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1.1  Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy pn.: PRZEBUDOWA 

DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 603630K (UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK) NA 

DZIAŁKACH NR 262, 263/1, 246  OBRĘB 0049 KROWODRZA JEDNOSTKA 

EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA 

KRAKÓW 

 

w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: "DOLINA RUDAWY DLA PIESZYCH I 

ROWERZYSTÓW! NOWY ETAP” 

 
Zakres projektu obejmuje:  

 Wykonanie przejścia dla pieszych; 

 Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych; 

 Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych; 

 Rozbiórka i budowa sieci kanalizacji deszczowej; 

 Przebudowa zjazdu indywidualnego; 

 Przebudowa wjazdu/wyjazdu dla rowerzystów; 

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 północno-wschodniej części 

miasta Krakowa w dzielnicy nr VI Bronowice, obejmuje drogę gminną publiczną nr 

603630K ulicę Zakliki z Mydlnik. Teren objęty jest MPZP - UCHWAŁA NR 

LXXVI/2135/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mydlniki”. 

. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako: 

 KDL.5 – tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi 

publiczne klasy lokalnej; 

W stanie istniejącym droga gminna publiczna ul. Zakliki z Mydlnik w rejonie 

objętym opracowaniem jest drogą dwukierunkową, jednojezdniową. Posiada jezdnię o 

nawierzchni bitumicznej o szerokości w przedziale: 5,75 – 7,25 m. Jezdnia jest 

obustronnie ograniczona krawężnikami, droga posiada obustronne chodniki o 

nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy. 

Pochylenie podłużne w kierunku południowym (w stronę Młynówki Królewskiej). Na 

odcinku objętym opracowaniem droga poprowadzona jest w planie prosto. Teren 
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przyległy do ulicy zabudowany jest domami jednorodzinnymi. Istniejące działki 

prywatne, posiadają ogrodzenia, bramy i furtki wzdłuż granicy istniejącego pasa 

drogowego. 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 i naziemna.  

1.4 Lokalizacja inwestycji 

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

Na działkach ewidencyjnych numer: 

262, 263/1, 246 

Obręb 0049 Krowodrza  

Jednostka ewidencyjna 126102_9 Kraków 

1.5 Stan projektowany 

 W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przebudowę drogi gminnej 

publicznej nr 603630K, polegającej na budowie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy 

Zakliki z Mydlnik w rejonie potoku Młynówka Królewska. 

 Projektuje się przebudowę istniejącego obustronnego chodnika na długości 35,68m.       

Zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00m (bez wliczania szerokości obrzeża oraz 

krawężnika betonowego). Projektowany chodnik będzie ograniczony od strony jezdni za 

pomocą krawężników betonowych 20x30cm wyniesionych +12cm. W rejonie przejścia 

dla pieszych oraz wjazdu/wyjazdu dla rowerzystów, projektuje się krawężnik 20x30m 

wyniesiony +2cm. Na przecięciu z zjazdem indywidualnym, projektuje się krawężnik 

betonowy 20x30cm wyniesiony +4cm. Wzdłuż betonowego krawężnika, projektuje się 

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowych kostek brukowych fazowych 

koloru szarego o gr. 8cm. Krawędź chodnika z drugiej strony, zostanie ograniczona za 

pomocą obrzeży betonowych i/lub zlicowana z istniejącą podmurówką ogrodzeń posesji. 

 Projektuje się nawierzchnię chodnika z betonowych płyt chodnikowych o wym. 

50x50x8cm koloru szarego, bez fazy. Projektowane połączenie na „zero” z istniejącymi 

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

jednostronne 2% w kierunku jezdni ulicy. Projektowana nawierzchnia zjazdu 

indywidualnego z betonowej kostki brukowej typu TETKA (behaton) bezfazowa o 

grubości 8cm oraz koloru czerwonego. 

 W rejonie przejścia dla pieszych, zaprojektowano pasy medialne wraz z rowkowymi 

pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.  

 Projektuje się wykonanie wjazdu/wyjazdu dla rowerzystów z jezdni ulicy Zakliki z 

Mydlnik. Pozwoli to rowerzystom na możliwość włączenia się na ciąg wzdłuż Młynówki 

Królewskiej z ruchu ogólnego w ul. Zakliki z Mydlnik z obu kierunków. Projektuje się na 

przedmiotowym wjeździe/wyjeździe, krawężnik betonowy 15x30cm wtopiony +0cm 

względem krawędzi jezdni ulicy. Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

Wyłukowanie za pomocą łuków kołowych o promieniu R=2m.  
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Odwodnienie przebudowywanego chodnika 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. Ze względu na przebudowę chodnika, projektuje 

się zmianę lokalizacji dwóch wpustów deszczowych. Projektuje się zmianę typu wpustów 

deszczowych, z jezdniowych na jezdniowo-krawężnikowe. W związku z projektowaną 

przebudową, nie dojdzie do zalewania działek  sąsiednich. 

W związku z budową przejścia dla pieszych, 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 chodnika 

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 chodnika – ( Typ „N1’) 

 

- Betonowe płyty chodnikowe bezfazowe koloru szarego                                       gr. 8cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                    gr.   4cm 

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

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

 

RAZEM:                              42 cm 

 

 

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

 

- Warstwa humusu, obsiew trawą                                                                           gr. 10cm 

- grunt rodzimy 

 

RAZEM:                       10 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni wjazdu/wyjazdu dla rowerzystów – ( Typ „N3’) 

 

- 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 
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu – ( Typ „N4’) 

 

- Betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru szarego                                          gr. 8cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                    gr.   4cm 

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

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

 

RAZEM:                              42 cm 

 

Opracował: 

   mgr inż. Piotr Frosztęga 


