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W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn. 
 

„Koncepcja budowy linii tramwajowej KST etap IV(ul.  Meissnera – Mistrzejowice)” 
 

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 
1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” pozytywnie opiniuje przedstawione 
rozwiązanie z następującymi uwagami: 

 
 

Plansza nr 1 
 
• Skorygować geometrię dróg dla rowerów (ddr) i lokalizację ekranu akustycznego na 

skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II. Projekt powinien uwzględnić istniejące 
skomunikowanie drogi dla rowerów w narożniku północno-zachodnim z istniejącą jezdnią 
serwisową wzdłuż ul. Meissnera oraz skomunikowanie drogi dla rowerów wzdłuż al. Jana 
Pawła II po stronie południowej z istniejącą drogą dla rowerów po stronie wschodniej ul. Lema. 
Zatokę autobusową po wsch. stronie ul. Meissnera zaprojektować o dł. min. 40 cm, w tym celu 
zastosować zatokę otwartą oraz przejście dla pieszych prowadzone pod skosem. 

• Skorygować geometrię skrzyżowania drogi serwisowej po stronie zachodniej ul. Meissnera 
z ul. Ładną. 

• Przewidzieć korektę przebiegu ekranu akustycznego po wsch. str. ul. Meissnera – ekrany 
prowadzić za ddr. 

• Na skrzyżowaniach z ul. Łąkową i Ugorek należy od strony przeciwnej do skrzyżowania 
zastosować wyokrąglenia styku krawędzi drogi dla rowerów i jezdni ul. Łąkowej i Ugorek, aby 
ułatwić zjazd z jezdni tych ulic na drogę dla rowerów i w kierunku przeciwnym (promień 
wyokrąglenia - 1 m). 

• W projekcie uwzględnić wjazd do ogródka jordanowskiego wg projektu pn. „Budowa 
integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Meissnera /Ślicznej”. Informacje 
o projekcie można uzyskać w Zespole Przygotowania Inwestycji tut. Jednostki. 

 
Plansza nr 2 
 
• Na skrzyżowaniu z ul. Chałupnika należy zastosować wyokrąglenia styku krawędzi drogi dla 

rowerów i jezdni ul. Chałupnika od strony przeciwnej do skrzyżowania, aby ułatwić zjazd 



z jezdni ul. Chałupnika na drogę dla rowerów i w kierunku przeciwnym (obie strony 
ul. Meissnera, promień wyokrąglenia - 1 m). 

• Skorygować geometrię (zawęzić wlot) drogi wewnętrznej w km ok. 0+960 oraz wykonać 
wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. 

• Przeanalizować możliwość wyznaczenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na 
wszystkich wlotach skrzyżowania Chałupnika / Pszona.  

• Usunąć wydzielony pas do skrętu w prawo w ulicę Chałupnika.  
• Na wlocie ul. Ułanów w Rondo Polsadu należy zastosować wyokrąglenia styku krawędzi drogi 

dla rowerów i jezdni ul. Ułanów od strony przeciwnej do skrzyżowania aby ułatwić zjazd 
z jezdni ul. Ułanów i w kierunku przeciwnym (promień wyokrąglenia - 1 m). 

• Na wysokości skrzyżowania z ul. Młyńską Boczną (strona wschodnia) i Bohaterów Września 
(strona zachodnia) skorygować lokalizację ekranu akustycznego. 

• Na wlotach ul. Młyńskiej Bocznej i Bohaterów Września należy zastosować wyokrąglenia styku 
krawędzi drogi dla rowerów i w/w jezdni od strony przeciwnej do skrzyżowania aby ułatwić 
zjazd z jezdni ul. Młyńskiej Bocznej i Bohaterów Września oraz w kierunku przeciwnym 
(promień wyokrąglenia - 1 m). 

• Należy zapewnić skomunikowanie drogi dla rowerów w narożnikach Ronda Polsadu 
z planowaną drogą dla rowerów po obu stronach ciągu Bora Komorowskiego – Lublańska.. 

• W km ok. 1+730 przejście dla pieszych przybliżyć do skrzyżowania z ul. Młyńska Boczną 
i wydłużyć peron przystankowy do 40m.  

• Przy skrzyżowaniu ul. Miechowity z ul. Meissnera zastosować obniżenie krawężnika pomiędzy 
ddr a parkingiem. 
 

Plansza nr 3 
 
• Poszerzyć ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej ul. Lublańskiej zlokalizowany między 

jezdnią a wylotem (pochylnią) tunelu tramwajowego.  
• Przejazd przez wjazd na teren obiektów biurowych zlokalizowanych po zachodniej stronie 

ul. Lublańskiej wykonać w formie wyniesionej, wraz z ciągłością nawierzchni drogi dla 
rowerów. 

