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1.1  Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy przebudowy ul. 

Narciarskiej w ramach zadania pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ UL. 
NARCIARSKIEJ NA DZIAŁKACH NR 295/4, 299/1, 313/2, 372/11, 372/12, 372/14, 372/15, 
408/1, 409, 410  OBRĘB 0049 NOWA HUTA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9 W 
MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA KRAKÓW 

 
Zakres projektu obejmuje:  

 Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Narciarska; 

 Przebudowa skrzyżowań z ul. Gałczyńskiego i ul. Ławnicza; 

 Budowa kanału technologicznego; 

 Budowa sieci oświetlenia ulicznego; 

 Przebudowa i/lub rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej; 

 Budowa przejść dla pieszych; 

 Budowa zatoki postojowej; 

 Budowa miejsc postojowych prostopadłych do jezdni; 

1.2 Inwestor 

GMINA MIEJSKA KRAKÓW- 

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA   

UL. CENTRALNA 53 

31-586 KRAKÓW 

1.3 Stan istniejący 

Opis stanu istniejącego: 

 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w środkowo-wschodniej części 

miasta Krakowa w dzielnicy nr XIV Czyżyny, obejmuje drogę gminną publiczną ul. 

Narciarską. Teren objęty jest MPZP - UCHWAŁA NR LXXI/1032/13 RADY MIASTA 

KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Czyżyny”. 

. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako: 

 KDD.12 – tereny ulic dojazdowych (klasy D); 

 KDD.13 – tereny ulic dojazdowych (klasy D); 

 KDD.14 – tereny ulic dojazdowych (klasy D); 

 KDD.17 – tereny ulic dojazdowych (klasy D); 

 

W stanie istniejącym ul. Narciarska przebiega od ul. Gałczyńskiego w kierunku 

zachodnim do istniejącej bramy wjazdowej na teren MPO, oraz w kierunku północnym.  

Ulica Narciarska, w rejonie objętym opracowaniem jest drogą dwukierunkową, 

jednojezdniową. Posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokości 5,10-
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7,30m. Na odcinku objętym opracowaniem, nawierzchnia jezdni ograniczona jest 

obustronnymi krawężnikami, posiada częściowo obustronne chodniki z betonowej kostki 

brukowej oraz z betonowych płyt chodnikowych. Chodnik częściowo jest oddzielony 

pasem zieleni od istniejącej jezdni. Wzdłuż ulicy po stronie północnej zlokalizowana jest 

zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Natomiast po stronie południowej 

zlokalizowana jest zabudowa usługowa (magazyny, biura, sklepy). Na wysokości 

budynku nr 30 zlokalizowane są miejsca postojowe dla pojazdów (parkowanie typu 

skośnego).  

W stanie istniejącym ul. Gałczyńskiego przebiega od Al. Pokoju w kierunku 

północnym.  

Ulica Gałczyńskiego, w rejonie objętym opracowaniem jest drogą dwukierunkową, 

jednojezdniową. Posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokości 7,60-

9,15m. Na odcinku objętym opracowaniem, nawierzchnia jezdni ograniczona jest 

obustronnymi krawężnikami, posiada obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej 

oraz z betonowych płyt chodnikowych. Chodnik częściowo jest oddzielony pasem zieleni 

od istniejącej jezdni. Wzdłuż ulicy po stronie zachodniej i wschodniej zlokalizowana jest 

zabudowa jednorodzinna. Na odcinku poniżej ul. Narciarskiej zlokalizowana jest 

zabudowa usługowa.  

 W stanie istniejącym w pasie drogowym występuje uzbrojenie terenu – 

infrastruktura podziemna: sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji 

sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna. 

 

 
Fot. 1  Stan istniejący zagospodarowania terenu – widok na skrzyżowanie ul. 

Narciarskiej z ul. Gałczyńskiego 

 
Fot. 2  Stan istniejący zagospodarowania terenu – ul. Narciarska 
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Fot. 3  Stan istniejący zagospodarowania terenu – ul. Narciarska 

 

 
Fot. 4  Stan istniejący zagospodarowania terenu – ul. Narciarska 

 

1.4 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w mieście Kraków. 

