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NAZWISKO 
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ZAWODOWA 
NUMER  

UPRAWNIEŃ PODPIS 

ARCHITEKTURA 

PROJEKTANT 

 

Ryszard 

Jekiełek 

 

architektoniczna 
MPOIA/105/200

8 

 
 
 
 

ARCHITEKTURA  

SPRAWDZAJĄCA 

Barbara 

Szczepańska

-Herman 

architektoniczna 

 bez ograniczeń 
25-Km75 

 
 
 
 

KONSTRUKCJA 

PROJEKTANT 

 

Ryszard 

Jekiełek 

 

konstrukcyjna 5/M/85 

 
 
 
 

DROGOWA 

PROJEKTANT 

Joanna 

Galant 

inżynieryjna drogowa bez 

ograniczeń 

SLK/6241/PBD/1

5 

 
 
 

 

DROGOWA 

SPRAWDZAJĄCY 

Tadeusz 

Klimczak 

konstrukcyjno-inżynieryjna 

w zakresie dróg i dróg 

lotniskowych, startowych i 

manipulacyjnych 

AJ-

83861/9/1982/8

9 

 
 
 
 

ELEKTRYCZNA 

PROJEKTANT 

Marian 

Prażmowski 

instalacyjno-inżynieryjna 

w zakresie instalacji 

elektrycznych 

UAN-Upr. 

273/87 

 
 
 
 

ELEKTRYCZNA 

SPRAWDZAJĄCY 

Andrzej 

Ogorzałek 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych * 
224-Kn/72 

 
 
 
 

WOD.-KAN. 

PROJEKTANTKA 

Małgorzata 

Janik 

instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez 

ograniczeń 

MAP/0285/PWB

S/16 

 
 
 
 

WOD-KAN.  

SPRAWDZAJĄCY 

Jerzy 

Adamczyk 

instalacyjno-inżynieryjna 

w zakresie sieci i instalacji 

sanitarnych – sporządzana 

proj. sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych i cieplnych 

uzbrojenia terenu oraz 

instalacji sanitarnych 

672/L5/88 

 
 
 
 

Kraków, 03.2018 r. 



             
  

 2

 

 



             
  

 3

 

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 
1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE................................................................................................ 4 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......................................................................................................... 4 
1.2. UWAGA OGÓLNA .............................................................................................................................. 4 
1.3. ZAŁĄCZNIKI ........................................................................................................................................ 4 

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......................................................................................... 5 
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI ............................................................................................................... 5 
2.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................................................................. 5 
2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .................................................................. 7 
2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI ...............................................19 
2.5. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ................................................................19 
2.6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ ..................................................19 
2.7. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA .................19 
2.8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .................................................................20 
2.9. ROZWIĄZANIA DLA ROWERZYSTÓW ..........................................................................................20 
2.10. RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU...............................................................................20 

 



             
  

 4

 

 

1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500  

- Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:500 

- Oświadczenie o dysponowaniem terenem 

- Obowiązujące przepisy oraz normy, m.in. :  

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 243 z 2010 r. poz.1623 - z 
późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 
690 - z późniejszymi zmianami), 

 
1.2. UWAGA OGÓLNA 

Wszelkie roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym m.in. Prawem Budowlanym, normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami BHP oraz 

instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 

 

1.3. ZAŁĄCZNIKI 

Kopia mapy zasadniczej z oznaczonym zakresem zgłoszenia 

Kopia mapy ewidencyjnej z oznaczonym zakresem zgłoszenia 

Kopie zaświadczeń o uprawnieniach budowlanych  

Kopie zaświadczeń o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego projektantów 

Wykaz podmiotów i działek 
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2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja Placu Biskupiego polegająca na: 

- budowie małej architektury w miejscu publicznym1 (wodotrysk, ławki, pergole, stoły do 
szachów, urządzenia zabawowe), 
- przebudowie dróg, 
- przebudowie sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, 
- budowie przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego, 
- budowie instalacji: elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej; 

 

2.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Lokalizacja 

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w śródmieściu Krakowa. Teren ma nieregularny kształt  - 

o wymiarach zewnętrznych:  268,7 m 0 x 42,2 m. 

 

Program funkcjonalny, wykaz obiektów. 

