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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji przebudowy ul. Rzepakowej wraz 

z korektą skrzyżowania z ul. Karasiówka. 

  

2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w Krakowie – ul. Rzepakowa.  

 

3. INWESTOR 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

  

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA  

- wizja lokalna w terenie, 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

 usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.), 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

5.1. Zlecenie Inwestora 

5.2. Wizja w terenie 

 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w obrębie obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Huta Przyszłości – Przylasek 

Rusiecki. Zgodnie z planem miejscowym ul. Rzepakowa wyznaczona jest w korytarzu 

komunikacyjnym KDL.1 a ul. Karasiówka KDD.14. Ulica Rzepakowa na odcinku 

objętym opracowaniem posiada jezdnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 

jezdni ok. 5,7m-6,5m. Ulica Karasiówka na odcinku objętym opracowaniem posiada 

jezdnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości jezdni ok. 4,5m. W rejonie 

zadania nie występują ciągi piesze. W ciągu ul. Rzepakowej w rejonie ul. Karasiówka 

zlokalizowany jest w kierunku południowym przystanek autobusowy obsługujący linię 

nr 141. Na zakresie objętym zadaniem nie występuje kanalizacja deszczowa. 

Odwodnienie w stanie istniejącym odbywa się powierzchniowo poprzez spadki 

podłużne i porzeczne na przyległy teren. W rejonie zadania przebiega kanalizacja 
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sanitarna, wodociąg, gazociąg, kable elektroenergetyczne, napowietrzna sieć 

elektroenergetyczna, kanalizacja teletechniczna, napowietrzna sieć teletechniczna, 

oświetlenie uliczne na napowietrznej sieci elektroenergetycznej. 

 

7. STAN PROJEKTOWANY 

7.1. SYTUACJA 

Zgodnie ze zleceniem Inwestora opracowanie obejmuje wykonanie koncepcji 

przebudowy ul. Rzepakowej wraz z korektą skrzyżowania z ul. Karasiówka. W ramach 

opracowania zaprojektowano przebudowę ulicy Rzepakowej, dla której założono 

szerokość jezdni 6,5m wraz z poszerzeniami na łukach. Ponadto założono jednostronny 

chodnik o szerokości 2,0m zlokalizowany po stronie istniejących budynków 

mieszkalnych.  Ze względu na planowany po stronie kąpieliska ciąg pieszo-rowerowy 

wg odrębnego opracowania nie zakładano chodnika po przeciwnej stronie ulicy. Dla 

ulicy Karasiówka założono szerokość jezdni 5,0m. W ramach zadania zaprojektowano 

układ drogowy w nawiązaniu do przebiegu linii miejscowego planu zagospodarowania. 

Ponadto zaprojektowano przystanki autobusowe oraz perony przystankowe z wiatami. 

Załamania poziome na ul. Rzepakowej wyokrąglono promieniami R=80m, R=100m, 

R=250m. Załamania poziome przy wlocie ul. Karasiówka wyokrąglono łukami o 

promieniach R=6,0m oraz R=8,0m. Na wybranych łukach wprowadzono odpowiednie 

poszerzenia. Na jezdni ul. Rzepakowej założono poprzeczny spadek daszkowy. W 

ramach zadania zaprojektowano do istniejącej zabudowy zjazdy z kostki brukowej 

betonowej. Projektowane jezdnie obramowano krawężnikiem betonowym 20/30 na 

ławie betonowej C16/20 a chodniki obramowano obrzeżem betonowym 8/30 na ławie 

betonowej C16/20. Ponadto w wariancie I założono przebudowę kolidującego 

ogrodzenia kapliczki. W opracowaniu uwzględniono umocnienie skarpy w rejonie 

przejazdu kolejowego. Na etapie projektu budowlanego należy zweryfikować przyjęte 

rozwiązania. W opracowaniu uwzględniono wariantowe rozwiązanie koncepcji dla 

wariantu II w formie wyniesionego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w rejonie 

Hm 3+00,00 pełniącego jednocześnie element uspokojenia ruchu. Dla wariantu III 

założono wyniesione skrzyżowanie z ul. Karasiówka oraz lokalizację peronów 

przystankowych w rejonie istniejących przystanków autobusowych. W związku z 

powyższym z jednoczesnym uwzględnieniem elementu uspokojenia ruchu proponuje 

się do dalszej realizacji wariant z wyniesionym skrzyżowaniem. 

 

 


