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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu koncpecyjnego dla zadania inwestycyjnego 

pn.: „Rozbudowa ulicy Wrony w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Skotnicką, 

Podgórki Tynieckie i Hollendra”.  

Opracowanie wykonano na podstawie: 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 02.03.1999r (DU 

43 z dn. 14.05.1999) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami 

b) Mapa sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500 

c) Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego 

d) Uzgodnienia z Inwestorem 

e) Zakres rzeczowy przedstawiony na etapie przetargu 

f) Warunki techniczne w zakresie układu drogowego wydane przez Zarząd Infrastruktury 

i Transportu w Krakowie – pismo znak IP.452.147.6.2017 z dnia 12.07.2017r. 

g) Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Instrukcja 

obliczania, GDDKiA Warszawa 2004 

h) Metoda obliczania przepustowości rond. Instrukcja obliczania, GDDKiA Warszawa 2004 

 

Dodatkowo celem opracowania jest obliczenie przepustowości i warunków ruchu na skrzyżo-
waniu ulic Wrony, Skotnickiej, Podgórki Tynieckie i Hollendra. 

Obliczenia przeprowadzono dla następujących wariantów: 

1. Wariant I – istniejący układ drogowy (skrzyżowanie wielowylotowe, z wlotami przesuniętymi) 
bez przebudowy, natężenia ruchu na rok 2017 

2. Wariant II – planowany układ drogowy, z uwzględnieniem zmiany układu geometrycznego na 
rondo czterowlotowe, z zamknięciem ul. Hollendra, natężenia ruchu na rok 2017 
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2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO 

2.1. SKRZYŻOWANIE UL. SKOTNICKIEJ, WRONY, PODGÓRKI TYNIECKIE I HOLLENDRA 

 
Rys. 1 Orientacja - Skrzyżowanie i ulica Wrony 

Istniejący układ drogowy ma formę skrzyżowania skanalizowanego, z sygnalizacją świetlną, z 

przesuniętymi wlotami. Wzdłuż ulicy nadrzędnej (ul. Skotnicka stanowiąca kontynuację DK 44 w 

granicach miasta Krakowa) znajdują się dodatkowe pasy do skrętu w lewo w kierunku ul. P. Ty-

nieckie oraz ul. Wrony i dodatkowy pas do skrętu w prawo w kierunku ul. Podgórki Tynieckie. Na 

kierunku na wprost znajduje się jeden pas ruchu. Wloty ulic podporządkowanych posiadają po 

jednym, wspólnym pasie ruchu dla każdej relacji. Osie ulic Wrony i P. Tynieckiej są przesunięte 

wzdłuż ul. Skotnickiej o 75m, a do relacji na wprost służy dodatkowa jezdnia jednokierunkowa. 

Wzdłuż łącznika zlokalizowano zatokę autobusową oraz wlot ul. Hollendra. Sygnalizacja świetlna 

znajduje się na wlotach ul. Skotnickiej oraz wlocie ul. Podgórki Tynieckiej. Wloty ul. Wrony i ul. 

Hollendra sterowane są poprzez oznakowanie pionowe i poziome.  

Dane ruchowe w roku 2017 wskazują na dominujący potok ruchu, którym jest szlak ulicy Skot-

nickiej (kontynuacja DK 44). Dodatkowo obciążone relacje to skręty w prawo z wlotów podporząd-
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kowanych (ul. Podgórki Tynieckie i ul. Wrony). Suma pojazdów rzeczywistych na skrzyżowaniu w 

godzinie szczytu porannego wynosi 2605P/h.  

W szczycie popołudniowym wyraźnie widoczna jest zmiana natężenia ruchu na wlocie ul. Pod-

górki Tynieckiej, z dominującą relacją w lewo oraz zwiększonym natężeniem ruchu z ul. Skotnickiej 

w kierunku ul. Wrony. Pozostałe wloty są obciążone ruchem w podobny sposób. Dominują relacje 

na kierunku na wprost ulicy Skotnickiej. Suma pojazdów rzeczywistych na skrzyżowaniu w godzinie 

szczytu popołudniowego jest mniejsza niż w szczycie porannym i wynosi 2478P/h. 

Przepustowość skrzyżowania w szczycie porannym oraz popołudniowym jest wykorzystana na 

kierunku głównym w 100%, o czym świadczą tworzące się kolejki pojazdów do sygnalizacji świetl-

nej i wynikające z nich bardzo duże straty czasu. Dla przedmiotowego skrzyżowania brak dokładnej 

metody obliczeniowej, jednak obserwacja stanu istniejącego wskazuje na złe warunki ruchu. 

