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UWAGA 
Zaprojektowane i przedstawione rozwiązania techniczne, konstrukcyjne i 

sytuacyjno – wysokościowe mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania dalszych 

prac projektowych. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Inwestor: Gmina Kielce, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 

Kielce 

1.2 Obiekt: Ulica Leśniówka i Posłowicka w Kielcach 

1.3 Stadium: wstępna koncepcja 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1 Umowa zawarta z Inwestorem; 

2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami); 

2.3 Ustawa z dnia 27 marca 2003 - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2021 poz. 741 z późniejszymi zmianami); 

2.4 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 późniejszymi zmianami); 

2.5 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z 

późniejszymi zmianami); 

2.6 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. 2017 poz. 784 z późniejszymi zmianami); 

2.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 

z późniejszymi zmianami); 

2.8 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. 2019 poz. 2311 z 

późniejszymi zmianami); 

2.9 Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; 

2.10 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z późn. zmianami); 

2.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 

2013 poz. 1129 z późn. zmianami); 

2.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zmianami); 

2.13 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. zmianami); 

2.14 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.); 
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2.15 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z późn. zm.); 

2.16 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.); 

2.17 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z późn. zm.); 

2.18 Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych Miasta Kielce; 

2.19 Ochrona drzew i krzewów na placu budowy (Urząd Miasta Kielce); 

2.20 Wytyczne projektowe zakres dokumentacji zieleni (Urząd Miasta Kielce); 

2.21 Standardy urządzania i pielęgnowania terenów zieleni w mieście (Urząd Miasta Kielce); 

2.22 Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

2.23 Badania, analiza i prognozy ruchu  

2.24 Uzyskane warunki techniczne, uzgodnienia i opinie; 

 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

 
Rys 1. Plan orientacyjny. 

 

Teren inwestycyjny położony jest w województwie świętokrzyskim, w południowej części 

miasta Kielce. Objęta opracowaniem ulica Posłowicka (dr. powiatowa 0973T kl. Z) oraz Leśniówka 

(dr. powiatowa 0953T kl. Z) tworzą bezpośrednie połączenie pomiędzy ulicą Chorzowską (dr. 

powiatowa 0919T kl. Z) a ulicą Ściegiennego (dr. krajowa nr 73). 

W zakresie opracowania zlokalizowane są skrzyżowania ul. Posłowickiej i Leśniówka z innymi 

drogami: 

 ul. Charsznicką (dr. gminna 301033T kl. L); 

 ul. Zagrabowicką (dr. gminna 301380T kl. L); 

 ul. Nastole (dr. gminna 301197T kl. L); 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Objęty opracowaniem odcinek rozpoczyna się od istniejącego skrzyżowania ulicy 

Posłowickiej z ulicą Chorzowską. Jest to skrzyżowanie zwykłe z wyznaczonym pierwszeństwem 

wzdłuż ulicy Chorzowskiej. W obszarze skrzyżowania zlokalizowany jest również zjazd w ulicę 

Charsznicką, o nawierzchni gruntowej. Ulica Charsznicka jest drogą bez przejazdu. Ulice 

Posłowicka oraz Leśniówka w stanie istniejącym posiadają nawierzchnię utwardzoną, bitumiczną.  

Na odcinku kolejnych 760m od skrzyżowania z ulicą Chorzowską, ulica Posłowicka 

przebiega przez obszar leśny, niezabudowany. Około km 0+760, w miejscu skrzyżowania z ulicą 

Zagrabowicką rozpoczyna się po obu stronach istniejąca zabudowa mieszkalna – głównie 

jednorodzinna. Oprócz zabudowy jednorodzinnej, wzdłuż drogi zlokalizowane są również 

pojedyncze obiekty handlowo-usługowe, zakłady produkcyjne, obiekty kultu religijnego oraz 

użyteczności publicznej. Odcinek objęty opracowaniem kończy się przed skrzyżowaniem z 

sygnalizacją świetlną z ulicą Ściegiennego. 

