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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Przedmiot opracowania 

 
 Przedmiot opracowania stanowi koncepcja projektowa dla inwestycji dotyczącej budowy ścieżki 

rowerowej łączącej istniejące ciągi rowerowe na węźle komunikacyjnym SKA Podgórze w Krakowie.  

 

2. Podstawa opracowania 

 

 Podstawę opracowania niniejszego opracowania stanowią: 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. 

U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. (tj. Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1363) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), 

• Zarządzenie Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. w sprawie 

wprowadzenia „Standardów  technicznych  i  wykonawczych dla infrastruktury rowerowej 

Miasta Krakowa 

• Warunki i Uzgodnienia. 

 

 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu  

 

 Inwestycje planuje się zrealizować na działkach o nr ewid.:  

85/6 obręb 0029 

1/16 obręb 0015 

463/2; 463/4; 462/6; 463/3; 462/8; 462/13; 564/2; 461/9; 461/10; 460; 461/5; 459/2; 459/4; 560/3; 561/5; 

561/6; 561/7; 561/8; 446/1; 446/16; 446/6; 446/12; 446/18; 446/10; 446/10; 446/11; 447/16; 560/2; 

564/1; 559/1; 562/7; 558/4; 558/8; 562/9; 562/10; 562/6; 558/12; 568/1; 558/14; 468/3; 469/3 obręb 0013 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie węzła drogowo-kolejowego SKA 

Podgórze w Krakowie, gdzie krzyżują się ulica Wielicka z aleją Powstańców Śląskich, a nad nimi 

przebiega rozwidlenie linii kolejowych LK94 LK603 i LK624. Węzeł znajduje się na pograniczu osiedli 

Kopiec Krakusa, Stare Podgórze oraz Płaszów. 

 

 



6 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

 Inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

• budowa kładki rowerowej w relacji północ - południe, 

• budowę kładki rowerowej od kładki północ-południe w kierunku zachodnim  

• budowę kładki rowerowej umożliwiającej dojazd do peronów kolejowych stacji SKA Podgórze 

• przebudowę istniejącego przejścia podziemnego pod linią kolejową LK94 w celu dostosowania 

do obowiązujących wymagań, 

• wykonanie ścieżek rowerowych celem dowiązania do istniejącej infrastruktury 

• przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu w zakresie kolidującym z inwestycją, 

• wycinkę drzew i krzewów w zakresie kolidującym z projektowaną inwestycją, 

• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 

 
5. Kładki rowerowe - koncepcja 1 

 
 Koncepcja 1 zakłada przeprowadzenie ruchu rowerowego w relacji północ – południe kładką 

zaczynającą się na działce 446/11, podjazdem ślimakowym o promieniu łuku 20m przechodzącą poniżej 

estakady kolejowej a następnie nad aleją Powstańców Śląskich. Na wysokości pasa rozdziału między 

alejami Powstańców Śląskich a łącznicą od ul Wielickiej do kładki dochodzić będzie druga kładka 

prowadząca ruch w kierunku zachodnim. Następnie kładka przechodzi w kierunku południowym nad 

łącznicą ul Wielickiej i schodzi do poziomu terenu, gdzie następuje zakończenie kładki a ciąg rowerowy 

prowadzi pod estakadą drogową i włącza się do istniejącego przejścia podziemnego pod linią kolejową 

LK94. Kładka odchodząca od ciągu rowerowego relacji północ – południe w kierunku zachodnim 

przechodzić będzie nad pasem rozdziału a następnie pod estakadą kolejową a jednocześnie nad 

skrzyżowaniem ulic Wielickiej i Powstańców Śląskich a następnie ze względu na konieczność 

dostosowania do uwarunkowań wysokościowo-lokalizacyjnych przechodzi w zadaszoną pochylnię 

długości 56,2m o pochyleniu podłużnym 9,9% za spocznikami w rozstawie co 8m. Jadąc dalej w 

kierunku zachodnim, od kładki odchodzić będzie łącznik doprowadzający ruch rowerowy do peronu 

kolejowego na estakadzie a sama kładka schodzić będzie do poziomu terenu gdzie nastąpi wpięcie do 

istniejącej infrastruktury. 

