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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy linii tramwajowej KST 

(os. Krowodrza Górka – Azory) w rejonie ul. Opolskiej wraz z przebudową układu drogowego.  
 
Inwestycja pod nazwą: 

 
„Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)” 

 
obejmować będzie przebudowę układu drogowego ul. Opolskiej oraz przyległych skrzyżowań tj. 
łącznice ul. Opolskiej – W. Weissa – L. Różyckiego, Opolska – J. Mehoffera, Opolska - Gdyńska, 
Opolska – W. Łokietka, Opolska – Batalionu „Skała” AK, Batalionu „Skała” AK – osiedlowa 
ul. Opolska. 

W zakres inwestycji wchodzi także przebudowa pętli autobusowej „Azory”, przebudowa 
ul. J. Chełmońskiego, budowa łącznika ulic L. Różyckiego - J. Chełmońskiego, przebudowa ul. 
H. Modrzejewskiej, przebudowa osiedlowej ul. Opolskiej wraz z przebudową zjazdu i drogi 
wewnętrznej. 

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się budowę i przebudowę chodników, dróg dla rowerów i 
ciągów pieszo – rowerowych, zjazdów oraz zatok autobusowych. 
 

Zakres opracowania dla powyższego zadania obejmuje: 
- budowę torowiska tramwajowego, 
- budowę peronów przystankowych, 
- przebudowę ulic, 
- przebudowę skrzyżowań, 
- przebudowę i budowę chodników, 
- przebudowę i budowę ścieżek rowerowych, 
- budowę wielopoziomowego parkingu Park&Ride, 
- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, 
- przebudowę i budowę obiektów inżynierskich, 
- budowę kładki dla pieszych nad ul. W. Weissa, 
- budowę sieci trakcyjnej, sterowania, ogrzewania, smarowania, 
- budowę trakcyjnych linii kablowych, 
- niezbędne roboty rozbiórkowe, 
- budowę elementów ochrony środowiska, 
- niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.  
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
2.1. Dokumentacja formalno-prawna 

 
Umowa nr ZIM/02/2019/035 z dnia 27.09.2019 r. zawarta pomiędzy Inwestorem tj. Gminą Miejską 
Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4 Kraków, a Wykonawcą – Sweco Consulting Sp. z o.o. 
ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań obecnie Sweco Polska Sp. z o.o. ul. Franklina 
Roosevelta 22, 60-829 Poznań. 
Umowa nr ZIM/02/2019/035/A/02 z dnia 21.01.2021 r. stanowiąca Aneks nr 1 do umowy nr 
ZIM/02/2019/035 z dnia 27.09.2019 r. zawarty pomiędzy Inwestorem tj. Gminą Miejską Kraków, Plac 
Wszystkich Świętych 3-4 Kraków, a Wykonawcą – Sweco Polska Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 
22, 60-829 Poznań. 
 
2.2. Ustawy,  Rozporządzenia, Wytyczne i Normatywy 

 

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

zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 r. 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z 

późniejszymi zmianami). 

• 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.  2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późniejszymi 

zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226 z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868.z 

późniejszymi zmianami). 

• 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. z 

2016 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1642 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1935 z późniejszymi zmianami). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2117 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późniejszymi zmianami). 

• „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” - załącznik 

do Zarządzenia Nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. 

• „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” - załącznik 

do Zarządzenia Nr 4 GDDP z dnia 23.02.2001 r. 

• „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym” - załącznik 

do Zarządzenia Nr 8 GDDP z dnia 25.02.2002 r. 

• „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I, część II” - załącznik 

do Zarządzenia Nr 10 GDDP z dnia 12.06.2001 r. 

• Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych. 

• „Wytyczne dla planowanych inwestycji drogowych” – załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 

117/2019 Dyrektora ZDMK z dnia 06.09.2019 r. 

• „Wytyczne dla projektowanych inwestycji drogowych, po których będzie prowadzona 

komunikacja autobusowa i/lub tramwajowa” – załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2019 

Dyrektora ZDMK z dnia 06.09.2019 r. 

• „Wytyczne dla wiat przystankowych” – załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 117/2019 Dyrektora 

ZDMK z dnia 06.09.2019 r. 

• „Wytyczne do projektowania infrastruktury tramwajowej” – załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 

117/2019 Dyrektora ZDMK z dnia 06.09.2019 r. 

• Polskie Normy, normy branżowe, aprobaty techniczne IBDiM, bezpośrednie uzgodnienia 

branżowe. 

• PN-E-05024:1992 Ochrona przed korozją - Ograniczanie upływu prądów błądzących 

z trakcyjnych sieci powrotnych prądu stałego. 

• PN-K-92011:1998 Torowiska tramwajowe - Wymagania i badania. 

• PN-K-92008:1998 Komunikacja miejska - Skrajnia kinematyczna wagonów tramwajowych. 

• PN-K-92009:1998 Komunikacja miejska - Skrajnia budowli - Wymagania. 

• PN-K-92002:1997 Komunikacja miejska - Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa - 

Wymagania. 

• „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” – załącznik 

do Zarządzenia Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. 

