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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt sporządzono na podstawie: 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

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

usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z późn. zmianami), 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 z poźn. zm.), 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1376 z późn. 

zmianami), 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), 

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

[6] Norma PN-84-S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego, 

[7] PN-S-02205: 1998. Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania, 

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 

zarządzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r., 

[9] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, 

[10] Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500, 

[11] Uzgodnienia z Inwestorem 
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2. INWESTOR 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

LMS DEVELOPMENTS sp. z o.o. 

al. Krakowska nr 271 

02-133 Warszawa 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie koncepcji obsługi komunikacyjnej inwestycji 

pn.: „Budynek usługowy z przestrzeniami użytkowymi do wynajęcia typu komórka na działce 

nr 8/1 i 8/2 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie”. 

4. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje: 

• korektę wlotu łącznika pomiędzy ul. Dobrego Pasterza a al. Gen. Tadeusza Bora – Ko-

morowskiego, 

• korektę oznakowania poziomego na wysokości projektowanego zjazdu na teren inwe-

stycji, 

• wykonanie ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego biegnącej od skrzyżowania 

w/w łącznika z al. Bora – Komorowskiego do skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza 

z ul. Jurczaka oraz ul. Bohomolca.  

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Projektowana inwestycja położona jest w północnej części miasta Kraków (Dzielnica XV Mi-

strzejowice), województwo małopolskie.  

Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Gen. Bora – Komorowskiego – rejon koncentracji usług. Po północnej stronie zlokalizowano także 

MPZP Mistrzejowice – Południe oraz MPZP Prądnik Czerwony – Wschód.  

W stanie istniejącym ul. Dobrego Pasterza stanowi drogę jednojezdniową, dwupasową o na-

wierzchni bitumicznej. W istniejącej jezdni o szerokości zmiennej wydzielono po jednym pasie ru-

chu dla każdego z kierunków, pozostałą (środkową) część jezdni wyłączono z użytku za pomocą 

oznakowania poziomego. Po północnej stronie jezdni zlokalizowano chodnik oraz ścieżkę rowero-

wą, a po południowej – chodnik.  Zgodnie z MPZP ul. Dobrego Pasterza zlokalizowana jest na tere-

nach przeznaczonych pod drogi klasy Z (KDZ.1) oraz drogi klasy GP (KDGP.1).  
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Aleja Generała Tadeusza Bora – Komorowskiego posiada dwie jezdnie o trzech pasach ruchu. 

Posiada nawierzchnię bitumiczną. Jezdnie oddzielone są od siebie zieleńcem. Zgodnie z MPZP 

al. Bora – Komorowskiego zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych pod drogi klasy GP 

(KDGP.1).  

W/w ulice połączone są jednokierunkowym łącznikiem umożliwiającym zjazd z ul. Dobrego Pa-

sterza na aleję. Łącznik posiada jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu. Wzdłuż łącznika zlokalizowa-

no jednostronnie chodnik. Łącznik biegnie po terenach oznaczonych jako KDGP.1. W stanie istnie-

jącym łącznik umożliwia jedynie skręt w lewo (w stronę skrzyżowania al. Bora – Komorowskiego 

z ul. Wiślicką i ul. Stella – Sawickiego).  

Ulice są oświetlone.  

Tereny pod inwestycję niedrogową stanowią niezagospodarowane tereny zielone, porośnięte 

roślinnością.  

W obszarze terenu objętego niniejszym opracowaniem występują: 

• doziemne kable elektroenergetyczne, 

• doziemne kable teletechniczne, 

• sieć kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej. 

6. STAN PROJEKTOWANY 

Projekt obejmuje przedstawienie koncepcji obsługi komunikacyjnej dla inwestycji pn.: "Budy-

nek usługowy z przestrzeniami użytkowymi do wynajęcia typu komórka na działce nr 8/1 i 8/2 

obr. 6 Nowa Huta przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie".  

Zadanie obejmuje przebudowę wlotu łącznika na skrzyżowanie z al. Bora – Komorowskiego. 

W ramach przebudowy przyjęto skorygowanie istniejącego łuku umożliwiające skręt w prawo 

(tj. w kierunku centrum miasta). Przyjęto łuk o promieniu R=10 m. Zastosowany łuk umożliwia 

przejazd pojazdu miarodajnego, tj. ciągnika siodłowego z naczepą (przejezdność przedstawiono na 

planszach D-3.1 – D-3.2). W ramach przebudowy przyjęto także oddzielenie ruchu rowerowego od 

ruchu pieszego na wysokości wlotu oraz wprowadzenie przejazdu dla rowerzystów obok przejścia 

dla pieszych. Dla ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika przyjęto szerokość 3,00 m, a dla ścieżki 

rowerowej – 2,50 oraz 3,00 m. Chodnik oraz CPR oddalono od nawierzchni jezdni o odległość 

5,00 m. Z uwagi na wprowadzone zmiany skorygowano lokalizację sygnalizatora ogólnego oraz za-

proponowano zastąpienie sygnalizatorów dla pieszych na sygnalizatory dla pieszych i rowerzystów.  

