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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w związku 

z rozbudową ulicy Łepkowskiego w Krakowie. Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z 

załącznikiem Nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. dotyczącym szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 

z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami). 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Do opracowania niniejszego projektu stałej organizacji ruchu na przedmiotowym 

odcinku drogi wykorzystano następujące akty prawne: 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2012 r. Nr 0, poz. 1137, z późn. zm.).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).  

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

Nr 0, poz. 260 z późn. zm.).  

− Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 

1393).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 
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3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

a) Mapa sytuacyjno – wysokościowa, 

b) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją istniejącego stanu oznakowania w 

dniu 16 czerwca 2017 roku, 

c) Projekt wykonawczy rozbudowy ul. Łepkowskiego, 

d) Uzgodnienie projektu budowalnego rozbudowy ul. Łepkowskiego. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

W stanie istniejącym ul. Łepkowskiego jest ulicą gminną wewnętrzną. Docelowo ma 

zmienić status na drogę publiczną. Swój początek ma na skrzyżowaniu z ul. Jakuba Majora 

i przebiega w kierunku południowym aż do skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza. Ulica 

Łepkowskiego posiada klasę techniczną L, zlokalizowana jest na terenie o gęstej zabudowie 

wielorodzinnej. Na przedmiotowym odcinku posiada przekrój jednojezdniowy, 

jednokierunkowy o szerokości ok. 6,0m. Jezdnia obramowana jest obustronnym 

krawężnikiem betonowym. W otoczeniu ulicy znajdują się drzewa rosnące w sposób 

nieuporządkowany. Zły stan fitosanitarny niektórych drzew stwarza niebezpieczeństwo dla 

użytkowników poruszających się po jezdni oraz po chodnikach. Po stronie wschodniej wzdłuż 

ulicy zlokalizowany jest chodnik z płyt betonowych szerokości ok. 2,0m. Ze względu na 

parkujące na chodniku samochody nawierzchnia chodnika posiada liczne ubytki, a płyty 

betonowe są popękane i sklawiszowane. Szerokość chodnika biegnącego wzdłuż ul. 

Łepkowskiego jest zmienna w zakresie od 2.0m do 5.0m. Na początkowym odcinku chodnik 

jest oddzielony od jezdni pasem zieleni, całkowicie zniszczonym przez parkujące na nim 

pojazdy, o szerokości około 1.0m, na dalszym odcinku chodnik biegnie wzdłuż krawędzi 

jedni. Po stronie zachodniej chodnik przebiega fragmentarycznie przy krawędzi jezdni, resztę 

stanowi zieleniec na którym rosną w sposób nieuporządkowany liczne drzewa i krzewy. 

Istniejące tereny zielone przylegające bezpośrednio do jezdni ul. Łepkowskiego są 

wykorzystywane do nielegalnego parkowania pojazdów. W związku z notorycznym 

parkowaniem pojazdów na zieleńcu nastąpił zanik trawy, rejon ten jest mocno 

zdeformowany i występują głębokie koleiny spowodowane kołami parkujących pojazdów. W 

czasie opadów deszczu tworzą się zastoiska wody oraz błoto.   
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W ciągu ulicy Łepkowskiego zlokalizowane są zjazdy publiczne i indywidualne 

obsługujące liczne zabudowania jednorodzinne i wielorodzinne. Zjazdy publiczne 

zlokalizowane po stronie lewej znajdują się w km: 0+077.25, 0+103.30, 0+150.55, 0+206.85, 

0+273.35, 0+331.45, 0+386.00, 0+438.45. Zjazdy publiczne zlokalizowane po stronie prawej 

znajdują się w km: 0+123.05, 0+170.95, 0+214.35, 0+291.95, 0+421.60. Zjazdy publiczne 

obsługują układy dróg wewnętrznych dojazdowych prowadzących na parkingi zlokalizowane 

przed istniejącymi budynkami zamieszkania zbiorowego oraz budynkami handlowo-

usługowymi. Zjazdy te posiadają szerokości w zakresie od 3.50m do 4.50m oraz nawierzchnię 

bitumiczną lub z kostki betonowej. Obsługa zespołu garaży zlokalizowanego za pasem zieleni 

w rejonie km 0+150.00 odbywa się przez dwa zjazdy publiczne o szerokości 4,0m i 4,5m, 

które posiadają nawierzchnię z kostki betonowej. W ciągu przebudowywanej ulicy występują 

także zjazdy indywidualne do istniejących posesji, zjazdy są zlokalizowane po obu stronach 

jezdni w km: 0+030.45, 0+044.75, 0+053.95, 0+067.30, 0+183.70. W ciągu ul. Łepkowskiego 

występują cztery skrzyżowania: z ul. Jakuba Majora (początek inwestycji km 0+000.00), z ul. 

Majora Ryszarda Nuszkiewicza (km 0+359.75), z odnogą ul. Łepkowskiego (boczny wlot w km 

0+498.10), z ul. Dobrego Pasterza (koniec inwestycji km 0+589.35). 

Na końcowym fragmencie ulicy Łepkowskiego w rejonie km 0+538.30  zlokalizowana 

jest zatoka autobusowa wraz z peronem i wiatą przystankową. Nawierzchnia zatoki, 

wykonana z kostki betonowej typu BEHATON. Nawierzchnia zatoki jest uszkodzona, 

występują koleiny powstałe w skutek ruchu autobusów komunikacji miejskiej. Chodnik 

zlokalizowany przy zatoce autobusowej o szerokości ok. 2,0m wykonany jest z płyt 

betonowych. 