• „Standardy infrastruktury pieszej Miasta Krakowa” – Kraków 2020 

 
3. STAN ISTNIEJĄCY 

 
3.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 
Planowana inwestycja znajduje się w województwie małopolskim, na terenie miasta Krakowa. 
Obejmuje obszar od osiedla Krowodrza Górka do osiedla Azory. Istniejące zagospodarowanie terenu 
stanowi układ komunikacyjny ul. Opolskiej wraz z przyległymi ulicami, skrzyżowaniami oraz zabudową 
miejską. Ulica Opolska posiada dwie jezdnie, po 3 pasy ruchu każda. Dominuje przekrój 2x3, jednak 
w obszarze skrzyżowań bądź zjazdów wyróżnić można dodatkowe pasy dla relacji skrętnych tj., 
wydzielony pas do skrętu w lewo lub w prawo. Jezdnie rozdzielone są pasem dzielącym o zmiennej 
szerokości, w którym na pewnym odcinku zlokalizowane są ekrany akustyczne. W połowie 
przedmiotowego obszaru miasta (odcinka ul. Opolskiej) na wysokości ul. W. Danka znajduje się 
kładka dla pieszych, łącząca północną i południową stronę ulicy, w rejonie, której obustronnie 
umiejscowione są przystanki autobusowe wraz z zatokami. Wzdłuż ul. Opolskiej zlokalizowane są 
obustronnie chodniki o zmiennej szerokości, miejscowo oddzielone od jezdni pasem zieleni. Po obu 
stronach ulicy wyróżnić można także drogę dla rowerów, która w obszarze kładki dla pieszych kończy 
swój przebieg (strona południowa w kierunku osiedla Azory), zaś po stronie północnej łączy się 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518831&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518831&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=518831&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470084&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470084&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470081&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470081&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470082&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470082&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470075&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470075&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470075&page=1
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z chodnikiem tworząc ciąg pieszo-rowerowy. Po stronie zachodniej ul. Weissa zlokalizowana jest 
pętla autobusowa. Wzdłuż łącznicy po północnej stronie ul. Opolskiej zlokalizowany jest ciąg pieszo 
rowerowy. Wzdłuż południowej części ul. Opolskiej występuje zabudowa mieszkaniowa i garażowa 
oraz stacja paliw „Lotos”, (odcinek pomiędzy ul. J. Mehoffera a ul. W. Łokietka). Ponadto, na obszarze 
pomiędzy ul. W. Łokietka a ul. Batalionu “Skała” AK znajduje się Park Krowoderski zawierający 
obszary rekreacyjne a na odcinku od ul. Batalionu “Skała” AK do pętli tramwajowo – autobusowej 
Krowodrza Górka zlokalizowane są stacja paliw „AMIC Energy”, salon samochodowy Citroen oraz 
McDonald’s.  
  
3.2. Istniejący układ drogowy 
 
ULICA OPOLSKA (DROGA KRAJOWA) 
Ulica Opolska jest dwuprzestrzenna o przekroju poprzecznym 2x3. Występują na niej po 3 pasy ruchu 
na wprost a w rejonie skrzyżowań lub zjazdów można wyróżnić dodatkowe pasy relacji skrętnych, 
tj. pas skrętu w prawo lub w lewo. Jezdnie rozdzielone są pasem dzielącym o zmiennej szerokości, 
w którym odcinkowo zlokalizowane są ekrany akustyczne. Na ul. Opolskiej zlokalizowana jest kładka 
dla pieszych łącząca północną i południową stronę na wysokości ul. W. Danka. W ciągu ul. Opolskiej 
zlokalizowane są przystanki autobusowe z zatokami lub bez zatok, w obszarze skrzyżowań występują 
przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów. Część przejść dla pieszych ma wyznaczone 
wyspy azylu dla pieszych. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są również odcinkowo drogi dla rowerów oraz 
chodniki o zmiennej szerokości (jednostronne lub obustronne), które miejscowo oddzielone są od 
jezdni pasem zieleni. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego a jej stan techniczny 
jest dobry. Ulica jest oświetlona.  
 
ULICA W. WEISSA (DROGA GMINNA) 
W rejonie węzła drogowego ulica W. Weissa jest dwuprzestrzenna o przekroju poprzecznym 2x2. 
Na dalszym odcinku w kierunku południowym ul. W. Weissa posiada przekrój jednojezdniowy 
dwupasowy. Jezdnia rozdzielona jest miejscowo pasem dzielącym o zmiennej szerokości. Wlot ul. 
W. Weissa (część północna) posiada dwa pasy ruchu rozdzielone powierzchnią wyłączoną z ruchu – 
1 pas ruchu do jazdy na wprost i skrętu w prawo oraz 1 pas do skrętu w lewo. Wylot zaś posiada 1 
pas ruchu do jazdy na wprost oraz 1 pas zanikający na dalszym odcinku. Wlot ul. W. Weissa (część 
południowa posiada 1 pas do jazdy na wprost i skrętu w prawo oraz 1 pas do skrętu w lewo. Wylot 
zaś posiada 1 pas do jazdy na wprost oraz 1 pas zanikający na dalszym odcinku. Na wlocie i wylocie 
występuje przejście dla pieszych z wyspą azylu. Wzdłuż ulicy umiejscowione są obustronne chodniki. 
Dodatkowo po stronie zachodniej zlokalizowana jest pętla autobusowa a po stronie wschodniej 
umieszczone są miejsca postojowe. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, ulica 
jest oświetlona. 
 
ULICA L. RÓŻYCKIEGO (DROGA GMINNA) 
Ulica L. Różyckiego jest jednoprzestrzenna o przekroju poprzecznym 1x2. Na skrzyżowaniu 
z ul. W. Weissa wlot ul. L. Różyckiego posiada 1 pas, z którego możliwe jest wykonanie relacji skrętu 
w prawo, skrętu w lewo oraz jazdy na wprost, a na wylocie występuje 1 pas ruchu oraz otwarta zatoka 
autobusowa. W obszarze skrzyżowania na ul. L. Różyckiego występuje również przejście dla 
pieszych z wyspą azylu. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są obustronne chodniki o zmiennej szerokości, 
oddzielone częściowo pasem zieleni. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, ulica 
jest oświetlona. 
 
ULICA J. MEHOFFERA (DROGA GMINNA) 
Ulica J. Mehoffera jest jednoprzestrzenna, o przekroju poprzecznym 1x2. Na skrzyżowaniu 
z ul. Opolską na wlocie zlokalizowane jest przejście dla pieszych. Po zachodniej stronie ulicy 
występują miejsca postojowe równoległe do jezdni. Wzdłuż ulicy występują obustronne chodniki 
zmiennej szerokości. Nawierzchnia wykonana jest z betonu asfaltowego. Ulica jest oświetlona. 
 