 Projektuje się budowę kładki stalowej o przęsłach ciągłych w postaci przestrzennej kratownicy 

z rur okrągłych z pomostem w postaci stalowej płyty ortotropowej zlokalizowanym w pasie dolnym 

kratownicy. Kładka będzie posiadała szerokość użytkową równą 4,0m (pomiędzy balustradami). Spadek 

poprzeczny nawierzchni zbieżny do osi kładki o wartości 2,5%. Profil podłużny pomostu kładki składać 

się będzie z odcinków ze spadkiem od 1,9% do 6,0% a części zadaszonej pochylni 9,9%. Kładki oparte 

będą na przyczółkach masywnych. Podpory pośrednie stanowić będą filary jednosłupowe.  

 Tunel prowadzący ruch pieszo-rowerowy pod linią kolejową LK94 w celu dostosowania do 

obowiązujących wymagań dotyczących wysokości skrajni rowerowej należy przebudować wymieniając 

nawierzchnię z kostki na podsypce piaskowej na nawierzchnię z żywic epoksydowych na podlewce 

wyrównawczej z betonu. 
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Podstawowe parametry kładki w relacji północ - południe: 

• Typ konstrukcji: kratownica stalowa 

• Układ statyczny: pięcioprzęsłowy ciągły  

• Rozpiętość przęseł: 45,15m + 35,2m + 55,0m + 46,25m + 21,35m 

• Długość całkowita: 204,15m 

• Skrajnia rowerowa: h = 2,50 m 

• Szerokość użytkowa: 4,0m 

• Szerokość całkowita: 5,09m 

• Wysokość całkowita: 3,10m 

 

Podstawowe parametry kładki w relacji wschód - zachód: 

• Typ konstrukcji: kratownica stalowa 

• Układ statyczny: czteroprzęsłowy ciągły  

• Rozpiętość przęseł: 35,2m + 67,2m + 41,2m + 61,2m 

• Długość całkowita: 206,4m 

• Skrajnia rowerowa: h = 2,50 m 

• Szerokość użytkowa: 4,0m 

• Szerokość całkowita: 5,09m 

• Wysokość całkowita: 3,10m (3,37m na długości zadaszonej pochylni) 

 

Podstawowe parametry przejścia pod linią kolejową LK94: 

• Typ konstrukcji: rama żelbetowa zamknięta 

• Długość całkowita: 43,28m 

• Skrajnia rowerowa: h = 2,20 m 

• Szerokość skrajni: 4,0m 

• Szerokość całkowita w świetle: 4,41m 

• Wysokość całkowita w świetle: zmienna w zakresie 2,05 - 2,55m 

 

6. Kładki rowerowe - koncepcja 2 

 
 Koncepcja 2 zakłada przeprowadzenie ruchu rowerowego w relacji północ – zachód kładką 

zaczynającą się na działce 446/11, podjazdem ślimakowym o promieniu łuku 20m przechodzącą poniżej 

estakady kolejowej a następnie w kierunku południowym nad aleją Powstańców Śląskich zakręcając w 

kierunku zachodnim. Następnie kładka przechodzić będzie nad pasem rozdziału  między aleją 

Powstańców Śląskich a łącznicą ul. Wielickiej, a następnie pod estakadą kolejową a jednocześnie nad 

skrzyżowaniem ulic Wielickiej i Powstańców Śląskich a następnie ze względu na konieczność 

dostosowania do uwarunkowań wysokościowo-lokalizacyjnych przechodzi w zadaszoną pochylnię 

długości 56,2m o pochyleniu podłużnym 9,9% za spocznikami w rozstawie co 8m. Jadąc dalej w 

kierunku zachodnim, od kładki odchodzić będzie łącznik doprowadzający ruch rowerowy do peronu 

kolejowego na estakadzie a sama kładka schodzić będzie do poziomu terenu gdzie nastąpi wpięcie do 

istniejącej infrastruktury. Przed skrzyżowaniem z ul Wielicką do kładki dochodzić będzie druga kładka 
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prowadząca ruch w kierunku południowym nad łącznicą ul Wielickiej i schodzi do poziomu terenu, gdzie 

następuje zakończenie kładki a ciąg rowerowy prowadzi pod estakadą drogową i włącza się do 

istniejącego przejścia podziemnego pod linią kolejową LK94.  