2.2. ULICA WRONY 

 

Rys. 4 Ulica Wrony 

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części miasta Krakowa (dzielnica VIII Dębniki) po 

południowej stronie autostrady A4, nieopodal węzła autostradowego Skawina. Początek przed-

miotowej ul. Wrony znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Skotnicką, stanowiącą kontynuację Drogi 
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Krajowej nr 44. Ulica Wrony składa się z jezdni asfaltowej o zmiennej szerokości od 5.0m do 6.5m 

oraz poboczy z kruszywa i rowów odwadniających odprowadzających wodę opadową z jezdni do 

istniejących cieków wodnych. Wzdłuż jezdni znajduje się zabudowa jednorodzinna połączona 

z jezdnią zjazdami indywidualnymi o zmiennej szerokości i nawierzchni. Zabudowa jednorodzinna 

po obu stronach jezdni znajduje się na całym odcinku z wyłączeniem fragmentu od hm:6+00 do 

hm:7+30.   

3. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO UKŁADU DROGOWEGO 

3.1. RONDO TURBINOWE 

Planowana jest rozbudowa istniejącego skrzyżowania skanalizowanego z przesuniętymi wlota-

mi) z sygnalizacją świetlną na skrzyżowanie typu rondo turbinowe. 

Przyjęte parametry ronda turbinowego: 

 Lokalizacja: Teren zabudowany 

 Cztery lub pięć wlotów (w zależności od wariantu) 

 Klasa drogi głównej (ul. Skotnicka): GP, Klasa wlotów podporządkowanych: L  

 Jezdnia ronda: dwa pasy ruchu o szerokości 5.0m 

 Pierścień: 1.0m  

 Szerokość chodników: 3.5m, 2.0m  

 Szerokość wlotów: od 3.75m jednopasowy do 7.0m (dwupasowy) 

 Szerokość wylotów: od 4.0m jednopasowy do 8.0m (dwupasowy) 

 Promienie łuków na wlotach i wylotach ronda: od r=12.0m do r=17.0m 

 Szerokość przejścia dla pieszych na wlotach: 4.0m 

 Kategoria obciążenia ruchem: KR5 

 Obciążenie: 115 kN/oś 

 Odwodnienie: kanalizacja deszczowa 

 

Do projektowania ronda jako warunki brzegowe należy przyjąć minimalne odległości od linii 

wysokiego napięcia 110kV i słupa znajdującego się przy włączeniu ul. Podgórki Tynieckie i magi-

strali ciepłowniczej 2x1000 zasilającej południowo-zachodnią cześć Krakowa na majątku MPEC 

Kraków. 

Na kierunku głównym, wzdłuż ul. Skotnickiej, planowane są po dwa pasy ruchu na każdym 

z wlotów, na pozostałych wlotach projektuje się po jednym pasie ruchu. Pas ruchu prawy na kie-

runku głównym będzie służył pojazdom jadącym na wprost oraz w prawo, natomiast pas ruchu 
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lewy dla pojazdów jadących na wprost oraz w lewo. Segregacja ruchu przed skrzyżowaniem po-

prawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu oraz poprawi warunki ruchu (zwiększona przepusto-

wość). Wlot ul. Podgórki Tynieckie zostanie naprowadzony na oś rodna, poprzez zmianę trasy wlo-

tu na długości 115m., trasa pozostałych wlotów pozostanie jak w stanie istniejącym z niewielkimi 

korektami. Na wylotach ronda wzdłuż ul. Skotnickiej zaprojektowano zatoki autobusowe, a ze 

względu na ograniczenia terenowe, zatokę na wylocie ul. Wrony zaprojektowano w pierwszym 

wariancie jako odrębną jezdnię z wyłączeniem na ul. Skotnickiej oraz włączeniem w ul. Wrony. 

Układ ten zapewnia separację pojazdów komunikacji zbiorowej, bez blokowania pojazdów na wy-

locie ul. Wrony. Na wszystkich wlotach zaprojektowano przejścia dla pieszych oraz dowiązanie 

istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych do projektowanego rozwiązania.  

 
Rys. 5 Skrzyżowanie ulic Skotnickie, Wrony Podgórki Tynieckie, Hollendra po przebudowie – wariant I 

 

Wariant II zakłada zamknięcie wlotu ul. Hollendra oraz wykonanie zatoki autobusowej na wylo-

cie ul. Wrony. Ul. Holendra została zakończona placem do nawracania o wymiarach 12.5m x 

12.5m, natomiast zatoka na wylocie ul. Wrony, ze względu na ograniczenie terenu (istniejąca ma-
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gistrala ciepłownicza) będzie zatoką półotwartą zlokalizowaną częściowo pod istniejącym ciepło-

ciągiem. W miejscu żelbetowych podpór ciepłociągu zaprojektowano poszerzenie chodnika, w celu 

umieszczenia wiaty przystankowej.  