Na działkach ewidencyjnych numer: 

DZ. NR 295/4, 299/1, 313/2, 372/11, 372/12, 372/14, 372/15, 408/1, 409, 410 OBR. 0049 

NOWA HUTA 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126103_9 KRAKÓW 

1.5 Akty prawne oraz warunki techniczne stanowiące podstawę do 

projektowania 

 

-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. z 2016r, poz. 124 ze zmianami); 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne  i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r, poz. 1643); 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) 

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376) 
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- Standardy Rowerowe- Zarządzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 

listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla 

infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” 

-Załączniki nr 1—4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 

--Normy i literatura techniczna z zakresu objętego niniejszym opracowaniem, 

1.6  Stan projektowany 

 

ODCINEK A-B i C-D  

 Początek opracowania odcinka A-B od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego, koniec 

opracowania w rejonie bramy wjazdowej na teren MPO. Początek opracowania odcinka 

C-D od skrzyżowania z ul. Narciarską, koniec opracowania w rejonie wiaty 

śmietnikowej zlokalizowanej na działce nr 295/7. Na odcinku objętym opracowaniem 

projektuje się przebudowę drogi gminnej publicznej ul. Narciarskiej, posiadającej klasę 

drogi D. Projektowana droga posiadać będzie jedną jezdnię o szerokości 5,00m i dwóch 

pasach ruchu, każdy o szerokości 2,50m. Na odcinku objętym opracowaniem projektuje 

się budowę nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Projektowana nawierzchnia jezdni 

z betonu asfaltowego ograniczona z obu stron krawężnikami betonowymi wyniesionymi 

i obniżonymi w obrębie zjazdów, przejść dla pieszych. Droga jednojezdniowa, 

dwukierunkowa ze spadkiem poprzecznym daszkowym 2% na odcinku prostym.  

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie ciągu komunikacyjnego 

dla ruchu pieszego w postaci obustronnego chodnika usytuowanego na całym odcinku 

objętym opracowaniem. Chodnik częściowo oddzielony od jezdni pasem zieleni.  

Zaprojektowano chodniki o szerokości min. 2,00 m (z krawężnikiem i obrzeżem 

betonowym =2,16/2,28m). Chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni będzie 

ograniczony krawężnikiem betonowym wyniesionym 12 cm ponad krawędź jezdni i 

obniżonym (w obrębie zjazdów), zaś z drugiej strony betonowym obrzeżem 

wyniesionym 2 cm ponad kostkę brukową. Chodnik usytuowany za pasem zieleni, 

ograniczony za pomocą obustronnych obrzeży betonowych.Spadek poprzeczny 

chodników zaprojektowano jako jednostronny 2% w stronę jezdni i pasa zieleni. 

Chodniki na końcu opracowania zostaną dowiązane do istniejących chodników. 

Projektuje się chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru 

szarego. 

Projektuje się przejścia dla pieszych. Przejścia standardowe o szerokości 4,0m. 

Długość przejścia 5,00m. Przy przejściu zaprojektowano słupy oświetleniowe z 

oprawami typu LED. 

Projektuje się wyniesioną tarczę skrzyżowania i przejść dla pieszych o nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. 

Projektuje się budowę 8 szt miejsc postojowych równoległych w zatoce postojowej 

o wym. 2,50x6,00m oraz budowę 7 miejsc postojowych prostopadłych o wym. 

2,50x5,00m. Projektuje się również 1 miejsce postojowe prostopadłe dla osób 

niepełnosprawnych o wym. 3,60x5,00m.   
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ODCINEK E-F  

 Początek opracowania odcinka E-F od skrzyżowania z al. Pokoju, koniec 

opracowania w rejonie firmy wulkanizacyjnej. Na odcinku objętym opracowaniem 

projektuje się przebudowę drogi gminnej publicznej ul. Gałczyńskiego, posiadającej 

klasę drogi D. Zgodnie z warunkami technicznymi, projektuje się zwężenie istniejącego 

odcinka ulicy Gałczyńskiego w celu dostosowania do normowych szerokości zgodnie z 

rozporządzeniem. Projektowana droga posiadać będzie jedną jezdnię o szerokości 

5,50m i dwóch pasach ruchu, każdy o szerokości 2,75m. Na odcinku objętym 

opracowaniem projektuje się budowę nowych warstw konstrukcji nawierzchni. 

Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego ograniczona z obu stron 

krawężnikami betonowymi wyniesionymi i obniżonymi w obrębie zjazdów, przejść dla 

pieszych. Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa ze spadkiem poprzecznym 

daszkowym 2% na odcinku prostym.  

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przebudowę istniejących ciągów 

komunikacyjnych dla ruchu pieszego. Chodnik częściowo oddzielony od jezdni pasem 

zieleni.  Zaprojektowano chodniki o szerokości min. 2,00 m (z krawężnikiem i 

obrzeżem betonowym =2,16/2,28m). Chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni 

będzie ograniczony krawężnikiem betonowym wyniesionym 12 cm ponad krawędź 

jezdni i obniżonym (w obrębie zjazdów), zaś z drugiej strony betonowym obrzeżem 

wyniesionym 2 cm ponad kostkę brukową. Chodnik usytuowany za pasem zieleni, 

ograniczony za pomocą obustronnych obrzeży betonowych. Spadek poprzeczny 

chodników zaprojektowano jako jednostronny 2% w stronę jezdni i pasa zieleni. 

