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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny dla inwestycji pn.: Koncepcja 

przebudowy układu drogowego w związku z planowaną inwestycją „Budowa hali 

magazynowo-usługowej z budynkiem socjalno-biurowym, z parkingami oraz 

infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie przy ul. Inicjatywy Lokalnej na działce 

ewidencyjnej nr 60/18, Podgórze". 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

− Dz.U.2016.0.124 tj. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami, 

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

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474), 

− Wytyczne Inwestora. 

1.3. Materiały wyjściowe 

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie: 

− Mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500,  

− Zaleceń Inwestora, 

− Uzgodnień z Inwestorem, 

− Obowiązujących norm i przepisów branżowych. 

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy 

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji oparto się o następujące dokumenty: 

− Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi 

zmianami), 

− Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz. 2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz 

z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie Dz.U.2016.0.124 tj 
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− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 

220, poz. 2181).  

2. Zakres przedmiotowej inwestycji w zakresie branży drogowej 

Wyżej wymienione zadanie budowlane polegać będzie na przebudowie dróg klasy L oraz 

budowie ronda w związku z planowaną budową hali magazynowo-usługowej przy ul. Inicjatywy 

Lokalnej w Krakowie. 

W ramach zadania przewiduje się: 

− przebudowę drogi klasy L, 

− budowę ronda, 

− budowę ciągu pieszego, 

− przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 

− budowę pobocza, 

− budowę kanału technologicznego, 

− rozwiązanie systemu odwodnienia drogowego – budowę kanalizacji deszczowej, 

− budową oświetlenia ulicznego i oświetlenia przejść dla pieszych, 

− zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projek-

towaną drogą. 

3. Opis stanu istniejącego 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w południowej części miasta Kraków,  

w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim.  

 W miejscu projektowanej inwestycji znajduje się obecnie zabudowa mieszkalna. 

 Na terenie objętym opracowaniem w stanie istniejącym nie występują urządzenia 

ochrony środowiska.  

4. Opis stanu projektowanego 

4.1. Podstawowe parametry techniczne 

 W dokumentacji przewidziano opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnie-

niem następujących parametrów i zakresu: 

 



Koncepcja przebudowy układu drogowego w związku z planowaną inwestycją  
„Budowa hali magazynowo-usługowej z budynkiem socjalno-biurowym, z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą  

w Krakowie przy ul. Inicjatywy Lokalnej na działce ewidencyjnej nr 60/18, Podgórze" 

 

5 
 

Ul. Smoleńskiego (wlot północny ronda) i ul. Inicjatywy Lokalnej 

− Kategoria obiektu: XXV, 

− Kategoria drogi: droga gminna, 

− Klasa drogi: lokalna – L, 

− Projektowane obciążenie nawierzchni: kategoria ruchu KR3, 

− Szerokość drogi w liniach rozgraniczających: z dostosowaniem do korpusu drogi - zgod-

nie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 

2016r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

 i ich usytuowanie, 

− Prędkość projektowa: 40 km/godz., 

− Szerokość jezdni: 5,50 m z normatywnymi poszerzeniami jezdni,  

− Szerokość ciągu pieszego: 2,00 m, 

− Szerokość pobocza: 0,75 m, 

− Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: daszkowe 2,00%,  

− Pochylenie poprzeczne jezdni na łuku kołowym: jednostronne max. 5,00%. 

Ul. Smoleńskiego (wlot południowy ronda) 

− Kategoria obiektu: XXV, 

− Kategoria drogi: droga gminna, 

− Klasa drogi: lokalna – L, 

− Projektowane obciążenie nawierzchni: kategoria ruchu KR3, 

− Szerokość drogi w liniach rozgraniczających: z dostosowaniem do korpusu drogi - zgod-

nie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 

2016r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

 i ich usytuowanie, 

− Prędkość projektowa: 40 km/godz., 

− Szerokość jezdni: 6,00 m,  

− Szerokość ciągu pieszego: 2,00 m, 

− Szerokość pasa zieleni: 2,00 m, 

− Szerokość pobocza: 0,75 m, 

− Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: daszkowe 2,00%. 