ULICA W. ŁOKIETKA (DROGA POWIATOWA) 
Ulica W. Łokietka jest jednoprzestrzenna o przekroju poprzecznym 1x2. Na skrzyżowaniu 
z ul. Opolską na południowym wlocie występuje 1 wspólny pas ruchu do jazdy na wprost i skrętu 
w lewo oraz 1 pas do skrętu w prawo wydzielony przez trójkątną wyspę kanalizującą ruch. Wylot 
z kolei zawiera 1 pas ruchu oraz dodatkowo otwartą zatokę autobusową. W rejonie skrzyżowania 
z ul. Opolską zlokalizowane są obustronne chodniki o zmiennej szerokości, znajduje się tam również 
przejście dla pieszych. Na północnym wlocie ul. W. Łokietka występuje 1 wspólny pas ruchu na 
wprost i skrętu w prawo oraz 1 pas ruchu do skrętu w lewo, a na wylocie jest 1 pas ruchu. Ponadto, 
zlokalizowane jest tam przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów. Wzdłuż ulicy 
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zlokalizowane są obustronne chodniki o zmiennej szerokości. Nawierzchnia ul. W. Łokietka wykonana 
jest z betonu asfaltowego a jej stan techniczny jest dobry. Ulica jest oświetlona. 
 
ULICA K. WYKI (DROGA WOJEWÓDZKA) 
Ulica K. Wyki jest jednoprzestrzenna o przekroju poprzecznym 1x2. Na skrzyżowaniu z ul. Opolską na 
wlocie występuje 1 wspólny pas ruchu do jazdy na wprost i skrętu w prawo oraz 1 pas do skrętu 
w lewo, wylot zawiera 1 pas ruchu. Ponadto, zlokalizowane jest tam przejście dla pieszych oraz 
przejazd dla rowerzystów. W rejonie skrzyżowania z ul. Opolską umiejscowiony jest obustronny 
chodnik, który od strony zachodniej oddzielony jest miejscowo pasem zieleni. Nawierzchnia ulicy 
wykonana jest z betonu asfaltowego a jej stan techniczny jest dobry. Ulica jest oświetlona.  
 
ULICA BATALIONU ”SKAŁA” AK (DROGA POWIATOWA) 
Ulica Batalionu ”SKAŁA” AK jest jednoprzestrzenna o przekroju poprzecznym 1x2. Na skrzyżowaniu 
z ul. Opolską relacje skrętne na wlocie są rozdzielone, występuje 1 pas ruchu na wprost, 1 pas do 
skrętu w lewo oraz 1 pas do skrętu w prawo. Wylot posiada na początkowym odcinku 1 pas ruchu 
i dalej dodatkowy pas do skrętu w lewo w osiedlową ul. Opolską. Wzdłuż ulicy występują obustronne 
chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni lub równoległymi miejscami postojowymi. Nawierzchnia 
jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, ulica jest oświetlona. 
 
3.3. Istniejący układ torowy 
 
W obszarze planowej inwestycji zlokalizowana jest pętla tramwajowa „Krowodrza Górka”. 
 
3.4. Istniejące obiekty inżynierskie 
 
W obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty inżynierskie: 

• Wiadukt drogowy w ciągu ul. Opolskiej na wysokości ul. W. Weissa 
Obiekt jest elementem węzła drogowego w ciągu ul. Opolskiej. Jest to żelbetowa konstrukcja, 
pięcioprzęsłowa ciągła posiadająca 4 podpory (filary). Konstrukcja wiaduktu wykonana jest 
z żelbetowej płyty, swobodnie podpartej na żelbetowych masywnych przyczółkach. Na 
obiekcie przebiega droga główna ruchu przyspieszonego o przekroju poprzecznym 2x3. 
Szerokość ustroju stanowią 3 pasy ruchu na wprost (jezdnia południowa ul. Opolskiej), 2 pasy 
ruchu na wprost oraz pas do skrętu w prawo (jezdnia północna ul. Opolskiej), pas dzielący 
jezdnie oraz obustronne chodniki. Wyposażenie pomostu zawiera bariery ochronne, ekrany 
akustyczne oraz balustrady. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. 

• Kładka dla pieszych łącząca północną i południową stronę ul. Opolskiej na wysokości 
ul. W. Danka. 
Obiekt przebiega nad ul. Opolską i przeprowadza ruch pieszy z jednej strony ulicy na drugą. 
Konstrukcja kładki jest stalowa. Dojście do kładki zapewnione jest od strony północnej 
i południowej ul. Opolskiej oraz od strony północnej potoku Sudół na przedłużeniu ul. W. 
Danka. Na krawędziach kładki umieszczone są balustrady. 

 
 Na styku z inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty inżynierskie: 

• Wiadukt drogowy nad istniejącą linią kolejową w ciągu ul. Opolskiej na wysokości 
ul. W. Weissa. 
Obiekt usytuowany jest nad dwutorową linią kolejową. Jest to konstrukcja betonowa, 
jednoprzęsłowa. Na wiadukcie występują 2 jezdnie po 2 pasy ruchu na wprost dla każdego 
kierunku ruchu. Jezdnia przedzielona jest pasem dzielącym a wzdłuż niej zlokalizowane są 
obustronne chodniki. Wyposażenie pomostu stanowią bariery ochronne oraz balustrady, które 
zabezpieczają krawędzie obiektu. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. 

 
4. STAN PROJEKTOWANY 

 
4.1. Przeznaczenie i program użytkowy 

 
Celem inwestycji jest zapewnienie maksymalnie możliwego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom 
ruchu drogowego, pieszego i rowerowego. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu, poprawę 
warunków ruchowych i ułatwienie komunikacji pomiędzy obszarem osiedla Krowodrza Górka 
a osiedlem Azory. Stworzenie dobrze prosperującego połączenia komunikacji zbiorowej przyczyni się 
do zwiększenia wygody podróżujących oraz zachęci do wyboru tramwaju jako środka lokomocji. 
Ponadto przedsięwzięcie podniesie walory estetyczne oraz wpłynie na zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych w przedmiotowym obszarze inwestycji. Zabezpieczone zostaną także potrzeby 
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i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w rejonie istniejącej kładki dla pieszych poprzez budowę 
wind po obu stronach ul. Opolskiej. 
 
Funkcje użytkowe planowanego układu drogowego: 

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa na drodze, 
- poprawa warunków dla pieszych, w tym osób niepełnosprawnych, 
- poprawa warunków dla rowerzystów, 
- usprawnienie obsługi autobusowej komunikacji zbiorowej, 
- wprowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej. 

