
 
OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest: 

• wytyczne Inwestora 

• podkład mapowy w skali 1:500 (podkład mapowy pobrany z zasobów geodezyjnych 
zgodnie z zakresem rzeczowym do umowy nr 265/U/ZDMK/2022) 

• 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. z 2016 r. poz. 124 z późn. zmianami z 2019r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (z pózn. zm.). 

• właściwe wytyczne i normy branżowe 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny dla zadania pn.: Rozbudowa  
odcinka ul. Dożynkowej realizowana w ramach inwestycji: „Opracowanie koncepcji budowy 
chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Program budowy chodników”. 
Część II – ul. Dożynkowa – odc. od nr 104 do granic miasta”.  

 
Zakres opracowania obejmuje rozwiązanie koncepcyjne budowy chodnika wraz z 

odwodnieniem wzdłuż ul. Dożynkowej. 
 
3. Opis stanu istniejącego. 

 
Teren inwestycji podzielony został na dwa odcinki, ze względu na trwające prace przy 

budowie drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa, która rozdziela odcinek nr 
1 od odcinka nr 2. W rejonie całej inwestycji zlokalizowane są podziemne sieci uzbrojenia 
terenu tj. elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, teletechniczne, gazowe oraz sieć 
oświetlenia ulicznego.  

Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego „Witkowice” oraz „Witkowice-północ”. 

 
Odcinek nr 1   

Odcinek ten stanowi teren od granic miasta do zakresu budowy drogi ekspresowej S52 
odc. Północna Obwodnica Krakowa. Jezdnia ul. Dożynkowej (klasa L) na przedmiotowym 
odcinku posiada szerokość wynoszącą od 6,00 m do 6,20 m. Nawierzchnia drogi wykonana jest 
z masy bitumicznej. Przekrój poprzeczny jezdni miejscowo występuje jako daszkowy, a 
miejscowo jako jednostronny. Po przedmiotowej jezdni kursują autobusy komunikacji 
miejskiej. W ciągu ulicy Dożynkowej zarówno po wschodniej jak i zachodniej stronie występują 



zjazdy indywidualne oraz publiczne. Od działki nr 16/2 w kierunku północnym, po wschodniej 
stronie jezdni znajduje się chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00 m (szerokość z 
krawężnikiem), który miejscowo na wysokości peronu przystankowego posiada szerokość 
2,20m (szerokość z krawężnikiem). Tereny przyległe do odcinka nr 1 to tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej. Od działki nr 16/2 do zakresu 
drogi ekspresowej S52 wzdłuż drogi przebiegają pobocza oraz brak jest wydzielonych ciągów 
pieszych i rowerowych. 

Ul. Dożynkowa posiada sieć oświetlenia ulicznego na odcinku nr 1 – latarnie 
umieszczone są po zachodniej stronie jezdni na słupach energetycznych.  

Odwodnienie układu drogowego na ul. Dożynkowej na odcinku nr 1 zapewnione jest 
poprzez spadki podłużne i poprzeczne w przyległe tereny zielone. 

 
Odcinek nr 2   

Odcinek ten obejmuje teren od zakresu budowy drogi ekspresowej S52 odc. Północna 
Obwodnica Krakowa do cieku wodnego Bibiczanka, zlokalizowanego przy ulicy Bibickiej.  

Jezdnia ul. Dożynkowej (klasa L) na przedmiotowym odcinku posiada szerokość 
wynoszącą od 6,00 m do 6,20 m. Nawierzchnia drogi wykonana jest z masy bitumicznej. 
Przekrój poprzeczny jezdni miejscowo występuje jako daszkowy, a miejscowo jako 
jednostronny. Po przedmiotowej jezdni kursują autobusy komunikacji miejskiej. W ciągu ulicy 
Dożynkowej zarówno po wschodniej jak i zachodniej stronie występują zjazdy indywidualne 
oraz publiczne. Od zakresu drogi ekspresowej S52 do posesji nr 104 wzdłuż drogi przebiegają 
pobocza oraz brak jest wydzielonych ciągów pieszych i rowerowych. Dalej w kierunku 
południowym w ciągu ulicy Dożynkowej od posesji nr 104 do skrzyżowania z ul. Witkowicką 
zlokalizowany jest chodnik tylko po wschodniej stronie jezdni. Na dalszym odcinku tj. od 
wspomnianego skrzyżowania zlokalizowany jest już obustronny chodnik. Tereny przyległe do 
odcinka nr 1 to tereny rolnicze, leśne, zieleni fortecznej oraz zabudowy usługowej i zabudowy 
jednorodzinnej.  

