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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 
DLA PRZEBUDOWY UL. ŚW.ANNY I UL.WIŚLNEJ W KRAKOWIE. 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
-  podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 

-  inwentaryzacja istniejącego oznakowania, 

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

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 z 14.X.2003 r.) 

-  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drog. (Dz.U nr 170 z 12.10.2002 r.) 

- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (załączniki 

nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.). 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy 

ul. Św. Anny i ul. Wiślnej w Krakowie. 

 
3. WARUNKI RUCHOWE I STAN ISTNIEJĄCY  

 
Ulica Św. Anny na odcinku objętym opracowaniem posiada jezdnię o szerokości ok 6m. 

Ulica jest drogą jednokierunkową, z obustronnymi chodnikami. Na ulicy wprowadzone 

jest oznakowanie pionowe miejsc parkingowych, oraz miejsc przeznaczonych na 

wyłączność dla pojazdów: banku Getin Nobel Bank,  konsulatów Wielkiej Brytani, 

Irlandii, Danii, pojazdów zaopatrzenia, pojazdów Colegium Medicum, pojazdów osób 

niepełnosprawnych. Wyznaczone są również miejsca dla pojazdów TAXI. Na ulicy 

wprowadzony jest konrapas rowerowy.  Ulica znajduje się w strefie zamieszkania, w 

strefie płatnego parkowania oraz w strefie ograniczonego ruchu Strefa B. 

 

Ulica Wiślna na odcinku objętym opracowaniem posiada jezdnię o szerokości ok 6m. 

Ulica jest drogą jednokierunkową - na odcinku do ul. Św. Anny do ul. Gołębiej. Na 

odcinku od ul. Gołębiej do ul. Karola Olszewskiego ulica jest drogą ślepą 

dwukierunkową. Na całej długości ulicy występuje obustronny chodnik. Na ulicy 

wprowadzone jest oznakowanie pionowe miejsc parkingowych, oraz miejsc 

przeznaczonych na wyłączność dla pojazdów TAXI hybrydowych i z napędem 

elektrycznym. Przy skrzyżowaniu z ul. Św. Anny znajduje się 12 stojaków rowerowych. 



 3

Na ulicy na odcinku od ul. Gołębiej do ul. Św. Anny wprowadzony jest kontrapas 

rowerowy. Ulica znajduje się w strefie zamieszkania, w strefie płatnego parkowania oraz 

w strefie ograniczonego ruchu Strefa B. 

 

 

4.   SPOSÓB OZNAKOWANIA  
W ramach docelowej organizacji ruchu po wybudowaniu zadania projektuje się: 

-  na ul. Św. Anny przewidziano zmianę lokalizacji miejsc postojowych z obecnej lewej 

strony jezdni na stronę prawą zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów na odcinku od ul. 

Podwale do ul. Jagiellońskiej. Na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Wiślnej miejsca 

postojowe pozostaną w lokalizacji jaka była przed przebudową ul. Św. Anny.  

Oznakowanie pionowe zostanie ustawione po stronie wyznaczonych miejsc 

postojowych z zachowaniem dotychczasowych lokalizacji miejsc zastrzeżonych z 

uwagą, Wzdłuż ulicy Św. Anny zostanie wyznaczony kontrapas rowerowy. Na 

wysokości kościoła Św. Anny zostanie wykonane poszerzenie chodnika. W niniejszej 

lokalizacji konieczne jest wyeliminowanie miejsc postojowych na długości 

poszerzenia chodnika i w odległości 10m przed i za poszerzeniem chodnika w celu 

umożliwienia bezpiecznego przejazdu pojazdów. Dodatkowo na początku/końcu 

poszerzenia chodnika projektuje się oznakowanie pionowe U-54a, U-54b.  Miejsca 

postojowe wyznaczone zostaną oznakowaniem poziomym P-19 (szerokość 2m) – 

oznakowanie cienkowarstwowe. Kontrapas rowerowy wyznaczony zostanie 

oznakowaniem P- 2b i P-1e wykonanym z kostki kamiennej barwy czarnej. Na 

kontrapasie przy skrzyżowaniach oraz w odległości ok 50m zostanie wprowadzone 

oznakowanie P-23 – oznakowanie cienkowarstwowe. Miejsca zastrzeżone zostaną 

oznakowane znakami poziomymi P-20 (2x5m) – oznakowanie cienkowarstwowe. W 

związku z lokalizacją ul. Św. Anny w strefie zamieszkania likwiduje się oznakowanie 

pionowe i poziome przejścia dla pieszych w rejonie plant. Dodatkowo przy 

skrzyżowaniu z ul. Podwale projektuje się oznakowanie D-41 (koniec strefy 

zamieszkania). W ramach przebudowy ulicy porządkuje się oznakowanie pionowe 

usuwając zbędne oznakowanie – usunąć znak  F-6 (znak ustawiony za przejściem przy 

plantach). W związku z przeniesieniem parkowania na stronę prawą zmianie ulega 

grupowanie znaków aby wyeliminować ilość słupków ze znakami oraz zachować 

odległości między znakami i warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na ul. 

Wiślnej w odniesieniu do istniejącej organizacji ruchu wprowadza się oznakowanie 

poziome miejsc parkingowych znakami P-19 – oznakowanie cienkowarstwowe. 
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W ramach Inwestycji należy także odtworzyć istniejące słupki blokujące ozdobne 

zlokalizowane na ul. Wiślnej i ul. Św. Anny – słupki blokujące ustawione w rozstawie 

1,8m. Odtworzyć należy również stojaki rowerowe zlokalizowane na ul. Wiślnej przy 

skrzyżowaniu z ul. Św. Anny.  

 

5. UWAGI OGÓLNE  
Oznakowanie pionowe i poziome ujęte w projekcie należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

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

z 12.10.2002 r.) oraz z załącznikami nr 1-4 do rozporządzenia 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. Przy umieszczaniu znaków należy pamiętać o zachowaniu 

pionowej i poziomej skrajni od jezdni oraz o wysokości znaku. W celu wyeliminowania 

ewentualnej kolizji przed montażem znaków należy sprawdzić usytuowanie uzbrojenia 

podziemnego. 

 

6.     TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU. 

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu - 20.04.2015r.  