Zachodnia część Placu Biskupiego jest urządzonym skwerem z okazałym drzewostanem. W 

części tej znajdują się ławki, kosze oraz pompa. Przy skrzyżowaniu z ul. Sereno Fenna 

zlokalizowana jest budka monitoringu. We wschodniej części znajdował się parking oddzielony 

od ul. Krowoderskiej małym skwerem z drzewami. 

 

Układ komunikacyjny 

Plac Biskupi otoczony jest drogami gminnymi: ul. Biskupią, ul. Krowoderską i Łobzowską. W 

obszarze objętym projektem znajdują się ponadto fragmenty ulic: Adama Asnyka i Sereno 

Fenna. 

 

Urządzenia uzbrojenia terenu 

Teren jest uzbrojony sieciami: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji ogólnospławnej, 

gazową, cieplną, teletechniczną. 

 

Ukształtowanie terenu i zieleni 

Na długości 268,7 m teren łagodnie opada w kierunku zachodnim. Różnica wysokości wynosi 

na tym odcinku ok. 4m. W zachodniej części Placu Biskupiego oraz na wschodnim skwerze 

przy ul. Krowoderskiej znajduje się istniejący drzewostan – o wysokich walorach szczególnie w 

części zachodniej. 

 

 

                                                        
1 Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa ciąg komunikacyjny 

ul. Biskupia traktowany jest jako przestrzeń publiczna z zielenią urządzoną. 
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Na terenie objętym opracowaniem zinwentaryzowano: 

31 sztuk drzew   
Brzoza brodawkowata (betula pendula)   1 szt. 
Czereśnia (prunus sp.)     1 szt. 
Katalpa bignoniowa (catalpa bignonioides)   1 szt. 
Grab pospolity (carpinus betulus)    2 szt. 
Klon jesionolistny (acer negundo)    8 szt. 
Klon pospolity (acer platanoides)    4 szt. 
Lipa drobnolistna ( tilia cordata)                                          1 szt. 
Lipa szerokolistna (tilia platyphyllos)    7 szt. 
Orzech włoski (juglans regia)     1 szt. 
Paulownia puszysta (paulownia tomentosa))  1 szt. 
Prunus carisifera (śliwa ałycza)    1 szt. 
Robinia biała (robinia pseudoacacia)   2 szt. 
Wiśnia osobliwa (Prunus x eminensis'Umbraculifera’) 1 szt. 
 
7 sztuk młodych nasadzeń drzew 
Jodła pospolita (abies alba)     1 szt. 
Miłorząb dwuklapowy (ginko biloba)    1 szt. 
Robinia akacjowa (robinia pseudoacacia)   2 szt. 
Sosna pospolita (pinus sylvestris)    1 szt. 
Wiśnia piłkowana (prunus serrulata)    1 szt. 
Wierzba babilońska (salix babilonica)   1 szt. 
 
17 sztuk pojedynczych oraz 7 grup krzewów 
Berberys thunberga (berberys thunbergii)   2 szt. 1 gr. 
Cis pospolity (taxus baccata)     1 szt. 
Forsycja pośrednia (forsythia xintermedia)   1 szt. 
Forsycja pośrednia (forsythia xintermedia) 
Śnieguliczka biała (symphoricarpoa albus)   1 gr. 
Hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla)  2 gr. 
Irga pozioma (cotoneaster horizontalis)   1 gr. 
Jałowiec wirginijski (juniperus virginiana)   1 szt. 
Leszczyna pospolita (corylus avellana)   1 szt. 
Lilak pospolity (syringa vulgaris)    1 szt. 
Pigwowiec japoński (chaenomeles japonica)  1 szt. 
Perukowiec podolski (cotinus coggygria)   1 szt. 
Rododendron (rhododendron)    1 szt. 
Róża (rosa sp.)      1 szt. 
Śnieguliczka biała (symphoricarpoa albus)   5 szt. 1gr. 
Tamaryszek drobnokwiatowy (tamarix tetrandra)  1 szt. 
Tawuła japońska (spiraea japonica)    1 gr. 
Żylistek szorstki (deutzia scabra)    2 szt. 

 

Ogrodzenia 

Teren nie jest ogrodzony. 
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2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W obrębie ulic zaprojektowane zostały zatoki parkingowe; zmianie uległa geometria łuków, 

zaproponowano również nowe nawierzchnie – szczegółowe informacje w części projektu 

drogowego.  

