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1. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 
Materiały wyjściowe, podstawa opracowania; 

 
• Koncepcja Programowa wykonana przez SWECO Infraprojekt Sp. z o.o., 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 
północnej obwodnicy Krakowa” dla wariantu 1, znak OO.4200.19.2013.AK/BP  
z dnia 15.01.2016r.,  

• 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. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.), 

• 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. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia  
2000 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, 

• Załączniki nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach. Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r,  

• Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych, Warszawa 2001, 
• Węzły drogowe i autostradowe, WKŁ 1999, 
• Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 

Warszawa, 2001, 
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Politechnika 

Gdańska, GDDKiA, Gdańsk 2014,  

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, Politechnika Wrocławska, 
GDDKiA, Wrocław 2014, 

• ZW-SMA – Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA, zeszyt 62, IBDiM, 
Warszawa 2001, 

• Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 
na drogach krajowych, WT-1: 2010, Wymagania Techniczne, Warszawa 2010, 

• Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2: 2010, Mieszanki mineralno-
asfaltowe, Wymagania Techniczne, Warszawa 2010, 

• Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, WT-4: 2010, Wymagania Techniczne, 
Warszawa 2010, 

• Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, WT-5: 2010, 
Wymagania Techniczne, Warszawa 2010, 

• Specyfikacja na projektowanie, 
• Prognoza i analiza ruchu dla obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej 794, 
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2. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
Opis zadania inwestycyjnego obejmujący lokalizację i program zadania inwestycyjnego, cel  
i zakładany efekt oraz podział na etapy i kolejność ich realizacji; 

 

 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego w powiecie 

krakowskim w gminie Zielonki i w mieście Krakowie. Istniejąca droga wojewódzka 

przebiega na kierunku północ – południe. Trasa drogi prowadzona jest doliną rzeki Prądnik.  

 

 Celem niniejszego projektu jest: 

• analiza negatywnych aspektów funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego; 

• propozycje usprawnienia istniejącego układu komunikacyjnego; 

• analiza alternatywnych względem istniejącego układu dróg; 

• analiza poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz wyeliminowanie uciążliwości ruchu,  

w tym głównie ciężkiego i tranzytowego, z obszaru ścisłej zabudowy mieszkaniowej; 

• identyfikacja ewentualnych problemów realizacyjnych; 

• oszacowanie kosztów inwestycyjnych; 

• oszacowanie negatywnych oddziaływań (konfliktów) w przypadku realizacji 

poszczególnych wariantów inwestycji; 

 

 Zakładanym efektem zadania będzie: 

• skrócenie czasu przejazdu; 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu; 

• zmniejszenie kosztów użytkowników ruchu; 

 

 Na podstawie analizy efektywności ekonomicznej przeprowadzonej na etapie wstępnej 

koncepcji określono wskaźniki efektywności ekonomicznej. Wszystkie wskaźniki dla 

każdego wariantu uzyskały pozytywne wartości, co oznacza, że realizacja inwestycji 

przyniesie odczuwalne korzyści społeczne. Ranking efektywności wariantów (na podstawie 

wskaźnika EBCR  przedstawia się następująco): 
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Rys. 1. Wartości wskaźnika efektywności ekonomicznej EBCR [-] 

 

 Najbardziej efektywnym jest wariant 1, najmniej wariant 3. Zakłada się dwa 

podstawowe etapy realizacji inwestycji.  

• Etap pierwszy od początku projektowanego odcinka do węzła na skrzyżowaniu  

z Północną Obwodnicą Krakowa.  

• Etap drugi od węzła z POK do końca projektowanego odcinka. Wszystkie warianty 

mają takie samo etapowanie robót. 

 

 Etapowanie zakłada wybudowanie w pierwszej kolejności Północnej Obwodnicy 

Krakowa. Etapy nie wykluczają się nawzajem tzn. istnieje możliwość realizacji w pierwszej 

kolejności etapu drugiego. Ze względów ruchowych i w konsekwencji ekonomicznych 

rekomendowany jest etap pierwszy. Warianty rozwiązania wymagają wykonania włączeń do 

istniejącej sieci drogowej: 

• Włączenie 1 na początku projektowanego odcinka w przypadku braku realizacji Trasy 

Wolbromskiej, dla wszystkich wariantów takie samo. 

• Włączenie 2 do centrum Zielonek – uzależnione długością projektowanego odcinka  

od każdego z trzech wariantów. 

• Włączenie 3 do ul. Na Zielonki dla wariantu 1 i wariantu 3. 

 Obwodnica Zielonek może być realizowana niezależnie od realizacji Północnej 

Obwodnicy Krakowa. 
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 W przypadku, gdy obwodnica Zielonek wyprzedziłaby realizacyjnie budowę POK 

należałoby uściślić zakres realizacji węzła drogowego. W takiej sytuacji w zakres realizacji 

obwodnicy Zielonek wchodziłyby oba ronda najbliżej usytuowane w stosunku do POK, ale 

bez realizowania łącznic wjazdowych i wyjazdowych z dwupoziomowego węzła drogowego. 

 Niepotrzebna by była wyprzedzająco budowa wiaduktu nad POK dla wariantu 1 i 3 

oraz zabezpieczenie nad tunelem POK dla wariantu 2. Dla wariantu 1 i 3 należałoby zamiast 

wiaduktu wykonać odcinek drogi, przewidziany do rozbiórki po wykonaniu POK. 

  

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO PRZEBIEGU 
Opis istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, w obszarze inwestycji i obszarze 
przyległym, w tym konfiguracja i ukształtowanie terenu, ważniejsze elementy zainwestowania  
i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania zadania inwestycyjnego (np.: tereny 
mieszkaniowe, obiekty chronione itp.), istniejąca sieć komunikacyjna, drogowa i inna, istniejąca 
zieleń itp.; 

 

3.1. Zagospodarowanie w obszarze inwestycji i obszarze przyległym. 

 W rejonie projektowanej obwodnicy przeważa zagospodarowanie rolnicze terenów. 

Częściowo na odcinkach zbliżenia do terenów zabudowy występuje luźna zabudowa 

jednorodzinna. Wszystkie warianty obwodnicy były zaprojektowane z uwzględnieniem 

minimalnych kolizji z istniejącą zabudową. Część budynków mieszkalnych i gospodarczych 

będzie konieczna do wyburzenia. Większość kolidujących budynków zlokalizowanych jest  

w granicach miasta Krakowa, na początku opracowania. Odpowiednie zestawienie budynków 

do wyburzenia zostało przedstawione w osobnym tomie koncepcji. 

 

3.2. Ważniejsze elementy zainwestowania. 

 W obrębie pasa drogowego projektowanej obwodnicy poza budową węzła drogowego 

Północnej Obwodnicy Krakowa nie przewiduje się ważnych elementów zainwestowania.  

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi występuje dość duże zainwestowanie przez 

budowę osiedli domków jednorodzinnych w rejonie ul. Lawendowej na pograniczu Krakowa 

i Zielonek oraz w Pękowicach. Na zakończeniu obwodnicy (wg wariantu 1 i 2) przewidziana 

jest budowa stacji paliw. 

