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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest: 

 umowa zawarta z Inwestorem 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
 wizja i pomiary uzupełniające w terenie 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Swoszowice – 

Wschód”, obszaru „Rajsko” oraz obszaru „Wróblowice” 
 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. 

 właściwe wytyczne i normy branżowe 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Sawiczewskich, 
Podgórki, Droga Rokadowa, Kuryłowicza, Landaua. 
 
Zakres opracowania obejmuje propozycję wariantowych rozwiązań sytuacyjnych i konstrukcji 
nawierzchni w zakresie przebudowy skrzyżowania. 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Gmina Miejska Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
 

3. Opis stanu istniejącego 
 
W stanie istniejącym skrzyżowanie ulic Sawiczewskich i Kuryłowicza z ulicami Landaua i 
Podgórki jest skrzyżowaniem czterowlotowym. Ulice Landaua i Podgórki są 
podporządkowane względem ulic Sawiczewskich i Kuryłowicza. Skrzyżowanie ulic Podgórki i 
Droga Rokadowa jest trójwlotowe – wlot ul. Podgórki od strony północnej jest 
podporządkowany. 
Ul. Sawiczewskich i ul. Kuryłowicza są drogami powiatowymi, oznaczonymi w MPZP obszaru 
Swoszowice – Wschód jako 5KDZ. Jezdnie ulic w rejonie inwestycji są bitumiczne szerokości 
średnio 7,0 m. Po obu stronach ulic biegną chodniki o nawierzchni z płytek betonowych oraz 
kostki betonowej. Po ulicach odbywa się ruch komunikacji zbiorowej, w rejonie skrzyżowania 
wyznaczone są zatoki autobusowe. Odwodnienie odbywa się za pośrednictwem wpustów 
deszczowych do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni.  
Ul. Landaua jest drogą gminną, oznaczoną w MPZP obszaru Swoszowice – Wschód jako 3KDD. 
Posiada jezdnię szerokości od 5,0 m do 6,0 m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi 
poboczami tłuczniowo-gruntowymi. Na włączeniu do ul. Sawiczewskich i ul. Kuryłowicza 
jezdnia posiada pochylenie podłużne ok. 8%. Odwodnienie ulicy odbywa się poprzez spływ 
wód opadowych na przyległy teren. 
Ul. Podgórki jest drogą gminną, oznaczoną w MPZP obszaru Swoszowice – Wschód jako 
2KDD. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni od 5,0 m do 5,5 m w 
rejonie włączenia do ul. Sawiczewskich oraz Kuryłowicza oraz o szerokości od 3,2 m do 4,5 na 



 

dalszym odcinku. W rejonie inwestycji ulica nie posiada chodników oraz poboczy. Na 
włączeniu do ul. Sawiczewskich i ul. Kuryłowicza jezdnia posiada pochylenie podłużne od ok. 
4% do ok. 7%, natomiast na odcinku od skrzyżowania z ul. Droga Rokadowa w kierunku 
północnym pochylenie od ok. 7% do ok. 9%. Odwodnienie ulicy odbywa się poprzez spływ 
wód opadowych na przyległy teren. 
Ul. Droga Rokadowa jest drogą gminną, w obecnym przebiegu oznaczoną w MPZP obszaru 
Swoszowice – Wschód jako 26KDX – zgodnie z MPZP równolegle do istniejącej ulicy 
wyznaczony jest korytarz drogi publicznej 6KDZ. Posiada jezdnię szerokości od 4,0 m do 4,5 m 
o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami tłuczniowo-gruntowymi. Na włączeniu 
do ul. Podgórki jezdnia posiada pochylenie podłużne ok. 4,5%. Odwodnienie ulicy odbywa się 
poprzez spływ wód opadowych na przyległy teren. 
Obsługa komunikacyjna przyległych posesji zapewniona jest poprzez istniejące zjazdy. 
Teren inwestycji jest zróżnicowany wysokościowo – różnice wysokości na zakresach 
opracowania (pomiędzy ul. Landaua, a ul. Droga Rokadowa) wynoszą ok. 9,0 m. 
W rejonie inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: oświetlenia, kanalizacji 
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa i 
wodociągowa.  
 

4. Opis rozwiązań projektowych 
 
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic 
Sawiczewskich, Podgórki, Droga Rokadowa, Kuryłowicza, Landaua. 
 
W ramach opracowania przedstawiono rozwiązania koncepcyjne w dwóch wariantach. 
 