W obszarze opracowania ruch pieszy oraz rowerowy odbywa się w głównej mierze po 

istniejącej jezdni oraz poboczach. Lokalnie wykonane są odcinki chodników przy jezdni. Wzdłuż 

ulicy Posłowickiej i Leśniówka kursuje regularna miejska komunikacja autobusowa. Cześć 

przystanków wyposażona jest w wiaty dla pasażerów.  

Jezdnia odwadniana jest na przyległy teren oraz do rowów odwadniających. Na odcinku przy 

ulicy Ściegiennego wykonana jest sieć kanalizacji deszczowej, do której odwadniana jest jezdnia 

drogi, za pomocą wpustów deszczowych. 

Na wjeździe w ulicę Posłowicką, od strony ulicy Chorzowskiej zlokalizowany jest zakaz 

wjazdu dla pojazdów o masie powyżej 10 ton. Na podstawie przeprowadzonej w terenie wizji 

lokalnej i obserwacji rzeczywistego ruchu można zauważyć, że zakaz ten jest przez kierowców 

często ignorowany. Problemem jest brak sprawnie funkcjonującego systemu spowolnienia ruchu na 

drodze. Długie odcinki proste oraz znaczne pochylenia podłużne skłaniają kierowców do rozwijania 

znacznych prędkości, co stanowi znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

W obszarze opracowania brak uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji objęty jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce.  

Zgodnie z zapisami Studium, na południe od ulicy Posłowickiej i Leśniówka przewiduje się 

wykonanie południowej obwodnicy Kielc. Realizacja tego zadania będzie mieć istotny wpływ na  

natężenie i strukturę ruchu na objętych opracowaniem ulicach. Obecnie ruch samochodowy, w tym 

pojazdów ciężkich – ciągników siodłowych z naczepą pomiędzy drogą krajową 63 (ulicą 

Ściegiennego) a ulicą Chorzowską odbywa się ulicą Posłowicką i Leśniówka. Po wykonaniu 

południowej obwodnicy miasta, można zakładać, że ruch na analizowanych ulicach przybierze 

charakter bardziej lokalny a ciężki ruch samochodowy zostanie skierowany na obwodnicę.  
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Rys 2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce. 

 
Rys 2.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce - 

Legenda. 
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6. OBSZARY CHRONIONE I CENNE ŚRODOWISKOWO 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie objętym licznymi formami ochrony przyrody: 

 Obszar Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041, chroniony zgodnie z 

Dyrektywą Siedliskową. Obszar zlokalizowany po północnej stronie drogi, na odcinku leśnym 

za skrzyżowaniem z ulicą Chorzowską: 

 
Rys 3. Obszar Natura 2000. 

 

 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, chroniony zgodnie z Uchwałą Nr XL/700/10 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu 

ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Obszar bezpośredniej ochrony 

zlokalizowany po obu stronach drogi, na odcinku leśnym za skrzyżowaniem z ulicą 

Chorzowską. Otulina parku obejmuje swoim zasięgiem niemal cały obszar inwestycji.  

 

 
Rys 4. Park Krajobrazowy. 
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 Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, chroniony zgodnie z Rozporządzeniem 

Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie utworzenia 

na terenach otulin parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu. Obszar obejmuje 

swoim zasięgiem niemal cały obszar inwestycji, granicząc z obszarem Parku Krajobrazowego. 

 

 
Rys 5. Obszar Chronionego Krajobrazu. 

 

 Pomnik przyrody - Na posesji przy ul. Posłowickiej 98 (działka nr 470) znajduje się pojedynczy 

okaz robinii akacjowej o obwodzie pnia 297 cm i wysokości 21 m, stan dobry, drzewo w wieku 

ok. 100 lat które zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie Uchwały Rady Miasta Kielce 

nr XVIII/413/2011 z dn. 17.11.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. 

Urz. z dn. 27.12.2011 Nr 317. poz. 3868). Drzewo to znajduje się poza zasięgiem zakładanych 

prac budowlanych. 