Przestrzeń Placu Biskupiego podzielona została na 3 strefy funkcjonalne: 

 

 strefa parkowa  strefa dzieci  plac miejski 

 

 STREFA PARKOWA 

Priorytetem tej części było zachowanie istniejącego drzewostanu, a w konsekwencji 

istniejącego układu pieszych. Zaproponowana nowa nawierzchnia Hansegrand 

Royal jest wodoprzepuszczalną nawierzchnią mineralną o beżowej kolorystyce. 

Wyposażenie tej części stanowią: 

- ławki np. model nr 18-04-60 firmy Puczyński – 10 sztuk [1] 
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- kosze na śmieci np. model nr 20-07-30_04 firmy Puczyński – 3 sztuki [2] 

 

 

- pompa ręczna np.model 5.17500 firmy Richter [3] 

 

- komplet szachowy np.model 21-13-05 firmy Puczyński [4] 
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 - STREFA DZIECI  

Zaproponowana nowa nawierzchnia Hansegrand Royal jest wodoprzepuszczalną 

nawierzchnią mineralną o beżowej kolorystyce. Na środku placu wkomponowano płyty 

betonowe, które mają służyć dzieciom do rysowania kredą, do zabawy w klasy itp. 

Projektowane wyposażenie tej części stanowią: 

- ławki  np. model nr 18-04-60 firmy Puczyński – 5 sztuk [1] 

 

- kosz na śmieci np. model nr 20-07-30_04 firmy Puczyński – 1 sztuka [2] 

 

 

- ścianka zabawowa np. Caterpillar firmy Richter – 1 sztuka [5] 
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- telefon np. Conference firmy Richter – 1 zestaw dwuelementowy [6] 

 

- zestaw 6 trampolin np. Pole kraterów www.1move.pl [7] 

 

- gra dla 2 osób np. Four in a row firmy Richter ew. Pairs firmy Richter [8a ew. 8b] 

ew.  
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- Rocking plate np. firmy Richter - – 1 sztuka [9] 

 

- tablica informacyjna np. model 21-40-04 firmy Puczyński– 1 szt. [10] 

 

 PLAC MIEJSKI 

Posadzkę placu zaprojektowano z wapienia Royal beige – pasy o szerokości 20 cm 

tworzące kratę o wymiarach w osiach 2,5 x 2,5 m wykonano z kostki młotkowanej, 

wypełnienie stanowią płyty o nieregularnym ułożeniu i zmiennych wymiarach (np. 30x30, 

30x15,15x15). 

Na środku placu zaprojektowany został wodotrysk  w kształcie podziemnej żelbetowej niecki 

wyposażonej w – 7 dysz posadzkowych w tym 1 szt. to dysza centralna zmienno-obrazowa 

o wysokości podnoszenia strumienia do 3.0m, pozostałe 6szt to dysze boczne pionowe o 

wysokości podnoszenia strumienia do 1.5m .Dysze podświetlono reflektorami ledowymi.  

Zlewnia fontanny stanowi powierzchni 25m2 o bokach 5m x 5 m. Posadzka zlewni 

wyprofilowana w kierunku niecki wyłożona płytami kamiennymi wraz z przekryciem niecki` o 
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podziale współgrającym z podziałem  placu. Fontanna wyposażona w instalacje zasilające 

w media  wg  załączonego rysunku koncepcyjnego.   

 

Wyposażenie tej części placu stanowią: 

- rzeźbiarska ławka dekoracyjna np. model nr 20-04-40 firmy Puczyński o wymiarach zewn. 

4,8 m  x 7,3 m; stal kwasoodporna 304 szlifowana, Iroko, olej palisander. [11] 

 

- ławki np. model nr 18-04-89 firmy Puczyński, stal kwasoodporna 304 szlifowana – 9 sztuk 

[12] 

 

- kosze na śmieci np. model nr 20-07-30_04 firmy Puczyński – 4 sztuki [2] 
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- pergole np. model nr 20-07-30_04 firmy Puczyński – 3 sztuki [13] 

 

- osłony na drzewa np. model 19-16-02 firmy Puczyński–stal kwasoodporna 304 

szlifowana - 2 szt. [14] 
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- Oświetlenie dekoracyjne Placu Biskupiego 
 
- lampy dekoracyjne o wysokości 300 cm np. model BOKARD LO H3000  firmy ElmarCo, kolor 
metalu „alu szlif”– 10 szt. [15]  

 

– lampy dekoracyjne o wysokości 80 cm np. p. model BOKARD LO H800 firmy ElmarCo, 

kolor metalu „alu szlif”– 3 szt.  [16].  
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- 9 taśm LED o długości 2 m zgrupowanych po trzy sztuki np. Profil LED SO-H firmy Soled [17] 

