowerzystów. Od strony ul. 

Wizjonerów zapewniono powiązanie drogi dla rowerów z ruchem ogólnym ul. 

Wizjonerów  oraz poprowadzono przylegająca do jezdni ul. Wizjonerów ścieżkę 

rowerową aż do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową przy ul. Armii Krajowej. 

 

4.2. Rozwiązanie wysokościowe 

 

Planowany chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa będą dowiązane 

wysokościowo do istniejącej jezdni zakładając spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. 

Odwodnienie będzie realizowane jak w stanie istniejącym w oparciu o istniejący system 

odwodnienia oraz dodatkowo o zaprojektowaną studzienkę kanalizacyjną ulokowaną w 

najniższym punkcie przy wyniesionej powierzchni najazdowej. 

 

5. Przekroje konstrukcyjne 

 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni. 

 

1. Projektowana nawierzchnia ciągu pieszego: 

- kostka betonowa wibroprasowana, niefazowana BEHATON szara  - 8cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3       - 3cm 

- kruszywo kamienne łamane 0-63mm stabilizowane mechanicznie  

wg PN-S-06102          - 29cm 

            Razem - 40cm 
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2. Projektowana nawierzchnia drogi rowerowej: 

- Nawierzchnia bitumiczna - beton asfaltowy AC11S 50/ 70    - 5cm 

- Podbudowa - kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie 

 w dwóch warstwach max. 15cm        - 30cm 

            Razem - 35cm 

          

Chodniki od strony zieleńca będą obramowane obrzeżem betonowym 8/30 cm 

układanym na warstwie betonu C15/20 (B20) grubości10 cm z oporem. 

 

Prace ziemne należy wykonać zgodnie z Dz. U. Nr 43. Po wykorytowaniu sprawdzić 

nośność podłoża zgodnie z Dz. U. Nr 43 w razie konieczności wzmocnić podłoże 

w konsultacji z projektantem i uprawnionym geologiem.  

Wszystkie nowe nawierzchnie muszą mieć zgodne z normą związania 

międzywarstwowe. 

 Podłoże gruntowe bezpośrednio pod projektowaną konstrukcje jezdni powinno 

spełniać parametry: E2. 120 Mpa, Js>1.03 , E2/E1<2.2,  

 Wykonać poletka doświadczalne i w przypadku w przypadku braku nośności 

należy skontaktować się z projektantem i uprawnionym geologiem 

 Chronić grunty przed nadmiernym zawilgoceniem 

6. Uwagi końcowe 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami BHP; 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205: „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania”; 

 Określono, dla przedmiotowej inwestycji – t.j. przebudowy układu drogowego 

warunki posadowienia obiektu - I kategorię geotechniczną, zgodnie 
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z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012 Nr 463) w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  

 Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r., zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 

1999 r.; 

 Należy zastosować wiązanie między warstwami asfaltowymi oraz między 

warstwami podbudowy nie związanej lub związanej spoiwem hydraulicznym 

a warstwą asfaltową. 