 
Rys 6. Lokalizacja pomnika przyrody. 

 

 

 



 

"Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach” 

 

 

10 ALFA PROJEKT 10 

 

7. OCHRONA WÓD 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w następujących obszarach ochrony wód, bądź w ich bliskim 

sąsiedztwie: 

 strefa Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 418 "Gałęzice-Bolechowice-Borków"; 

 strefa ochrony pośredniej ujęcia wody Kielce - Dyminy  

 strefa ochrony pośredniej ujęcia wody Marzysz – Suków 

W okolicy końca inwestycji, zlokalizowany jest ciek naturalny Chodcza, który przechodni pod 

jezdnią ul. Leśniówka pomiędzy działką 772 a działką 654/2. 

 

 
Rys 7. Ciek naturalny. 

 

8. TERENY GÓRNICZE 

 

Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenach górniczych nr 2709 Trzuskawica A (obszar 

działki nr 261, południowa część strona drogi). 

 
Rys 8. Tereny górnicze. 
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9. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA 

 

Koncepcje sporządzono w oparciu o mapę zasadniczą uzyskaną z miejscowego ośrodka 

geodezyjnego, uzupełnioną o informacje dotyczące elementów zagospodarowania terenu oraz 

zieleni (zgodnie z punktem opisu "INWENTARYZACJA ZIELENI").  

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, istniejący pas drogowy uległ zmianie w 

zakresie podziału ewidencyjnego. Z istniejącego pasa drogowego wydzielane zostały mniejsze 

działki ewidencyjne. W związku z powyższym w lutym 2022r. zaktualizowano podkład mapowy o 

aktualną mapę ewidencyjną.  

 

10. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

Na potrzebę opracowania została sporządzona opinia geotechniczna określająca warunki 

gruntowo-wodne.  

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych, gruntów 

organicznych, gruntów mineralnych niespoistych, gruntów mineralnych spoistych, gruntów 

mineralnych nieskalistych kamienistych. Grunty antropogeniczne występują w postaci 

słabonośnych, szarych nasypów niekontrolowanych. Grunty organiczne występują w postaci 

słabonośnej warstwy ciemnoszarego namułu pylastego. Grunty mineralne niespoiste występują w 

postaci średniozagęszczonych, jasnobrązowych i brązowych piasków drobnoziarnistych, piasków 

drobnoziarnistych z domieszką żwiru, piasków drobnoziarnistych przewarstwionych gliną 

piaszczystą, piasków średnioziarnistych i piasków średnioziarnistych z domieszką żwiru. Grunty 

mineralne spoiste występują w postaci plastycznej i twardoplastycznej, szarej i szaro-brązowej 

gliny piaszczystej, gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami średnioziarnistymi, gliny 

piaszczystej przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi, gliny piaszczystej przewarstwionej 

piaskami drobnoziarnistymi z domieszką żwiru. Grunty mineralne nieskaliste kamieniste występują 

w postaci brązowo-białego rumoszu skalnego i jasnobrązowego rumoszu skalnego gliniastego. 

W otworach geotechnicznych zostały nawiercone wody gruntowe do głębokości wiercenia. 

W związku z powyższym, a także na podstawie analizy danych pozyskanych z wierceń badawczych 

oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne określa się jako proste.  

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych terenu, panujące warunki 

geotechniczne określa się jako korzystne dla potrzeb budowlanych. 

 

11. INWENTARYZACJA ZIELENI 

 

Inwentaryzację zieleni, określającą lokalizację i stan istniejącej zieleni kolidującej lub 

znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych elementów w tym pomników przyrody 

przedstawiono w osobnym opracowaniu.  