 Północna Obwodnica Krakowa jest opracowana w fazie koncepcji wg MP Mosty, 

ARG, Altrans z 2012 roku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał  

w dniu 14-12-2012 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  

pn. „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” wg przebiegu wariantu nr 1 – 



709-ZWK  KP 

 KLOTOIDA  6 

 

OO.4200.21.2011.AW. Decyzja ta została zaskarżona przez strony postępowania i Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 20.08.2013 pismem DOOŚ-oal.4200.2.2013.me.15. 

uchylił w całości w/w decyzję. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał zawiadomienie pismem 

OO.4200.19.2013.AM/AK z dnia 18.12.2013 o ponownym wszczęciu postępowania  

w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Północnej Obwodnicy 

Krakowa. Informacje odnośnie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, środowiskowych  

i pozwoleń na budowę podano w tomie III. PISMA, UZGODNIENIA, DECYZJE, 

WARUNKI. 

 

3.3. Istniejąca sieć komunikacyjna. 

 Istniejąca droga wojewódzka nr 794 przebiega z Koniecpola przez Wolbrom, Skałę, 

Zielonki do Krakowa. Inwestycja dotyczy 4 km odcinka przebiegającego przez gminę 

Zielonki, oraz około 1 km przebiegającego przez Kraków. Zielonki są miejscowością 

położoną w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. Aktualnie Zielonki liczą 5021 mieszkańców. 

Położenie miejscowości (w bliskim sąsiedztwie Krakowa) sprawia, że przez miejscowość 

przechodzi duży ruch tranzytowy do Krakowa – głównie samochodów osobowych i lekkich 

ciężarowych (dostawczych) związanych z dojazdem do zakładów pracy zlokalizowanych na 

terenie Krakowa. Ruch pojazdów ciężkich jest niewielki, ale sukcesywnie wzrasta . Ruch 

pojazdów nasila się szczególnie w porach rannego i popołudniowego szczytu (znaczne 

zwiększenie ruchu do i z Krakowa). 

 Niezależnie od ruchu tranzytowego przez centrum miejscowości występuje duże 

nasilenie ruchu lokalnego, w tym ruch związany z obsługą okolicznego terenu o charakterze 

rolniczym. Zagadnienia związane z rozkładem ruchu i jego genezą ujęto we Wstępnej 

Koncepcji opracowanej w listopadzie 2012 roku. Projektowana obwodnica przecina swoją 

trasą układ dróg lokalnych. Ich lokalizacja została podana przy omawianiu konkretnych 

wariantów. 
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4. TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 
Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne wynikające z: 
- dokumentów planistycznych: Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków i Gminy Zielonki, 
- przygotowywanych przez Województwo, Miasto Kraków i Gminę Zielonki inwestycji  
strategicznych, 
- informacji od urzędów prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych 
uwarunkowaniach, lokalizacyjnych, o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, 
- warunków środowiskowych; 
- warunków geologicznych i gruntowo-wodnych (na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej 
i badań gruntu w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej koncepcji; 

 

4.1. Warunki wynikaj ące z dokumentów planistycznych. 

 Na terenie Gminy Zielonki w strefie projektowanej obwodnicy opracowane są 

następujące  Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu: 

• MPZT obszar Zielonki nr 06 m. Zielonki z 21-06-2007 

• MPZT obszar Zielonki nr 37 m. Pękowice z 18-11-2005 

• MPZT obszar Zielonki nr 07 m. Pękowice z 18-11-2005 

 Na terenie Miasta Krakowa jest obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr Xii/87/03 z 16_04_2003 zmieniona uchwałą 

Nr XCIII/1256/10 z 3-03-2010). 

 Został opracowany Projekt Zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (wyłożony do wglądu 18-06-2013 do  

29-07-2013).Wszystkie warianty na początkowym odcinku przebiegają przez tereny  

m. Krakowa przeznaczone do zainwestowania. Na odcinku od granic m. Krakowa do węzła  

z Północna Obwodnica Krakowa wszystkie warianty przebiegają po terenach przeznaczonych  

na zabudowę jednorodzinną z usługami, Tylko wariant 1 przebiega w korytarzu 

przeznaczonym na inwestycję drogową. 

 Na odcinku po północnej stronie POK wszystkie warianty przebiegają przez tereny 

gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych, łąkach, pastwiskach i sadach. Warianty 1 

i 2 na skrzyżowaniu z ul. Jurajską i Rzyczyska przecina tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, a przy przekraczaniu rz. Prądnik wszystkie warianty przecinają teren zieleni  

i wód. Na zakończeniu wszystkich wariantów dominują tereny zabudowy jednorodzinnej 

zlokalizowane wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej. 

 Wariant 3 w rejonie terenów Twierdzy Kraków przecina tereny zieleni przyfortecznej.  
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Rys. 2. Fragment Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki 
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Rys. 3. Fragment ujednoliconego rysunku zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Krakowa 

 

4.2. Warunki wynikaj ące z przygotowywanych inwestycji strategicznych. 

 Na postawie uzyskanych materiałów z UM Krakowa, UG Zielonki, Starostwa 

Powiatowego w Krakowie i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego nie stwierdza się  

w rejonie planowanej inwestycji występowania inwestycji strategicznych. 

 Niezależnie od tego ważnym elementem, nawzajem uzupełniającym się w zakresie 

układu drogowego jest planowana Północna Obwodnica Krakowa i Trasa Wolbromska. 

 

4.3. Warunki wynikaj ące z wydanych decyzji. 

 Na postawie uzyskanych materiałów z UM Krakowa, UG Zielonki, Starostwa 

Powiatowego w Krakowie i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 
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4.4. Warunki środowiskowe. 

 Warunki środowiskowe zostały opisane w osobnym tomie „Raport o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 794”. 
 

4.5. Warunki geologiczne i gruntowo – wodne. 

 Warunki geologiczne i gruntowo-wodne określono na podstawie wykonanego dla 

potrzeb wstępnej koncepcji studium geologiczno-inżynierskie w październiku 2012. Studium 

stanowi część IV Wstępnej Koncepcji opracowanej w listopadzie 2012. 

 Teren gminy Zielonki leży w obrębie antyklinorium śląsko – krakowskiego, które 

graniczy z zapadliskiem przedkarpackim, za południową granicą gminy. Jego południowo – 

wschodnia część określana jest mianem Wyżyny Krakowskiej. Antyklinorium to, jest 

elementem w całości wypiętrzonym w stosunku do otoczenia. Można sobie je wyobrazić jako 

płytę, zapadającą z jednej strony ku wschodowi, w stronę Niecki Nidziańskiej i równocześnie 

zanurzającą się ku południowi pod Karpaty. 

 W budowie geologicznej terenu prac biorą udział utwory czwartorzędowe 

wykształcone jako mułki, gliny i piaski (mady). Wiek tych utworów określono na holocen. 

Północna część obszaru zbudowana jest z wapieni skalistych, ławicowych z krzemieniami 

oraz wapieni płytowych, które budują bardzo charakterystyczne dla dolinek podkrakowskich 

ostańce i skałki zboczowe, wyłaniające się spod warstwy glin lessowych i lessu. Wiek tych 

utworów określono na plejstocen. Dno doliny Prądnika wypełniają piaski i muły, a pozostałe 

doliny - rzeczne piaski i żwiry. U wylotu Prądnika znajduje się duży stożek napływowy. 

 Planowane warianty zlokalizowane są w obszarze Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 326 (J3) Częstochowa (E), wymagającego szczególnej ochrony. Zbiornik ten 

stanowi źródło zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez eksploatację ujęć wód 

podziemnych.  

 Na badanym obszarze w części południowej wydzielono czwartorzędowy poziom 

wodonośny oraz jury górnej obejmujący środkową i północną część projektowanej 

obwodnicy. Czwartorzędową warstwę wodonośną tworzą żwiry i piaski. W przeważającej 

części projektowane warianty przebiegają przez tereny, na których jest poziom wodonośny 

jury górnej. 