Orientacyjną lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr OR w części 

rysunkowej opracowania. 

 

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU 

Ulica Łepkowskiego stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, służy 

do obsługi zarówno ruchu lokalnego, jak również stanowi połączenie pomiędzy ulicami 

Powstańców a Dobrego Pasterza. Ulica stanowi drogę wewnętrzną będącą w zarządzie 

Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Po przebudowie ulica ma 

zmienić status na drogę publiczną. 
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6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Na projektowanym odcinku wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni o szerokości 

6,0 m. Pas ruchu będzie mieć szerokość 4,0m, a pas postojowy zlokalizowany na jezdni 

będzie miał szerokość 2,0m. W miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano zawężenia 

jezdni w celu skrócenia drogi przejścia pieszego przez jezdnię oraz poprawienia widoczności 

pieszego. W rejonie przejść dla pieszych km 0+196.70, km 0+371.20 oraz km 0+487.05 

jezdnia zostanie zawężona do 4,0m. W miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano pasy 

medialne z kostki integracyjnej o szerokości 80 cm. Po obu stronach ulicy zaprojektowano 

chodniki z kostki betonowej o szerokości zmiennej, dostosowanej do istniejącego 

zagospodarowania w zakresie od 2,0m do 3,0m. Dodatkowe poszerzenia chodnika 

maksymalnie do 7,5m występują przy zatokach postojowych oraz w rejonach zjazdów 

publicznych na drogi wewnętrzne osiedlowe. Zatoki postojowe dla parkowania równoległego 

mają szerokość 2,5m natomiast dla parkowania pod kątem 45° - 4,5 m. Wyznaczono miejsca 

postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

Aby zachować ciągłość niwelety chodnika zaprojektowano wyniesione przejścia dla 

pieszych na zjazdach publicznych oraz na skrzyżowaniu z ul. Nuszkiewicza oraz z bocznym 

fragmentem ul. Łepkowskiego. Na skrzyżowaniu ul. Łepkowskiego i ul. Dobrego Pasterza 

zastosowano wyokrąglenie o promieniu R=15,00m po stronie zachodniej, po stronie 

wschodniej o promieniu R=12,00m. Po stronie wschodniej zaprojektowano dodatkowo 

wybrukowanie powierzchni kostką kamienną, obramowane krawężnikiem betonowym 

obniżonym na 0 cm wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=8,00m. W celu 

ograniczenia możliwości parkowania w miejscach niedozwolonych zaprojektowano stojaki na 

rowery. W miejscach wybrukowanych zostaną wbudowane na fundamencie betonowym, 

natomiast w przypadku nawierzchni bitumicznej stojaki zostaną przykręcone przy pomocy 

śrub mocujących ϕ10mm. Zieleńce zostaną zabezpieczone przed nieuprawnionym postojem 

przy pomocy słupków drewnianych o ϕ6cm. 

W km roboczym 0+538.30 zaprojektowano zatokę autobusową o następujących 

parametrach: długość krawędzi zatrzymania 20m, szerokość zatoki 3,0m, skos wjazdowy 1:4, 

skos wyjazdowy 1:8, wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu  30,0m.  

Zatoka autobusowa przy ul. Jakuba Majora pozostanie bez zmian. W ciągu krawędzi zatoki na 
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długości peronu (20m) zaprojektowano krawężniki typu Kassel Kerb wraz z pasem 

medialnym o szerokości 0,80m. 

W związku z przebudową ul. Łepkowskiego zmianie ulegnie również istniejąca 

organizacja ruchu. Wyznaczone miejsca parkingowe zostaną oznakowane za pomocą 

oznakowania poziomego linia P-18 oraz miejsca dla niepełnosprawnych posiadać będą 

piktogramy P-24, a stanowiska dla niepełnosprawnych będą wymalowane na niebiesko. Przy 

miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych wprowadzono znaki 

D-18 wraz z tabliczką T-29 i wskazaniem ilości stanowisk przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowo zastosowano oznakowanie poziome wskazujące na sposób 

parkowania w zatokach postojowych oraz w miejscach wyznaczonych na jezdni zgodnie z 

przeznaczeniem. Uzupełniono oznakowanie dotyczące dróg wewnętrznych. Wszystkie 

powierzchnie wyniesione oznakowano za pomocą P-25. Na powiązaniu ze stanem 

istniejącym nie wprowadzono korekt w oznakowaniu.  

 

7. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU  

Termin wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu: po przebudowie, planowanej 

w roku 2018r. 

 

8. ZALECENIA I UWAGI 

Zaprojektowane znaki pionowe z grupy wielkości „małe”. Znaki pionowe jak i 

projektowane urządzenia Brd należy wykonać z folii odblaskowej II generacji. Oznakowanie 

(wielkości znaków, wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi, odległości 

między znakami) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Wszystkie 

znaki poziome i pionowe należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawnymi. W 

przypadku znaków pionowych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie skrajni 

drogowej jak i skrajni w rejonie chodników dla pieszych. 

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej. 
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