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Opis do projektu rozbudowy ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do 

ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie  

 

1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

Projekt rozbudowy ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz 

rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie  został opracowany na zlecenie Zarządu  Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w Krakowie, 31-586 Kraków,  ul. Centralna 53. 

 

2. Inwestor. 

 

Gmina Miejska Kraków 

 

3. Dane wyjściowe. 

 

 podkład sytuacyjno-wysokościowy 

 wizja w terenie 

 umowa z ZIKIT 20/ZIKiT/2017 z dnia 2017-01-13 

 wytyczne ZIKIT 

 

4. Stan istniejący. 

 

W chwili obecnej ulica Stelmachów na odcinku od ulicy Piaskowej do ul. Jordanowskiej 

ma przekrój drogowy (nie jest ograniczona krawężnikami), jednojezdniowy, dwukierunkowy o 

szerokości ok. 3m z lokalnie występującymi niewielkimi poszerzeniami oraz poboczami 

gruntowymi. Wzdłuż ulicy Stelmachów nie występują chodniki dla pieszych. Stan nawierzchni 

oraz poboczy w ciągu ul. Stelmachów oceniono jako zły. Po obu stronach ulicy Stelmachów 

zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Piaskową znajduje 

się Kościół. 

Ulica Piaskowa posiada przekrój drogowy, jedno jezdniowy, dwukierunkowy o szerokości 

ok. 3m z występującymi gruntowymi poboczami. Wzdłuż ulicy Piaskowej w niewielkiej odległości 

od drogi występuje zabudowa jedno oraz wielorodzinna. W pobliżu skrzyżowania ulic Piaskowej 

oraz Chełmońskiego zlokalizowany jest niewielki cmentarz. 
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Ulica Jordanowska na odcinku pomiędzy ul. Łokietka i ulicą Bukietową posiada przekrój 

półuliczny (z jednej strony jest ograniczona krawężnikiem). Szerokość jezdni wynosi od ok. 3,5m 

do ok. 5,0m. Przylegający do niej chodnik z płyt betonowych ma szerokość od ok. 0,7m do ok. 

2,0m.  

Na dalszym odcinku ulica Jordanowska ma przekrój drogowy. Szerokość jezdni wynosi ok. 3,0m 

z lokalnie występującymi poszerzeniami. W ciągu ulicy Jordanowskiej znajduje się obiekt 

mostowy nad ciekiem wodnym – rzeka Sudół. Stan nawierzchni i poboczy w ciągu ulicy 

Jordanowskiej oceniono jako zły. Wzdłuż ulicy Jor 

danowskiej występuje zabudowa jednorodzinna. 

Obecnie ulice Piaskowa, Stelmachów oraz Jordanowska nie są obsługiwane przez 

zbiorową komunikację miejską ze względu na niedostosowanie geometrii dróg do gabarytów 

pojazdów komunikacji miejskiej. Wzdłuż ww. ulic następuje intensywna zabudowa 

nowoprojektowanymi obiektami kubaturowymi. 

 

5. Stan projektowany. 

 

W ramach koncepcji wykonanej przez ARG Sp. z o.o. zaprojektowano układ drogowy 

wraz ze sprawdzeniem przejezdności dla autobusów przegubowych i nieprzegubowych (w 

szczególności na projektowanej pętli autobusowej oraz dwóch rondach – rondo na skrzyżowaniu 

ulic Piaskowej i Chełmońskiego oraz rondo na ulicy Jordanowskiej w rejonie cieku wodnego 

Sudół).  Głównym celem rozbudowy ulicy Stelmachów na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy 

Jordanowskiej oraz rozbudowy ulicy Piaskowej jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość 

wprowadzenia na ww. ulice obsługi przez zbiorową komunikacje miejską. Nowoprojektowany 

układ drogowy poprawi również komunikację obecnych mieszkańców oraz planowanej 

rozbudowy kubatury w rejonie ulic Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej. 

Docelowo układ drogowy ma być rozbudowany zgodnie z zatwierdzonym przez ZIKIT 

wariantem wg procedury ZRID dla przedmiotowej inwestycji. 

Zaprojektowany układ drogowy został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie pismem nr IU.461.1.892.2017 z dnia 

29.08.2017r. 

Układ drogowy zaprojektowano w oparciu o następujące założenia: 

 klasa drogi L, 

 prędkość projektowa Vp=40km/h, 

 droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 6.50m (min. 6.00m)  

 obustronne chodniki o szerokości 2,0m, 
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 minimalny promień łuku w planie 50m, 

 minimalna przechyłka na łuku poziomym 5%. 

