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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ul. Przemysłowej w Krakowie.  

  

2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w Krakowie – ul. Przemysłowa.  

 

3. INWESTOR 

Prezydent Miasta Krakowa - Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

  

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA  

- wizja lokalna w terenie, 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

 usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.), 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

5.1. Zlecenie Inwestora 

5.2. Wizja w terenie 

 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ul. Przemysłowa jest obecnie drogą wewnętrzną, łączącą ul. Zabłocie (droga publiczna) 

z ul. Lipową (droga wewnętrzna). 

Pod względem zagospodarowania ul. Przemysłowa dzieli się na dwie części: 

• Od ul. Zabłocie na odcinku około 200m – droga o urządzonym przekroju 

ulicznym w dobrym stanie technicznym (jezdnia + obustronne chodniki oraz 

zjazdy). 

• Na dalszym odcinku do ronda przy ul. Lipowej – droga w złym stanie 

technicznym o niskim stopniu uporządkowania. Jezdnia posiada szerokość około 

9m, Odcinkowo występuje zatoka postojowa oraz biegnie jednostronny chodnik 

o zmiennej szerokości. Po stronie zachodniej występuje różnica wysokości 
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pomiędzy drogą a przyległym terenem (droga w nasypie). Parkowanie na 

większości odcinka odbywa się w sposób nieuporządkowany. Droga włącza się 

do istniejącego ronda, łącząc się z ul. Lipową. Wysepka kanalizująca na wlocie 

ronda posiada niewystarczającą długość do wyznaczenia azylu na przejściu dla 

pieszych. 

 

Zgodnie z zapisami MPZP „Zabłocie” ciąg ul. Przemysłowej przeznaczony jest pod 

drogę publiczną klasy D.  

W rejonie granicy pomiędzy dwiema częściami ulicy występuje zjazd w postaci drogi 

osiedlowej (teren zamknięty szlabanem). 

 

7. STAN PROJEKTOWANY 

7.1. SYTUACJA 

Uwzględniając otrzymane warunki zamówienia oraz wizję w terenie przy udziale 

przedstawiciela Rady Dzielnicy XIII przyjęto następujące założenia projektowe: 

• brak konieczności przebudowy odcinka od ul. Zabłocie (dobry stan techniczny 

ulicy i uporządkowany przekrój uliczny); 

• rozbudowa odcinka „nieuporządkowanego” przy zapewnieniu chodników oraz 

maksymalnej ilości miejsc postojowych. 

Podstawową szerokość jezdni przyjęto 5,00m (2x2,5m), przy czym z uwagi na łuki 

poziome oraz konieczność nawiązania się do ronda, na większości odcinka zastosowano 

odpowiednie poszerzenia. Po obu stronach jezdni zaprojektowano zatoki postojowe dla 

parkowania prostopadłego. Zakres miejsc postojowych wynika z dostępnego miejsca 

oraz warunków widoczności. Zaprojektowano obustronne chodniki. Szerokość 

chodników 2,20m (z krawężnikiem), przy czym wzdłuż zatok przyjęto szerokość 

2,50m. W rejonie zjazdu do osiedla założono uspokojenie ruchu w postaci wyniesienia. 

Wyniesienie przyjęto również na zjeździe publicznym do działki 262/5. Na wlocie 

ronda zaprojektowano nową wysepkę kanalizującą z zapewnieniem azylu dla pieszych 

oraz skorygowano sam wlot. 

Ruch rowerowy odbywać się będzie jak dotychczas, w ruchu ogólnym. 

W rejonie przekroczeń jezdni zaprojektowano powierzchnie z kostki integracyjnej  

o minimalnej szerokości 0,6m oraz pasy naprowadzające. W zatokach postojowych 

przewidziano trzy miejsca zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych. 
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7.2. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Niweleta projektowanej jezdni prowadzona będzie w dowiązaniu do istniejącego terenu.  

Z uwagi na różnicę wysokości pomiędzy drogą a terenem po zachodniej stronie, 

zaprojektowano za chodnikiem mur oporowy oraz skarpę (w zależności od dostępnego 

terenu).  

 

7.3. KONSTRUKCJA 

Założono jezdnię asfaltową z wyniesieniem o nawierzchni asfaltowej barwionej. Ciągi 

piesze, zatoki postojowe i zjazdy przewiduje się wykonać się z kostki betonowej. 

 

7.4. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wód opadowych założono poprzez projektowane studzienki ściekowe 

podłączone do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. 

 

7.5. OŚWIETLENIE 

W ramach zadania założono budowę oświetlenia. Oświetlenie zaprojektowane zostanie 

zgodnie z warunkami ZDMK. 

 

7.6. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

W ramach zadania założono budowę kanału technologicznego zgodnie z warunkami 

ZDMK. 

 

 7.7. KOLIZJE 

 Projektowana inwestycja w zakresie objętym niniejszym opracowaniem koliduje  

z infrastrukturą techniczną. W ramach opracowania zostaną przebudowane kolidujące 

sieci zgodnie z warunkami zarządców. Ponadto niniejsza inwestycja koliduje z zielenią.  

 

 