Przedmiotowy obszar jest terenem o przeciętnych walorach botanicznych. Objęta 

opracowaniem droga biegnie częściowo w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych. Przy 

zastosowaniu odpowiednich terminów prac wycinkowych nie przewiduje się znaczącego 

oddziaływania na gatunki chronione ptaków. Planowaną wycinkę należy przeprowadzić poza 

okresem lęgowym ptaków tj. w okresie 16 października – koniec lutego. 
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Drzewostan na przedmiotowym terenie stanowią w dużej mierze naloty i siewki pospolitych 

gatunków (m.in. buk zwyczajny, sosna zwyczajna). Mimo iż przeważają kilkuletnie siewki i 

podrosty, na omawianym obszarze znajdują się również pojedyncze wiekowe drzewa. 

Planowana wycinka nie spowoduje negatywnego oddziaływania na miejscowy ekosystem ze 

względu na fakt, że dotyczyć będzie głównie wyłącznie przydrożnego pasa terenu, a na pozostałym 

obszarze głównie podrostów. Należy podkreślić, że nie dojdzie do żadnej ingerencji w drzewo 

pomnikowe. Wszelkie prace powinny odbywać się poza zasięgiem koron drzewa pomnikowego, 

poza tym musi one być odpowiednio zabezpieczone i oznaczone. Szacowany zakres wycinki 

określono w części rysunkowej dokumentacji. 

 

 

12. POMIARY I PROGNOZY RUCHU 

 

 Dobór skrzyżowania, analiza ruchu na skrzyżowaniu 

Na podstawie przeprowadzonych badań, analiz i prognoz ruchu, biorąc pod uwagę istniejące 

zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Posłowickiej, Chorzowskiej i Charsznickiej zaleca 

się wykonanie skrzyżowania skanalizowanego typu rondo. Z uwagi na spadek ulicy Posłowickiej 

należy dążyć do zastosowania spowolnienia ruchu.  

Na podstawie wyznaczonej prognozy ruchu na wlocie D (ul. Chorzowska od DW 762) 

występuje ruch na poziomie PSR C, na wlocie A (ul. Chorzowska od stacji paliw) – PSR C, zaś 

wlot ulicy Posłowickiej zakwalifikowany został do PSR B.W 20-tym roku po oddaniu do 

użytkowania wlot D będzie miał PSR C, wlot A – PSR C, zaś wlot B – PSR C. 

 

 Analiza ruchu w przekroju drogi 

W celu określenia przepustowości odcinka drogi wykonano dodatkowo pomiar ruchu w 

przekroju ulicy Leśniówka przed skrzyżowaniem z ul. Ściegiennego. Z analizy wynika, że 

występuje zmienność kierunkowa ruchu i w okresie porannym dominuje ruch w kierunku ulicy 

Ściegiennego zaś w okresie popołudniowym następuje wzrost ruchu z ulicy Ściegiennego. Jest to 

typowa zmienność wynikająca z dojazdów do pracy i z powrotami z pracy. W okresie pomiaru 

zanotowano dwie godziny szczytowe – poranną i popołudniową.  

Na podstawie wyznaczonej prognozy ruchu bazującej na wykonanym pomiarze stwierdza się, 

że w 2025 roku natężenie ruchu wyniesie 209 P/h co kwalifikuje ruch do PSR B w przekroju ulicy 

Leśniówka. W 20-tym roku po oddaniu do użytkowania będzie nadal PSR B (273 P/h). Wskazuje 

to, że w przekroju drogi panują bardzo dobre warunki ruchowe, występuje ruch równomierny, 

prędkość jazdy i swoboda manewrów ograniczone tylko w niewielkim stopniu (PSR B). 

 

 Bezpieczeństwo ruchu drogowego i inne zalecenia 

Zastosowanie ścieżek pieszo – rowerowych jest rozwiązaniem zasadnym, wynikającym z 

dużego udziału pojazdów ciężkich w ruchu. Występujące liczne wypadki na ulicach powodują, że 

zasadnym jest zastosowanie uspokojenia ruchu na całym ciągu ulicy Leśniówka i Posłowicka. Z 

punktu bezpieczeństwa ruchu pieszych istotne jest wyznaczenie przejść dla pieszych pomiędzy 

zatokami autobusowymi. 
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Szczegółowy pomiar, analizy i prognozy ruchu w obszarze zainwestowania, wraz z doborem typu 

projektowanego skrzyżowania oraz analizą przekroju drogowego przedstawiono w osobnym 

opracowaniu.  