Chodniki na końcu opracowania zostaną dowiązane do istniejących chodników. 

Projektuje się chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru 

szarego. 

Projektuje się przejścia dla pieszych. Przejścia standardowe o szerokości 4,0m. Przy 

przejściu zaprojektowano słupy oświetleniowe z oprawami typu LED. 

Projektuje się wyniesione tarcze skrzyżowań i przejść dla pieszych o nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. 

 

Odwodnienie drogi będzie możliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadków 

podłużnych oraz poprzecznych. Woda opadowa będzie przejęta przez układ 

projektowanych wpustów deszczowych klasy D400 i odprowadzona do projektowanej 

kanalizacji deszczowej KD315-KD800 a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej 

KD 800 w ciągu ul. Gałczyńskiego.  

W związku z rozbudową ulicy, projektuje się budowę sieci oświetlenia ulicznego. 

Projektuje się prawy typu LED o rozsyle asymetrycznym, wyposażone w sterownik 

lokalny zgodny z standardem obecnie stosowanym w ZDMK. Projektuje się umieszczenie 

opraw na słupach stalowych ocynkowanych na fundamentach prefabrykowanych. 

Projektuje się również wykonanie kanału technologicznego.  

1.6. Parametry techniczne  

Konstrukcję warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, 

warunki gruntowe oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie 

mogą być użyte do ich budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą 

teorię układów warstwowych. Przyjęta kategoria ruchu:  KR4.  
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Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni  ( Typ „N1’) 

 

-Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70                        gr. 4cm 

-Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70                                                                              gr. 6cm 

-Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P 50/70                                           gr. 10cm 

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego  

mechanicznie 0/31,5mm               gr. 20cm 

-Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego CNR 0/45mm stabilizowanego 

cementem C3/4≤ 6,0 MPa                                                                                               gr. 15cm 

Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego CNR stabilizowanego  

mechanicznie 0/63mm               gr. 20cm 

 

RAZEM:                     75 cm 

 

Konstrukcja wyniesionej nawierzchni jezdni  ( Typ „N2’) 

 

- Kostka brukowa betonowa fazowa (kolor czerwony)          gr. 8 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona 1:4                       gr. 4 cm 

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego  

mechanicznie 0/31,5mm               gr. 20cm 

-Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego CNR 0/45mm stabilizowanego 

cementem C3/4≤ 6,0 MPa                                                                                               gr. 23cm 

Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego CNR stabilizowanego  

mechanicznie 0/63mm               gr. 20cm 

 

RAZEM:                     75 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika  – (Typ „N3”) 

 

- Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor szary)          gr. 8 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona 1:4          gr. 4 cm 

- Podbudowa zasadnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/31,5 mm               gr.  10cm 

- Podbudowa pomocnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/63  mm               gr.  20cm 

 

RAZEM:                   42  cm 

 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów – (Typ „N4”) 

 

- Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor czerwony)                    gr. 8cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona 1:4          gr. 4 cm 

- Podbudowa zasadnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/31,5 mm                gr.  25cm 

- Podbudowa pomocnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/63  mm                gr.  25cm 

 

RAZEM:                   62  cm 
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych – (Typ „N5”) 

 

- Kostka brukowa betonowa fazowa (kolor szary)                                gr. 8cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona 1:4          gr. 4 cm 

- Podbudowa zasadnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/31,5 mm                gr.  25cm 

- Podbudowa pomocnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/63  mm                gr.  25cm 

 

RAZEM:                   62  cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika w ciągu zjazdu – (Typ „N6”) 

 

- Kostka brukowa betonowa fazowa (kolor szary)                                gr. 8cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona 1:4          gr. 4 cm 

- Podbudowa zasadnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/31,5 mm                gr.  25cm 

- Podbudowa pomocnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/63  mm                gr.  25cm 

 

RAZEM:                   62  cm 

 

Konstrukcja nawierzchni terenu zielonego – (Typ „N7”) 

 

- Warstwa ziemi urodzajnej z humusem, obsiew trawą                               gr. 10cm 

- Grunt rodzimy                                                                        - 

 

RAZEM:                   10  cm 

 

Opracował: 

   mgr inż. Piotr Frosztęga 


