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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt sporządzono na podstawie: 

[1] 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. 2016, poz. 124, z późn. zmianami), 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 z poźn. zm.), 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1376 z późn. 

zmianami), 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), 

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

[6] Norma PN-84-S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego, 

[7] PN-S-02205: 1998. Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania, 

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 

zarządzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r., 

[9] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, 

[10] Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500, 

[11] Uzgodnienia z Inwestorem, 

[12] Analiza ruchu generowanego przez inwestycję przy ul. Przybyszewskiego w Krakowie 

opracowana przez Firmę Simrun (data opracowania: styczeń 2022 r.) 

[13] Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego 
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2. INWESTOR 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

Gmina Miejska Kraków- Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Przybyszewskiego w Krakowie polegająca na 

przebudowie chodnika, istniejącej ścieżki wraz z niezbędną infrastrukturą w granicach pasa 

drogowego oraz budową wyniesionego zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną a także realizacją 

wydłużenia istniejącego pasa do skrętu w lewo na wlocie ul. Armii Krajowej na działkach  

nr: 330/3, 329/2, 352 obręb ewid.: 0005, jednostka ewidencyjna: 126102_9.0005 Kraków-

Krowodrza.  

4. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje: 

- w branży drogowej 

 wydłużenie istniejącego pasa do skrętu w lewo na wlocie ul. Armii Krajowej, 

 przebudowę istniejącego chodnika, 

 przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej w zakresie wprowadzenia łuku na przejeździe 

rowerowym, 

 budowę wyniesionego zjazdu publicznego. 

- w branży elektroenergetycznej 

 przestawienie 4 słupów oświetlenia ulicznego 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Projektowana inwestycja położona jest w północno – zachodniej części miasta Kraków, woje-

wództwo małopolskie.  

Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Armii Krajowej – Piastowska.  

W stanie istniejącym ulica Armii Krajowej jest drogą dwupasową, dwujezdniową. Posiada na-

wierzchnię bitumiczną. Na wlocie na skrzyżowanie wydzielono 4 pasy ruchu – dwa do jazdy na 
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wprost, jeden do skrętu w prawo oraz jeden do skrętu w lewo. Wzdłuż ulicy zlokalizowano chodni-

ki oraz ścieżki rowerowe. Jezdnie rozdzielone są zieleńcem.  

Ulica Armii Krajowej jest drogą klasy Z. 

Ulica Przybyszewskiego jest drogą jednojezdniową, dwupasową o nawierzchni bitumicznej. 

W ciągu ulicy zlokalizowano obustronnie chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Po 

prawej stronie jezdni na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Odlewniczą, a istniejącym zjaz-

dem publicznym wydzielono zatokę postojową. Skrzyżowanie ulicy Przybyszewskiego z ulicą Od-

lewniczą posiada wyniesioną tarczę.  

Ulica Przybyszewskiego jest drogą klasy L.  

Ulice są oświetlone.  

Tereny pod inwestycję niedrogową stanowią niezagospodarowane tereny zielone, porośnięte 

roślinnością.  

W obszarze terenu objętego niniejszym opracowaniem występują: 

 sieci kanalizacji deszczowej, 

 sieci kanalizacji ogólnospławnej,  

 sieci kanalizacji sanitarnej, 

 doziemne kable elektroenergetyczne, 

 doziemne kable teletechniczne, 

 wodociąg, 

 ciepłociąg.  

6. STAN PROJEKTOWANY 

Przedmiotowe opracowanie obejmuje przedstawienie projektu obsługi komunikacyjnej dla in-

westycji pn.: "Budowa zespołu budynków hotelowych z garażem podziemnym i lokalami usługo-

wymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na działkach o nr ewid. 166/6, 167/1, 

289/1, 288/1, 168/3, 169/1, 170/3, 171/1, 172/1, 173/1, 174/1, 175/1, 176/7, 176/8, 330/60, 

330/61, 330/62, 330/63, 330/65, 330/67, 271/10, 271/11 obr. 5 Krowodrza przy ul. Przybyszew-

skiego w Krakowie".  

W ramach projektu przyjęto wydłużenie istniejącego pasa do skrętu w lewo z ul. Armii Krajo-

wej. Dla pasa przyjęto: 

- odc. akumulacji La=65,10 m – długość odcinka przyjęto w oparciu o analizę [12]. Zgodnie 

z wynikami analizy najdłuższa kolejka na wlocie (dla lewoskrętu) wystąpi w godzinie szczytu po-

rannego w roku 2025 w chwili oddania inwestycji niedrogowej do użytku [12; tabela 8]; 
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- odc. zwalniania Lzv=16.5 m (przyjęto spadek na wlocie i=-0.6%), 

- odc. zmiany pasa Lzp=15 m.  