Wariant 1 - preferowany 
Zakłada wykonanie przebudowy skrzyżowania w maksymalnym dostosowaniu do istniejącej 
zabudowy przyległej do pasa drogowego, co powoduje częściową niezgodność z założeniami 
MPZP obszaru Swoszowice – Wschód, zgodnie z którym docelowy układ drogowy zakłada 
wyburzenie istniejących budynków w rejonie ulic Podgórki i Droga Rokadowa. 
Parametry przebudowywanego układu drogowego przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem MT i 
GM nr 430 z dnia 2-03-1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie: 
Ul. Sawiczewskich, ul. Kuryłowicza: 

 droga powiatowa klasy Z 
 prędkość projektowa – 40 km/h 
 szerokość jezdni – 7,0 m 
 pochylenie podłużne drogi – od 2,5% do 2,8% 
 przekrój poprzeczny – 2% (daszkowy) 
 chodniki – obustronne szerokości 2,20 m (szerokość wraz z krawężnikiem) 

 
Ul. Landaua: 

 droga gminna klasy D 
 prędkość projektowa – 30 km/h 
 szerokość jezdni – 5,0 m 
 pochylenie podłużne drogi – od 3,0% (na włączeniu do ul. Sawiczewskich i 

Kuryłowicza) do 12,0% 
 przekrój poprzeczny – 2% (daszkowy) 
 chodniki – jednostronny szerokości 2,20 m (szerokość wraz z krawężnikiem) 

 



 

Ul. Podgórki: 
 droga gminna klasy D 
 prędkość projektowa – 30 km/h 
 szerokość jezdni – 5,0 m 
 pochylenie podłużne drogi – od 3,0% (na włączeniu do ul. Sawiczewskich i 

Kuryłowicza) do 10,0% 
 przekrój poprzeczny – 2% (daszkowy) 
 chodniki – dwustronny na odcinku od ul. Sawiczewskich i Kuryłowicza do 

skrzyżowania z ul. Droga Rokadowa oraz jednostronny na pozostałym odcinku 
szerokości 2,20 m (szerokość wraz z krawężnikiem) 
 

Ul. Droga Rokadowa: 
 droga gminna klasy D 
 prędkość projektowa – 30 km/h 
 szerokość jezdni – 5,0 m 
 pochylenie podłużne drogi – od 3,0% (na włączeniu do ul. Podgórki) do 9,3% 
 przekrój poprzeczny – 2% (daszkowy) 
 chodniki – jednostronny szerokości 2,20 m (szerokość wraz z krawężnikiem) 

 
Ul. Sawiczewskich i Kuryłowicza 
Przebudowa ulicy polegać będzie na przesunięciu jezdni w rejonie skrzyżowania o średnio 1,0 
m w kierunku północnym, co pozwoli na wykonanie chodnika o normatywnej szerokości do 
istniejących ogrodzeń. Szerokość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego przyjęto zgodnie 
ze stanem istniejącym tj. 7,0 m. Nawierzchnię jezdni ograniczać będą obustronne krawężniki. 
Wzdłuż jezdni przewidziano wykonanie obustronnych chodników szerokości 2,2 m (szerokość 
wraz z krawężnikiem) o nawierzchni z kostki betonowej. 
W miejscach istniejących zjazdów przewidziano wykonanie nowych zjazdów bramowych o 
szerokościach dostosowanych do szerokości istniejących. Na zjazdach na szerokości chodnika 
wykonane zostaną skosy 1:1. Nawierzchnię zjazdów przyjęto z kostki betonowej koloru 
czerwonego. 
Dodatkowo z uwagi na różnice wysokości pomiędzy poziomem projektowanej ul. Podgórki a 
bramą wjazdową na teren działki nr 1/2 wynosząca ok. 2,0 m, a co za tym idzie brakiem 
możliwości wykonania zjazdu o normatywnych pochyleniach, przewidziano wykonanie 
odcinka drogi wewnętrznej ze zjazdem z ul. Kuryłowicza, która zapewniać będzie obsługę 
komunikacyjną działek nr 1/2 oraz 2/2. Pochylenie drogi wewnętrznej nie powinno 
przekroczyć 5,0%. 
W rejonie skrzyżowania przyjęto wykonanie nowych zatok autobusowych o nawierzchni z 
betonu cementowego. Wymiary zatoki autobusowej przyjęto 3,0 m x 20,0 m (szerokość x 
długość krawędzi zatrzymania). Skos wyjazdowy z ulicy przyjęto 1:8, natomiast wjazdowy na 
ulicę 1:4.  
Po obu stronach skrzyżowania przewidziano wykonanie oznakowanych przejść dla pieszych. 
Z uwagi na znaczne różnice wysokości pomiędzy projektowanym układem drogowy a 
istniejącym terenem przewidziano wykonanie konstrukcji oporowych, co znacznie zmniejszy 
ingerencję w działki prywatne. 
 