 Najgorsze warunki gruntowe występują dla wszystkich wariantów po północnej 

stronie węzła drogowego na włączeniu projektowanej obwodnicy Zielonek do Północnej 

obwodnicy Krakowa, oraz na końcowym odcinku tras wszystkich wariantów w dolinie rzeki 
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Prądnik. Na pozostałym obszarze projektowanych wariantów nie występują procesy 

geodynamiczne. Bardzo dobre warunki gruntowe występują na początkowym odcinku 

wszystkich wariantów. 

 

 Wariant I - preferowany 

• Od km 0+000 do km 2+600 droga po terenie. W podłożu występują grunty niespoiste: 

piaski, pospółki, żwiry, zwietrzeliny wapienne w stanie średniozagęszczonym oraz 

grunty spoiste: pyły, piaski pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste w stanie 

twardoplastycznym, lokalnie twadroplastycznym na granicy plastyczności. Brak wody 

gruntowej w otworach: G1, G2, O13, G4, O12, G6, O11, O9, G8.  Podłoże nośne, 

wymaga ewentualnie ulepszenia zgodnie z wytycznymi dla nawierzchni. Nie 

przewiduje się dodatkowych wzmocnień geotechnicznych. Ewentualne warstwy 

plastyczne należy zastabilizować. 

• Od km 2+600 do km 2+775 droga przebiega w nasypach do wysokości o. 4,9m. 

Podłoże gruntowe nienośne! W otworze OM-2 do 4m p.p.t. zalegają grunty 

organiczne a do 8m p.p.t. zalegają grunty plastyczne. W otworze OM-2 nawiercono 

napięty poziom zwg na 3,0m. p.p.t., który ustabilizował się na 2,5m p.p.t. Konieczne 

wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasypy dojazdowe do mostu oraz 

sam most. Wstępnie proponuje się wykonanie posadowienia pośredniego nasypów np. 

na palach wierconych. Ewentualnie o ile rozwiązany zostanie problem zwg w wykopie 

można spróbować zrobić wymianę warstwy organicznej do 4m i zastąpić ją gruntem 

nasypowym wraz z konsolidacją plastycznych warstw głębszych. Z uwagi na 

zaleganie zwg proponuje się pale. Zakres występowania gruntów organicznych należy 

okonturować!  

• Od km 2+775 do km 3+350  droga przebiega w nasypach oraz wykopach o wysokości 

skarp do ok. 4m. W podłożu gruntowym otworu O17 zalegają grunty spoiste: pyły  

z organiką oraz gliny pylaste w stanie twardoplastycznym na granicy półzwartego. 

Brak nawierconego poziomu zwg. Podłoże to jest nośne, wymaga ewentualnie 

ulepszenia zgodnie z wytycznymi dla nawierzchni. Nie przewiduje się dodatkowych 

wzmocnień geotechnicznych. 

• Od km 3+350 do km 3+754,25  droga w wykopie do wysokości skarpy lewej do  

ok. 18m. W podłożu otworu G-11 zalegają grunty spoiste: gliny pylaste i pyły w stanie 

plastycznym oraz poniżej 7,8m iły w stanie twardoplastycznym. Na głębokości 5m 

p.p.t. występują sączenia. Lewa skarpa wykopu wymaga wzmocnienia z uwagi na 
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warunek stateczności. Z uwagi na prowadzenie dodatkowej drogi technologicznej po 

półce wskazane jest wykonanie palisady oraz pochylenie górnej skarpy do 1:3. Dla 

skarpy prawej należy przewidzieć potrzebę pochylenia skarpy do nachylenia 1:2, co 

ograniczyć ilość lub konieczność zastosowania dodatkowych wzmocnień dla tej 

skarpy. Z uwagi na występowanie sączeń wśródglinnych przewidziano konieczność 

zastosowanie drenażu liniowego i skarpowego. 

• Od km 3+754,25 do km 3+840 droga w wykopie o wysokości skarp do 5,3m. 

W podłożu otworu G-11 zalegają grunty spoiste: gliny pylaste i pyły w stanie 

plastycznym oraz poniżej 7,8m iły w stanie twardoplastycznym. Na głębokości 5m 

p.p.t. występują sączenia. Możliwe dalsze problemy ze statecznością w warstwach 

plastycznych. Zalecane pochylenie skarp o wysokości powyżej 3,5m do nachylenia 

1:2,5 i ewentualne wykonanie odwodnienia drenami liniowymi. Koniecznie należy 

zagęścić rozpoznanie geotechniczne o kolejne otwory. 

• Od km 3+840 do km 4+500 droga w nasypach do wysokości ok. 4m. W podłożu 

otworu OM-5 zalegają do 1,8m p.p.t. plastyczne gliny pylaste na pograniczu pyłu. 

Głębiej występują zwietrzeliny gliniaste w stanie twardoplastycznym. Poniżej 3m 

p.p.t. nawiercono iły z domieszkami zwietrzeliny wapienia w stanie 

twardoplastycznym. Nawiercono poziom sączeń zwierciadła wody gruntowej na 

głębokości 4,5m p.p.t. który stabilizował się na poziomie 3,0m p.p.t. Podłoże nośne, 

stateczność nasypów zapewniona dla gruntów z otworu OM-5. Zalecane dogęszczenie 

rozpoznania z uwagi na meandrujący w okolicy mostu ciek. Przewiduje się 

wzmocnienie podłoża poprzez konsolidację lub stabilizacją warstwy plastycznej do 

ok. 1,8m p.p.t. 

• Od km 4+500 do km 4+900 droga po terenie lub w niewysokich nasypach. W podłożu 

gruntowym otworu G16 zalegają grunty spoiste: gliny pylaste w stanie od 

plastycznego do twardoplastycznego. Brak nawierconego poziomu zwg. Podłoże 

nośne, brak wzmocnień, należy przewidzieć konstrukcję zgodnie z wymaganiami dla 

nawierzchni. Przypowierzchniowe warstwy plastyczne stabilizować.  

 

 Wariant II  

• Od km 0+000 do km 2+900 droga przebiega po terenie. W podłożu występują grunty 

niespoiste: piaski, pospółki, żwiry, zwietrzeliny wapienne w stanie 

średniozagęszczonym oraz grunty spoiste: pyły, piaski pylaste, gliny piaszczyste, 

piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, lokalnie twadroplastycznym na granicy 
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plastyczności. Brak wody gruntowej w otworach: G1, G2, O13, G4, O12, O18, O10, 

O9, G8, O21. Podłoże nośne, wymaga ewentualnie ulepszenia zgodnie z wytycznymi 

dla nawierzchni. Nie przewiduje się dodatkowych wzmocnień geotechnicznych.  

• Od km 2+900 do km 3+700 droga przebiega w wykopach o wysokości skarp do  

ok. 4,4m W podłożu odwiertów O21 i O17 występują gliny pylaste, pyły piaszczyste, 

pyły w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na granicy pózwartego oraz 

niespoiste piaski pylaste w stanie zagęszczonym. Brak nawierconego poziomu zwg. 

Podłoże nośne, wymaga ewentualnie ulepszenia zgodnie z wytycznymi dla 

nawierzchni. Nie przewiduje się dodatkowych wzmocnień geotechnicznych.  

• Od km 3+700 do km 3+800 droga przebiega w nasypach do wysokości ok. 6,4m.  