 

 
Rys. 6 Skrzyżowanie ulic Skotnickie, Wrony Podgórki Tynieckie, Hollendra po przebudowie – wariant II 

3.2. ULICA WRONY 

Przyjęte parametry ul. Wrony w Krakowie : 

 Lokalizacja: Teren zabudowany 

 Klasa drogi: L 

 Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa 

 Szerokość chodników: 2,00m (przyuliczne) 

 Prędkość projektowa: Vp=30 i 40km/h 

 Jezdnia: szerokość 6,50m  

 Szerokość pasów ruchu: min. 3,25 m 
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 Skrajnia wysokościowa drogi wynosi 4,50m 

 Skrajnia wysokościowa chodników 2,50m 

 Kategoria obciążenia ruchem: KR2 (wychodzi z obliczeń KR1) 

 Obciążenie: 115 kN/oś 

 Odwodnienie: kanalizacja deszczowa 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Sidzina – Północ uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa (uchwała 

nr CXV/1192/06 z dnia 30 sierpnia 2006r). Początek ul. Wrony znajduje się na projektowanym 

skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, typu turbinowego, prędkości projektowa wynosi 40km/h. Jezdnia 

składa się z odcinków prostych połączonych łukami o promieniu od R=75.0m do R=500.0m. Szero-

kość jezdni na odcinkach prostych oraz łukach o promieniu większych od R=200.0m wynosi 6.5m, 

natomiast dla pozostałych łuków wykonano poszerzenie zgodnie z wymogami Dz.Ust. 43 z 

uwzględnieniem prowadzonej po ulicy zbiorowej komunikacji autobusowej. Maksymalna szero-

kość jezdni wynosi 7.6m dla łuku o promieniu R=75.0m. Zmianę szerokości jezdni zaprojektowano 

na krzywych przejściowych (łącznie ze zmianą pochylenia poprzecznego jezdni z daszkowego na 

jednostronny) oraz na prostych przejściowych o długości L=20.0m w miejscach, gdzie pochylenie 

poprzeczne na łukach jest takie samo, jak na odcinkach prostych. Szerokość jezdni 6.5m została 

przyjęta ze względu na: 

 Zachowanie przejezdności dla autobusu miejskiego – w szczególności w obrębie skrzyżo-

wań oraz łuków poziomych wymagających poszerzenia pasa ruchu 

 Lokalizację istniejących ogrodzeń i konieczność jej przebudowy na dużą skalę w przypadku 

zastosowania jezdni o szerokości 7.0m  

 Bezpieczeństwo ruchu, a w szczególności niechronionych użytkowników ruchu tj. pieszych 

i rowerzystów  

 Prowadzenie ruchu rowerowego w ruchu ogólnym 

 Gęstą zabudowę jednorodzinną i zbliżenie krawędzi projektowanych elementów infrastruk-

tury drogowej do istniejących domów jednorodzinnych  

 Uspokojenie ruchu 

Na całej długości jezdni zaprojektowano obustronny chodnik dla pieszych w obrębie których 

należy wykonać, na etapie projektu budowlanego, zjazdy indywidualne do wszystkich działek bu-

dowlanych mających bezpośrednie połączenie z drogą publiczną jedynie poprzez ulicę Wrony 

z zachowaniem istniejącej lokalizacji zjazdów.  
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W dwóch lokalizacjach (poza skrzyżowaniami) zaprojektowano przejścia dla pieszych. Pierwsze 

znajdować się będzie w hm: 2+42.55, które zaprojektowano jako wyniesione co zwiększy bezpie-

czeństwo pieszych korzystających z przejścia, drugie zlokalizowano na odcinku prostym w hm: 

7+30.55. 

4. PRZEPUSTOWOŚĆ I WARUNKÓW RUCHU 

Przepustowość ronda zależna jest od trzech głównych czynników, tj. natężenia potoku na 

jezdni ronda nadrzędne dla danego wlotu, granicznego odstępu czasu oraz odstępu czasu między 

pojazdami wjeżdżającymi z kolejki z wlotu ronda, w sytuacji gdy w potoku nadrzędnym na jezdni 

ronda wystąpił odstęp czasu umożliwiający wjazd więcej niż jednego pojazdu.  

 

Poziom swobody ruchu dla wszystkich wlotów wynosi I, a maksymalna strata czasu dla wlotu 

ul. Wrony wynosi 8.95 s/P. Rezerwa przepustowości dla wlotu krytycznego wynosi 26 P/h, a 

maksymalna długość kolejki 47m. Ze względu na dwa pasy ruchu na wlotach ul. Skotnickiej, 

obliczona miarodajna długość kolejki została rozdzielona na dwa pasy ruchu. Poziom swobody 

ruchu dla wszystkich wlotów wynosi I. Dla danych warunków wyjściowych przepustowość 

rzeczywista ronda zmniejszyła się w niewielkim stopniu, z 4374 P/h do 4343 P/h. Rezerwa 

przepustowości dla wlotu krytycznego wynosi 75 P/h, a maksymalna długość kolejki 48m rozdzie-

lona na dwa pasy ruchu na wlocie ul. Skotnickiej.  

 