 

 Zaprojektowano układ drogowy składający się z następujących tras o podanych w 

nawiasach kilometrażach lokalnych : 

 A-B (0+000.00 – 1+069.26) – od skrzyżowania ul. Chełmońskiego z ul. Piaskową do 

skrzyżowania ul. Stelmachów z ul. Jordanowską 

 C-D (0+000.00 – 0+124.18) – ul. Jordanowska do projektowanego ronda w rejonie cieku 

wodnego Sudół 

 D-E (0+000.00 – 0+195.99) – ul. Jordanowska od projektowanego ronda w rejonie cieku 

wodnego Sudół do skrzyżowania ul. Jordanowskiej z ul. Łokietka 

 G-D (0+000.00 – 0+062.48) – od istniejącej ul. Jordanowskiej do projektowanego ronda 

w rejonie cieku wodnego Sudół 

 H-I (0+000.00 – 0+035.06) – istniejąca ul. Jordanowska 

 J-K (0+000.00 – 0+123.12) – ul. Chełmońskiego 

 L-M (0+000.00 – 0+036.58) – ul. Stelmachów od skrzyżowania z ul. Piaskową 

 N-O (0+000.00 – 0+113.68) – projektowana pętla autobusowa 

 D-F (0+000.00 – 0+101.29) – układ drogowy poza zakresem opracowania  

  

 Na skrzyżowaniu ulic Piaskowej z ul. Chełmońskiego (A-B - km 0+000.00) 

zaprojektowano skrzyżowanie o ruchu okrężnym – małe rondo z nieprzejezdną wyspą środkową 

o średnicy D=13,00m. Zewnętrzna średnica ronda będzie wynosiła D=30,00m zgodnie z 

„Wytycznymi projektowania skrzyżowań – część II”. Projektowane rondo będzie posiadało 4 

wloty – dwa z ul. Chełmońskiego, jeden z ul. Piaskowej oraz jeden z projektowanej pętli 

autobusowej.  Jezdnia ronda będzie miała szerokość 5.50m, natomiast jego pierścień szerokość 

3.00m. Szerokość jezdni na wlotach ronda z ul. Chełmońskiego będzie wynosiła 3.50m, 

natomiast na wylotach 4.00m. Wlot oraz wylot na ulicy Piaskowej będą miały szerokości po 

3.25m ze względu na zlokalizowany w pobliżu inwestycji cmentarz, który nie daje możliwości 

dodatkowego poszerzenia projektowanej jezdni. Wlot z projektowanej pętli autobusowej będzie 

miał szerokość 6.00m. Wloty i wyloty na rondo zostały wyokrąglone łukami kołowymi o 

promieniach R=12,0m oraz R=15,0m. Obwiednię ronda zaprojektowano w krawężnikach. Na 

wlotach z ul. Chełmońskiego zaprojektowano wyspy kanalizujące, które będą funkcjonowały 

także jako wysp azylu dla pieszych. Na ww. rondzie zaprojektowano zjazd zapewniający 

obsługę komunikacyjną dla działek 1021 i 1023/2 obr. 33 jedn. ewid. Krowodrza. 
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 W rejonie ww. ronda zaprojektowano pętlę autobusową z ruchem jednokierunkowym. 

Pojazdy komunikacji miejskiej będą wjeżdżały na pętlę autobusową z ul. Chełmońskiego 

natomiast wyjeżdżały poprzez projektowane małe rondo. Wjazd z ul. Chełmońskiego na 

projektowaną pętlę wyokrąglono łukiem kołowym o promieniu R=20m, wyjazd na projektowane 

rondo łukiem kołowym o promieniu R=15m, pozostałe łuki poziome na pętli autobusowej 

wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=12m. Jezdnia manewrowa na pętli autobusowej 

będzie miała szerokość 6.0m, natomiast jezdnia na dwóch zatokach postojowych szerokość 

3.0m. W rejonie pętli zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokości 2.0m oraz 4.0m przy 

przystankach autobusowych. Przy zatokach postojowych zaprojektowano wiaty przystankowe. 

 Ulicę Piaskową oraz ul. Stelmachów (A-B -  0+000.00 – 1+069.26) zaprojektowano jako 

jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości 6.50m (2 x 3.25m) z obustronnymi chodnikami o 

szerokości 2.0m. W rejonie projektowanych przystanków dla komunikacji miejskiej zgodnie z 

wytycznymi ZIKIT zaprojektowano lokalne poszerzenie chodników na długości 10m do 

szerokości 2.75m. W ciągu projektowanej drogi zaprojektowano zjazdy zapewniające obsługę 

komunikacyjną przyległych do projektowanej drogi działek. Zaprojektowano zjazdy ze skosami 

1:1 lub wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu R=5.0m. Skrzyżowania z ul. Stelmachów, ul. 