 
4.2. Podstawowe parametry techniczne 

 

• Południowa jezdnia ul. Opolskiej: 
- rodzaj: publiczna, 
- lokalizacja: na terenie zabudowy, 
- kategoria: droga krajowa, 
- klasa techniczna:  GP, 
- prędkość projektowa:  Vp=70 km/h, 
- prędkość miarodajna: Vm=80 km/h 
- szerokość pasa ruchu:  3,50 m, 
- liczba pasów ruchu: 3, 
- szerokość chodnika:  2,00 m, 
- szerokość drogi dla rowerów: 2,50 m,  
- szerokość przejść dla pieszych: 4,00 m, 
- szerokość przejazdu rowerowego: 3,00 m, 
- szerokość pasa dzielącego: min. 3,00 m 
- pochylenie poprzeczne jezdni południowej: 2% (jednostronne), 
- pochylenie poprzeczne chodnika: 2% (jednostronne), 

 

• ul. W. Weissa: 
- rodzaj: publiczna, 
- lokalizacja: na terenie zabudowy, 
- kategoria: droga gminna, 
- klasa techniczna:  Z, 
- prędkość projektowa:  Vp=40 km/h, 
- szerokość pasa ruchu:  3,50 m, 
- liczba pasów ruchu: 2, 
- szerokość chodnika:  2,00 m, 
- szerokość drogi dla rowerów: 2,50 m,  
- szerokość przejść dla pieszych: 4,00 m, 
- szerokość przejazdu rowerowego: 3,00 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne), 
- pochylenie poprzeczne chodnika: 2% (jednostronne), 

 

• Pętla A-T droga nr 1.: 
- lokalizacja: na terenie zabudowy, 
- szerokość zatok autobusowych:  3,50 m/ 6,25 m 
- szerokość chodnika:  2,00 m, 
- szerokość drogi dla rowerów 2,50 m,  
- szerokość przejść dla pieszych: 4,00 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne), 
- pochylenie poprzeczne chodnika: 2% (jednostronne), 

 

• ul. L. Różyckiego: 
- rodzaj: publiczna, 
- lokalizacja: na terenie zabudowy, 
- kategoria: droga gminna, 
- klasa techniczna:  L, 
- prędkość projektowa:  Vp=40 km/h, 
- szerokość pasa ruchu:  3,25 m, 
- liczba pasów ruchu: 2, 
- szerokość chodnika:  2,00 m, 
- szerokość drogi dla rowerów 2,50 m,  
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- szerokość przejść dla pieszych: 4,00 m, 
- szerokość przejazdu rowerowego: 3,00 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszek), 

 

• ul. J. Chełmońskiego: 
- rodzaj: publiczna, 
- lokalizacja: na terenie zabudowy, 
- kategoria: droga gminna, 
- klasa techniczna:  D, 
- prędkość projektowa:  Vp=30 km/h, 
- szerokość pasa ruchu:  2,50 m, 
- liczba pasów ruchu: 2, 
- szerokość chodnika:  2,00 m, 
- szerokość przejść dla pieszych: 4,00 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszek), 

 

• ul. J. Mehoffera: 
- rodzaj: publiczna, 
- lokalizacja: na terenie zabudowy, 
- kategoria: droga gminna, 
- klasa techniczna:  D, 
- prędkość projektowa:  Vp=30 km/h, 
- szerokość pasa ruchu:  3,00 m, 
- liczba pasów ruchu: 2, 
- szerokość chodnika:  2,00 m, 
- szerokość drogi dla rowerów 2,50 m,  
- szerokość przejść dla pieszych: 4,00 m, 
- szerokość przejazdu rowerowego: 3,00 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszek), 
- pochylenie poprzeczne chodnika: 2% (jednostronne), 

 

• ul. W. Łokietka: 
- rodzaj: publiczna, 
- lokalizacja: na terenie zabudowy, 
- kategoria: droga powiatowa, 
- klasa techniczna:  L, 
- prędkość projektowa:  Vp=40 km/h, 
- szerokość pasa ruchu:  3,50 m, 
- liczba pasów ruchu: 2, 
- szerokość chodnika:  2,00 m, 
- szerokość przejść dla pieszych: 4,00 m, 
- szerokość przejazdu rowerowego: 3,00 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszek), 
- pochylenie poprzeczne chodnika: 2% (jednostronne). 

 

• ul. Batalionu ”Skała” AK: 
- rodzaj: publiczna, 
- lokalizacja: na terenie zabudowy, 
- kategoria: droga powiatowa, 
- klasa techniczna:  L, 
- prędkość projektowa:  Vp=40 km/h, 
- szerokość pasa ruchu:  3,50 m, 
- liczba pasów ruchu: 2, 
- szerokość chodnika:  2,00 m, 
- szerokość wysp dzielących: 3,00 m, 
- szerokość przejść dla pieszych: 4,00 m, 
- szerokość przejazdu rowerowego: 3,00 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszek), 
- pochylenie poprzeczne chodnika: 2% (jednostronne). 

 

• Osiedlowa ul. Opolska: 
- rodzaj: publiczna, 
- lokalizacja: na terenie zabudowy, 
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- kategoria: droga gminna, 
- klasa techniczna:  D, 
- prędkość projektowa:  Vp=30 km/h, 
- szerokość pasa ruchu:  2,50 m, 
- liczba pasów ruchu: 2, 
- szerokość chodnika:  2,00 m, 
- szerokość przejść dla pieszych: 4,00 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszek), 
- pochylenie poprzeczne chodnika: 2% (jednostronne). 