W podłożu otworu OM-4 nawiercono nasypy niebudowlane do 1,7m, głębiej do 7m 

p.p.t. żwiry wapienne w których spągu występuje przewarstwienie namułu na 

głębokości od 7-7,3m p.p.t. Poniżej zalega warstwa iłów z domieszką rumoszu 

wapienia i iłów. W otworze OM-4 nawiercono napięty poziom zwg na głębokości 

1,7m p.p.t., który ustabilizował się na poziomie 1,6m p.p.t. Nasypy niebudowlane do 

1,7m należy wymienić na grunt nasypowy. Wzmocnienie podłoża nasypu materacem 

bazowym. Należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopu.  

• Od km 3+800 do km 4+050 występuje obiekt mostowy. W podłożu otworu OM-4 

nawiercono nasypy niebudowlane do 1,7m, głębiej do 7m p.p.t. żwiry wapienne  

w których spągu występuje przewarstwienie namułu na głębokości od 7-7,3m p.p.t. 

Poniżej zalega warstwa iłów z domieszką rumoszu wapienia i iłów. W otworze OM-4 

nawiercono napięty poziom zwg na głębokości 1,7m p.p.t., który ustabilizował się na 

poziomie 1,6m p.p.t. Wzmocnienie podłoża fundamentów wg. branży konstrukcyjnej. 

• Od km 4+050 do km 4+150 występują nasypy do 5,5m wysokości. W podłożu otworu 

OM-4 nawiercono nasypy niebudowlane do 1,7m, głębiej do 7m p.p.t. żwiry wapienne 

w których spągu występuje przewarstwienie namułu na głębokości od 7-7,3m p.p.t. 

Poniżej zalega warstwa iłów z domieszką rumoszu wapienia i iłów. W otworze OM-4 

nawiercono napięty poziom zwg na głębokości 1,7m p.p.t., który ustabilizował się na 

poziomie 1,6m p.p.t. Skarpy nasypów są stateczne. Należy spodziewać się braku 

nośności i wystąpienia osiadań w warstwie organicznej. Proponowana jest wymiana 

nasypów niebudowlanych do 1,7m p.p.t. Wzmocnienie podłoża nasypu materacem 

bazowym oraz konsolidacja warstwy organicznej. 

• Od km 4+150 do km 4+700 droga przebiega po terenie oraz w nasypach do wysokości 

skarp do ok. 2,3m. W podłożu otworu O19 zalegają do 1,6m p.p.t. gleba i namuły (tpl) 
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a głębiej pospółka gliniasta (tpl) do 1.8m. Brak nawierconego poziomu zwg. 

Organiczne podłoże nienośne. Konieczna wymiana gruntów organicznych 

do 1,6m p.p.t. 

• Od km 4+700 do km 5+294,65 droga przebiega po terenie oraz w wykopach  

o wysokości skarp do ok. 3,1m. W odwiertach O15 i G16 występują grunty spoiste: 

pyły, gliny pylaste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego na granicy 

półzwartego. Brak nawierconego poziomu zwg.  Podłoże nośne w otworze O15 oraz 

G15 dla przebiegu trasy po terenie.  Wymaga ewentualnie ulepszenia zgodnie 

z wytycznymi wzmacniania podłoża dla konstrukcji nawierzchni. Nie przewiduje się 

dodatkowych wzmocnień geotechnicznych.  

• Łącznik pomiędzy rondem nr 2 i rondem nr 3 włącznie z rondami: w zakresie od km 

0+000 do km 0+210, droga przebiega po terenie oraz w wykopach o wysokości skarp 

do 4m. W podłożu otworu O21 do 2,3m p.p.t. zalegają grunty spoiste: gliny pylaste  

i pyły w stanie twardoplastycznym a głębiej niespoiste piaski pylaste w stanie 

zagęszczonym. Podłoże gruntowe nośne. Nie przewiduje się dodatkowych wzmocnień 

geotechnicznych, wymaga ewentualnie ulepszenia zgodnie z wytycznymi dla 

konstrukcji nawierzchni. 

• Łącznik pomiędzy rondem nr 2 i rondem nr 3 włącznie z rondami: w zakresie od km 

0+210 do km 0+311,17. Droga przebiega po terenie, miejscami w wykopach  

o głębokości do 3m oraz w nasypach o wysokości skarp do 3,5m. W podłożu odwiertu 

O8 występują pyły piaszczyste, pyły w stanie od miękkoplastycznego do 

twardoplastycznego na granicy półzwartego. Brak nawierconego stopu warstwy 

nośnej. Brak nawierconego poziomu zwg. Podłoże słabonośne. Droga po terenie może 

wymagać ewentualnego ulepszenia zgodnie z wytycznymi dla konstrukcji 

nawierzchni. W przypadku zalegania gruntów w stanie plastycznym  

i miękkoplastycznym nośność podłoża i stateczność skarp nasypu nie będzie 

wystarczająca. Przewiduje się wykonanie dodatkowych wzmocnień geotechnicznych 

w postaci materaca z geosiatki oraz konsolidacji podłoża drenami pionowymi  

i nasypami przeciążającymi. Nasyp należy sypać od poziomu 0,5m poniżej podstawy 

skarp. Należy przegłębić i uszczegółowić rozpoznanie podłoża. 

• Droga łącznika do drogi gminnej (ul. Ks. Adama Zięby). Droga przebiega w wykopie 

o wysokości skarp do ok. 5m. W otworze OM-2 nawiercono podłoże organiczne – 

Namuły/Torfy oraz mineralne gliny pylaste i pyły w stanie plastycznym. Poniżej 8m 

p.p.t. nawiercono warstwę twardoplastycznych iłów. Poniżej warstwy iłów zalegają 
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warstwy wietrzeliny wapiennej. Nawiercono napięty poziom zwg w postaci sączeń na 

3,0m. p.p.t., który ustabilizował się na 2,5m p.p.t. Skarpy wykopów łącznika nie 

spełniają wymagań stateczności. Zalecane pochylenie skarp do nachylenia 1:3 oraz 

wykonanie przypór drenujących z gruntu niespoistego wraz z odprowadzeniem dla 

odsączonej wody.  Zalecane dogęszczenie rozpoznania podłoża gruntowego. 

 

 Wariant III  

• Od km 0+000 do km 2+600 droga prowadzona po terenie w nasypach i wykopach do 

ok. 1,5m wysokości skarp. W podłożu występują grunty niespoiste: piaski, pospółki, 

żwiry, zwietrzeliny wapienne w stanie średniozagęszczonym oraz grunty spoiste: pyły, 

piaski pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, lokalnie 

twadroplastycznym na granicy plastyczności. Brak wody gruntowej w otworach: G1, 

G2, O13, G4, O12, G6, O11, O9, G8. Podłoże nośne, wymaga ewentualnie ulepszenia 

zgodnie z wytycznymi dla nawierzchni. Nie przewiduje się dodatkowych wzmocnień 

geotechnicznych. 

• Od km 2+600 do km 3+000 w otworach OM-2 i O8 występuje podłoże organiczne – 

Nm oraz Pyły plastyczne i miękkoplastyczne. W otworze OM-2 nawiercono napięty 

poziom zwg na 3,0m. p.p.t., który ustabilizował się na 2,5m p.p.t. Zaprojektowano 

nasypy dojazdowe do mostu o wysokości 5,6m. Zaleganie gruntów organicznych 

może mieć związek z pobliskim ciekiem. Konieczne wykonanie wzmocnienia podłoża 

nasypów i obiektu. Z uwagi na głębokość zalegania gruntów słabonośnych i poziom 

zwg, posadowienie nasypów projektuje się na palach CFA400 w siatce 1,4m x 1,4m 

zwieńczonych materacem bazowym Fd180 + Fd50. 

