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1.1  Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy pn.: PRZEBUDOWA 

DROGI POWIATOWEJ (UL. BRATYSŁAWSKA) POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU 

PIESZO-ROWEROWEGO, BUDOWIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, 

DWUKIERUNKOWEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO ORAZ BUDOWIE SIECI 

OŚWIETLENIA NA DZIAŁKACH NR 236/14, 689, 690 OBRĘB 0044 KROWODRZA 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA 

MIEJSKA KRAKÓW 
 
Zakres projektu obejmuje:  

 Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na przejście dla pieszych z 

dwukierunkowym przejazdem rowerowym; 

 Przebudowa istniejącego chodnika po stronie północnej na ciąg pieszo-rowerowy 

o nawierzchni z betonu asfaltowego; 

 Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla 

rowerzystów; 

 Rozbiórka i budowa azylów drogowych z elementów prefabrykowanych; 

 Likwidacja zjazdu indywidualnego; 

 Frezowanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego chodnika po stronie 

południowej, wykonanie nowej nakładki z betonu asfaltowego; 

1.2 Inwestor 

GMINA MIEJSKA KRAKÓW- 

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA   

UL. CENTRALNA 53 

31-586 KRAKÓW 

1.3 Stan istniejący 

Opis stanu istniejącego: 

 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północnej części miasta Krakowa 

w dzielnicy nr IV Prądnik Biały, obejmuje drogę powiatową (będącą w zarządzie 

Zarządu Dróg Miasta Krakowa) ulicę Bratysławską. W stanie istniejącym, w obrębie 

inwestycji brak MPZP. W chwili obecnej jest procedowany MPZP (projekt planu 

przekazany do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych) dla tego terenu pod 

nazwą „Żabiniec”. W projekcie planu, teren na planowanej mapie MPZP oznaczony jest 

jako: 

 KDZ.1 – tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi 

publiczne klasy zbiorczej; 

W stanie istniejącym droga powiatowa ul. Bratysławska w rejonie objętym 

opracowaniem jest drogą dwukierunkową, jednojezdniową o przekroju 1x2 z 



KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

2 

 

wydzielonym pasem do skrętu w prawo oraz w lewo, w kierunku parkingu sklepu 

Kaufland. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości w przedziale: 9,75 – 

13,0 m. Jezdnia jest obustronnie ograniczona krawężnikami, droga posiada obustronne 

chodniki o nawierzchni z betonu asfaltowego. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy. 

Pochylenie podłużne w kierunku zachodnim i wschodnim. Na odcinku objętym 

opracowaniem droga poprowadzona jest w planie prosto. Teren przyległy do ulicy 

zabudowany jest budynkami wielorodzinnymi i zabudową usługową (sklep Kaufland, 

stacja paliw). Projektowana przebudowa drogi nie koliduje z istniejącym zadrzewieniem. 

W stanie istniejącym w rejonie inwestycji występuje uzbrojenie terenu – infrastruktura 

podziemna oraz sieci nadziemne: sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej oraz 

ogólnospławnej, siec wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna 

doziemna niskiego oraz średniego napięcia, siec teletechniczna podziemna.  

1.4 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w mieście Kraków. 

Na działkach ewidencyjnych numer: 

236/14, 689, 690 

Obręb 0049 Krowodrza  

Jednostka ewidencyjna 126102_9 Kraków 

1.5 Stan projektowany 

 W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przebudowę drogi powiatowej, 

polegającej na przebudowie istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy 

Bratysławskiej w zjazdu do sklepu Kaufland na przejście dla pieszych z 

dwukierunkowym przejazdem dla rowerzystów. 

 Projektuje się przebudowę istniejącego chodnika zlokalizowanego po stronie 

północnej na długości 32m na ciąg pieszo-rowerowy.       

 Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,50m – szerokość użytkowa 

min. 3,0m (bez wliczania szerokości obrzeża oraz krawężnika betonowego). 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy będzie ograniczony od strony jezdni za pomocą 

krawężników betonowych 20x30cm wyniesionych +12cm. Na wysokości przejścia dla 

pieszych, projektuje się krawężnik 20x30m i przejazdu dla rowerzystów, krawężnik 

betonowy 20x30cm wtopiony +0cm. Wzdłuż betonowego krawężnika, projektuje się 

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowych kostek brukowych fazowych 

koloru szarego o gr. 8cm. Krawędź ciągu pieszo-rowerowego z drugiej strony, zostanie 

ograniczona za pomocą obrzeży betonowych. 

 Projektuje się nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego. 

Projektowane połączenie na „zero” z istniejącym chodnikiem i ciągiem pieszo-

rowerowym na początku i na końcu opracowania. Projektuje się pochylenie poprzeczne 

jednostronne 2% w kierunku jezdni ulicy.  

Po stronie południowej (od strony sklepu Kaufland), w celu dostosowania pochyleń 

istniejącej nawierzchni ze względu na zmianę wyniesienia krawężnika przy przejściu dla 

pieszych i przejeździe dla rowerzystów, projektuje się frezowanie istniejącej nawierzchni 

ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego, a następnie wykonanie nowej warstwy 

ścieralnej o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm. Projektuje się wykonanie warstwy 
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wyrównawczej w celu uzupełnienia ubytków w warstwie podbudowy. Istniejąca 

podbudowa ciągu pieszo-rowerowego pozostaje bez zmian. 

 W rejonie przejścia dla pieszych, zaprojektowano pasy medialne dla osób z 

dysfunkcją wzroku.  

 Projektuje się wykonanie przejazdu dla rowerzystów w poprzek ulicy 

Bratysławskiej. Pozwoli to rowerzystom na możliwość włączenia się na ciągi pieszo-

rowerowe zlokalizowane po obu stronach jezdni ul. Bratysławskiej.   

Odwodnienie przebudowywanego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy będzie możliwe 

poprzez wykonanie odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych. 

Zaprojektowane zostały pochylenia  podłużne zgodne z istniejącym pochyleniem 

podłużnym drogi oraz poprzeczne o wartości 2% w kierunku jezdni umożliwiające 

grawitacyjny spływ wody opadowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W związku 

z projektowaną przebudową, nie dojdzie do zalewania działek  sąsiednich. 

W związku z przebudową przejścia dla pieszych na przejście dla pieszych z przejazdem 

dla rowerzystów, konieczne będzie wykonanie dedykowanego oświetlenia ulicznego dla 

przejścia. Projektuje się dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym, wyposażone 

w sterownik lokalny zgodny z standardem obecnie stosowanym w ZDMK. Projektuje się 

umieszczenie opraw na słupach stalowych ocynkowanych na fundamentach 

prefabrykowanych.  

1.6. Parametry techniczne ciągu pieszo-rowerowego 

Konstrukcję warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, 

warunki gruntowe oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie 

mogą być użyte do ich budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą 

teorię układów warstwowych.  

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego – ( Typ „N1’) 

 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S                                                  gr. 5cm 

- Podbudowa zasadnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/31,5 mm               gr.  10cm 

- Podbudowa pomocnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/63  mm               gr.  20cm 

 

RAZEM:                              35 cm 

 

 

Konstrukcja nawierzchni trawiastej – odtworzenie po wykonaniu robót ( Typ „N2’) 

 

- Warstwa humusu, obsiew trawą                                                                           gr. 10cm 

- grunt rodzimy 

 

RAZEM:                       10 cm 
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Konstrukcja frezowanej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego – ( Typ „N3’) 

 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S                                                  gr. 5cm 

- Uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym  

   z zagęszczeniem mechanicznym                                                                                - 

- Istniejące warstwy podbudowy                                                                                   - 

 

RAZEM:                              5 cm 

 

 

 

 

 

Opracował: 

   mgr inż. Piotr Frosztęga 