 

- reflektory LED kierunkowo podświetlających krzewy – 8 sztuk, [18] 

 

- 4 świecące kostki brukowe LED, podświetlające ławkę dekoracyjną od dołu np. firmy 

BRUKLUX. [19] 

 
 

 

 ulica Biskupia 

Wyposażenie ulicy Biskupiej: 
 

- Stojaki na rowery – 24 sztuki stojaków w 5 zgrupowaniach (4, 4, 5, 4,7 sztuk).  
Wykonanie:  stal nierdzewna, szlifowana o powłoce matowej; przekrój rurowy o średnicy 
pomiędzy 47, a 62 mm, grubość ścianki pomiędzy 2, a 3 mm. Wysokość 800 mm od poziomu 
nawierzchni, szerokość 600 mm; [20] 
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Ułożenie stojaków prostopadłe w rozstawie co 120 cm. 

 
 

 

Układ komunikacyjny 

 

 Rozwiązania projektowane w zakresie ulicy Biskupiej : 

–  ulica Biskupia łączy się dwoma wlotami z ulicą Krowoderską oraz jednym wlotem do ulicy 

Łobzowskiej 

– długość projektowanych odcinków jezdni ulicy Biskupiej wynosi: 

odcinek ABC : 213.45m 

odcinek A'B'C: 217.60m 

odcinek CD: 46.20m 

Łączna długość projektowanej ulicy Biskupiej wynosi: 277.25m 

– kategorię ruchu przyjęto jako KR1 

– w ramach opracowania zaprojektowano skrzyżowania z wyniesionymi tarczami z ulicami: Sereno 

Fenn'a oraz Adama Asnyka Asnyka. Skrzyżowania należy wynieść zgodnie z profilem podłużnym i 

przekrojami konstrukcyjnym 

– wzdłuż ulicy Biskupiej zaprojektowano 52 miejsca równoległe o parametrach 2,5m x 6,0m w tym 

3 miejsca dla osób niepełnosprawnych 

– w ramach opracowania zaprojektowano 4 wjazdy na posesje 

– po uzgodnieniach z Inwestorem zaprojektowano szerokość jezdni ulicy Biskupiej jako 3m oraz 

6m na odcinku od ulicy Asnyka do ulicy Łobzowskiej 

– poprzeczne spadki jezdni, miejsc parkingowych oraz chodnika wynoszą 1% 

–skosy najazdowe do miejsc parkingowych należy wykonać jako 1:1 

– szerokości wjazdów na posesje (wjazdów bramowych) należy dostosować do stanu istniejącego, 

ze spadkami uniemożliwiającymi spływ wody na przyległe posesje 

– odwodnienie realizowane jest przez spadki podłużne i poprzeczne istniejącej drogi oraz przez 

projektowane wpusty uliczne, które podłączone zostaną do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej 
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– promienie łuków poziomych zaprojektowano jako 10m i 6m – wartość promieni dostosowana do 

istniejącej zabudowy 

– włączenia do ulic Krowoderskiej, Sereno Fenn'a i Asnyka promieniami 6m 

– wysokościowo ulica została dostosowana do istniejącej zabudowy, do istniejących wejść do 

budynków oraz okien 

– zaprojektowano krawężnik wysoki oraz niski granitowy 15x25cm posadowiony bezpośrednio na 

świeżym niestężonym betonie C12/15 

 

Projektowane nawierzchnie jezdni: 

nawierzchnia jezdni bitumicznej: 

–      warstwa ścieralna z AC 8S na bazie asfaltu D50/70     5cm 

– warstwa wiążąca z AC 16W na bazie asfaltu D50/70   

 7cm 

– podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 20cm 

– warstwa odcinająca z piasku       10cm 

nawierzchnia miejsc parkingowych oraz zjazdów na posesje: 

–     kostka granitowa, granit Strzegomski ciemnoszary     10cm 

– podsypka cementowo - piaskowa 1:4      3cm 

– podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 20cm 

– warstwa odcinająca z piasku       10cm 

Zjazdy na posesje od projektowanych chodników należy oddzielić kostką granitową czarną 

nieregularną 8x10cm 

 

nawierzchnia chodnika: 

–     płyty chodnikowe betonowe szare 7,4x14,9 x6 /14,9x14,9 x6 / 22,4x14,9 x6 cm 

np. Bruk-Bet Stare Miasto 1 

 