• Na skrzyżowaniu ul. Lublańskiej, Strzelców i Dobrego Pasterza na zachodnim wlocie 
ul. Dobrego Pasterza od strony przeciwnej do skrzyżowania należy zastosować wyokrąglenia 
styku krawędzi drogi dla rowerów i jezdni ul. Dobrego Pasterza, aby ułatwić zjazd z jezdni 
ul. Dobrego Pasterza na drogę dla rowerów i w kierunku przeciwnym (promień wyokrąglenia – 
1 m).  

• Skrzyżowanie ul. Lublańskiej z ul. Strzelców przeanalizować pod katem bezpieczeństwa ruchu 
pieszego - zastosowanie wysp azylu w przypadku konieczności przekraczania przez pieszych 
więcej niż 3 pasów ruchu. 

 
Plansza nr 4 
 
• Przy skrzyżowaniu ul. Bohomolca z ul. Kniaźnina przewidzieć wykonanie przy przejściu dla 

pieszych wyspy azylu. 
• Przy skrzyżowaniu ul. Krzesławickiej z ul. Dobrego Pasterza zastosować wyniesienie przejścia 

i przejazdu. 
• Na wszystkich przejściach dla pieszych przez ul. Dobrego Pasterza przewidzieć wykonanie 

wysp azylu. 
• Podłączenie PAT przeanalizować i zaopiniować w zespołach merytorycznych ZIKiT. 
• Ddr projektowaną po północnej stronie ul. Dobrego Pasterza przedłużyć do zakresu 

opracowania. 
• Przewidzieć wykonanie ddr wzdłuż torowiska po południowej stronie ul. Dobrego Pasterza. 



• Na skrzyżowaniach ul. Dobrego Pasterza z ulicami Kwartową oraz Słoneckiego zaprojektować 
wyniesienie przejazdu i przejścia dla pieszych oraz skorygować przebieg ddr (usunięcie 
odgięcia). 

• Na skrzyżowaniu z ul. Kniaźnina należy zastosować od strony przeciwnej do skrzyżowania 
wyokrąglenia styku krawędzi drogi dla rowerów i jezdni ul. Kniaźnina aby ułatwić zjazd 
z jezdni na drogę dla rowerów i w kierunku przeciwnym (promień wyokrąglenia - 1 m). 
Analogicznie należy postąpić na skrzyżowaniu z jezdnią na północnym krańcu przystanku 
tramwajowego (km ok. 0+129) 
 

Plansza nr 5 
 
• Na etapie projektu budowlanego przeanalizować możliwość oraz zasadność zmiany położenia 

ddr względem chodnika . 
• Na skrzyżowaniu ul. Jancarza z ul. Załuskich zlikwidować przejazd w poprzek ul. Jancarza  
• Na skrzyżowaniu ul Jancarza i ul. Reduty ddr podłączyć jako czwarty wlot. Na etapie projektu 

budowlanego przeanalizować przeniesienie przejścia dla pieszych przez Jancarza na stronę 
północną oraz zastosowanie wyspy azylu wraz z konieczną korektą zjazdu.  

• Na skrzyżowaniu ul. Bohomolca z ul. Marchołta na etapie projektu budowlanego przejście dla 
pieszych położone po zachodniej stronie przybliżyć do skrzyżowania na odległość 5m. 

• Na skrzyżowaniach z ulicami Marchołta, Kurzei i Załuskich należy zastosować od strony 
przeciwnej do skrzyżowania wyokrąglenia styku krawędzi drogi dla rowerów i jezdni w/w ulic 
aby ułatwić zjazd z jezdni na drogę dla rowerów i w kierunku przeciwnym (promień 
wyokrąglenia - 1 m). 

 
Uwagi ogólne: 
• Dla wszystkich wjazdów za ekranów akustycznych przedstawić trójkąty widoczności. 
• Na odcinakach gdzie droga dla rowerów o szer. 3m przylega bezpośrednio do jezdni należy 

przewidzieć wykonanie na szerokości skrajni jezdni (0,5m) innej nawierzchni niż nawierzchnia 
drogi dla rowerów. 

• W miarę możliwości terenowych projektowane ddr poszerzyć do 2,5m. 
• Nawierzchnię dróg rowerowych projektować jako bitumiczną wbudowywaną mechanicznie. 
• Wszystkie przejazdy przez drogi wewnętrzne oraz zjazdy projektować w formie wyniesionej, 

wraz z ciągłością nawierzchni drogi dla rowerów (krawężniki wzdłuż drogi dla rowerów, a nie 
w jej poprzek). 

• Projekt po wprowadzeniu uwag należy przekazać do Zespołu ds. realizacji Polityki Rowerowej 
w wersji papierowej lub elektronicznej. 

• Na etapie projektu budowlanego projekt przedstawić do ponownego audytu. 
 

  
 
 

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego 
ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie 
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