Ul. Poronińska 

− Kategoria obiektu: XXV, 

− Kategoria drogi: droga gminna, 

− Klasa drogi: lokalna – L, 

− Projektowane obciążenie nawierzchni: kategoria ruchu KR3, 
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− Szerokość drogi w liniach rozgraniczających: z dostosowaniem do korpusu drogi - zgod-

nie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 

2016r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

 i ich usytuowanie, 

− Prędkość projektowa: 40 km/godz., 

− Szerokość jezdni: 6,50 m,  

− Szerokość ciągu pieszego: 2,00 m, 

− Szerokość pasa zieleni: 1,50 – 2,00 m, 

− Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: daszkowe 2,00%. 

Rondo na skrzyżowaniu ul. Smoleńskiego i ul. Poronińskiej: 

− Kategoria drogi: droga gminna, 

− Klasa drogi: lokalna – L, 

− Projektowane obciążenie nawierzchni: kategoria ruchu KR3, 

− Prędkość projektowa: 40 km/godz., 

− Średnica wyspy środkowej: 18,00 m, 

− Średnica zewnętrzna ronda: 32,00 m, 

− Szerokość jezdni: 5,00 m, 

− Pochylenie jezdni ronda: jednostronne 2,00 %, 

− Szerokość pierścienia: 2,00 m,  

− Pochylenie pierścienia: 4,00 %, 

− Szerokość chodnika: 2,00 m obustronnie z kostki betonowej, 

− Szerokość pasa zieleni: 1,50 – 2,00 m. 

4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi 

4.2.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach wymiany nawierzchni bitumicznej 

− Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm   

− Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – gr. 5 cm 

− Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P – zmienna (średnio gr. 10 cm), 

∑19 cm  

4.2.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach poszerzenia 

− Warstwa ścieralna z AC 11S – gr. 4 cm 

− Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – gr. 8 cm 

− Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P – gr. 10 cm 

− podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – gr. 15 cm 
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− warstwa mrozoodporna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o 

CBR>35% - gr. 20 cm 

∑57 cm  

4.2.3. Konstrukcja ciągu pieszego 

− warstwa ścieralna z kostki brukowej bezfazowej betonowej – gr. 8 cm 

− podsypka piaskowa – gr. 3 cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie) – gr. 20 cm 

∑31 cm 

 

4.2.4. Konstrukcja nawierzchni wyniesionego przejścia dla pieszych/skrzyżowania 

− warstwa ścieralna z kostki brukowej bezfazowej betonowej – gr. 8 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 

gr. 20 cm 

∑33 cm 

 

4.2.5. Konstrukcja pierścienia ronda 

− warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 barwionego w masie na kolor 

czerwony – gr. 23 cm 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spowiem hydraulicznym C5/6 – 

gr. 20 cm 

− warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – gr. 15 cm 

∑58 cm 

4.3. Ukształtowanie sytuacyjne i wysokościowe 

 Przebieg drogi gminnej w planie został dopasowany do istniejącego ukształtowania te-

renu. Geometria została opracowana na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej.  

 Rozwiązanie projektowe przewiduje poprowadzenie drogi po śladzie istniejącego 

ukształtowania terenu. Spadki niwelety mieszczą się w przedziale 0.31 – 4.58%.  
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Przebieg wysokościowy projektowanej drogi wynika bezpośrednio ze stanu istnieją-

cego oraz konieczności takiego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni, by spełniała ona wy-

mogi nośności, mrozoodporności i prawidłowego odwodnienia. Rzędne projektowanej drogi 

wahają się w przedziale 222.55 – 227.32 m n.p.m. 