– podsypka cementowo - piaskowa 1:4      3cm 

– podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 

 15cm 

– warstwa odcinająca z piasku       10cm 
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 Rozwiązania projektowane w zakresie Placu Biskupiego: 

– szerokość placu jest zmienna, od 25m do 12m 

– plac otoczony jest ulicą Biskupią, 

– wewnątrz placu zaprojektowano alejki wykonane z nawierzchni mineralnej oraz plac zabaw 

z wapienia z francuskich Alp 

– alejki obramowano obrzeżem betonowe 8x30cm posadowionym bezpośrednio na świeżym 

niestężonym betonie C12/15 

 

Konstrukcje nawierzchni: 

nawierzchnia placu zabaw 

–     wapień z francuskich Alp             10cm 

– podsypka cementowo - piaskowa 1:4      3cm 

– podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 

 15cm 

nawierzchnia alejek 

–     nawierzchnia mineralna HanseGrand 0 / 8 mm                          5cm 

� warstwa dynamiczna HanseMineral 0 / 16 mm     5cm 

– podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie  15cm 

 

Urządzenia uzbrojenia terenu: 

- zasilanie fontanny w media 

- sieć wodociągową 

- sieć kanalizacji deszczowej 

- sieć elektryczną 

- sieć kanalizacji sanitarnej  
 

Ukształtowanie terenu i zieleni 

Zagospodarowanie terenu zgodne z rysunkiem ZT1 zagospodarowania terenu  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wywołuje kolizji z istniejącym drzewostanem, w 

związku z czym nie przewiduje się usunięcia drzew. 
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2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem:  8560,17 m2 

 

cz. dz./ 176/1 (ul. Krowoderska) – frag. o pow.   567,77 m2, 

177/1 użytek: drogi o pow.:        12,00 m2, 

177/4 (Plac Biskupi) o pow.:             3 598,00 m2  

177/5 (ul. Biskupia) o pow.:             4 215,00 m2 

cz. dz. 178/1 (ul. Sereno Fenna) – frag. o pow:    79,68 m2 

cz. dz. 179/3 (ul. Adama Asnyka) – frag. o pow:    87,72 m2 

 

Powierzchnia biologicznie czynna:    2104,68 m2  

[w obrębie dz. 177/4: 2 038,68 m2 tj. 57 %] 

Nawierzchnia Hansegrand Royal:      731,63 m2 

Nawierzchnia wapień Royal beige:      446,91 m2 

Pasy ze stali kortenowskiej (corten):          6,00 m2 

Płyty betonowe do rysowania:          5,76 m2 

Chodniki z kostki betonowej:     1 864,84 m2 

Opaska z kostki betonowej:        213,58 m2 

Kostka granitowa parkingów i przejazdów:     878,17 m2 

Istniejące chodniki w cz. ul. Sereno Fenna i A. Asnyka:   189,27 m2 

Nawierzchnia asfaltowa    : 2 119,33 m2 

 

UWAGA: Szczegóły zostały przedstawione na rysunkach będących integralną częścią 

niniejszego opracowania. 

 

2.5. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Projektowany teren znajduje się w obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru 

zabytków Kleparz (A-648, 25.01.1984) 

 

2.6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotowy teren, który nie znajduje się w granicach 

obszaru górniczego. 

 

2.7.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA  

Planowana rewitalizacja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny zdrowia 

użytkowników obiektów małej architektury i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi. 

Odprowadzenie wód opadowych w obrębie terenu oraz do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z 

opracowaniem branżowym. 
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2.8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W części przeznaczonej dla dzieci 

zastosowano urządzenia zabawowe przeznaczone do użytkowania również przez osoby 

niepełnosprawne ruchowo. 
 

2.9. ROZWIĄZANIA DLA ROWERZYSTÓW 

Niniejszy projekt uwzględnia wnioski z audytu rowerowego z etapu koncepcji (pismo znak. 

:TR461.1.160.2016 z dnia 9.11.2016). W celu zwiększenia bezpieczeństwa / spowolnienia ruchu 

zwężony został pas ruchu w ulicy Biskupiej, zastosowano także wyniesione skrzyżowania i 

zmniejszona została tarcza skrzyżowania z ul. A. Asnyka. W obszarze opracowania 

zaprojektowane zostały 24 stojaki rowerowe w 5 lokalizacjach. 
 

2.10. RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 


