
 
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. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pózn. zm. 

• 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. Wańkowicza realizowana w ramach inwestycji: „Koncepcja budowy chodnika wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Program budowy chodników”. Część I –  
ul. Wańkowicza – odc. od Al. Solidarności do wjazdu na os. Komunalne wraz z poszerzeniem 
jezdni”.  

 
Zakres opracowania obejmuje rozwiązania koncepcyjne dla dwóch wariantów budowy 

chodnika wraz z poszerzeniem jezdni ul. Wańkowicza. 
 
3. Opis stanu istniejącego. 

 
Jezdnia ul. Wańkowicza w stanie istniejącym na odcinku od Al. Solidarności do  

ul. Gen. Mieczysława Smorawińskiego (wjazd na os. Komunalne) posiada zmienną szerokość 
wynoszącą od 4,10 m do 7,00 m. Przekrój poprzeczny jezdni miejscowo występuje jako 
daszkowy, a miejscowo jako jednostronnie pochylony. Po przedmiotowej jezdni kursują 
autobusy komunikacji miejskiej. Po wschodniej stronie jezdni znajduje się chodnik z płyt 
betonowych charakteryzujący się nienormatywną, zmienną szerokością. Jezdnia po zachodniej 
stronie na odcinku od Al. Solidarności do zjazdu publicznego do zakładu energetycznego 
„Stacja Pomp nr-7” znajduje się w bliskim otoczeniu skarp rzeki Dłubnia, które są gęsto 
porośnięte przez zieleń wysoką. Na dalszym odcinku znajduje się opaska o zmiennej szerokości 
wykonana również z betonowych płyt chodnikowych. 

Ul. Wańkowicza jest drogą podporządkowaną względem Al. Solidarności. Wzdłuż  
Al. Solidarności znajduje się ścieżka rowerowa o szerokości 2 m oddzielona od jezdni opaską 
oraz zieleńcem od strony chodnika. Przedmiotowy chodnik w stanie istniejącym posiada 
szerokość od 3,10 m do 3,60 m. W ciągu Al. Solidarności zlokalizowany jest obiekt mostowy 



nad rzeką Dłubnia. Na obiekcie tym chodnik nie jest wykonany z betonowych płyt 
chodnikowych tylko jego konstrukcję stanowi betonowa płyta mostowa. 

Ul. Gen Mieczysława Smorawińskiego jest drogą wewnętrzną, której wlot względem ul. 
Wańkowicza wyniesiony jest na krawężniku najazdowym o odkryciu 4cm. Na wlocie drogi 
wewnętrznej znajduje się sugerowane przejście dla pieszych.  

Ul. Wańkowicza posiada sieć oświetlenia ulicznego – latarnie umieszczone są po 
zachodniej stronie jezdni w zieleńcu na odcinku od Al. Solidarności do zakładu energetycznego, 
natomiast na dalszym odcinku oświetlenie uliczne znajduje się po przeciwnej stronie. 
Odwodnienie układu drogowego na części ul. Wańkowicza zapewnione jest poprzez spadki 
podłużne i poprzeczne do wpustów deszczowych, a następnie do odbiornika, którym jest rzeka 
Dłubnia. W rejonie inwestycji zlokalizowane są podziemne sieci uzbrojenia terenu  
tj. elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, teletechniczne, cieplne oraz sieć 
oświetlenia ulicznego.  

Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego „Osiedle Krzesławice”. 

 
4. Projektowane rozwiązania. 

 
Dla przedmiotowej inwestycji opracowano dwa warianty koncepcji budowy chodnika 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż ul. Wańkowicza – odc. od Al. Solidarności do wjazdu 
na os. Komunalne, wraz z dostosowaniem do istniejących elementów zagospodarowania 
terenu. W każdym z zaproponowanych wariantów dążono do tego, aby nie ingerować  
w konieczność przebudowy koryta rzeki Dłubnia oraz ograniczyć wejście w tereny prywatne. 
Usytuowanie drogi na skarpie rzeki Dłubnia wiązałoby się z koniecznością wykonania 
konstrukcji oporowych, zmianą koryta rzeki oraz wycinką wszystkich drzew i krzewów 
porastających przedmiotową skarpę. Obydwa warianty przewidują doprowadzenie istniejącej 
jezdni oraz chodnika do prawidłowych parametrów. Dodatkowo w obydwu wariantach 
skorygowano przebieg chodnika oraz ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności. 

