
„Przebudowa ulicy Półłanki w Krakowie”

Opis do projektu przebudowy ulicy Półłanki w Krakowie,

1. Opis stanu istniejącego.

W stanie istniejącym teren inwestycji  jest płaski, zlokalizowany w zabudowie

miejskiej  -  przemysłowej.  Ulica  Półłanki  w stanie  istniejącym jest  drogą asfaltowa

szerokości  6,5  –  6,8  m,  o  nawierzchni  w  złym  stanie  technicznym.  Ulica  na

rozpatrywanym  odcinku  nie  posiada  krawężników.  Krawędzie  jezdni  są  nierówne,

zniszczone.  Brak  chodników.   Pobocza  drogowe  -  ziemne,  posiadają  szerokość

bardzo  zmienną  od  1m  do  2m.  W  pasie  drogowym  ulicy  Półłanki   występuje

uzbrojenie  podziemne:  teletechniczne,  wodociągowe,  gazowe,  elektryczne,  oraz

elektryczne napowietrzne . 

2. Stan projektowany.

W  zakresie  pierwszego  etapu (przedmiot  wniosku) inwestycji  drogowej

przewidziano po zachodniej stronie ulicy budowę zatoki autobusowej zamkniętej wraz

z  peronem  za  wlotem  ulicy  Magazynowej.   Pomiędzy  skrzyżowaniem  z  ul.

Magazynową a projektowanym zjazdem do inwestycji przewidziano budowę chodnika

odsuniętego od budowanego krawężnika na odległość około 2.7m.  Za wlotem ul.

Magazynowej  a  przed  planowana  zatoką  przewiduje  się  wykonanie  przejścia  dla

pieszych. 

Zatoka autobusowa będzie posiadał szerokość 3.0m, przewiduje się że będzie

wykonana o nawierzchni z betonu cementowego barwionego w kolorze czerwonym.

Peron  przy  zatoce  będzie  wyniesiony  na  wysokość  17cm  poprzez  zastosowanie

krawężnika  typu  Kessel  -  kerb.  Szerokość  peronu  będzie  wynosić  2.5m  a  wiata

przystankowa  będzie  umieszczona  poza  tą  szerokością.  Chodnik,  na  odcinku  w

rejonie zatoki aż do wlotu ulicy Magazynowej będzie posiadał szerokość 2.5m. 
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Przejście dla pieszych będzie szerokości 4.0m .  Po stronie wschodniej ulicy

na wysokości przejścia i istniejącego zjazdu do terenu przyległego zostaną wykonane

fragmenty  chodnika  umożliwiającego  skomunikowanie  z  istniejącym  peronem

autobusowym po stronie wschodniej ulicy.  Odcinki chodnika po tej stronie drogi będą

posiadały  efektywną  szerokość  2.0m  i  będą  przylegać  do  krawężnika  drogi.  Na

docinku przed wlotem ulicy Magazynowej chodnik odsunięty od jezdni będzie miał

szerokość  1.5m.  Istniejące  zjazdy  publiczne  zostaną  odtworzone  z  jezdniami  o

szerokości 3.5m i wyokrąglone łukami R:5m. 

Zjazd do planowanej inwestycji będzie posiadał jezdnię o szerokości 6m (szer.

ulicy w tym miejscu 6.8m). Promienie wyokrągleń będą wynosić R:9.0m. Zjazd będzie

posiadał  dodatkowe,  poszerzające  przebrukowania,  umożliwiające  skręt  dużych

pojazdów ciężarowych w obszar inwestycji. 

W zakresie  pasa drogowego ulicy Półłanki,  wlot  ulicy Magazynowej  będzie

miał wykonane krawężniki na wyokrągleniach skrętów o promieniach R: 7.0 i R: 9.0m.

Nawierzchnia  przystanków  zostanie  wykonana  ze  zbrojonego  betonu

cementowego koloru czerwonego, a chodników i zjazdu z kostki brukowej betonowej.

Dokładny  rodzaj  nawierzchni  zostanie  dobrany  na  etapie  uzgodnień  projektu

budowlano - wykonawczego, w tym również projektowane rozwiązanie podbudowy

poszczególnych rodzajów nawierzchni.

Drugi   etap  ,   objęty oddzielnym opracowaniem – obecnie opinia do koncepcji

dla etapu 2 procedowana w Zdmk.

W  drugim  etapie  inwestycji przewiduje  budowę  chodnika  po  stronie

wschodniej ulicy Półłanki od w/w peronu przystankowego aż do skrzyżowania z ulicą

Agatową tj. na odcinku o długości około 0.5 km.  Chodnik będzie przylegał do jezdni,

która  będzie  miała  wykonany krawężnik  o  osłonięciu  12cm.  Szerokość efektywna

chodnika  będzie  wynosić  2.0m.  Łącznie  z  budową  chodnika  zostaną  odtworzone

wszystkie  zjazdy,  które  się  znajdują  po  tej  stronie  ulicy.   Przewiduje  się  także

przebudowę  peronu  przystankowego  znajdującego  się  po  północnej  stronie

skrzyżowania z ul. Magazynową. 

Piotr Kaczmarczyk Arteria Projektowanie

30-364 Kraków, ul. Kamieniarska 38
tel. 694-498-866, e-mail: arteria.projektowanie@gmail.com

www.arteriaprojektowanie.pl

2

mailto:arteria.projektowanie@gmail.com