Ul. Landaua 
Przebudowa ulicy polegać będzie na dostosowaniu sytuacyjnym i wysokościowym do ul. 
Sawiczewskich i Kuryłowicza przy zastosowaniu normatywnych parametrów. Zastosowane 
normatywne pochylenie ulicy (3%) na włączeniu do skrzyżowania powoduje, że będzie 



 

wykonana na początkowym odcinku w nasypie do wysokości ok. 1,2 m w stosunku do 
poziomu istniejącej jezdni. 
Szerokość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego przyjęto równą 5,0 m. Nawierzchnię 
jezdni ograniczać będą obustronne krawężniki. Wzdłuż jezdni przewidziano wykonanie 
jednostronnego chodnika szerokości 2,2 m (szerokość wraz z krawężnikiem) o nawierzchni z 
kostki betonowej. 
W miejscach istniejących zjazdów przewidziano wykonanie nowych zjazdów bramowych o 
szerokościach dostosowanych do szerokości istniejących. Na włączeniach zjazdów do jezdni 
wykonane zostaną skosy 1:1. Nawierzchnię zjazdów przyjęto z kostki betonowej koloru 
czerwonego. Dodatkowo z uwagi na różnice wysokości pomiędzy poziomem projektowanej 
ulicy a terenem działki nr 189, konieczna będzie przebudowa i budowa zjazdu w głąb działki. 
W rejonie skrzyżowania przewidziano wykonanie sugerowanego przejścia dla pieszych (bez 
oznakowania poziomego i pionowego) przez ul. Landaua. 
Z uwagi na znaczne różnice wysokości pomiędzy projektowanym układem drogowy a 
istniejącym terenem przewidziano wykonanie konstrukcji oporowych, co znacznie zmniejszy 
ingerencję w działki prywatne. 
 
Ul. Podgórki 
Przebudowa ulicy polegać będzie na dostosowaniu sytuacyjnym i wysokościowym do ul. 
Sawiczewskich i Kuryłowicza przy zastosowaniu normatywnych parametrów. Zastosowane 
normatywne pochylenie ulicy (3%) na włączeniu do skrzyżowania powoduje, że będzie 
wykonana na początkowym odcinku w wykopie do głębokości ok. 0,8 m w stosunku do 
poziomu istniejącej jezdni. 
Szerokość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego przyjęto równą 5,0 m. Nawierzchnię 
jezdni ograniczać będą obustronne krawężniki. Wzdłuż jezdni przewidziano wykonanie na 
początkowym odcinku obustronnego chodnika, natomiast od skrzyżowania z ul. Droga 
Rokadowa, jednostronnego chodnika szerokości 2,2 m (szerokość wraz z krawężnikiem) o 
nawierzchni z kostki betonowej. 
W miejscach istniejących zjazdów przewidziano wykonanie nowych zjazdów bramowych o 
szerokościach dostosowanych do szerokości istniejących. Na włączeniach zjazdów do jezdni 
wykonane zostaną skosy 1:1. Nawierzchnię zjazdów przyjęto z kostki betonowej koloru 
czerwonego.  
Dodatkowo z uwagi na różnice wysokości pomiędzy poziomem projektowanej ul. Podgórki a 
bramą wjazdową na teren działki nr 1/2 wynosząca ok. 2,0 m, a co za tym idzie brakiem 
możliwości wykonania zjazdu o normatywnych pochyleniach, przewidziano wykonanie 
odcinka drogi wewnętrznej ze zjazdem z ul. Kuryłowicza, która zapewniać będzie obsługę 
komunikacyjną działek nr 1/2 oraz 2/2. Pochylenie drogi wewnętrznej nie powinno 
przekroczyć 5,0%. 
Ponadto z uwagi na różnice wysokości pomiędzy poziomem projektowanej ulicy a terenem 
działek nr 206/12 oraz 205/10, konieczna będzie przebudowa zjazdów w głąb 
przedmiotowych działek. 
W rejonie skrzyżowania przewidziano wykonanie sugerowanego przejścia dla pieszych (bez 
oznakowania poziomego i pionowego) przez ul. Podgórki. 
Z uwagi na znaczne różnice wysokości pomiędzy projektowanym układem drogowy a 
istniejącym terenem przewidziano wykonanie konstrukcji oporowych, co znacznie zmniejszy 
ingerencję w działki prywatne. 
 