Generała Kiwerskiego, ul. Generała Pełczyńskiego zaprojektowano poprzez wyokrąglenie 

krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniu R=6.0m. 

W celu uspokojenia ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa zaprojektowano wyspowe progi 

zwalniające w ciągu projektowanej ul. Piaskowej i ul. Stelmachów (A-B). 

Zaprojektowano trzywylotowe skrzyżowanie ul. Stelmachów z ul. Jordanowską. Krawędzie 

jezdni zostały wyokrąglone łukami kołowymi o promieniach R=12m. Zaprojektowano również 

wybrukowania, które wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R=8m. 

W kilometrażach lokalnych projektowanej rozbudowy ul. Piaskowej i ul. Stelmachów 

zaprojektowano następujące miejsca postojowe: 

 A-B -  0+106.00 – 0+124.00 – 2 równoległe m.p. 

 A-B -  0+156.00 – 0+216.00 – 9 równoległych m.p. 

 A-B -  0+510.00 – 0+554.00 – 7 równoległych m.p. 

 A-B -  0+571.00 – 0+604.00 – 13 prostopadłych m.p. 

 Ul. Chełmońskiego (J-K - 0+000.00 – 0+123.12) zaprojektowano w dowiązaniu do stanu 

istniejącego na zakresach oraz dostosowując geometrię wlotów do projektowanego ronda. W 

ciągu projektowanej drogi zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości 2.0m. 

 Ul. Stelmachów  (L-M 0+000.00 – 0+036.58) zaprojektowano w dowiązaniu do stanu 

istniejącego na zakresach oraz dostosowując geometrię wlotu do projektowanego skrzyżowania 

ul. Stelmachów z ul. Piaskową. 
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 Ul. Jordanowska (C-D 0+000.00 – 0+124.18) ) zaprojektowano w dowiązaniu do stanu 

istniejącego na zakresach oraz dostosowując geometrię wlotów do projektowanego ronda w 

rejonie cieku wodnego Sudół. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 6.50m wraz z obustronnymi 

chodnikami o szerokości 2.0m.  

 Ul. Jordanowska (G-D 0+000.00 – 0+062.48) została zaprojektowana jako 3 wlot ww. 

ronda w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla działki 886 obr. 33 jedn. ewid. Krowodrza. 

. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 6.50m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 

2.0m. 

 Zaprojektowane rondo w rejonie cieku wodnego Sudół będzie miało średnicę zewnętrzną 

D=30m. Jezdnia ronda będzie miała szerokość 5.50m, natomiast jego pierścień szerokość 3.0m. 

Wszystkie projektowane wloty zaprojektowano jako skanalizowane o szerokości 3.50m, a wyloty 

o szerokości 4,50m. Każdy wlot ronda posiadał będzie wyspę kanalizującą ruch, która 

jednocześnie będzie pełniła funkcję wyspy azylu dla pieszych. W projekcie przedstawiono 4 wlot 

ronda (D-F 0+000.00 – 0+101.29), który nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, a 

jedynie prezentuje możliwość wykonania dodatkowego wlotu prowadzonego z korytarza MPZP.  

 Ul. Jordanowska (D-E 0+000.00 – 0+195.99) została zaprojektowana w przekroju 

ulicznym jednojezdniowym, dwukierunkowym. Szerokość jezdni będzie wynosiła 6.0m z 

obustronnymi chodnikami o szerokości od 1.5m do 2.0m. W rejonie projektowanego przystanku 

autobusowego dla komunikacji miejskiej zaprojektowano lokalne poszerzenie chodnika na 

długości 10m do szerokości 2.75m. Zaprojektowano trzywlotowe skrzyżowanie projektowanej ul. 

Jordanowskiej z istniejącą ul. Łokietka. Krawędzie jezdni wyokrąglono łukami kołowymi o 

promieniu R=12m. Na skrzyżowaniu zaprojektowano wybrukowania, które zostały wyokrąglone 

łukami kołowymi o promieniu R=8.0m. W celu uspokojenia ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa 

w ciągu ww. ul. Jordanowskiej zaprojektowano wyspowe progi zwalniające. 

 W ciągu projektowanego układu drogowego zaprojektowano zjazdy oraz skrzyżowania 

zapewniające obsługę komunikacyjną przyległych do przedmiotowej inwestycji działek oraz ulic. 

Zjazdy będą posiadały  skosy 1:1 lub łuki kołowe o promieniu min. 5m. Projektowane 

skrzyżowania będą posiadały krawędzie wyokrąglone łukami kołowymi o promieniach min. 

R=6m. 

 

 

Zgodnie z pismem ZIKIT nr IP.452.98.3.2016 (w załączeniu) ruch rowerowy będzie 

prowadzony w ruchu ogólnym.  
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