Zaprojektowany pas będzie posiadać szerokość zmienną w zakresie 3,00 – 3,50 m. Wzdłuż 

przebudowy pasa przyjęto wykonanie bezpiecznika o szerokość 0,70 m. Bezpiecznik zostanie wy-

konany z betonowych płyt chodnikowych. 

W ramach zadania przyjęto także wykonanie zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną projek-

towaną w ramach Inwestycji niedrogowej. Przyjęto zjazd o szerokości 5,00 m wykonany z betono-

wej kostki brukowej. Krawędzie zjazdu zostaną dowiązane do krawędzi jezdni za pomocą łuków 

o promieniu R=5m. Przyjęto zjazd w formie wyniesionej. Zjazd zostanie dostosowany wysokościo-

wo do istniejącego wyniesienia tarczy.  

Inwestycja obejmuje także przebudowę chodnika na odcinku o długości ok. 102,9 m.  Ciąg bę-

dzie posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m. Początek przebudowy zo-

stanie dowiązany do istniejącego zjazdu na działkę nr 330/66, a koniec – do istniejącego zjazdu na 

działkę nr 329/7. Przyjęto chodnik o zmiennej szerokości w zakresie 2,00 – 3,60 m. Jego na-

wierzchnia wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej obramowanej obustronnie betono-

wym obrzeżem 8/30. Na wysokości przejść przez zjazdy przewidziano wykonanie pasa medialnego 

o szerokości 0,80 m. Chodnik zostanie oddzielony od nawierzchni jezdni zieleńcem o zmiennej sze-

rokości w zakresie 1,20 – 1,55 m. Wzdłuż jezdni ul. Przybyszewskiego zlokalizowano istniejące sta-

nowiska postojowe. Pomiędzy krawędzią stanowisk, a projektowanym zieleńcem przyjęto bez-

piecznik o szerokości 0,70 m wykonany z betonowej kostki brukowej.  Stanowiska zostaną połą-

czone z chodnikiem dojściami o szerokości 1,50 m.  

Przewiduje się prowadzenie ruchu rowerowego w ruchu ogólnym. Aby poprawić warunki włą-

czenia się do istniejącej ścieżki rowerowej (biegnącej wzdłuż ul. Armii Krajowej) na przejeździe ro-

werowym przez wlot ul. Przybyszewskiego wprowadzono łuk o promieniu R=2m.  

Projektowane rozwiązania przedstawiono na rysunku D-2.1 – D-2.2 Plan sytuacyjny.  

6.1. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowany układ drogowy zostanie dowiązany wysokościowo do istniejącej nawierzchni 

jezdni ul. Przybyszewskiego oraz ulicy Armii Krajowej.   

Dla ciągu pieszego przyjęto spadek poprzeczny skierowany do osi jezdni wynoszący 2% nato-

miast spadek podłużny został dostosowany do istniejącego krawężnika wzdłuż ulicy Przybyszew-

skiego. 
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Spadek wydłużonego pasa do skrętu w lewo w ul. Armii Krajowej dostosowano do istniejącego 

spadku podłużnego i poprzecznego. 

Krawężniki zastosowane w projekcie zostaną wbudowane na wysokość 0 - 12 cm. 

Obrzeża przyjęte w projekcie zostaną wbudowane na wysokość 0 – 5 cm.  

6.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Projektowane przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni układu przedstawiono na rys. nr 

D-3 Przekroje normalne. 

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z [8]. Według katalogu wymagane są 

następujące wartości wtórnego modułu odkształcenia: 

• spód warstwy podbudowy zasadniczej - E2≥80 MPa, 

Wymagane jest doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1. 

Głębokość przemarzania gruntu wynosi hz=1,0 m 

 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

KONSTRUKCJA N1 – CHODNIK/BEZPIECZNIK/DOJŚCIA PIESZE 

- 8 cm Warstwa ścieralna z bezfazowej kostki betonowej  

- 3 cm Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 

- 10 cm  Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech.  

(frakcja 0/31,5 mm) 

- 20 cm Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech.  