Ul. Droga Rokadowa 
Przebudowa ulicy polegać będzie na dostosowaniu sytuacyjnym i wysokościowym do ul. 
Podgórki przy zastosowaniu normatywnych parametrów. Zastosowane normatywne 



 

pochylenie ulicy (3%) na włączeniu do skrzyżowania powoduje, że będzie wykonana na 
początkowym odcinku w wykopie do głębokości ok. 1,4 m w stosunku do poziomu 
istniejącego terenu. 
Szerokość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego przyjęto równą 5,0 m. Nawierzchnię 
jezdni ograniczać będą obustronne krawężniki. Wzdłuż jezdni przewidziano wykonanie 
jednostronnego chodnika szerokości 2,2 m (szerokość wraz z krawężnikiem) o nawierzchni z 
kostki betonowej. 
W miejscach istniejących zjazdów przewidziano wykonanie nowych zjazdów bramowych o 
szerokościach dostosowanych do szerokości istniejących. Na włączeniach zjazdów do jezdni 
wykonane zostaną skosy 1:1. Nawierzchnię zjazdów przyjęto z kostki betonowej koloru 
czerwonego.  
Dodatkowo z uwagi na różnice wysokości pomiędzy poziomem projektowanej ul. Droga 
Rokadowa a terenem działek nr 1/2 i 219/3 konieczna będzie przebudowa zjazdów w głąb 
przedmiotowych działek. 
Z uwagi na znaczne różnice wysokości pomiędzy projektowanym układem drogowy a 
istniejącym terenem przewidziano wykonanie konstrukcji oporowych, co znacznie zmniejszy 
ingerencję w działki prywatne. 
 
Wariant 2  
Wariant 2 przedstawia dostosowanie skrzyżowania do założeń MPZP obszaru Swoszowice – 
Wschód. Zgodnie z MPZP w kierunku północnym wyprowadzona jest droga klasy zbiorczej 
(6KDZ), ul. Podgórki jest podporządkowana względem drogi 6KDZ, natomiast ul. Droga 
Rokadowa jest drogą wewnętrzną (26KDX). 
Analizując założenia sąsiadującego MPZP obszaru Rajsko, stwierdza się brak spójności w 
przyjętych założeniach, gdyż ul. Droga Rokadowa oznaczona jest jako droga publiczna KDD.1 
oraz brak jest kontynuacji drogi klasy zbiorczej dla drogi 6KDZ. 
W wariancie 2 rozwiązania projektowe dla ul. Sawiczewskich, Kuryłowicza oraz Landaua są 
takie same jak w wariancie 1. 
 
Parametry przebudowywanego układu drogowego przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem MT i 
GM nr 430 z dnia 2-03-1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie: 
Ul. Sawiczewskich, ul. Kuryłowicza – opisane w wariancie 1 
 
Ul. Landaua – opisane w wariancie 1 
 
Droga 6KDZ: 

 droga powiatowa klasy Z 
 prędkość projektowa – 40 km/h 
 szerokość jezdni – 6,0 m (+ poszerzenie na łuku) 
 pochylenie podłużne drogi – od 3,0% do 3,1% 
 przekrój poprzeczny – 2% (daszkowy), na łuku jednostronny 2% 
 chodniki – obustronne szerokości 2,20 m (szerokość wraz z krawężnikiem) 

 
Ul. Podgórki: 

 droga gminna klasy D 
 prędkość projektowa – 30 km/h 
 szerokość jezdni – 5,0 m (+ poszerzenie na łuku) 
 pochylenie podłużne drogi – od 3,0% (na włączeniu do do drogi 6KDZ) do 12,0% 
 przekrój poprzeczny – 2% (daszkowy), na łuku jednostronny 5% 



 

 chodniki – jednostronny szerokości 2,20 m (szerokość wraz z krawężnikiem) 
 