 
DŁUGOŚCI ROZBUDOWYWANYCH I PRZEBUDOWYWANYCH DRÓG: 

• ul. Opolska jezdnia płd.     918 m, 

• ul. W. Weissa      418 m 

• ul. W. Weissa jezdnia wsch.     119 m 

• Pętla A-T droga nr 1     153 m 

• Łącznica A – ul. L. Różyckiego     279 m 

• Łącznica B      311 m 

• ul. J. Chełmońskiego     107 m 

• Łącznik ul. L. Różyckiego – ul. J. Chełmońskiego 29 m 

• ul. J. Mehoffera      45 m 

• ul. H. Modrzejewskiej     21 m 

• ul. W. Łokietka      113 m 

• ul. Batalionu ”Skała” AK     94 m 

• Osiedlowa ul. Opolska     503 m 

• Droga wewnętrzna nr 1     45 m 

• ul. Gdyńska      45 m 
 

DŁUGOŚCI ROZBUDOWYWANYCH TOROWISK: 

• Tor nr 1    505 m, 

• Tor nr 2    505 m, 

• Tor nr 3    1 633 m, 

• Tor nr 4    1 642 m, 

• Tor nr 5    82 m 

• Tor nr 6    74 m 
 

4.3. Projektowane skrzyżowania, zjazdy 
 
PROJEKTOWANE SKRZYŻOWANIA 
 

• Skrzyżowanie ul. W. Weissa z ul. M. Jaremy 
Skrzyżowanie projektuje się jako czterowlotowe bez sygnalizacji świetlnej. Ul. W. Weissa jest drogą 
z pierwszeństwem przejazdu. W ramach inwestycji projektuje się przebudowę wlotu północnego 
ul. W. Weissa. Na pozostałych wlotach nie przewiduje się przebudowy. Jezdnię wlotu północnego 
projektuje się o szerokości 7.00m i koryguje się lokalizację przejścia dla pieszych przesuwając je 
w kierunku północnym. Na wlocie zachodnim i wschodnim ul. M. Jaremy przewiduje się korektę 
przebiegu krawężnika północnego. Ponadto na wlocie zachodnim ul. M. Jaremy w odległości około 
40m od skrzyżowania projektuje się włączenie ścieżki rowerowej. W rejonie włączenia ścieżki 
rowerowej przewiduje się zastosowanie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów wyspowych. 
 

• Skrzyżowanie Łącznica A – ul. L. Różyckiego z ul. W. Weissa 
Skrzyżowanie projektuje się jako czterowlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Ul. W. Weissa 
jest drogą z pierwszeństwem przejazdu. Wlot północny ul. W. Weissa posiada dwa pasy ruchu o 
szerokości 3.50 m każdy; jeden pas do jazdy na wprost i jednocześnie skrętu w prawo oraz jeden pas 
do skrętu w lewo. Wylot zaś posiada jeden pas o szerokości 3.50 m, który na dalszym odcinku 
przechodzi w pas o szerokości 5.00m, jezdnię Łącznicy. Dodatkowo w obrębie wylotu północnego 
projektuje się zjazd na parking wielopoziomowy Park&Ride poprzedzony wydzielonym pasem 
lewoskrętu o szerokości 3.00. Wlot południowy ul. W. Weissa posiada dwa pasy ruchu o szerokości 
3.50 m każdy; jeden pas do jazdy na wprost i jednocześnie skrętu w lewo oraz jeden pas do skrętu 
w prawo. Wylot zaś posiada jeden pas o szerokości 4.50 m. Wlot zachodni stanowi zakończenie 
Łącznicy A i posiada dwa pasy o szerokości 3.50 m każdy; jeden pas do jazdy na wprost 
i jednocześnie skrętu w prawo oraz jeden pas do skrętu w lewo. Wylot stanowi początek Łącznicy 
B o szerokości 5.60 m. Wlot wschodni ul. L. Różyckiego posiada dwa pasy ruchu o szerokości 
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3.00 m każdy; jeden pas do jazdy na wprost i jednocześnie skrętu w prawo oraz jeden pas do skrętu 
w lewo. Wylot zaś posiada jeden pas o szerokości 4.00 m. Na wlocie wschodnim ul. L. Różyckiego 
projektuje się dodatkowo przejazd tramwajowy. Na wszystkich wlotach skrzyżowania projektuje się 
przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. Wszystkie wloty projektuje się jako 
skanalizowane o minimalnej szerokość wyspy dzielącej 3.00 m dla zapewnienia bezpiecznego azylu 
pieszym i rowerzystom oczekującym na przejście lub przejazd przez jezdnię. Na skrzyżowaniu 
zaprojektowano poszerzenia jezdni na łukach (relacje prawoskrętne) umożliwiające przejazd przez 
skrzyżowanie pojazdom miarodajnym. 
 

• Skrzyżowanie południowej jezdni ul. Opolskiej z ul. J. Mehoffera  
Skrzyżowanie projektuje się jako skrzyżowanie na prawe skręty z sygnalizacją świetlną. Południowa 
jezdnia ul. Opolskiej jest drogą z pierwszeństwem przejazdu z dwoma pasami ruchu na wprost oraz 
jednym pasem ruchu relacji na wprost i skrętu w prawo; każdy pas o szerokości 3.50 m. Wlot 
ul. J. Mehoffera jest drogą dwukierunkową, na której realizowane są wyłącznie relacje skrętu w prawo. 
Pasy ruchu projektuje się o 3.00 m szerokości. Na wlocie południowym i wylocie wschodnim 
wyznaczono przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy. Na wlocie południowym ul. J. Mehoffera 
projektuje się przejazd tramwajowy. 
 

• Skrzyżowanie południowej jezdni ul. Opolskiej z ul. W. Łokietka  
Skrzyżowanie projektuje się jako skrzyżowanie czterowlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną. 
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę wlotu zachodniego ul. Opolskiej oraz wlotu 
południowego ul. Łokietka. Dodatkowo na wylocie zachodnim ul. Opolskiej jezdni północnej projektuje 
się zatokę autobusową, oraz na wylocie wschodnim ul. Opolskiej jezdni południowej przewiduje się 
przebudowę istniejącej zatoki autobusowej oraz pasa południowego. Ul. Opolska jest drogą 
z pierwszeństwem przejazdu, posiadającą na wlocie zachodnim cztery pasy ruchu; dwa pasy do jazdy 
na wprost i jeden pas do jazdy na wprost i jednocześnie skrętu w prawo wynoszące po 
3.50 m szerokości oraz jeden pas do skrętu w lewo o szerokości 3.00 m. Wlot południowy 
ul. W. Łokietka posiada dwa pasy ruchu o szerokości 3.50 m; jeden wspólny pas do jazdy na wprost 
i skrętu w lewo oraz jeden pas do skrętu w prawo wydzielony przez trójkątną wyspę kanalizującą ruch. 
Wylot południowy ul. W. Łokietka posiada jeden pas ruchu o szerokości 3.50 m, wzdłuż którego 
zlokalizowana jest wydzielona z jezdni zatoka autobusowa. Na wlocie zachodnim i południowym 
wyznaczono przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy. Ponadto na wlocie południowym 
projektuje się przejazd tramwajowy. Na wlocie południowym zaprojektowano poszerzenia jezdni na 
łukach (relacja prawoskrętna) umożliwiające przejazd przez skrzyżowanie pojazdom miarodajnym. 
 

