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Opis do projektu: 

"Rozbudowa i budowa odcinka ul.Medycznej 

wraz z rozbudową ul.Obronnej w Krakowie" 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

  

 Projekt "Rozbudowa i budowa odcinka ul.Medycznej wraz z rozbudową 

ul.Obronnej w Krakowie" został opracowana na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

Collegium Medicum w oparciu o umowę z Zarządem Dróg Miasta Krakowa nr 

469/ZDMK/2021 z dnia 4 maja 2021r. 

 Opracowanie obejmuje rozbudowę ul. Medycznej w istniejącym przebiegu oraz 

budowę nowego odcinka ul.Medycznej wraz z rozbudową ul.Obronnej i włączeniem do 

niej budowanego odcinka ul.Medycznej. 

 W zakresie całego zadania projektu znajduje się rozbudowa i budowa odcinka 

ul.Medycznej wraz z rozbudową ul.bronnej obejmująca infrastrukturę drogową wraz z 

miejscami postojowymi, zjazdami chodnikami, ciągami pieszo-rowerowym oraz 

infrastruktura techniczną. 

  

2. Dane wyjściowe 

 

 Opinia pozytywna dla układu drogowego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i 

Transportu w Krakowie, znak: IW.460.3.904.2018 z dnia 26.10.2018r.; 

 Koncepcja zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego: „Budowa 

budynku dydaktyczno-laboratoryjnego (Budynek A) Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Heinle, Wischer und Partner Architekci sp. z o.o., 

luty 2022; 

 Projektowane zagospodarowanie; 

 Podkład sytuacyjno-wysokościowy (mapa do celów projektowych); 

 Wizja w terenie; 

 Dokumentacja fotograficzna. 
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3. Stan istniejący 

 

Przedmiotowy teren znajduje się w południowo-wschodniej części miasta 

Krakowa, w stosunkowo niewielkiej odległości od wylotu z Krakowa w kierunku Wieliczki 

oraz węzła autostradowego Kraków-Wieliczka, w dzielnicy Bieżanów - Prokocim. Teren 

znajduje się przy ulicy Kostaneckiego i Medycznej, w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala 

dziecięcego w Prokocimiu i ulicy Jakubowskiego (po wschodniej stronie), i dwóch 

pawilonów handlowych KAUFLAND i OBI (po stronie północnej). Zakres opracowania 

obejmuje ulicę Medyczną i istniejące obiekty i tereny Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

Collegium Medicum w Krakowie. Od południa i wschodu przedmiotowy teren sąsiaduje 

z Fortem 50 Prokocim oraz z ulicą Kostaneckiego. 

Ulica Kostaneckiego posiadają jedną jezdnię i 2-3 pasy ruchu, obustronne 

chodniki oraz miejsca postojowe. Ulica Jakubowskiego posiada jedną jezdnię 

o szerokości około 7m. Ulica posiada dwa pasy ruchu. Ulica Medyczna posiada jedną 

jezdnię o szerokości około 6.0m oraz chodnik o szerokości około 2.0m po południowej 

stronie oddzielony od jezdni zieleńcem. Ulica Medyczna posiada częściowo 

nawierzchnię asfaltową a częściowo na końcowym odcinku z płyt betonowych. Teren po 

północnej stronie ulicy Medycznej pokryty jest gęstą zielenią wysoką i w dużej części 

drzewami. 

Wzdłuż ulic są zlokalizowane chodniki o zmiennej szerokości. 

Wzdłuż ulic usytuowano oświetlenie uliczne. 

W obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie podziemne - przebiegają sieci – 

telekomunikacyjna, energetyczne, wodociągowa, CO i kanalizacji.  
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4. Stan projektowany 

 

SYTUACJA 

 

 Zaprojektowano rozbudowę ulicy Medycznej częściowo po śladzie ulicy 

istniejącej, a następnie w rejonie planowanego nowego budynku dydaktycznego UJ CM 

zaprojektowano budowę odcinka ulicy Medycznej po północnej stronie planowanego 

budynku UJ CM, blisko północnej granicy terenów UJ CM do połączenia z ulicą 

Obronną. Zakres rozbudowy ul. Obronnej będzie obejmował połączenie z ul.Medyczną 

jak i wykształcenie placów do zawracania pojazdów na obu krańcach ulicy z uwagi na 

nieprzelotowy, w chwili obecnej, fragment ulicy. Ulica Medyczna będzie włączona do 

ulicy Kostaneckiego w miejscu istniejącego włączenia. Projektowana ulica będzie 

posiadał jezdnie o szerokości 5,50m (z wymaganymi poszerzeniami na łukach) i chodnik 

o szerokości 2,20 ÷ 3,20m biegnący przy jezdni po jej południowej stronie. W celu 

zapewnienia połączenia rowerowego projektowanych budynków UJ CM przy 

południowej krawędzi jezdni zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,20m wraz z 

bezpiecznikiem szer. 0,50m od projektowanych miejsc postojowych.  