Jezdnia ul. Bibickiej na przedmiotowym odcinku posiada zmienną szerokość od 3,30 m 
do 6,00 m. Nawierzchnia drogi częściowo wykonana jest z płyt betonowych, a częściowo z masy 
bitumicznej. Wlot ulicy Bibickiej wyniesiony jest na krawężniku 4 cm względem ulicy 
Dożynkowej. Po południowej stronie przedmiotowej jezdni zlokalizowane jest korytko 
betonowe na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dożynkową do zjazdu na działkę nr 46/1, 
natomiast po północnej stronie jezdni znajduje się chodnik oraz schody.  

Ul. Dożynkowa posiada sieć oświetlenia ulicznego na odcinku nr 2 – latarnie 
umieszczone są częściowo po wschodniej stronie jezdni, a częściowo po zachodniej.  

Odwodnienie układu drogowego na ul. Dożynkowej na odcinku nr 2 zapewnione jest 
poprzez spadki podłużne i poprzeczne częściowo na przyległe tereny zielone, a częściowo woda 
spływa ulicą Dożynkową w kierunku odbiornika (brak kanalizacji deszczowej), którym jest ciek 
wodny Bibiczanka. 
 

4. Projektowane rozwiązania. 
 

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano wariant koncepcji budowy chodnika wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż ul. Dożynkowej oraz dostosowaniem do istniejących 
elementów zagospodarowania terenu. Przedmiotowa inwestycja została podzielona na dwa 
odcinki. Odcinek nr 1 stanowi teren od granic miasta do zakresu budowy drogi ekspresowej 
S52. Odcinek nr 2 obejmuje teren od zakres budowy drogi ekspresowej S52 do cieku wodnego 



Bibiczanka, zlokalizowanego przy ulicy Bibickiej. W zaproponowanym wariancie dążono do 
tego, aby ograniczyć ingerencję w tereny prywatne oraz tereny objęte ochroną 
konserwatorską. Przedmiotowy wariant przewiduje powiązanie się z istniejącymi chodnikami 
oraz budowanymi chodnikami na terenie drogi ekspresowej S52.  

  
4.1. Rozwiązania sytuacyjne 

 
W przedmiotowej koncepcji zaproponowano budowę chodnika o szerokości 2,20 m 

(szerokość wraz z krawężnikiem) po wschodniej stronie jezdni oraz budowę kanalizacji 
deszczowej. Koncepcja została podzielona na dwa odcinki.  

 
Odcinek nr 1   

Na odcinku nr 1 o długości ok. 540 m zaprojektowano po wschodniej stronie jezdni 
chodnik. Dodatkowo, w ciągu ulicy Dożynkowej zaprojektowano kanalizację deszczową. 
Chodnik o długości ok. 410m będzie dowiązany z jednej strony do istniejącego chodnika 
zlokalizowanego przy działce nr 16/2, a z drugiej do budowanego chodnika na terenie drogi 
ekspresowej S52. Wzdłuż całego odcinka chodnika przewidziano również przebudowę 
istniejących zjazdów. 

 
Odcinek nr 2   

Na odcinku nr 2 o długości ok. 680 m wzdłuż ulicy Dożynkowej, po wschodniej stronie 
jezdni zaprojektowano chodnik oraz przewidziano przebudowę oświetlenia wzdłuż 
projektowanego chodnika. Dodatkowo, w ciągu ulicy Dożynkowej i Bibickiej zaprojektowano 
kanalizację deszczową. Przedmiotowy chodnik o długości ok. 195 m będzie dowiązany z jednej 
strony do budowanego chodnika na terenie drogi ekspresowej S52, a z drugiej do istniejącego 
chodnika zlokalizowanego przy posesji nr 104. Wzdłuż całego odcinka chodnika przewidziano 
również przebudowę istniejących zjazdów. 
 