• Skrzyżowanie południowej jezdni ul. Opolskiej z ul. Batalionu „Skała” AK 
Skrzyżowanie projektuje się jako skrzyżowanie czterowlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną. 
Ul. Opolska jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, na której na wlocie zachodnim przewiduję się 
przebudowę południowego skrajnego pasa ruchu. Na wlocie południowym ul. Batalionu “Skała” AK 
występują trzy pasy ruchu o szerokości 3.50 m każdy; jeden pas do skrętu w prawo, jeden pas do 
jazdy na wprost oraz jeden pas do skrętu w lewo. Wylot zaś na początkowym odcinku posiada jeden 
pas ruchu o szerokości 4.50 m zawężony na dalszym odcinku do 3.50 m oraz dodatkowy pas do 
skrętu w lewo w osiedlową ul. Opolską. Na wlocie południowym i wylocie wschodnim wyznaczono 
przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy. Ponadto na wlocie południowym projektuje się 
przejazd tramwajowy. 
 

• Skrzyżowanie ul. Batalionu „Skała” AK z osiedlową ul. Opolską 
Skrzyżowanie projektuje się jako trzywlotowe bez sygnalizacji świetlnej. Ul. Batalionu “Skała” AK jest 
dwukierunkową drogą z pierwszeństwem przejazdu. Osiedlowa ul. Opolska jest drogą dwukierunkową 
o szerokości pasów ruchu 3.50 m, przechodzących na dalszym odcinku do szerokości 2.50 m. Na 
wlocie osiedlowej ul. Opolskiej zlokalizowane jest przejście dla pieszych. 
 
PROJEKTOWANE ZJAZDY 
 

• Zjazd - ul. Opolska jezdnia płd. - P1 
Przewiduje się przebudowę istniejącego zjazdu do stacji paliw „Lotos” zlokalizowanego w ciągu 
południowej jezdni ul. Opolskiej. Z uwagi na projektowany przejazd tramwajowy przez zjazd 
przewiduje się zastosowanie sygnalizacji świetlnej. 
 

• Zjazd - ul. W. Weissa - L1 

• Zjazd - Osiedlowa ul. Opolska - P1 

• Zjazd - ul. Gdyńska - P1 
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4.4. Ruch pieszych 
 

Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano ciągi piesze łączące istniejące ciągi z ciągami 
projektowanymi. Zapewniono dojście do istniejących obiektów i nowo zaprojektowanych m.in. 
wielopoziomowego parkingu Park&Ride, w rejonie którego zaprojektowano stację Bike&Ride. 
Szerokość projektowanych chodników wynosi: min. 2.00 m. 

W rejonie skrzyżowań oraz przystanków autobusowych i tramwajowych zaprojektowane zostały 
przejścia dla pieszych. Minimalna szerokość zaprojektowanych przejść dla pieszych wynosi 4.00 m. 

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa do korzystania z układu drogowego przez 
osoby niepełnosprawne, w miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano obniżony krawężnik oraz 
pasy medialne o fakturze wyraźnie odmiennej od standardowej, która pozwoli osobom niewidomym 
lub niedowidzącym na łatwą ich lokalizację.  

W rejonie zjazdów ciągi piesze zaprojektowano z zachowaniem warstwy ścieralnej chodnika.  
 

4.5. Ruch rowerowy 
 

W obrębie inwestycji prowadzenie ruchu rowerowego projektuje się na wydzielonych drogach 
rowerowych dwukierunkowych. W rejonach włączeń i wyłączeń z jezdni projektuje się odcinki 
jednokierunkowe. Dwukierunkową drogę dla rowerów projektuje się o minimalnej szerokości 2.50 m. 
Wyjątek stanowią miejsca, w których z powodu istniejących ograniczeń terenowych droga dla 
rowerów została zawężona do 2.00 m: 

• Brak możliwości zachowania normatywnej szerokości drogi dla rowerów pod wiaduktem 
na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Weissa, efektywna szerokość drogi dla rowerów przy 
jezdni to 2.20 m. 

• Odcinek drogi dla rowerów wzdłuż ul. Opolskiej od wiaduktu nad ul. Weissa do 
ul. Mehoffera ze względu na ograniczenia terenowe projektuje się o szerokości 2.00 m. 

• Odcinek drogi dla rowerów za przystankiem autobusowym po stronie północno zachodniej 
skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Opolską ze względu na ograniczenia terenowe projektuje 
się o szerokości 2.00 m. 

• W miejscach dowiązań do stanu istniejącego szerokość drogi dla rowerów zawężana jest 
do 2.00 m (okolice przejazdu rowerowego przy ul. Gdyńskiej, okolice przejazdu 
rowerowego przez torowisko przy dowiązaniu do projektu KST etap III – stacja benzynowa 
LUKOIL). 

Odcinki jednokierunkowe dróg dla rowerów projektuje się o szerokości 1.50 m. 
Przed przejazdami rowerowymi drogę dla rowerów poszerza się do 3.00 m. Szerokość przejazdów 
rowerowych wynosi 3.00 m. 
Skrajnia rowerowa pozioma wynosi 0.5 m oraz pionowa 2.5 m. Wyjątek stanowią miejsca, w których 
z powodu istniejących ograniczeń terenowych skrajnia rowerowa pozioma została zmniejszona do 
0.2 m. 

• Brak możliwości zachowania skrajni rowerowej 50cm od bariery ochronnej wzdłuż 
ul. Opolskiej od wiaduktu nad ul. Weissa do ul. Mehoffera (ograniczenia to istniejąca 
krawędź ul. Opolskiej oraz istniejący ekran akustyczny nieprzeznaczony do wyburzenia). 