 

13.  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – INFORMACJE OGÓLNE 

 

Przyjęto następujące założenia projektowe: 

 Ulica klasy Z (zbiorcza); 

 Ulica w terenie zabudowy; 

 Typowa szerokość jezdni 6,00m (2x3,00m); 

 Prędkość projektowa Vp=40km/h; 

 Długość projektowanej ulicy około 5150m; 

 Kategoria ruchu KR4; 

 Ulica Zagrabowicka, Charsznicka oraz Nastole – ulice klasy L (lokalne) z jezdnią o 

szerokości 5,50m (2x2,75m); 

 

Ze względu na przewidywany wykup części działek przyległych do pasa drogowego 

proponujemy zrealizować inwestycje na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, wydawanej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z późn. 

zmianami).  

  

 

II. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 

Objęty opracowaniem odcinek rozpoczyna się skrzyżowaniem z ulicą Chorzowską. 

Zaprojektowano przebudowę istniejącego skrzyżowania na rondo jednopasowe, czterowylotowe o 

średnicy zewnętrznej 36,00m, wewnętrznej 19,00m, jezdni 6,00m oraz opasce 2,50m. Wloty o 

szerokości 4,0m wyłukowane promieniem R=15,00m. Wloty o szerokości 4,5m wyłukowane 

promieniem R=18,00m. 

Rozwiązanie te umożliwia obsługę wszystkich istniejących wlotów, w tym ulicy 

Charsznickiej. W rejonie skrzyżowania zaprojektowano zatoki autobusowe na wszystkich wlotach 

oraz chodniki z przejściami pieszymi umożliwiające dojście od przystanków. Zaproponowane 

rozwiązanie ulicy Charsznickiej umożliwia dalszą budowę tej drogi, w ramach kolejnych 

opracowań.  

Jako rozwiązanie uzupełniające, na dojazdach do ronda zaproponowano wykonanie 

poprzecznych pasów zwalniających, wywołujące efekt wibracyjno – akustyczny, jako formę 

uspokojenia ruchu.  

Na odcinku leśnym, zlokalizowanym pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Chorzowską a 

skrzyżowaniem z ulicą Zagrabowicką w km 0+760 zaproponowano wykonanie przekroju 

jednostronnie ograniczonego krawężnikiem, z odwodnieniem do jednostronnego rowu, 

zlokalizowanego po południowej stronie jezdni. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć zakres 
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wykupów oraz ingerencji w obszar chroniony Natura 2000. Na odcinku tym zaprojektowano 

również obustronne pasy rowerowe wydzielone w jezdni, zgodnie ze schematem pokazanym na 

rysunku nr 9a. 

 

 
Rys 9a. Schemat projektowanego przekroju drogowego na odcinku leśnym do km 0+760. 

 

 Za skrzyżowaniem z ulicą Zagrabowicką w km 0+760 rozpoczyna się typowy obszar 

zabudowany z zabudową mieszkalną. Na tym odcinku zaprojektowano przekrój uliczny, 

ograniczony z obu stron krawężnikami, zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku nr 9b.  

 
 

 

Rys 9b. Schemat projektowanego przekroju drogowego na odcinku zabudowanym. 
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Wzdłuż prawej krawędzi jezdni (po południowej stronie drogi) zaprojektowano ścieżkę 

pieszo – rowerową o szerokości min. 3,25m. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni (po północnej stronie 

drogi) zaprojektowano chodnik o szerokości min. 2,25m. Takie rozwiązanie umożliwia pełną 

obsługę komunikacyjną pieszych, rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych. Na końcowym 

odcinku opracowania, około km 5+000 chodnik i ścieżkę pieszo – rowerową połączono z 

istniejącymi chodnikami i drogą rowerową na ulicy Ściegiennego. Biorąc pod uwagę dobry stan 

nawierzchni jezdni po niedawnej przebudowie obrębu skrzyżowania z drogą krajową, założono 

koniec przebudowy nawierzchni bitumicznej w km 4+965. 