• Od km 3+000 do km 3+275 droga w wykopie o wysokości skarp do 5,8m. W podłożu 

zalegają gliny pylaste i pyły w stanie twardoplastycznym i plastycznym. W otworze 

O8 brak zwg. Możliwe problemy ze statecznością skarp wykopu w zbudowanych  

z gruntów plastycznych i miękkoplastycznych. Proponowane przewidzenie pochylenia 

skarp do nachylenia ok. 1:3 - 1:4. Należy uszczegółowić rozpoznanie geologiczne. 

• Od km 3+275 do km 3+625 droga w nasypach dojazdowych do mostu o wysokości 

skarp do 5,6m. W podłożu otworu O7 do 2,4m p.p.t. zalegają grunty słabonośne – 

organiczne namuły i miękkoplastyczne gliny pylaste. Napięte i ustabilizowane zwg 

nawiercono na głębokości 1,5m p.p.t. Konieczne wzmocnienie podłoża nasypów 

poprzez posadowienie pośrednie za pomocą pali CFA400 w siatce 1.4m x 1,4m  na 
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materacu bazowym Fd180 + Fd50. Z uwagi na występowanie poziomu zwg na 1,5m 

p.p.t. zaleca się wzmocnienie podłoża przy pomocy pali. 

• Od km 3+625 do km 4+025 droga po terenie lub w niewielkim nasypie do ok. 3,0m. 

W podłożu otworu O6 zalegają półzwarte i twardoplastyczne pyły. Brak nawierconego 

poziomu zwg. Podłoże nośne wymaga ewentualnie ulepszenia zgodnie z wytycznymi 

dla nawierzchni. Nie przewiduje się dodatkowych wzmocnień geotechnicznych. 

• Od km 4+025 do km 4+150 droga w wykopie o wysokości skarp do ok. 8m.  

W podłożu otworu O5 do 3m p.p.t. zalegają pyły i gliny pylaste w stanie 

twardoplastycznym. Brak nawierconego poziomu zwg. Konieczne przegłębienie 

rozpoznania z uwagi na dużą głębokość wykopu. Brak przewidywanego wzmocnienia 

geotechnicznego skarp. 

• Od km 4+150 do km 4+575 droga przebiega po terenie w wykopach o wysokości 

skarp do ok. 4,7m oraz w nasypach o wysokości skarp do ok. 2,65m. W podłożu 

otworu O5 do 3m p.p.t. zalegają pyły i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym. 

Brak nawierconego poziomu zwg. Brak przewidywanego wzmocnienia 

geotechnicznego. Zalecane ograniczenie ilości robót ziemnych poprzez zastąpienie 

głębokich rowów kanalizacją. 

• Od km 4+575 do km 4+775 droga przebiega po terenie oraz w nasypach o wysokości 

skarp do ok. 4m. W podłożu otworu O5 do 3m p.p.t. zalegają pyły i gliny pylaste  

w stanie twardoplastycznym. Brak nawierconego poziomu zwg. Brak 

przewidywanego wzmocnienia geotechnicznego. 

• Od km 4+775 do km 5+375 droga przebiega po terenie oraz w nasypach o wysokości 

skarp do ok. 10m oraz w wykopach o wysokości skarp do ok. 5,5m. W podłożu 

otworu O4 zalegają gliny pylaste i pyły w stanie od twardoplastycznego 

do plastycznego. Lokalnie mogą występować soczewki gruntów miękkoplastycznych. 

Brak nawierconego poziomu zwg. Podłoże to jest podłożem słabonośnym dla 

nasypów o wysokości 10m. Może wystąpić problem ze statecznością skarp oraz duże 

osiadania przekraczające dopuszczalna wartość 10cm. Należy przegłębić rozpoznanie 

podłoża gruntowego. Konieczne wzmocnienie podłoża np. poprzez konsolidację 

drenami pionowymi nasypów posadawianych na materacu bazowym. W przypadku 

skarp wykopów o głębokości do ok. 5,0m, zbudowanych z gruntów 

twardoplastycznych o nachyleniu 1:1,5 stateczność spełnia wymagania. Konieczne 

dogęszczenie rozpoznania podłoża gruntowego. 
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• Od km 5+375 do km 5+600 droga po terenie lub w niewielkich nasypach o wysokości 

skarp do ok. 5,7m.  W podłożu otworu O4 zalegają gliny pylaste i pyły w stanie od 

twardoplastycznego do plastycznego. Lokalnie mogą występować soczewki gruntów 

miękkoplastycznych. Brak nawierconego poziomu zwg. Podłoże to jest podłożem 

słabonośnym dla nasypów o wysokości ok. 6m. Możliwe jest wystąpienie osiadań 

przekraczających dopuszczalne wartości. Należy przegłębić rozpoznanie podłoża 

gruntowego. Zalecane wzmocnienie podłoża np. poprzez konsolidację drenami 

pionowymi nasypów posadawianych na materacu bazowym. 

• Od km 5+600 do km 5+950 droga przebiega przez dolinę Białuchy w nasypach 

dojazdowych do mostu. Wysokość nasypów do ok. 10m. W podłożu otworu OM-6 

występują grunty słabonośne: organiczne namuły i torfy oraz mineralne gliny pylaste 

w stanie plastycznym zalegające do 5m p.p.t. Głębiej nawiercono warstwę miąższości 

0,5m zwietrzeliny gliniastej oraz iły w stanie twardoplastycznym. Wodę gruntową 

napiętą nawiercono na 4m p.p.t., ustabilizowała się na 2,4m p.p.t. Podłoże nienośne 

dla tak wysokich nasypów. Wystąpią duże osiadania i problemy ze statecznością 

skarp. Konieczne okonturowanie zakresu występowania gruntów słabonośnych. 

Posadowienie nasypów na podłożu wzmocnionym palami oraz materacem bazowym.   

• Od km 5+950 do km 6+200 przebiega przez dolinę Białuchy po terenie lub  

w niewysokich nasypach. W otworze O2 zalegają organiczne grunty słabonośne: 

namuły w stanie twardoplastycznym i miękkoplastycznym oraz spoiste grunty 

mineralne: pyły i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym oraz pospółki gliniaste  

w stanie miękkoplastycznym. Brak nawierconego poziomu zwg. Należy przegłębić 

rozpoznanie podłoża gruntowego. Podłoże nienośne, wymaga wzmocnienia. 

Konieczne wykonanie wymiany gruntu do głębokości ok. 2m. 

• Od km 6+200 do km 6+700 droga przebiega w nasypach o wysokości do ok. 3,4m.  

W podłożu otworu O1 zalegają do 3.2m p.p.t. słabonośne grunty organiczne: namuły  

z przewarstwieniami torfów w stanie od plastycznego do twardoplastycznego oraz 

plastyczne i twardoplastyczne  grunty spoiste: pyły, zwietrzeliny gliniaste. Poniżej 

3,2m p.p.t. nawiercono twardoplastyczne pyły. Brak nawierconego poziomu zwg. 

Podłoże nienośne. Z uwagi na brak zwg, zakłada się wykonanie wzmocnienia podłoża 

poprzez wymianę gruntów słabonośnych do głębokości ok. 2m oraz wyschodkowanie 

zbocza pod dosypywany nasyp. Z uwagi na pobliskie budynki zaleca się prowadzić 

wodę opadową rowami krytymi. 
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5. OPIS KOLIZJI POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW 
Opis kolizji poszczególnych wariantów inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną wraz  
z koncepcją ich usunięcia 

 

 Niektóre odcinki sieci infrastruktury technicznej będą wymagać przebudowy.  