 Załomy trasy wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=30m ÷ R=200m. Na 

odcinku, gdzie ulica Medyczna biegnie po śladzie ulicy istniejącej, po obu stronach ulicy 

Medycznej zaprojektowano zatoki postojowe z równoległymi miejscami postojowymi o 

szerokości 2,50m. Zatoka postojowa została także zaprojektowana na dalszym, nowo 

projektowanym odcinku drogi wewnętrznej po jej południowej stronie w niewielkiej 

odległości od projektowanego budynku UJ CM. 

 

 

ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

 

 Projektowana rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego została dowiązana 

wysokościowo do przebiegu istniejącej, oddanej niedawno do użytku ulicy 

Kostaneckiego, terenu istniejącego oraz do istniejącego i projektowanego 

zagospodarowania terenu przy w/w ulicy, w tym obiektów UJ CM. 

Na zakresach koncepcja została dowiązana do stanu istniejącego.  
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Projektowana jezdnia oraz chodniki będą miały spadki poprzeczne o wartości 2%. 

Połączenia z istniejącymi ciągami pieszymi będą dowiązane do istniejących rzędnych 

wysokościowych. 

 

ODWODNIENIE 

 

 Odwodnienie rozbudowywanego układu komunikacyjnego będzie funkcjonować 

w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji deszczowej i odbywać się 

powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych i odprowadzenie 

wód opadowych poprzez projektowane studzienki wodościekowe do istniejącej 

i projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 

Układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno być poprzedzone 

sprawdzeniem nośności podłoża. 

 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

1. Projektowana nawierzchnia jezdni (KR3, G4): 

- warstwa ścieralna AC 11 S - zgodnie z WT2      - 4cm 

- warstwa ścieralna AC 16 W - zgodnie z WT2      - 5cm 

- warstwa ścieralna AC 22 P - zgodnie z WT2      - 7cm 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 20cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym      - 15cm 

-  podbudowa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego 

o CBR ≥ 35%          - 20cm 

-  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem           - 25cm 

            Razem - 96cm 
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2. Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych: 

- kostka betonowa wibroprasowana       - 8cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3       - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/ 3 -  

kruszywo łamane naturalne 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie  - 25cm 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>=60% -  

kruszywo łamane naturalne 31.5mm/63mm stabilizowane mechanicznie  - 35cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

niewysadzinowego o CBR>=20%       - 25cm 

-  geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w każdym kierunku min 80kN/m 

            Razem - 96cm 

 

3. Projektowana nawierzchnia chodników: 

- kostka betonowa wibroprasowana niefazowana     - 8cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3       - 3cm 

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. Mechanicznie   - 3cm 

               Razem - 41cm 

 

4. Projektowana nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: 

- warstwa ścieralna z AC 11S zgodnie z WT-2      - 8cm 

- warstwa wiążąca z AC 16W- zgodnie z WT-2      - 5cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stablilizowanego mechanicznie - 30cm 

               Razem - 39cm 

 

 

Jezdnia zostanie obramowana krawężnikami kamiennymi 20/30cm ułożonymi na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4cm i wspólnej ze ściekiem ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm z dwóch rzędów kostki betonowej 20x10x8cm. 

Chodniki zostaną obramowane obrzeżem betonowym wibroprasowanym 8x30cm 

ułożonym na lawie z chudego betonu C12/15 gr. 10cm, z oporem obustronnym 

i z betonowaniem połączeń obrzeży. 
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Grunty pochodzące z wykopów nie nadające się do wbudowania w nasyp należy  

odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko śmieci w celu jego 

przewarstwienia. 

Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża 

gruntowego powinna wynosić 2,2. 

 

 

5. Uwagi końcowe 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami BHP. 

 Określono, że warunki posadowienia obiektu mają być zgodne  

z rozporządzeniem  Dz. U. 2012 nr 0 pozycja 463  i ustalono je w pierwszej 

kategorii geotechnicznej 

 Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie  

z Rozporządzeniem  Ministra Transportu  i Gospodarki   Morskiej 

z 2 marca 1999 r  przyjęto skrajnię drogi 4.6m liczoną od poziomu nawierzchni. 

 W trakcie budowy roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb technicznych 

posiadających uprawnienia w przedmiotowych zakresach.  

 Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem realizować zachowując 

normatywne odległości.  

 Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami i uwzględnić je 

podczas realizacji.  