 Projektuje się budowę kładki stalowej o przęsłach ciągłych w postaci przestrzennej kratownicy 

z rur okrągłych z pomostem w postaci stalowej płyty ortotropowej zlokalizowanym w pasie dolnym 

kratownicy. Kładka będzie posiadała szerokość użytkową równą 4,0m (pomiędzy balustradami). Spadek 

poprzeczny nawierzchni zbieżny do osi kładki o wartości 2,5%. Profil podłużny pomostu kładki składać 

się będzie z odcinków ze spadkiem od 3,6% do 6,0% a części zadaszonej pochylni 9,9% Ze względu 

na uwarunkowania lokalizacyjno-wysokościowe kładka w relacji północ-południe będzie miała 

pochylenie podłużne o wartości 12,8% co będzie wiązało się z koniecznością uzyskania odstępstwa od 

przepisów techniczno-budowlanych. Kładki oparte będą na przyczółkach masywnych. Podpory 

pośrednie stanowić będą filary jednosłupowe.  

 Tunel prowadzący ruch pieszo-rowerowy pod linią kolejową LK94 w celu dostosowania do 

obowiązujących wymagań dotyczących wysokości skrajni rowerowej należy przebudować wymieniając 

nawierzchnię z kostki na podsypce piaskowej na nawierzchnię z żywic epoksydowych na podlewce 

wyrównawczej z betonu. 

 

Podstawowe parametry kładki w relacji północ - zachód: 

• Typ konstrukcji: kratownica stalowa 

• Układ statyczny: ośmioprzęsłowy ciągły  

• Rozpiętość przęseł: 35,2m + 67,2m + 41,2m + 25,0m + 55,0m + 56,7m + 46,25m + 

21,35m 

• Długość całkowita: 349,1m 

• Skrajnia rowerowa: h = 2,50 m 

• Szerokość użytkowa: 4,0m 

• Szerokość całkowita: 5,09m 

• Wysokość całkowita: 3,10m (3,37m na długości zadaszonej pochylni) 

 

Podstawowe parametry kładki w relacji północ - południe: 

• Typ konstrukcji: kratownica stalowa 

• Układ statyczny: jednoprzęsłowy wolnopodparty  

• Rozpiętość przęseł: 55,0m 

• Długość całkowita: 57,5m 

• Skrajnia rowerowa: h = 2,50 m 

• Szerokość użytkowa: 4,0m 

• Szerokość całkowita: 5,09m 

• Wysokość całkowita: 3,10m  

 

Podstawowe parametry przejścia pod linią kolejową LK94: 

• Typ konstrukcji: rama żelbetowa zamknięta 

• Długość całkowita: 43,28m 
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• Skrajnia rowerowa: h = 2,20 m 

• Szerokość skrajni: 4,0m 

• Szerokość całkowita w świetle: 4,41m 

• Wysokość całkowita w świetle: zmienna w zakresie 2,05 - 2,55m 

 

7. Kładki rowerowe - koncepcja 3 

 
 Koncepcja 3 zakłada przeprowadzenie ruchu rowerowego w relacji północ – południe kładką 

zaczynającą się na działce 446/11, podjazdem ślimakowym o promieniu łuku 20m przechodzącą poniżej 

estakady kolejowej a następnie nad aleją Powstańców Śląskich. Na wysokości pasa rozdziału między 

alejami Powstańców Śląskich a łącznicą od ul Wielickiej do kładki dochodzić będzie druga kładka 

prowadząca ruch w kierunku zachodnim. Następnie kładka przechodzi w kierunku południowym nad 