Na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami promień wewnętrznej krawędzi drogi rowerowej projektuje 
się o wartości minimum 20.00 m, przy dojazdach do przejazdów rowerowych stosuje się łuki 
o minimalnej wartości 2.00 m.  

Włączenie dwukierunkowej drogi dla rowerów wprowadza się w jezdnię ul. M Jaremy, ul. W. 
Weissa, ul. J. Mehoffera, ul. J. Palacha oraz jezdnię osiedlowej ul. Opolskiej. Włączenie ruchu 
rowerowego w ruch drogowy wyznaczono wzdłuż ul. W. Weissa (rejon pętli A-T „Azory”) oraz ul. L. 
Różyckiego. Wyłączenie ruchu rowerowego z jezdni projektuje się przy ul. L. Różyckiego oraz ul. J. 
Mehoffera. 

Ciągi pieszo rowerowe projektuje się w miejscach włączeń do stanu istniejącego o szerokości 
zgodnej ze stanem istniejącym. Po wschodnio południowej stronie węzła drogowego na skrzyżowaniu 
ul. Opolskiej z ul. Weissa ze względu na ograniczenia terenowe projektuje się wspólny ciąg pieszo 
rowerowy o szerokości 3.00 m. W obszarze parku Krowoderskiego projektuje się ciąg pieszo 
rowerowy w układzie pionowym (oznakowanie pionowe C13/C16, oznakowanie poziome P-2b). 

Nawierzchnia ciągów przeznaczonych do ruchu rowerowego będzie wykonana z materiałów 
bitumicznych. Drogę dla rowerów przylegającą bezpośrednio do chodnika oddzielono opaską w 
postaci 2 rzędów kostki typu Holland. 

Projektuje się zadaszone parkingi rowerowe po 12 miejsc każdy, zlokalizowane w obszarze 
skrzyżowań ul. Opolskiej z ul. J. Mehoffera, ul. Opolskiej z ul. W. Łokietka, wzdłuż osiedlowej ul. 
Opolskiej (rejon miejsc parkingowych) oraz w obszarze istniejącej kładki nad ul. Opolską po północnej 
stronie jezdni. Stojaki rowerowe przewidziano również przy pętli autobusowo – tramwajowej „Azory” w 
ilości 58 miejsc oraz przy budynku wielopoziomowego parkingu P&R w ilości 60 miejsc. 
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Przy projektowaniu ścieżek rowerowych stosowano się do opracowania pod nazwą: „Standardy 
techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” – załącznik do Zarządzenia Nr 
3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. 
 

4.6. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne 
Warunki dla osób niepełnosprawnych zapewniono poprzez zastosowanie: 

• pasów medialnych w rejonie przejść dla pieszych oraz peronów autobusowych i 
tramwajowych w postaci; 

➢ 2 rzędów płytki wskaźnikowej z wypustkami o wymiarach 30x30 cm (kolor żółty) i 
kostki wskaźnikowej prowadzącej o wymiarach 30x30 cm (ułożonej prostopadle do 
przejścia) w rejonie przejść dla pieszych przez jezdnię – wzdłuż krawężnika oraz 
poprzecznie do chodnika i przy krawędzi wyspy (azyl dla pieszych), 

➢ 2 rzędów płytki wskaźnikowej z wypustami o wymiarach 40x40 cm (kolor żółty) i kostki 
wskaźnikowej prowadzącej o wymiarach 40x40 cm (ułożonej prostopadle do 
przejścia) w rejonie przejść dla pieszych przez torowisko tramwajowe (płyty torowe), 

➢ 2 rzędów płytki wskaźnikowej z wypustkami o wymiarach 30x30 cm (kolor żółty) i 
kostki wskaźnikowej prowadzącej o wymiarach 30x30 cm (ułożonej prostopadle do 
przejścia) w rejonie przejść dla pieszych przez torowisko poza obszarem przejazdów 
drogowych, 

➢ 2 rzędów płytki wskaźnikowej z wypustkami o wymiarach 30x30 cm (kolor żółty) 
wzdłuż peronów autobusowych oraz peronów tramwajowych. Dodatkowo w obszarze 
peronów zaprojektowano pola uwagi o wymiarach 90x90 cm zlokalizowanych w 
rejonie drugich drzwi pojazdu, tj. w odległości 6.00 m i 8.00 m od początku linii 
przystankowej kolejno autobusowej i tramwajowej, 

➢ 2 rzędów płytki wskaźnikowej z wypustkami o wymiarach 30x30 cm (kolor żółty) w 
rejonie schodów terenowych – jako spocznik dolny i górny schodów, 

• obniżonego do 1 cm krawężnika na przejściach dla pieszych, 

• maksymalnych pochyleń podłużnych na ciągach pieszych (chodnikach) – do 6.00 %, 

• sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach informującej sygnałem dźwiękowym o możliwości 
przejścia przez skrzyżowanie („światło zielone”), 

• ciągów pieszych o szerokości min. 2.00 m, 

• krawężników peronowych w rejonie zatok autobusowych wyniesionych 18 cm ponad poziom 
zatoki, 

• wind w rejonie istniejącej kładki dla pieszych w ciągu ul. Opolskiej oraz zaprojektowanie w 
obszarze wind pola uwagi o wymiarach 60x60 cm. 

 
4.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ogrodzenia i słupki blokujące 

 
W obszarze przedmiotowej inwestycji projektuje się bariery ochronne, ogrodzenia segmentowe i 

słupki blokujące. 
Bariery ochronne zaprojektowano w miejscach, gdzie występują wysokie skarpy nasypów, tj. na 

łącznicy A i na łącznicy B oraz w ciągu wyspy dzielącej północą i południową jezdnię ul. Opolskiej. 
Ponadto lokalizację barier przewiduje się na wiadukcie drogowym w ciągu ul. Opolskiej. 

Zaprojektowane zostały także ogrodzenia segmentowe typu U-12a o wysokości 1.10 m, 
zlokalizowane w rejonie pętli autobusowo – tramwajowej „Azory” oraz w obszarach peronów 
tramwajowych i torowiska tramwajowego. 