W ramach inwestycji przyjęto także wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu pozio-

mym na wysokości projektowanego zjazdu. Zmiany te umożliwią obsługiwanie wszystkich relacji 
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na zjeździe na teren inwestycji (zjazd objęty jest odrębnym opracowaniem). Zaprojektowano likwi-

dację części powierzchni wyłączonej z użytku, dzięki czemu utworzona zostanie kieszeń umożliwia-

jąca wjazd oraz wyjazd na teren inwestycji niedrogowej. W rejonie zjazdu występuje także istnieją-

ce przejście dla pieszych. Przejście to zostanie przesunięte tak, aby projektowany obok przejazd 

dla rowerów został dowiązany do istniejącej ścieżki rowerowej.  

Niniejsze opracowanie obejmuje także koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej oraz ciągu pie-

szo-rowerowego po południowej stronie inwestycji.  Na początkowym odcinku, na wysokości 

skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza z ul. Jurczaka przyjęto ciąg pieszo-rowerowy o zmiennej szero-

kości w zakresie 3,00 – 4,55 m. Przyjęte rozwiązanie dowiązano do granic terenów przeznaczonych 

pod korytarz drogowy. W miejscu istniejących przejść dla pieszych przyjęto wykonanie przejazdów 

dla rowerów. Z uwagi na zmianę lokalizacji linii zatrzymań przyjęto przeniesienie sygnalizatorów 

ogólnych na wlocie ul. Dobrego Pasterza oraz wlocie ul. Jurczaka. Przyjęto także zastąpienie sygna-

lizatorów dla pieszych sygnalizatorami dla pieszych i rowerzystów. Na pozostałym odcinku przyjęto 

wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,50 m za istniejącym chodnikiem. Ścieżka zostanie od-

dzielona od chodnika rzędem z dwóch kostek betonowych.  

Projektowane rozwiązania przedstawiono na rysunkach D-2 Plan sytuacyjny.  

6.1. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowany układ drogowy zostanie dowiązany wysokościowo do istniejącego zagospodaro-

wania terenu.  Szczegóły dotyczące wartości przyjętych spadków zostaną przedstawione w projek-

cie budowlanym.   

Krawężniki zastosowane w projekcie zostaną wbudowane na wysokość 0 - 12 cm. 

Obrzeża przyjęte w projekcie zostaną wbudowane na wysokość 0 – 5 cm.  

Na przejazdach rowerowych nie przewiduje się stosowania krawężników na połączeniu na-

wierzchni jezdni z nawierzchnią ścieżki rowerowej / ciągu pieszo – rowerowego.  

6.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

W ramach zadania przyjęto następujące nawierzchnie: 

- nawierzchnia jezdni na wlocie łącznika – nawierzchnia bitumiczna, 

- nawierzchnia proj. ciągu pieszo – rowerowego oraz ścieżki rowerowej – beton asfaltowy, 

- nawierzchnia bezpiecznika – betonowe płyty chodnikowe 50x50x7 cm, 

- nawierzchnia chodnika – bezfazowa betonowa kostka brukowa, bezfazowe płyty chodnikowe 

50x50x7 cm,  

- nawierzchnia projektowanego zjazdu publicznego – betonowa kostka brukowa.  
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Szczegóły dotyczące przyjętych konstrukcji nawierzchni zostaną przedstawione w projekcie 

budowlanym. Konstrukcje zostaną przyjęte w oparciu o opinię geotechniczną, w analogii do Kata-

logu [8].  

6.3. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 

W projekcie uwzględniono: 

•  „K1” – krawężnik kamienny 20x30x100 posadowiony na ławie betonowej z oporem 

wykonanej z betonu klasy C12/15, krawężnik ułożony zostanie na warstwie podsypki 

cementowo - piaskowej 1:4,  

• „K2” – krawężnik betonowy 15x30x100 posadowiony na ławie betonowej z oporem 

wykonanej z betonu klasy C12/15, krawężnik ułożony zostanie na warstwie podsypki 

cementowo – piaskowej 1:4, 

• „O1” - obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu 

klasy C12/15, obrzeże ułożone zostanie na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 

1:4, 

• „S1” – rozdzielenie nawierzchni za pomocą dwóch rzędów betonowej kostki brukowej 

posadowionych na ławie z betonu klasy C12/15, kostka ułożona zostanie na warstwie 

podsypki cementowo - piaskowej 1:4, 

• „S2” – ściek korytkowy utworzony z prefabrykowanych elementów typu „mulda” 

o wymiarach 60x15x50 cm posadowiony na ławie betonowej, ściek ułożony zostanie na 

warstwie podsypki cementowo – piaskowej 1:4.  

6.4. ODWODNIENIE 

Projektowana przebudowa wlotu łącznika na skrzyżowanie oraz budowa ciągu pieszo – rowe-

rowego/ ścieżki rowerowej nie spowodują zmian w dotychczasowym sposobie odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych. Wody z terenów inwestycji niedrogowej zostaną zagospodarowa-

ne w obrębie działek należących do Inwestora.  

6.5. OŚWIETLENIE 

W ramach inwestycji zaprojektowano przełożenie istniejących słupów oświetlenia ulicznego 

będących w kolizji z projektowanymi elementami. W projekcie przyjęto przestawienie 12 słupów 

oświetlenia ulicznego.   
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7. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu nasypów oraz wykopów pod projektowane ele-

menty. Niezagospodarowane masy ziemne, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 roku 

(Dz. U. 2021 poz. 779 z późniejszymi zmianami), należy odwieźć na miejsce wskazane przez 

Inwestora i zutylizować. 
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