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I Cześć opisowa 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja przebudowy ul. Żaglowej – bocznej 

w Krakowie. 

 

2. Podstawa opracowania 

- ustalenia z Inwestorem,  

- wizja lokalna w terenie, 

- aktualna 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.), 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Mogiła II”, zatwierdzony 

uchwałą nr CXIII/2958/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r.  

 

3. Zakres zamierzenia 

Zakres przedmiotowego zamierzenia obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy  

ul. Żaglowej – bocznej w Krakowie 

 

4. Kolejność realizacji obiektów 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna przebiegać zgodnie ze sztuką 

budowlaną, dlatego w pierwszej kolejności zostaną wykonane prace w zakresie kontroli 

usytuowania występujących urządzeń podziemnych. Następnie zostaną zrealizowane 

roboty dotyczące przebudowy kolidującego uzbrojenia oraz budowy nowych sieci  

i przyłączy. W dalszym etapie zostaną zrealizowane prace w zakresie robót ziemnych. Po 

wykonaniu w/w robót Wykonawca przystąpi do prac w zakresie wykonania podbudowy  

i nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów. 

 

5. Opis stanu istniejącego 

Ulica Żaglowa boczna w stanie istniejącym jest drogą wewnętrzną, posiada jezdnię o 

szerokości od 3,0m do 3,7m i nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Istniejąca 

jezdnia na odcinku objętym przedmiotowym opracowaniem nie posiada krawężników, 

uregulowanych poboczy ani chodników. W ciągu ul. Żaglowej bocznej zlokalizowane są 

zjazdy i dojścia do istniejącej zabudowy.   
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Wody opadowe w stanie istniejącym oprowadzane są powierzchniowe na tereny zielone. 

W rejonie objętym opracowaniem znajduje się wodociąg, gazociąg, kablowa i 

napowietrzna sieć elektroenergetyczna wraz z oświetleniem, kanalizacja sanitarna oraz  

napowietrzna sieć teletechniczna. 

 

6. Opis stanu projektowanego 

6.1. Parametry oraz klasa i kategoria projektowanej drogi 

Ul. Żaglowa boczna: 

- klasa D, 

- kategoria – gminna, 

- prędkość projektowa – 30km/h 

 

6.2. Roboty drogowe - sytuacja  

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy  

ul. Żaglowej – bocznej w Krakowie. 

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano dwa warianty koncepcji. 

Wariant I 

Zaprojektowano jezdnie o podstawowej szerokości 4,5m z miejscowymi zawężeniami do 

3,5m. Jezdnię obramowano krawężnikiem betonowym 20/30cm na ławie z betonu 

C16/20 z odkryciem 4cm wraz z jednostronnym ściekiem z dwóch rzędów kostki 

brukowej betonowej. Załamania osi jezdni wyokrąglono łukami o promieniach R=30m 

oraz R=150m. W ramach przedmiotowej przebudowy przewidziano przebudowę zjazdów 

i dojść do przylegającej zabudowy. Zjazdy zaprojektowano w dowiązaniu do stanu 

istniejącego, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, o skosach 

wyjazdowych 1:1. Wzdłuż przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza 

o szerokości 0,75m, o nawierzchni z kruszywa. Ponadto w ramach zadania na końcu 

opracowania zaprojektowano powierzchnię umożliwiającą zawracanie. 

Wariant I uwzględnia zapisy obowiązującego MPZP i w całości mieści się w granicach 

terenu KDD.17.  
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Wariant II 

Zaprojektowano jezdnie o podstawowej szerokości 5,5m, a w rejonie włączenia do ulicy 

Żaglowej 6,0m. Jezdnię obramowano krawężnikiem betonowym 20/30cm na ławie z 

betonu C16/20 z odkryciem 12cm wraz z obustronnym ściekiem z dwóch rzędów kostki 

brukowej betonowej. Załamania osi jezdni wyokrąglono łukami o promieniach R=30m 

oraz R=150m. W ramach przedmiotowej przebudowy przewidziano przebudowę zjazdów 

i dojść do przylegającej zabudowy. Zjazdy zaprojektowano w dowiązaniu do stanu 

istniejącego, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, o skosach 

wyjazdowych 1:1. Przedmiotowe rozwiązanie zjazdów zakłada przejazd przez krawężnik 

betonowy 20/30cm na ławie betonowej z odkryciem 4cm. Przewidziano zróżnicowanie 

kolorystyczne kostki na zjazdach względem nawierzchni chodnika. 

Wzdłuż przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne chodniki o szerokości 

2,30m, o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej. 

Ponadto w ramach zadania na końcu opracowania zaprojektowano powierzchnię 

umożliwiającą zawracanie. 

Wariant II zakłada ingerencję w ogrodzenia i działki prywatne.   

 

6.4. Konstrukcja 

Konstrukcję nawierzchni układu drogowego należy zaprojektować na etapie opracowania 

projektu budowlanego w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz na podstawie dokumentacji 

geotechnicznej. 

 

Jako typy nawierzchni przyjęto: 

Jezdnia – beton asfaltowy 

Chodnik i dojścia – kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, szara  

Zjazdy – kostka brukowa betonowa typu Behaton, bezfazowa, czerwona 

Pobocze - kruszywo 

 