  
4.1. Rozwiązania sytuacyjne – wariant I 

 
W wariancie pierwszym zaproponowano budowę chodnika o szerokości 2,20 m 

(szerokość wraz z krawężnikiem). Wzdłuż całego chodnika przewidziano również przebudowę 
istniejących zjazdów. Na wysokości działek 372/5, 372/1, 371/2, 371/1 oraz 369 konieczne 
będzie wykonanie konstrukcji oporowych wraz z elementami zabezpieczającymi pieszych przed 
upadkiem ze względu na dużą różnicę wysokości między projektowanym chodnikiem  
a istniejącym terenem. Po przeciwnej stronie jezdni zaprojektowano pobocze o szerokości  
0,75 m, natomiast w rejonie zjazdu publicznego do Zakładu energetycznego „Stacja Pomp  
nr-7” istniejący fragment chodnika doprowadzono do szerokości 2,20m (szerokość wraz  
z krawężnikiem). Z uwagi na konieczność umiejscowienia projektowanych oraz 
przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu po zachodniej stronie jezdni nie odtworzono 
opaski, a w jej miejscu zaprojektowano pobocze. Podstawową szerokość jezdni przyjęto równą 
5,50 m z zastosowaniem poszerzeń na łukach kołowych w planie. Łuki kołowe zaprojektowano 
o promieniach R=60,00 m oraz R=150,00 m. Ze względu na występowanie dużej ilości łuków 
kołowych cała jezdnia poza odcinkiem prostym w rejonie skrzyżowania z Al. Solidarności 
została doprowadzona do szerokości równej 6,90 m. Z uwagi na kursowanie komunikacji 
miejskiej na wlocie ul. Wańkowicza zastosowano łuki o promieniach: R= 22,00, R=7,00, 



R=11,00 oraz R=64,00, które wpłyną na poprawę przejezdności komunikacji zbiorowej. Na 
wspomnianym skrzyżowaniu zaprojektowano połączone przejście dla pieszych z przejazdem 
rowerowym o łącznej szerokości 6,50 m. Na wspomnianym skrzyżowaniu zaprojektowano 
również przejście dla pieszych o szerokości 4,00 m oraz samodzielny przejazd dla rowerzystów 
o szerokości 3,00 m. Wyznaczenie przejścia i przejazdu o takich szerokościach wiązało się 
również z poszerzeniem chodnika oraz ścieżki rowerowej. W ciągu ul. Wańkowicza, po obu 
stronach jezdni projektuje się ścieki przykrawężnikowe. 

 
4.2. Rozwiązania wysokościowe – wariant I 
 
Na przedmiotowym odcinku jezdnia ulicy Wańkowicza będzie posiadała pochylenie 

poprzeczne 2% o przekroju daszkowym. Pochylenie chodnika zaprojektowano jako 2%  
w kierunku jezdni. Szczegółowe rozwiązania wysokościowe zostaną przedstawione w wariancie 
wynikowym.  

 
4.3. Sieci uzbrojenia terenu – wariant I 
 

Odwodnienie: 
 Wody opadowe z układu drogowego zostaną przejęte przez projektowane wpusty 
deszczowe, a następnie zostaną odprowadzone za pomocą przykanalików do projektowanego 
kanału deszczowego. Odbiornikiem wód opadowych, tak jak w stanie istniejącym będzie rzeka 
Dłubnia. Lokalizacja kanalizacji deszczowej została przedstawiona na rysunku „Plan Sytuacyjny” 
D/1.1. 
 
Oświetlenie: 

Wzdłuż całego odcinka ul. Wańkowicza projektuje się oświetlenie uliczne. Lokalizacja 
słupów oświetleniowych została przedstawiona na rysunku „Plan Sytuacyjny” D/1.1. Dokładna 
lokalizacja kabla oświetleniowego zostanie przedstawiona w wariancie wynikowym.  
 
Kanał technologiczny: 

Zgodnie z zakresem rzeczowym na przedmiotowym odcinku zostanie zaprojektowany 
kanał technologiczny, którego dokładna lokalizacja zostanie przedstawiona w wariancie 
wynikowym.  

 
Istniejące sieci uzbrojenia terenu: 

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

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć wodociągowa 

• sieć kanalizacyjna 

• sieć ciepłownicza 
Kolidujące sieci uzbrojenia terenu, zostaną przebudowane oraz przedstawione w wariancie 
wynikowym. 
 
 
 
 