łącznicą ul Wielickiej i schodzi do poziomu terenu, gdzie następuje zakończenie kładki a ciąg rowerowy 

prowadzi pod estakadą drogową i włącza się do istniejącego przejścia podziemnego pod linią kolejową 

LK94. Kładka odchodząca od ciągu rowerowego relacji północ – południe w kierunku zachodnim 

przechodzić będzie nad pasem rozdziału a następnie pod estakadą kolejową a jednocześnie nad 

skrzyżowaniem ulic Wielickiej i Powstańców Śląskich. Jadąc dalej w kierunku zachodnim, kładka 

schodzić będzie do poziomu terenu gdzie nastąpi wpięcie do istniejącej infrastruktury. 

 Projektuje się budowę kładki stalowej o przęsłach ciągłych w postaci przestrzennej kratownicy 

z rur okrągłych z pomostem w postaci stalowej płyty ortotropowej zlokalizowanym w pasie dolnym 

kratownicy. Kładka będzie posiadała szerokość użytkową równą 4,0m (pomiędzy balustradami). Spadek 

poprzeczny nawierzchni zbieżny do osi kładki o wartości 2,5%. Profil podłużny pomostu kładki składać 

się będzie z odcinków ze spadkiem od 1,9% do 6,0%. Kładki oparte będą na przyczółkach masywnych. 

Podpory pośrednie stanowić będą filary jednosłupowe.  

 Tunel prowadzący ruch pieszo-rowerowy pod linią kolejową LK94 w celu dostosowania do 

obowiązujących wymagań dotyczących wysokości skrajni rowerowej należy przebudować wymieniając 

nawierzchnię z kostki na podsypce piaskowej na nawierzchnię z żywic epoksydowych na podlewce 

wyrównawczej z betonu. 

 

Podstawowe parametry kładki w relacji północ - południe: 

• Typ konstrukcji: kratownica stalowa 

• Układ statyczny: pięcioprzęsłowy ciągły  

• Rozpiętość przęseł: 45,15m + 35,2m + 55,0m + 46,25m + 21,35m 

• Długość całkowita: 204,15m 

• Skrajnia rowerowa: h = 2,50 m 

• Szerokość użytkowa: 4,0m 

• Szerokość całkowita: 5,09m 

• Wysokość całkowita: 3,10m 

 

Podstawowe parametry kładki w relacji wschód - zachód: 

• Typ konstrukcji: kratownica stalowa 
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• Układ statyczny: czteroprzęsłowy ciągły  

• Rozpiętość przęseł: 35,2m + 67,2m + 41,2m + 61,2m 

• Długość całkowita: 206,4m 

• Skrajnia rowerowa: h = 2,50 m 

• Szerokość użytkowa: 4,0m 

• Szerokość całkowita: 5,09m 

• Wysokość całkowita: 3,10m  

 

Podstawowe parametry przejścia pod linią kolejową LK94: 

• Typ konstrukcji: rama żelbetowa zamknięta 

• Długość całkowita: 43,28m 

• Skrajnia rowerowa: h = 2,20 m 

• Szerokość skrajni: 4,0m 

• Szerokość całkowita w świetle: 4,41m 

• Wysokość całkowita w świetle: zmienna w zakresie 2,05 - 2,55m 

 

 
8. Rozwiązania komunikacyjne 

 
W związku projektowanymi kładkami pełniącymi funkcję dróg dla rowerów projektuje się 

wykonanie odcinków ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w celu dowiązania 

projektowanym układem do istniejącej infrastruktury.  

W rejonie skrzyżowania ulic Wielickiej – Limanowskiego - Powstańców Śląskich, na wschodnim wlocie 

ul. Powstańców śląskich projektuje się wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od 

projektowanego obiektu / pętli do przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów przez ul. Powstańców 

Śląskich i Limanowskiego.  

Ponadto w rejonie tunelu dla pieszych i rowerów projektuje się odcinek ciągu pieszo-rowerowego 

łączącego projektowaną kładkę z ww. tunelem i istniejącymi ciągami komunikacyjnymi w rejonie 

wschodniego wylotu ul. Powstańców Śląskich.  

