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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest: 

 wytyczne Inwestora 
 mapa do celów projektowych w skali 1:500 
 wizja i pomiary uzupełniające w terenie 
 Ustawa z dnia 12.03.1985r o drogach publicznych  z późn. zm. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pózn. zm. 

 Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa 
 załącznik nr 3 do Standardów wykonawczych jakim powinna odpowiadać 

infrastruktura rowerowa na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
 właściwe wytyczne i normy branżowe 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej przebudowy ścieżki rowerowej 
w obrębie ronda Grunwaldzkiego w ramach zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych 
w wybranych lokalizacjach na terenie miasta - Krakowa opracowanie dokumentacji 
projektowej w ramach zadania: Program Budowy Ścieżek rowerowych” w zakresie: 
opracowanie dokumentacji projektowej dla korekty geometrii drogi dla rowerów 
w obrębie ronda Grunwaldzkiego 
 
Zakres opracowania obejmuje propozycję korekty ciągów komunikacyjnych rowerowych 
i pieszych przy uwzględnieniu istniejących warunków terenowych. 

 
3. Opis stanu istniejącego 

 
Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części Krakowa, na południowy zachód od Starego 
Miasta, u zbiegu ulic Monte Cassino, Marii Konopnickiej i Józefa Dietla. Rondo Grunwaldzkie 
jest zwykłym skrzyżowaniem dróg z centralną wyspą, zwanym skrzyżowaniem 
o rozszerzonych wlotach i jedynie przypomina swoim ukształtowaniem rondo, nie obowiązuje 
na nim natomiast ruch okrężny. Przedmiotowe skrzyżowanie jest skrzyżowaniem 
dwupoziomowym. Na górnym poziomie wyznaczone są relacje skrętne oraz prowadzony jest 
ruch komunikacji tramwajowej i autobusowej. Ruch kierowany jest za pomocą sygnalizacji 
świetlnej. Dolny poziom to ciąg ul. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład II obwodnicy. 
Jezdnia ronda Grunwaldzkiego posiada nawierzchnię bitumiczną z wyznaczonymi pasami 
ruchu dla relacji skrętnych.  
Na wlotach, północnym , południowym i zachodnim wyznaczone są przejścia dla pieszych 
oraz przejazdy rowerowe. Wokół ronda zlokalizowane są ciągi piesze, ścieżki rowerowe, oraz 
ciągi pieszo rowerowe. Na południowej jezdni mostu Grunwaldzkiego w kierunku ul. Dietla 
wydzielona jest ścieżka rowerowa, oddzielona od pasa ruchu separatorami. 
Na skrzyżowaniu odbywa się ruch komunikacji zborowej oraz wyznaczone są przystanki 
autobusowe oraz tramwajowe.  
 



 

Przedmiotowe ulice posiadają sieć oświetlenia ulicznego. Odwodnienie układu drogowego 
odbywa się za pośrednictwem wpustów deszczowych, do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
W rejonie ulic biegną sieci uzbrojenia terenu zarówno podziemne jak i nadziemne tj. 
elektroenergetyczne, teletechniczne, cieplne wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne. 
 

4. Projektowane rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe 
 
Zgodnie z zamówieniem przewidziano korektę przebiegu drogi dla rowerów na wschodnich 
wlotach (od strony mostu) w celu likwidacji niebezpiecznych odgięć trasy wraz 
z poszerzeniem przejść dla pieszych i przylegającego chodnika oraz wymianę nawierzchni 
istniejącej ścieżki rowerowej przed przejazdami rowerowymi w kierunku ulicy Monte Cassino. 
Na przedmiotowym odcinku przewidziano wykonanie korekty ścieżki rowerowej. Szerokość 
ścieżki w zależności od dostępności terenu przyjęto nie mniej niż 2,20 m. Nawierzchnia 
ścieżki rowerowej wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Istniejące ciągi piesze zostaną 
przebudowane. Szerokości chodników dostosowano do dostępności terenu. Nawierzchnia 
chodników wykonana zostanie z kostki betonowej bezfazowej.  
W rejonie skrzyżowań przewidziano wykonanie korekty istniejących przejazdów rowerowych 
oraz przejść dla pieszych. 
Istniejące przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe przez ul. Marii Konopnickiej 
założono do przebudowy o szerokościach odpowiednio 6,0 m oraz 3,0 m (rozdzielone).  
Na przejazdach rowerowych przewidziano zastosowanie krawężników o odkryciu 0 cm, 
natomiast na przejściach dla pieszych wykonany zostanie obniżony krawężnik o odkryciu 2 
cm. 
Rozdzielenie ścieżki rowerowej z chodnikiem należy wykonać za pomocą dwóch rzędów 
kostki typu Holland koloru czerwonego.  
Pochylenia poprzeczne i podłużne zostały dostosowane do istniejących spadków. 
 

5. Konstrukcje nawierzchni 
 
Nawierzchnia ścieżki rowerowej 

 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowanej mechanicznie 
gr. 5cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 
0/31,5 gr. 10cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 
31,5/63 min. gr. 20cm 

 Sprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 o wtórnym module 
sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is=1,0 z równoczesnym 
zapewnieniem warunku mrozoodporności 
 

Nawierzchnia chodnika 
 Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8cm 
 Podsypka cem.-piask. gr. 4cm 
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 

0/31,5 gr. 10cm 
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 

31,5/63 gr. 20cm 
 Sprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 o wtórnym module 

sprężystości nie mniejszym niż 80MPa i stopniu zagęszczenia Is=1,0 z równoczesnym 
zapewnieniem warunku mrozoodporności 



 

 
Nawierzchnia remontowanej krawędzi jezdni wzdłuż projektowanych krawężników 

 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość średnio 4cm  
 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm 

 
Projektowane krawężniki kamienne 20/30 oraz obrzeża betonowe 8/30 należy wykonać na 
ławie betonowej C12/15 z oporem. Wzdłuż projektowanych krawężników, w miejscach gdzie 
to konieczne, należy przewidzieć wymianę ścieku przykrawężnikowego, który należy układać 
na ławie betonowej C12/15. 
 

6. Rozwiązania projektowe służące dostosowaniu infrastruktury drogowej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

 
W rejonie przejść dla pieszych, należy wykonać pasy informacyjne dla osób niewidomych 
i słabowidzących z kostki betonowej z wypustkami w kolorze kontrastowym. Kostkę należy 
układać w taki sposób, aby wskazywała kierunek przejścia dla pieszych. Szerokości pasów 
informacyjnych założono 0,80 m przy przejściach dla pieszych oraz 0,60 m przed ostatnim 
stopniem. Ponadto, przed przejściami dla pieszych oraz schodami należy zastosować pasy 
naprowadzające. 
 
 