Na podstawie wstępnych założeń określono orientacyjny zakres i podano szacunkowe 

wartości tej przebudowy w odniesieniu do rodzajów sieci infrastruktury technicznej. 

Szczegółowe dane będą możliwe do określenia na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

 

5.1. Sieci wodociągowe. 

 W rejonie projektowanej drogi konieczna będzie przebudowa istniejącej sieci 

wodociągowej, która koliduje z obiektami budowlanymi projektowanej drogi. Orientacyjny 

zakres tej sieci konieczny do przebudowy podano w punkcie 15 szacunkowe koszty 

inwestycji dla każdego z wariantów. 

 

5.2. Sieci gazowe średniego i wysokiego ciśnienia. 

 W rejonie projektowanej drogi konieczna będzie przebudowa istniejącej sieci gazowej, 

która koliduje z obiektami budowlanymi projektowanej drogi. Orientacyjny zakres tej sieci 

konieczny do przebudowy podano w punkcie 15 szacunkowe koszty inwestycji dla każdego  

z wariantów. 

 

5.3. Kanalizacja sanitarna. 

 W rejonie projektowanej drogi konieczna będzie przebudowa istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej, która koliduje z obiektami budowlanymi projektowanej drogi. 

Orientacyjny zakres tej sieci konieczny do przebudowy podano w punkcie 15 szacunkowe 

koszty inwestycji dla każdego z wariantów. 

 

5.4. Sieci elektroenergetyczne. 

 W zakresie projektowanej obwodnicy znajdują się liczne sieci elektroenergetyczne 

zarówno najwyższego, wysokiego, średniego jak i niskiego napięcia. 
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1 SIECI WYSOKIEGO I NAJWYŻSZEGO NAPIĘCIA 
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Linia napowietrzna WN 110kV 

(dwutorowa) relacji 

a) Skawina Elektrownia – Prądnik b) 

Balicka – Prądnik 

robocze: 2x3xAFL-6 240mm²  

odgromowe: 1xAFL-1,7 50mm², 

OPGW SFSJ-J-10036 72 włókna 
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Linia koliduje z projektowaną drogą i wymaga 

przebudowy. Przebudowę linii wykonać w 

rozwiązaniu napowietrznym. W przęśle 

skrzyżowaniowym z nowoprojektowaną 

drogą/ rondem/ zjazdami należy wykonać 

stopień obostrzenia zgodnie z normami, a 

przęsło należy ograniczyć słupami mocnymi. 

Przy przebudowie nie dzielić przewodu 

OPGW, wykorzystać zapas przewodu ze słupa 

nr 92 przebudowywanego w ramach zadania 

pn” Projektowany układ drogowy KST etap IIIa 

os. Krowodrza Górka – ul. Bociana-Górka 

Narodowa Zachód w Krakowie”. 

a+b) 
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Linia napowietrzna WN 110kV 

(dwutorowa, ze słupem rozgałęźnym) 

relacji: 

a) Zabierzów – Prądnik 

b) Prądnik - Górka 3xAFL-6  

c) Krzeszowice – Lubocza 

robocze: 2x 3xAFL-6 185mm² 

odgromowe:AFL-1,7 50mm² 2xOPGW 

- 2xASLH 48SMFAL3/A20SA29/29-5,3 

48 wkien 
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Linia koliduje z projektowaną drogą i wymaga 

przebudowy. Ze względu na brak miejsca 

przewiduje się skablowanie linii na 

kolidującym odcinku. Należy zastosować 1 

żyłowe kable 110kV o przekroju żyły roboczej 

nie mniejszym niż 1000mm2 z żyłą powrotną 

minimum 120mm2. Dobór linii kablowych 

należy dokonać na etapie projektowania w 

oparciu o warunki wydane przez Właściciela 

sieci. Zgodnie z warunkami Tauron 

Dystrybucja w rowie kablowym należy 

wybudować kanalizację teletechniczną 

pierwotną 2-otworową i wtórną 3-otoworwą. 

W kanalizacji teletechnicznej należy ułożyć 

kable światłowodowe. 

Linie kablowe i światłowodowe należy 

połączyć w rejonie ulicy Pachońskiego z 

liniami realizowanymi w ramach zadania pn. 

Projektowany układ drogowy KST etap IIIa os. 

Krowodrza Górka – ul. Bociana-Górka 

Narodowa Zachód w Krakowie”. 

Zakres i sposób przebudowy linii WN w 

rejonie projektowanej obwodnicy północnej 

należy dostosować do przyjętych rozwiązań 

drogowych obwodnicy. 

a) 

2720 

b) 

2500 

c) 

600 

b+c) 
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Linia napowietrzna NN 220kV 

(dwutorowa) 

AFL-8 3x525mm² + AFL-1,7 95mm² + 

światłowód 

Relacji: Siersza - Klikowa oraz Siersza - 

Lubocza 
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Zgodnie z opinią Właściciela linii należy 

dostosować linię 220kV do skrzyżowania z 

projektowaną drogą. Na linii należy wykonać 3 

stopień obostrzenia, a przęsło 

skrzyżowaniowe należy ograniczyć słupami 

mocnymi. Dodatkowo przebudowy wymaga 

przewód OPGW zawieszony na linii 220kV na 

całej długości sekcji kabla światłowodowego. 

Należy spełnić wymagania właściciela linii 

dotyczące zagospodarowania terenu i 

planowanej infrastruktury. 

430 - - 
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Uwagi: 

Przebudowę należy zaprojektować i wykonać w oparciu o warunki usunięcia kolizji wydane przez Właścicieli sieci. 

Przed przystąpieniem do projektowania należy wystąpić do PSE S.A. Oddział w Katowicach o wydanie warunki przebudowy. 

Ostateczne rozwiązania techniczne należy uzgodnić na etapie projektowania. 

Przebudowę linii 110kV na kablowe należy zrealizować w nawiązaniu do projektowanych skablowań dla inwestycji pn. „Projektowany układ 

drogowy KST etap IIIa os. Krowodrza Górka – ul. Bociana-Górka Narodowa Zachód w Krakowie”.  
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napowietrznej 
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Linia napowietrzna SN 6kV  

relacji: RUDAWA - BATOWICE 
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 Linia kablowa SN oraz zabudowa słupów w linii 

napowietrznej wraz z rozłącznikami radiowymi 

- 120 
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Linia napowietrzno/   

kablowa SN 15kV 

relacji: MYDLNIKI - BATOWICE 
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 Linia kablowa SN oraz zabudowa słupa w linii 

napowietrznej wraz z rozłącznikami radiowymi 

- 120 
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Linia napowietrzna nn 0,4kV stacja: 

44522  Obw 8 + ośw ZIKIT 1 
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Linia napowietrzna nn 0,4kV stacja: 

4156 Obw 7 + ośw ZIKIT 3 
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 Linia kablowa nN oraz zabudowa słupów w linii 

napowietrznej wraz ze złączem kablowym i 

pomiarowym 
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Linia napowietrzna nN 
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Linia napowietrzna nn 0,4kV ośw 

ZIKIT 4 
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IT
 

Linia kablowa nN oraz zabudowa słupów w linii 

napowietrznej 
- 75 

 

5.5. Sieci teletechniczne. 

 

5.6. Odwodnienie. 

 Odwodnienie terenu zostanie zaprojektowane w taki sposób, aby nieoczyszczone 

wody nie dostały się na otaczający teren. System kanalizacji deszczowej opiera się na 

studniach wpadowych, osadnikach, studniach ściekowych zlokalizowanych przy krawędzi 

jezdni. Wody powierzchniowe z projektowanej drogi zostaną zretencjonowane w 4-ch 

zbiornikach w wariantach 1 i 2 oraz w 6 zbiornikach w wariancie 3, a następnie 

odprowadzone wylotem do odbiorników naturalnych - rzeki Białuchy. 