Projektuje się słupki blokujące U-12c w celu uniemożliwienia pojazdom wjazdu na ciągi piesze 
i rowerowe. Ich lokalizację przewidziano w obrębie powierzchni wyniesionej przy 
ul. J. Chełmońskiego, łącznika ul. L. Różyckiego –  J. Chełmońskiego, fragmentu osiedlowej 
ul. Opolskiej oraz wzdłuż drogi dla rowerów przy torowisku tramwajowym na odcinku od trójkąta 
torowego w kierunku ul. J. Mehoffera. 
 

4.8. Komunikacja publiczna 
 

Na przedmiotowym odcinku będzie funkcjonowała komunikacja publiczna tramwajowa 
i autobusowa w związku z czym zaprojektowano przystanki tramwajowe, tramwajowo - autobusowe 
oraz autobusowe. Dla komunikacji autobusowej projektuje się otwarte lub wydzielone z jezdni zatoki 
autobusowe, natomiast dla komunikacji tramwajowej perony przystankowe. 

Na jezdni południowej ul. Opolskiej w rejonie skrzyżowania z ul. J. Mehoffera projektuje się 
przystanek autobusowo – tramwajowy z wydzieloną z jezdni zatoką autobusowa, którą wyznaczono 
także wzdłuż północnej jezdni ul. Opolskiej w obrębie skrzyżowania z ul. W. Łokietka oraz przy ul. W. 
Łokietka. Zatoki autobusowe projektowane są o szerokości 3.00 m a długość peronu przystankowego 
wynosi min. 20.00 m. Na przystankach autobusowych stosuje się krawężnik przystankowy wyniesiony 
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18 cm ponad powierzchnię jezdni. Otwarta zatoka autobusowa znajduje się natomiast po południowej 
stronie ul. Opolskiej w rejonie skrzyżowania z ul. W. Łokietka i zaprojektowana została o długości 
45.00 m i szerokości 3.00 m.  

Zaprojektowano pętlę autobusowo – tramwajową „Azory” znajdującą się przy ul. W. Weissa, na 
której zlokalizowano trzy perony autobusowe oraz dwa perony tramwajowe. Perony autobusowe 
zaprojektowano o długości 53.00 m i szerokości 3.00 m i 5.50 m w połączeniu z chodnikiem. Perony 
tramwajowe wyznaczono o długości 53.00 m i szerokości 4.50 m.  

Perony tramwajowe poza pętlą A-T zaprojektowano o długości 45.00 m i szerokości min. 3.50 m.  
Wszystkie perony tramwajowe wyniesione są 17 cm ponad główkę szyny a krawędź peronów 
tramwajowych odsunięta jest na odległość 1.25 m od osi toru. 

Wszystkie zaprojektowane przystanki zostaną wyposażone w niezbędną infrastrukturę 
przystankową: wiaty i kosze. Kolorystyka i standard infrastruktury przystankowej powinien być zgodny 
ze standardem stosowanym na terenie miasta Kraków. 
 
4.9. Projektowane konstrukcje nawierzchni 
 

1A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - JEZDNIA OSIEDLOWEJ UL. OPOLSKIEJ, 

UL. J. CHEŁMOŃSKIEGO, UL. H. MODRZEJEWSKIEJ

w-wa ścieralna - SMA 8 S 4 cm

w-wa wiążąca - AC 16 W  8 cm

w-wa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane 

mechanicznie o CBR ≥ 80%
20 cm

RAZEM 32 cm

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni

w-wa wzmacniająca podłoże - kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane 

mechanicznie o CBR ≥ 35%
22 cm

w-wa wzmacniająca podłoże - grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa
24 cm

RAZEM 78 cm

KR 2

 
 

1B KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - JEZDNIA UL. W. WEISSA, UL. L. 

RÓŻYCKIEGO, UL. J. MEHOFFERA, UL. W. ŁOKIETKA, UL. BATALIONU 

"SKAŁA" AK

w-wa ścieralna - SMA 8 S 4 cm

w-wa wiążąca - AC 16 W  6 cm

w-wa podbudowy - AC 22 P 10 cm

w-wa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane 

mechanicznie o CBR ≥ 80%
20 cm

RAZEM 40 cm

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni

w-wa wzmacniająca podłoże - kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane 

mechanicznie o CBR ≥ 35%
28 cm

w-wa wzmacniająca podłoże - grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa
25 cm

RAZEM 93 cm

KR 4
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1C KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - JEZDNIA UL. OPOLSKIEJ, ŁĄCZNICY A - 

UL. L . RÓŻYCKIEGO,  UL. GDYŃSKIEJ

w-wa ścieralna - SMA 8 S 4 cm

w-wa wiążąca - AC 16 W  8 cm

w-wa podbudowy - AC 22 P 18 cm

w-wa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane 

mechanicznie o CBR ≥ 80%
20 cm

RAZEM 50 cm

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni

w-wa podbudowy pomocniczej - kruszywo łamane 0/45 mm stabilizowane 

mechanicznie o CBR ≥ 60%
17 cm

w-wa wzmacniająca podłoże - kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane 

mechanicznie o CBR ≥ 35%
25 cm

w-wa wzmacniająca podłoże - grunt stabilizowany cementem o klasie 

wytrzymałości C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa
25 cm

RAZEM 117 cm

KR 7

 
 

3A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - CHODNIKI, PERONY PRZYSTANKOWE, 

POWIERZCHNIE WYŁĄCZONE Z RUCHU

w-wa ścieralna - kostka brukowa betonowa, bezfazowa 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3 cm

w-wa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane

mechanicznie
20 cm

RAZEM 31 cm

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni

w-wa wzmacniająca podłoże - kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm = 

1.5 MPa
15 cm

RAZEM 46 cm  
 

4A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - DROGI DLA ROWERÓW, CIĄGI PIESZO - 

ROWEROWE, PLACE STACJI WYPOŻYCZANIA ROWERÓW

w-wa ścieralna - beton asfaltowy AC 8 S 5 cm

w-wa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane

mechanicznie
30 cm

RAZEM 35 cm

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni

w-wa wzmacniająca podłoże - kruszywo naturalne stabilizowane cementem o Rm = 

1.5 MPa
15 cm

RAZEM 50 cm  
 

6 KONSTRUKCJA ZIELEŃCA

w-wa humusu 20 cm

RAZEM 20 cm  
 
 
 