4.2. Rozwiązania wysokościowe 
 
Na przedmiotowym odcinku pochylenie chodnika zaprojektowano jako 2%  

w kierunku jezdni zarówno dla odcinka nr 1 i 2. Szczegółowe rozwiązania wysokościowe 
zostaną przedstawione na dalszym etapie koncepcji.  

 
4.3. Sieci uzbrojenia terenu 
 

Odwodnienie: 
 
Odcinek nr 1   

Wody opadowe z układu drogowego na odcinku nr 1 zostaną przejęte przez 
projektowane po wschodniej stronie jezdni wpusty deszczowe, a następnie zostaną 
odprowadzone za pomocą przykanalików do projektowanego kanału deszczowego. 
Projektowany kanał deszczowy zostanie wpięty do studni kanalizacyjnej znajdującej się na 
terenie budowanej drogi ekspresowej S52 a następnie odbiornikiem wód opadowych będzie 
budowany rów przydrożny zlokalizowany wzdłuż drogi ekspresowej S52. Lokalizacja kanalizacji 
deszczowej została przedstawiona na rysunku „Plan Sytuacyjny” D/1.1 oraz D/1.2. 

 Wody opadowe z zachodniej strony jezdni, tak jak w stanie istniejącym zostaną 



odprowadzone w przyległe tereny.  
 
Odcinek nr 2   

Wody opadowe z odcinka nr 2 zostaną przejęte przez projektowane wpusty deszczowe, 
a następnie zostaną odprowadzone za pomocą przykanalików do projektowanego kanału 
deszczowego. Odbiornikiem wód będzie ciek wodny Bibiczanka. Skarpy i dno cieku wodnego 
Bibiczanka zostaną umocnione w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej. Lokalizacja kanalizacji 
deszczowej została przedstawiona na rysunku „Plan Sytuacyjny” D/1.2 i D/1.3. 
 
Oświetlenie: 

Istniejące oświetlenie uliczne na odcinku nr 2 zostanie przebudowane tak, aby nie 
kolidowało z projektowanym chodnikiem. Lokalizacja słupów oświetleniowych została 
przedstawiona na rysunku „Plan Sytuacyjny” D/1.2. 

 
Kanał technologiczny: 

Zgodnie z zakresem rzeczowym na przedmiotowych odcinkach nr 1 i 2 zostanie 
zaprojektowany kanał technologiczny, którego dokładna lokalizacja zostanie przedstawiona na 
dalszym etapie projektowania.  

 
Istniejące sieci uzbrojenia terenu: 

W ramach przedmiotowego zadania konieczna będzie przebudowa istniejących sieci 
uzbrojenia terenu w tym: 

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć wodociągowa 

• sieć gazowa 

• sieć kanalizacyjna 
Kolidujące sieci uzbrojenia terenu, zostaną przebudowane oraz dokładna ich lokalizacja 
zostanie przedstawiona na dalszym etapie projektowania. 
 

5. Konstrukcje nawierzchni 
 
Jezdnia (nawierzchnia bitumiczna) – odtworzenie, w związku z budową kanalizacji deszczowej 

• Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej  gr. 4cm 

• Pozostała konstrukcja wg projektu budowlanego 
 
Jezdnia (nawierzchnia z płyt betonowych) – odtworzenie, w związku z budową kanalizacji 
deszczowej 

• Płyty betonowe – odtworzenie jak w stanie istniejącym 

• Pozostała konstrukcja wg projektu budowlanego 
 
Chodnik 

• Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa  gr. 8cm / betonowe płyty chodnikowe 50x50 
gr. 7cm 

• Podsypka cem.-piask. gr. 3cm 

• Podbudowa wg projektu budowlanego 
 
 



Zjazd 

• Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa  gr. 8cm 

• Podsypka cem.-piask. gr. 3cm 

• Podbudowa wg projektu budowlanego 
 
Krawężnik betonowy 20/30 cm 

• Krawężnik betonowy 20/30 cm 

• Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm 

• Ława bet. z oporem C12/15 
 
Obrzeże betonowe 8/30 cm 

• Obrzeże betonowe 8/30 cm 

• Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm 

• Ława bet. z oporem C12/15 
 
Korytka betonowe 

• Korytka betonowe – odtworzenie jak w stanie istniejącym 

• Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm 

• Ława bet. z oporem C12/15 

• Podbudowa wg projektu budowlanego 
 