4.4. Rozwiązania sytuacyjne – wariant II 
 

W wariancie drugim zaproponowano budowę chodnika o zmiennej szerokości, aby 
ograniczyć do minimum ingerencję w tereny prywatne oraz konieczność przebudowy 
istniejących sieci uzbrojenia terenu. Początkowo tj. od skrzyżowania ul. Wańkowicza  
z Al. Solidarności projektuje się chodnik usytuowany przy jezdni o szerokości 2,50 m. W rejonie 
wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na działce 372/1 konieczne jest jego zawężenie do 2,20m, 
aby nie trzeba było przebudowywać wiaty. Na dalszym odcinku do zjazdu na działkę nr 372/1 
chodnik będzie posiadał ponownie szerokość 2,50m. Za wspomnianym zjazdem do końca 
zakresu inwestycji projektuje się chodnik o szerokości 2,00 m oddzielony od jezdni pasem 
zieleni o szerokości 1,20 m. Wzdłuż całego chodnika przewidziano również przebudowę 
istniejących zjazdów. Na wysokości działek 372/5, 372/1, 371/2, 371/1 oraz 369 konieczne 
będzie wykonanie konstrukcji oporowych wraz z elementami zabezpieczającymi pieszych przed 
upadkiem ze względu na dużą różnicę wysokości między projektowanym chodnikiem  
a istniejącym terenem. Po przeciwnej stronie jezdni zaprojektowano pobocze o szerokości  
0,75 m, natomiast w rejonie zjazdu publicznego do Zakładu energetycznego „Stacja Pomp  
nr-7” istniejący fragment chodnika doprowadzono do szerokości 2,20m (szerokość wraz  
z krawężnikiem). Z uwagi na konieczność umiejscowienia projektowanych oraz 
przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu po zachodniej stronie jezdni nie odtworzono 
opaski, a w jej miejscu zaprojektowano pobocze. Podstawową szerokość jezdni przyjęto równą 
5,50 m z zastosowaniem poszerzeń na łukach kołowych w planie. Łuki kołowe zaprojektowano 
o promieniach R=60,00 m oraz R=150,00 m. Ze względu na występowanie dużej ilości łuków 
kołowych cała jezdnia poza odcinkiem prostym w rejonie skrzyżowania z Al. Solidarności 
została doprowadzona do szerokości równej 6,90 m. Z uwagi na kursowanie komunikacji 
miejskiej na wlocie ul. Wańkowicza zastosowano łuki o promieniach: R= 22,00, R=7,00, 
R=11,00 oraz R=64,00, które wpłyną na poprawę przejezdności komunikacji zbiorowej. Na 
wspomnianym skrzyżowaniu zaprojektowano połączone przejście dla pieszych z przejazdem 
rowerowym o łącznej szerokości 6,50 m. Wyznaczenie połączonego przejścia i przejazdu tak 
samo jak w wariancie I wiązało się z poszerzeniem chodnika oraz ścieżki rowerowej. W ciągu 
ul. Wańkowicza, po obu stronach jezdni projektuje się ścieki przykrawężnikowe. 
 

4.5. Rozwiązania wysokościowe – wariant II 
 
Na przedmiotowym odcinku jezdnia ulicy Wańkowicza będzie posiadała pochylenie 

poprzeczne 2% o przekroju daszkowym. Pochylenie chodnika zaprojektowano jako 2%  
w kierunku jezdni. Szczegółowe rozwiązania wysokościowe zostaną przedstawione w wariancie 
wynikowym.  

 
4.6. Sieci uzbrojenia terenu – wariant II 
 

Odwodnienie: 
 Wody opadowe z układu drogowego zostaną przejęte przez projektowane wpusty 
deszczowe, a następnie zostaną odprowadzone za pomocą przykanalików do projektowanego 
kanału deszczowego. Odbiornikiem wód opadowych, tak jak w stanie istniejącym będzie rzeka 
Dłubnia. Lokalizacja kanalizacji deszczowej została przedstawiona na rysunku „Plan Sytuacyjny” 
D/1.2. 
 



Oświetlenie: 
Wzdłuż całego odcinka ul. Wańkowicza projektuje się oświetlenie uliczne. Lokalizacja 

słupów oświetleniowych została przedstawiona na rysunku „Plan Sytuacyjny” D/1.2. Dokładna 
lokalizacja kabla oświetleniowego zostanie przedstawiona w wariancie wynikowym.  
 
Kanał technologiczny: 

Zgodnie z zakresem rzeczowym na przedmiotowym odcinku zostanie zaprojektowany 
kanał technologiczny, którego dokładna lokalizacja zostanie przedstawiona w wariancie 
wynikowym.  

 
Istniejące sieci uzbrojenia terenu: 

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

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć wodociągowa 

• sieć kanalizacyjna 

• sieć ciepłownicza 
Kolidujące sieci uzbrojenia terenu, zostaną przebudowane oraz przedstawione w wariancie 
wynikowym. 
 

4.7. Podsumowanie wariantów. 
 
Zalety wariantu I:  

+ Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy o większej szerokości; 

+ Mniejsza ingerencja w tereny prywatne; 

+ Mniejsze koszty związane z wykonaniem konstrukcji oporowych; 
 
Wady wariantu I: 

− Brak separacji chodnika od jezdni; 
 

Zalety wariantu II:  

+ Chodnik odseparowany od jezdni pasem zieleni; 
 

Wady wariantu II: 

− Połączone przejście z przejazdem rowerowym o mniejszej szerokości; 

− Znacznie większa ingerencja w tereny prywatne; 

− Zwiększenie kosztów związane z wykonaniem większych konstrukcji oporowych. 
 

5. Konstrukcje nawierzchni 
 
Nawierzchnia jezdni 

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

• Pozostała konstrukcja wg projektu budowlanego 
 
Chodnik / opaska 

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



• Podsypka cem.-piask. gr. 3cm 

• Podbudowa wg projektu budowlanego 
 
Ścieżka rowerowa 

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

• Podbudowa wg projektu budowlanego 
 
Pobocze 

• Kruszywo – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5m gr. 10 cm 
 
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 
 
Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 

• Dwa rzędy kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej – 8 cm 

• Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm 

• Ława bet. z oporem C12/15 
 