(frakcja 0/63 mm), E2≥80MPa 

RAZEM 41 cm  

 

KONSTRUKCJA N2 – NAWIERZCHNIA JEZDNI PASA DO LEWOSKRĘTU 

- 5 cm  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 

- 6 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

-                Siatka z włókien szklanych bitumowana 

- 7 cm Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P 

- 20 cm  Warstwa z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. (frakcja 0/31,5 mm) 

- 40 cm   Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech. (frakcja                  

31,5/63 mm), E2≥80MPa 

RAZEM 78 cm  
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KONSTRUKCJA N3 – ZJAZD PUBLICZNY 

- 8 cm Warstwa ścieralna z bezfazowej kostki betonowej  

- 3 cm Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 

- 10 cm  Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech.  

(frakcja 0/31,5 mm) 

- 20 cm Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech.  

(frakcja 0/63 mm), E2≥80MPa 

 - 30 cm Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, 

E2≥25MPa 

RAZEM 71 cm  

 

KONSTRUKCJA N4 – bezpiecznik wzdłuż pasa do skrętu w lewo 

- 7 cm Warstwa ścieralna z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 cm 

- 3 cm Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 

- 10 cm  Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech.  

(frakcja 0/31,5 mm) 

- 20 cm Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stab. mech.  

(frakcja 0/63 mm), E2≥80MPa 

 

RAZEM 40 cm  

 

KONSTRUKCJA N5 – ścieżka rowerowa w obrębie skrzyżowania, przejazdu i przejścia dla pieszych 

  Barwienie z masy chemoutwardzalnej uszorstnionej kruszywem – REMO 2000 FLEX  

  lub równoważna w zakresie elastyczności i właściwości antypoślizgowych 

- 5 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 

- 30 cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie 

0/31.5 mm   

RAZEM 35 cm  

 

Przed przejściami dla pieszych zaprojektowano nawierzchnię pasów medialnych z kostki inte-

gracyjnej typu Holand z wypustkami. 
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6.3. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 

Projektowane szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. D-3 Przekroje normalne. 

W projekcie uwzględniono: 

  „K1” – krawężnik kamienny 20x30x100 posadowiony na ławie betonowej z oporem 

wykonanej z betonu klasy C12/15, krawężnik ułożony zostanie na warstwie podsypki 

cementowo - piaskowej 1:4,  

 „O1” - obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu 

klasy C12/15, obrzeże ułożone zostanie na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 

1:4, 

 „K3” – opornik betonowy 15x25x100 posadowiony na ławie betonowej z oporem wy-

konanej z betonu klasy C12/15, opornik ułożony zostanie na warstwie podsypki cemen-

towo - piaskowej 1:4,. 

6.4. ODWODNIENIE 

Projektowana przebudowa pasa do skrętu w lewo oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego nie 

spowodują zmian w dotychczasowym sposobie odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

Wody z terenów inwestycji niedrogowej zostaną zagospodarowane w obrębie działek należących 

do Inwestora. 

6.5. OŚWIETLENIE 

Projekt zakłada przełożenie istniejących słupów oświetlenia ulicznego będących w kolizji 

z projektowanymi elementami. W projekcie przyjęto przestawienie 4 słupów oświetlenia.   

7. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu nasypów oraz wykopów pod projektowane ele-

menty. Niezagospodarowane masy ziemne, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 roku 

(Dz. U. 2021 poz. 779 z późniejszymi zmianami), należy odwieźć na miejsce wskazane przez 

Inwestora i zutylizować. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonania robót budowlanych, powinny być szczególnie przestrzegane. W miejscach przebiegu 

infrastruktury podziemnej należy szczególnie przestrzegać względów bezpieczeństwa, 
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a ewentualne prace przy uzbrojeniu inżynieryjnym należy prowadzić zgodnie z wydanymi przez ich 

właścicieli warunkami.  

Wymagane jest aby przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy zostali 

przeszkoleni w zakresie BHP.  

W przypadku posadowienia sieci na głębokości projektowanej konstrukcji bądź bezpośrednio 

pod nią należy istniejące sieci zabezpieczyć zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

Operatora. Prace w obrębie sieci należy wykonywać ręcznie. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących opracowań 

roboczych: 

 inwentaryzacja istniejących urządzeń obcych i znaków geodezyjnych mogących kolidować z 

budową zjazdu indywidualnego oraz poszerzenia jezdni, 

 opracowania związane z zapewnieniem ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót, 

 projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Bartosz Ptak 

 

 

 