 Wody ze spływów opadowych i roztopowych zostaną podczyszczone w stopniu 

zapewniającym zachowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Środowiska wodnego  

(Dz. U. Nr 137 poz. 984).  

 

6. ANALIZA ISTNIEJ ĄCYCH PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH 

Analizy potrzeb zamknięcia istniejących kolizyjnych przejazdów kolejowych w związku z budową 
nowego skrzyżowania wielopoziomowego z linią kolejową. 

  

 W związku z budową nowego skrzyżowania wielopoziomowego z linią kolejową, 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 

2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
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kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami oraz ich usytuowanie. przejazdy znajdujące 

się w odległości mniejszej niż 3 km od planowanego wiaduktu powinny zostać zlikwidowane. 

 Analizie został poddany jeden przejazd kolejowy zlokalizowany w km 4,536,  

ul. Łokietka w Krakowie (droga powiatowa nr 2206K). Przejazd ten znajduje się na terenie 

zabudowanym w odległości mniejszej niż 3km od planowanego wiaduktu w ciąku 

przedmiotowej Obwodnicy Zielonek. Zapis w Rozporządzeniu w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie z 2015 roku w puknie  § 40. 1. dotyczy obszaru 

niezabudowanego.  

 Planowany wiadukt i istniejący przejazd znajdują się na terenie miasta Kraków (teren 

zabudowany). Istniejący przejazd w ciągu ul. Łokietka to bardzo ważne połączenie dla 

prawidłowego skomunikowania terenów zabudowanych Krakowa rozdzielonych na tym 

obszarze linią kolejową. Planowany wiadukt nad linią klejową zlokalizowany jest  

w odległości ponad jednego kilometra od istniejącego przejazdu i znajduje się w ciągu 

projektowanej obwodnicy Zielonek. Główną funkcją obwodnicy będzie przeprowadzenie 

ruchu tranzytowego poza terenami zabudowanymi, nie zaś skomunikowanie lokalnego terenu 

zabudowanego rozdzielonego linią kolejową na przedmiotowym obszarze, dlatego wiadukt 

nie zastąpi funkcji istniejącego przejazdu w ciągu ul. Łokietka.   

  

7. OPIS TECHNICZNY 
Opis techniczny dla planowanej trasy drogowej zawierający m in.: opis przebiegu trasy, powiązania z 
innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrów technicznych oraz zakresu planowanej 
przebudowy), rozwiązania techniczne wariantów: charakterystyczne elementy geometrii w przekroju 
podłużnym i poprzecznym, konstrukcji i wyposażenia jak: długość, szerokość, elementy przekroju 
poprzecznego, typ i rodzaj konstrukcji, wariantowe rozwiązania skrzyżowań – typ i rodzaj konstrukcji, 
wariantowe rozwiązania skrzyżowań – typy, lokalizacja itp., opis geometrii planowanych skrzyżowań, 
parametry techniczne i geometryczne, elementy organizacji ruchu, urządzenia odwodnienia i ochrony 
Środowiska, itp.; 

 

7.1. Opis przebiegu trasy. 

 Zgodnie z założeniami wszystkie warianty rozpoczynają się od ul. Pachońskiego 

(projektowane skrzyżowanie z planowaną budową Trasy Wolbromskiej – Koncepcja budowy 

linii tramwajowej KST wg Mott MacDonald). Wszystkie warianty dowiązano do rozwiązań 

koncepcji Północnej Obwodnicy Krakowa szczególnie do węzła drogowego wg  MP - Mosty, 

ARG i Altrans z 2012 roku. 
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7.2. Powiązania z innymi drogami. 

 

7.3. Parametry techniczne i geometryczne trasy. 

Projektowane warianty obwodnicy charakteryzują się identycznymi parametrami 

technicznymi, które przedstawiają się następująco: 

• Klasa techniczna – G  

• Prędkość projektowa Vp = 60 km/h; 

• Prędkość miarodajna Vm = 70 km/h; 

• Przekrój drogowy 2 x 2 ( dwie jezdnie po dwa pasy ruchu ) na odcinku od początku 

opracowania (skrzyżowanie z ul. Pachońskiego) do węzła z Północną Obwodnica 

Krakowa; 

• Przekrój drogowy 2 x 1 ( jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu) po północnej stronie 

Obwodnicy Krakowa; 

• Szerokość jezdni 2x 7,0 m z pasem dzielącym szerokości 3,0 m i 7,0m dla przekroju 

jednojezdniowego; 

• Pobocza utwardzone szerokości 1,25 m (2,0 m w przypadku zastosowania oświetlenia 

drogowego lub barier bezpieczeństwa); 

 

 WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 

Długość trasy 3,887 km 4,280 km 5,699 km 

Długtość trasy z włączeniami 5,433 km 5,779 km 7,245 km 

Promień poziomy min. 350 m 100 m 300 m (50 m)* 

Promień poziomy max. 1600 m 1000 m 1600 m 

Pochylenie min. 0,3 % 0,5 % 0,5 % 

Pochylenie max. 8,0 % 8,0 % 8,0 % 

Łuk pionowy wklęsły min. 2000 m (350 m)* 2000 m (1500 m)* 2000 

Łuk pionowy wklęsły max. 20000 m 50000 m 4000 m 

Łuk pionowy wypukły min. 2800 m 3000 m 3000 m 

Łuk pionowy wypukły max. 10000 m 5000 m 3000 m 

 *parametry łuków w obrębie skrzyżowań typu rondo 

 

7.4. Wariantowanie rozwiązań skrzyżowań. 
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7.5. Koncepcja odwodnienia. 

1. Od km 0+000 do km  0+307 odbiornikiem wód deszczowych będzie kanalizacja 

deszczowa w ul. Pachońskiego projektowana wg odrębnego opracowania („opracowanie 

szybkiego tramwaju”). Zakłada się zaprojektowanie zamkniętego zbiornika retencyjnego 

nr 1 V=196m3 Q20%= 160dm3/s, wraz z przepompownią Q=15dm3/s. Woda deszczowa 

spływająca z pasa drogowego odprowadzana będzie poprzez proj. kanalizację fi 500mm 

do proj. zamkniętego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 669. 

2. Od km 0+307 do km 0+931 odbiornikiem wód deszczowych będzie istniejąca kanalizacja 

deszczowa fi 400 zlokalizowana w ul. Rybałtowskiej. Zakłada się zaprojektowanie 

otwartego zbiornika retencyjnego nr 2 V=(225÷250) m3 (Objętość zbiornika 

retencyjnego zależna jest od ilości odprowadzanej wody do odbiornika oraz przyjętego 

wariantu odprowadzenia wód ze zbiornika nr 3 Q=15dm3/s) wraz z przepompownią 

Q=15dm3/s. Przepompownia wymagana jest ze względu na wyżej położonego dna studni 

względem projektowanego zbiornika nr 2. 