Projektowane   konstrukcje nawierzchni: 

 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
10 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 31,5/63 

stabilizowanego mechanicznie 
20 cm 
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Konstrukcja nawierzchni chodnika 

 

Kostka betonowa (niefazowana, szara) 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
10 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 31,5/63 

stabilizowanego mechanicznie 
20 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni opaski separacyjnej 

 

Kostka betonowa (czerwona) 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 

Ława z betonu cementowego klasy C12/15 

 
20 cm 

 

Podłoże gruntowe projektowanych nawierzchni należy dostosować do grupy nośności G1. 

Krawędzie ścieżki rowerowej, chodników i ciągów pieszo-rowerowych projektuje się ograniczyć 

obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 

 

 
9. Ogólne uwarunkowania realizacji inwestycji 

 
 Ogólne uwarunkowania realizacji inwestycji obejmują: 

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

• uzyskanie warunków technicznych przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, 

• wykonanie dokumentacji projektowej wraz z jej uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, 

• wykup nieruchomości niezbędnych pod inwestycję, 

• uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla wariantu nr 2 

• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• wykonanie robót budowlanych. 

 

 

10. Analiza ekonomiczna kładek 

 

Opisywane warianty zróżnicowane zostały pod względem przebiegu trasy rowerowej. Ze 

względu na skomplikowany charakter przedsięwzięcia i ograniczenia lokalizacyjno - wysokościowe 

projektant zdecydował się zaproponować jedynie kładki o konstrukcji kratownicowej jako jedynej 

możliwej do realizacji w kontekście przejścia kładką pod estakadą kolejową a jednocześnie nad 

skrzyżowaniem ulicy Wielickiej i alei Powstańców Śląskich. Technicznie istnieje możliwość 
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zróżnicowania konstrukcji kładek na ich długości, jednakże będzie to wpływać na pogorszenie walorów 

estetycznych nowego obiektu. 

Zaletami rozwiązania przedstawionego w koncepcji nr 1 jest bezkolizyjne połączenie wszystkich 

punktów wskazanych przez Zamawiającego, ale niestety kosztem wykonania pochylni o nachyleniu 

9,9% która jest mniej wygodna w użytkowaniu niż standardowy ciąg rowerowy o pochyleniu podłużnym 

nieprzekraczającym 6%. Wariant nr 2 również pozwala na bezkolizyjne połączenie wszystkich punktów 

ciągiem rowerowym, jednakże ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne występuje na nim odcinek 

o sporym pochyleniu przekraczającym dopuszczalne wg obowiązujących przepisów a co za tym idzie 

byłby nie tylko niewygodny w eksploatacji, ale również wymagał uzyskania odstępstwa od przepisów 

techniczno – budowlanych na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. W końcu trzeci 

wariant jest najwygodniejszy w użytkowaniu z racji że nigdzie nie jest przekroczone pochylenie podłużne 

kładki 6% ale w tym wariancie zrezygnowano z połączenia kładki z peronem na estakadzie kolejowej. 

Należy zaznaczyć, że wariant 3 byłby też najtańszy w realizacji. 

Wskaźnikowe określenie kosztów realizacji inwestycji: 

 

Koncepcja 1 

Wartość robót branży 

mostowej 

Koncepcja 2 

Wartość robót branży 

mostowej 

Koncepcja 2 

Wartość robót branży 

mostowej  

Wartość robót (netto)    35 740 000,00 zł     35 500 000,00 zł     33 080 000,00 zł  

Vat 23%      8 220 200,00 zł       8 165 000,00 zł       7 608 400,00 zł  

Wartość robót (brutto)    43 960 200,00 zł     43 665 000,00 zł     40 688 400,00 zł  

 

 
 
11. Wnioski 

 
Podsumowując, projektant rekomenduje wybór koncepcji nr 3 jako rozwiązania 

najkorzystniejszego ze względu na niższe koszty konstrukcji oraz wyższe walory użytkowe kładek. 

  