Ul. Droga Rokadowa: 
 droga wewnętrzna 

 
Droga 6KDZ 
Budowa ulicy polegać będzie na wykonaniu nowej drogi w śladzie wyznaczonym w MPZP, co 
skutkować będzie koniecznością wyburzenia istniejących budynków mieszkalnych na działce 
nr 1/2 oraz 219/3. Szerokość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego przyjęto 6,0 m (na 
łuku poziomym o promieniu R=120 m poszerzenie do szerokości 6,70 m). Nawierzchnię jezdni 
ograniczać będą obustronne krawężniki. Wzdłuż jezdni przewidziano wykonanie 
obustronnych chodników szerokości 2,2 m (szerokość wraz z krawężnikiem) o nawierzchni z 
kostki betonowej. 
Z uwagi na zamknięcie ul. Droga Rokadowa, przewidziano wykonanie połączenia jej z 
projektowaną drogą w formie zjazdu publicznego. Nawierzchnię zjazdu przyjęto z kostki 
betonowej koloru czerwonego. 
Dojazd do działek nr 206/12 oraz 205/10 zapewniony będzie za pośrednictwem 
przebudowanej ul. Podgórki oraz odcinka drogi wewnętrznej ze zjazdem z ul. Podgórki.  
W rejonie skrzyżowania przewidziano wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych. 
Z uwagi na znaczne różnice wysokości pomiędzy projektowanym układem drogowy, a 
istniejącym terenem, przewidziano wykonanie konstrukcji oporowych, co znacznie zmniejszy 
ingerencję w działki prywatne. 
 
Ul. Droga Rokadowa 
Zgodnie z MPZP ul. Droga Rokadowa będzie drogą wewnętrzną. Przebudowa polegać będzie 
na wykonaniu na końcowym odcinku drogi placu do zawracania wraz ze zjazdem do działki nr 
1/2 oraz wykonaniu połączenia z planowaną drogą 6KDZ w formie zjazdu publicznego. Plac 
do zawracania przyjęto jak dla samochodów osobowych o promieniu R=6,0 m. 
Szerokość zjazdu publicznego przyjęto równą 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. 
Przecięcie krawędzi zjazdu z krawędziami jezdni wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 
R=5,0 m.  
 
Ul. Podgórki 
Przebudowa ulicy polegać będzie na dostosowaniu sytuacyjnym i wysokościowym do 
planowanej drogi 6KDZ przy zastosowaniu normatywnych parametrów oraz założeń MPZP, co 
skutkować będzie koniecznością wyburzenia istniejących budynków mieszkalnych na działce 
nr 219/3. 
Szerokość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego przyjęto równą 5,0 m (na łuku 
poziomym o promieniu R=30 m poszerzenie do szerokości 7,0 m). Nawierzchnię jezdni 
ograniczać będą obustronne krawężniki. Wzdłuż jezdni przewidziano wykonanie 
jednostronnego chodnika szerokości 2,2 m (szerokość wraz z krawężnikiem) o nawierzchni z 
kostki betonowej. 
W miejscach istniejących zjazdów przewidziano wykonanie nowych zjazdów bramowych o 
szerokościach dostosowanych do szerokości istniejących. Na włączeniach zjazdów do jezdni 
wykonane zostaną skosy 1:1. Nawierzchnię zjazdów przyjęto z kostki betonowej koloru 
czerwonego.  
Dojazd do działek nr 206/12 oraz 205/10 zapewniony będzie za pośrednictwem 
przebudowanej ul. Podgórki oraz odcinka drogi wewnętrznej ze zjazdem z ul. Podgórki.  
Dodatkowo z uwagi na różnice wysokości pomiędzy poziomem projektowanej ulicy a 
terenem działki nr 205/5, konieczna będzie przebudowa zjazdu w głąb przedmiotowej działki. 



 

 
5. Konstrukcja nawierzchni 

 
JEZDNIA 
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm 
 Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego 

 
ZATOKA AUTOBUSOWA 
 Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C34/45, gr. 26cm 
 Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego 

 
CHODNIK 
 Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa (szara) gr. 8cm 
 Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego 

 
ZJAZD 
 Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa (czerwona) gr. 8cm 
 Warstwy podbudowy wg projektu budowlanego 

 
Krawężniki oraz obrzeża należy układać na ławie betonowej C12/15 z oporem. 
 
 

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

 
 W rejonie przejść dla pieszych oraz na długości linii zatrzymań na peronach 
przystankowych, należy wykonać pasy informacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących 
z kostki betonowej z wypustkami w kolorze kontrastowym wraz z rowkowymi pasami 
naprowadzającymi. Kostkę należy układać w taki sposób, aby wskazywała kierunek przejścia 
dla pieszych. Szerokości pasów informacyjnych założono 0,80 m w rejonie przejść dla pieszych 
oraz 0,60 m na peronach przystankowych. 
 