3. Od km 0+931 do km 2+300 odbiornikiem wód deszczowych proponuje się aby był: 

- w. I rów melioracyjny - do granicy miasta jest w zarządzie gminy Zielonki, w obrębie 

miasta jest w zarządzie ZIKIT, stan z inwentaryzacji wskazuje że nie ma ciągłości na 

odpływie, przy większych opadach woda będzie rozlewać się na pobliski teren. Należy 

wykonać zestaw podczyszczający. 

- w. II  rzeka Prądnik – wiąże się to z wykonaniem rowu odprowadzającego wodę ze 

zbiornika retencyjnego na długości ok. 300m w większości na działkach prywatnych oraz 

należy wykonać zestaw podczyszczający. 

- w. III projektowany zbiornik nr 2 – odprowadzenie wód w ilości Q=15dm3/s  - wiąże 

się to z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej fi 600mm. 

- w. IV istniejąca kanalizacja deszczowa fi 1200mm zarządzie ZIKIT (początek kd na 

działce nr 223, obręb 31, jedn. Ewidencyjna Krowodrza – kończy się na działce nr 210/3, 

obręb 31, jedn. Ewidencyjna Krowodrza, potem brak połączenia z pozostałą kanalizacją – 

informacja z http://obserwatorium.um.krakow.pl ) – pytanie do ZIKIT, czy jest czynne, 

 i czy można odprowadzić wody deszczowe z drogi. 

Niezależnie od wybranego odbiornika projektuje się otwarty zbiornik retencyjny 

zlokalizowany nr 3 przy rondzie w km ok. 0+931 o objętości V=1211m3, oraz 

kanalizację deszczową przeprowadzającą wody deszczowe z rowów przydrożnych do 

zbiornika o wymiarach fi 1000mm. 
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Przy wyborze w. I lub II przewiduje się pośredni zbiornik nr 4 zbierający wody  

z łącznika do ul. Glogera wraz z odbiorem wód ze zbiornika nr 3. 

Niezależnie od wyboru wariantu odbiornika łącznik do ul. Glogera wymaga 

odwodnienia, przy założeniu wariantu III i IV należy rozpatrzyć inne możliwości 

odprowadzenia wód – informacja od ZIKIT czy wydali zgodę na budowę kanalizacji 

deszczowej dla projektowanej zabudowy.  

Przy wyborze wariantu w. I lub w. II należy przewidzieć zestaw podczyszczający.  

4. Od km 2+300 do km 2+840 oraz część drogi ul. Na Zielonki od km 0+000 do km 0+340 

wody deszczowe spływające z pasa drogowego będą odprowadzane poprzez proj. 

kanalizację deszczową fi 350mm oraz fi 700mm do rowów przydrożnych a następnie do 

zbiornika nr 3. 

Dodatkowo należy rozważyć inne rozwiązanie odwodnienia ze względu na nowy układ 

drogowy projektowanej północnej obwodnicy Krakowa.  

5. Od km 2+840 do km 3+150 odbiornikiem wód deszczowych będzie rów melioracyjny 

przy ul. Na Zielonki, który następnie jest zarurowany w ul. Zefirowej. Rów ten jest  

w zarządzie ZIKITu.  Zakłada się zaprojektowanie otwartego zbiornika retencyjnego nr 7 

V= 287 m3 wraz z przepompownią wód w ilości Q=15dm3/s. Lokalizacja zbiornika 

powyżej projektowanego ronda północnej obwodnicy Krakowa na działce nr 490. 

6. Od km 3+150 do km 3+284 oraz z pasa drogowego przejazdu gospodarczego od km 

0+000 do km 0+185 odbiornikiem wód deszczowych będzie proj. rów drogowy 

z odprowadzeniem wód do zbiornika nr 7. Zakłada się zaprojektowanie zamkniętego 

zbiornika retencyjnego nr 8 V=172 m3 wraz z przepompownią wód w ilości Q=15dm3/s. 

Przepompownia projektowana jest z uwagi na wyżej położone dno rowów obwodnicy 

względem projektowanego dna zbiornika nr 8. Lokalizacja zbiornika powyżej 

projektowanego ronda północnej obwodnicy Krakowa na działce nr 490 w km 3+116. 

7. Od km 3+284 do km 4+100 odbiornikiem wód deszczowych będzie rzeka Prądnik. 

Zakłada się zaprojektowanie otwartego zbiornika retencyjnego nr 9 V= 985 m3 wraz  

z zestawem podczyszczającym. 

8. Od km 4+100 do km 4+900 odbiornikiem wód deszczowych będzie rzeka Prądnik. 

Zakłada się zaprojektowanie otwartego zbiornika retencyjnego nr 10 V= 287 m3 wraz  

z zestawem podczyszczającym. Wody deszczowe odprowadzane poprzez rów lewy będą 

kierowane bezpośrednio do zbiornika, natomiast wody deszczowe spływające rowem 

prawym będą odprowadzane bezpośrednio do rzeki Prądnik ze względu na to iż są to 

wody czyste, pochodzące tylko ze spływu powierzchniowego z terenów zielonych tj. łąk. 
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Uwaga. Numeracja zbiorników jest nie po kolei ze względu na wykonane wcześniej 

obliczenia hydrauliczne. Sumarycznie zbiorników zaprojektowano 8 sztuk. 

 

8. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
Opis projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych, zawierających: nazwę, lokalizację, typ, 
rodzaje, funkcję i parametry użytkowe (np. : parametry techniczne i geometryczne, klasa obciążenia, 
skrajnia, światło, kategoria geotechniczna), rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, warunki 
posadowienia, proponowany sposób odwodnienia; 

 
9. OPIS DRÓG ZBIORCZYCH / SERWISOWYCH 
Opis dróg zbiorczych / serwisowych do zapewnienia dostępu do dróg publicznych dla wszystkich 
działek zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy. Opis powinien zawierać zestawienie wszystkich działek 
w formie tabelarycznej wraz z podaniem sposobu w jaki sposób działka ma dostęp do drogi 
publicznej; 

 
10. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE I HYDRAULICZNE 
Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł mostów i przepustów oraz 
wymiarowania urządzeń odwodnienia w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej koncepcji; 

 
11. OPIS UWARUNKOWA Ń ŚRODOWISKOWYCH 
Opis uwarunkowań środowiskowych w formie oceny oddziaływania na środowisko sporządzonej dla 
potrzeb określenia obszaru oddziaływania inwestycji z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych; 

 
12. OPIS STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 
Opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej 
inwestycji; 

 

 Planowana inwestycja nie koliduje z dotychczas odkrytymi stanowiskami 

archeologicznymi. Jednak z uwagi na lokalizację w pobliżu omawianych wariantów drogi, 

niektórych zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, proponuje się zapewnienie na 

etapie wykonawczym częściowego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi 

prowadzonymi w rejonach, w których trasa drogi sąsiaduje z tymi stanowiskami. 

 

13. KOSZTY REALIZACJI 
Zestawienie kosztów realizacji dla wariantów i etapów inwestycji uwzględniające poszczególne grupy 
kosztów m. in.: 
- roboty ziemne, 
- urządzenia odwodnienia, 
- koszty modernizacji, budowy, przebudowy nawierzchni dróg, 
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- koszty instalacji ekranów akustycznych i innych urządzeń drogowych związanych z ochroną przed 
nadmierną emisją hałasu, 
- koszty krawężników chodnikowych, w przypadku gdy nie jest budowany chodnik, 
- koszty modernizacji, budowy, przebudowy chodników (ciąg pieszo – rowerowy), 
- wykup gruntów (wraz z odszkodowaniem za infrastrukturę), 