Na całym odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano przystanki, w miejscu ich 

obecnej lokalizacji. W rejonie skrzyżowania z ulicą Zagrabowicką zaprojektowano pętlę 

autobusową z przystankiem dla wysiadających pasażerów. Przy przystankach zlokalizowano na 

jezdni przejścia dla pieszych, umożliwiające bezpieczną komunikację pieszą pomiędzy dwoma 

stronami drogi. Zaprojektowano również dodatkowe przystanki oraz przejścia dla pieszych, z 

uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu oraz źródeł i celów podróży (m.in. przy 

Młodzieżowym Centrum Kultury, projektowanych skrzyżowaniach i kościele).  

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zaproponowano wykonanie części spośród 

projektowanych przejść dla pieszych w formie wyniesionej ponad jezdnię, z najazdami 

umożliwiającymi komunikację autobusową. Dodatkowo ruch samochodowy zostanie spowolniony 

poprzez zastosowane progi zwalniające wyspowe (przejezdne dla autobusów). Taki dobór urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu pozwoli na spowolnienie pojazdów, jednocześnie nie podnosząc w sposób 

istotny kosztów realizacji zadania (zwiększone wykupy i zajętość terenu w przypadku wykonania 

azyli na jezdni, odgięć drogi itp.). W ramach inwestycji zostaną przebudowane wszystkie istniejące 

zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia piesze.  

 

III. UZBROJENIE TERENU 

14. PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU 

 

 Dla projektowanych dróg zakłada się budowę i przebudowę istniejącego oświetlenia 

ulicznego, zgodnie z warunkami technicznymi znak: WT.RIO.4020.22.2021.DM z dnia 

19.04.2021r.  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z realizacją inwestycji drogowej zakłada 

się budowę kanałów technologicznych, w niezbędnym zakresie, zgodnie z warunkami technicznymi 

znak: WT.RIO.4020.21.2021.DM z dnia 19.04.2021r. 

 W ramach zadania zostanie przewidziane odwodnienie pasa  drogowego, zgodnie z 

warunkami technicznymi znak: WT.RIK.601.1.5.2021.BG z dnia 14.04.2021r.  

 Rozwiązania techniczne dotyczące projektowanego uzbrojenia terenu zostały 

przeanalizowane pod kątem rozwiązań zaproponowanych we wstępnej koncepcji układu 

drogowego oraz przedstawione w części rysunkowej opracowania. 
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15. PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU 

 

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci 

uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej, kolidujących z planowaną inwestycją w niezbędnym 

zakresie ze szczególnym naciskiem na zapewnienie optymalizacji ekonomicznej (linie kablowe 

elektroenergetyczne, teletechniczne, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 

deszczowa, sieć gazociągowa, kanał ciepłowniczy). W szczególności należy zwrócić uwagę na 

konieczność przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej i linii napowietrznych 

zlokalizowanych w obszarze inwestycji.   

Podobnie jak z projektowanymi sieciami, finalny zakres przebudowy sieci możliwy będzie 

do określenia po ustaleniu docelowego układu drogowego. Zakres przebudowy zostanie określony 

jednocześnie z ewentualnymi korektami rozwiązań drogowych, co ma celu zapewnienie 

optymalizacji ekonomicznej, zmierzającej do minimalizacji kosztów realizacji zadania. 
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IV. WARUNKI TECHNICZNE I OPINIE 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 Rys nr 1 -  Plan orientacyjny 

 Rys nr 2.1/1 - 2.1/ 6 -  Plan Sytuacyjny  

 Rys nr 3.1/1 - 3.1/ 6 -  Plansza Zbiorcza Sieci 

 

 

 

 

 