4.4. Jezdnia 

Przebudowywane drogi będą miały długość: ul. Smoleńskiego ok. 400 m  (km 0+000.00 

– 0+338.22 i km 0+000.00 – 0+065.91), ul. Poronińska ok. 265 m (km 0+000.00 – 0+264.06), 

ul. Inicjatywy Lokalnej ok. 235 m (km 0+000.00 – 0+233.42). Zaprojektowano je jako drogi 

jednojezdniowe, jednopasowe o przekroju ulicznym i półulicznym. Szerokość jezdni ul. Smo-

leńskiego (wlot północny) i ul. Inicjatywy Lokalnej wynosić będzie 5,50 m (2 pasy ruchu po 

2,75 m każdy), ul. Smoleńskiego (wlot południowy) 6,00 m (2 pasy ruchu po 3,00 m każdy), a 

ul. Poronińskiej 6,50 m (2 pasy ruchu po 3,25 m każdy). Przekrój poprzeczny jezdni zaprojek-

towano jako daszkowy ze spadkami 2% na zewnątrz korony ulicy.  

Na drodze gminnej rozwiązanie projektowe zakłada wykonanie obustronnego krawęż-

nika betonowego 20x30cm. Wyniesienie projektowanych krawężników 20x30 ponad krawędź 

jedni wynosi 12 cm, za wyjątkiem przejść dla pieszych, gdzie zastosowano krawężniki obni-

żone – wyniesione na 2 cm oraz zjazdów indywidualnych po stronie chodnika, gdzie zastoso-

wano krawężniki obniżone – wyniesione na 4 cm.  

Zaprojektowano przejście dla pieszych na ul. Smoleńskiego, skrzyżowania ul. Smoleń-

skiego z ul. Starowiejską i ul. Inicjatywy Lokalnej oraz zjazdy do inwestycji i do siedziby Rady 

Dzielnicy X Swoszowice wyniesione na wysokość +10 cm w stosunku do poziomu jezdni bitu-

micznej (zmiana wyniesienia na długości 1,5 m). 

4.5. Ciąg pieszy 

 Projekt zakłada wykonanie wzdłuż drogi gminnej ciągu pieszego o szerokości 1,50 m - 

2,00 m o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej o grubości 8 cm. Ścieżka zostanie ograni-

czona obrzeżami betonowymi 8x30cm, posadowionymi na ławie betonowej z betonu C16/20. 

Chodnik na ul. Poronińskiej i częściowo na ul. Smoleńskiego zostanie oddzielony od jezdni 

pasem zieleni o szerokości 1,50 m – 2,00 m. 

 W związku z przewidzianymi przejściami dla pieszych zastosowano pasy medialne  

z pasami naprowadzającymi wyposażonymi w rowki prowadzące dla osób z dysfunkcją 

wzroku.  
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4.6. Rondo 

 W ramach projektu zaprojektowano rondo łączące przebudowywaną ul. Smoleńskiego 

z ul. Poronińską o średnicy wyspy środkowej 18,00 m oraz średnicy zewnętrznej ronda 32,00 

m. Jego szczegółowe parametry techniczne przedstawiono w punkcie 4.1. Wokół ronda za-

projektowano ciągi piesze oraz przejścia dla pieszych. Ciąg pieszy ograniczono obrzeżem be-

tonowym 8/30.  

4.7. Odwodnienie 

Odwodnienie dróg zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni oraz projektowaną sieć kanalizacji 

deszczowej. Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana będzie wzdłuż krawędzi jezdni 

poprzez ściek z kostki betonowej do wpustów deszczowych, a dalej przykanalikami do 

kolektora głównego kanalizacji deszczowej, a następnie odprowadzona częściowo do 

istniejącej kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Poronińskiej, a częściowo do cieku w km 

0+228.00. 

Z uwagi na uwarunkowania terenowe, projektowane elementy dróg oraz zastosowanie 

krawężników wzdłuż drogi preferuje się wybór takiej formy odprowadzania wód deszczowych. 

 

 

           Sporządził: 

 

 

mgr inż. Jerzy Bajer 
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OPRACOWANIE TECHNICZNE - RYSUNKI 

Projekt Lp. Nazwa rysunku Nr rys. 

Projekt  

koncepcyjny 

1 Orientacja 1 

2 
Plan sytuacyjny  

1:500 
2.1 - 2.3 

3 
Profil podłużny 

1:50/500 
3.1 - 3.2 

4 
Przekroje typowe  

1:50 
4.1 – 4.2 

 


