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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej zlokalizowanej pomiędzy ulicą Prądnicką, aleją 29 Listopada oraz liniami 
kolejowymi nr 100, nr 8 oraz nr 601 w oparciu o analizę ruchu opracowaną przez niniejsze biuro, 
zaopiniowaną przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu miasta Krakowa pismem znak 
IR.04.7211.76.2019 z dnia 27.03.2019 r. 

Zakresem opracowania objęto budowę trzech dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniami, chodnikami 
przyulicznymi, drogą rowerową, zjazdami na przyległe nieruchomości oraz skrzyżowaniami z ul. Prądnicką 
i aleją 29 Listopada. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wariant II obsługi komunikacyjnej projektowanego osiedla, 
a w szczególności zmian w obrębie ulicy lokalnej łączącej ul. Prądnicką z al. 29-go Listopada. Zmiany  
wynikają z pism Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta 
Krakowa. W centralnym fragmencie ulicy lokalnej zaproponowano alternatywne rozwiązanie 
(wariant IIA). 
 

2. Podstawa opracowania 

 „Analiza wpływu projektowanej inwestycji mieszkaniowo-usługowej osiedla Angel Green w Krakowie” 
(PPiPST Altrans styczeń 2019).  

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. 

 Pismo Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa nr IR-04.7211.100.2019.2 z dnia 23.05.2019 r. 

 Pismo Zarządu Dróg Miasta Krakowa nr RW.460.3.89.2019 z dnia 29.05.2019 r. 

 

3. Stan istniejący 

3.1. Zagospodarowanie przestrzenne w otoczeniu analizowanego obiektu 

Analizowany teren położony jest w pobliżu ścisłego centrum Krakowa w niewielkiej odległości od tzw. 
II obwodnicy miejskiej.  Pomimo atrakcyjnego położenia w odległości ok. 2 km na północ od Rynku Głównego 
obszar ten w stanie istniejącym pozostaje niezabudowany.  

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję niedrogową z każdej strony otoczony jest przez liniową 
infrastrukturę szynową. Od północy granicę obszaru wyznacza linia kolejowa nr 100, czyli tzw. mała 
obwodnica kolejowa relacji Kraków Mydlniki – Gaj. Od wschodu obszar graniczy z dwutorową linią kolejową 
nr 8 w kierunku Warszawy. Po południowej stronie znajdują się tory linii kolejowej nr 118 do lotniska 
w Balicach i linii nr 133 w stronę Katowic. Bezpośrednio do obszaru przylega tor łącznicy nr 601 
umożliwiający przejazd pomiędzy wspomnianymi liniami kolejowymi w kierunku północnym i w kierunku 
zachodnim. Granicę terenu inwestycji z zachodniej strony wyznacza linia tramwajowa biegnąca wzdłuż ulicy 
Prądnickiej i Doktora Twardego w stronę pętli Krowodrza Górka. 

Teren przeznaczony pod budynki mieszkalne i biurowe jest niezagospodarowany i porasta 
nieuporządkowaną zielenią. Na północ od obszaru analizy, po przeciwnej stronie linii kolejowej nr 100 
zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe Żabiniec. Po północnej stronie, przy ul. Prądnickiej, mieści się 
również siedziba Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza. 
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Na wschód od linii kolejowej nr 8 zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna o niskiej 
intensywności w obszarze ulic Rogatka i Langiewicza. Pozostałe tereny okalające obszar analizy to 
w większości tereny kolejowe i przemysłowe z bocznicami, rampami przeładunkowymi i siedzibami firm 
logistycznych, przewozowych, czy motoryzacyjnych.  

 

 
Rys. nr 1 Obszar analizy Źródło: podkład OpenStreetMap (CC-BY-SA 2.0) 

3.2. Istniejący układ drogowy 

Ulice obsługujące analizowany obszar: 
 
Ulica Doktora Twardego 
Ulica klasy Zbiorczej. Na odcinku posiada dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku oraz na 
odcinku jedną jezdnię o jednym pasie ruchu na kierunek. Drugie pasy ruchu zostały przeznaczone na pas 
postojowy dla pojazdów. Wzdłuż ulicy prowadzone są tory linii tramwajowej w formie zielonego torowiska. 
Na wysokości Szpitala Narutowicza ulica ta przechodzi w ul. Prądnicką i prowadzi w kierunku Nowego 
Kleparza.  
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Ulica Prądnicka 
Od skrzyżowania z ul. Doktora Twardego ulica Prądnicka jest ulicą klasy Dojazdowej o jednej jezdni i dwóch 
pasach ruchu oraz obustronnym parkowaniem. Dla ogółu pojazdów ten odcinek ul. Prądnickiej jest 
sięgaczem kończącym się wiaduktem nad linią kolejową nr 100. Przejazd wiaduktem dostępny jest jedynie  
dla karetek pogotowia i rowerzystów. Po drugiej stronie linii kolejowej ulica Prądnicka prowadzi w kierunku 
północnym do ul. Opolskiej, czyli III obwodnicy miasta. 
 
Aleja 29.Listopada 
Ulica klasy Z o dwóch jezdniach rozdzielonych betonową barierą. Każda z jezdni posiada dwa 
ogólnodostępne pasy ruchu oraz wydzielony pas autobusowy. Aleja pełni bardzo ważną rolę w układzie 
ulicznym prowadząc ruch między dzielnicowy oraz łącząc II i III obwodnicę miejską.  
 
Ulica Kamienna 
Ulica jednojezdniowa klasy L łącząca al. 29. Listopada z al. Słowackiego. Ul. Kamienna przecina się z trasą 
linii kolejowej nr 133 i 118 przechodząc pod wiaduktem kolejowym oraz z trasą linii kolejowej nr 8 
skrzyżowaniem w poziomie terenu w formie przejazdu kategorii A z rogatkami. 
 
Ulica Langiewicza i Rogatka 
Powyższe ulice zapewniaj obsługę komunikacyjną osiedla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej po 
wschodnie stronie linii kolejowej nr 8. Ulica Rogatka w części południowej stanowi własność Skarbu 
Państwa, a ul. Langiewicza własność prywatną. Obydwie ulice nie są objęte zarządem Zarządu Dróg Miasta 
Krakowa. Podłączenie osiedla następuje poprzez ul. Rogatka do ul. 29-go Listopada z możliwością realizacji 
wyłącznie relacji w prawo.  
Ulice Rogatka i Langiewicza to jednojezdniowe klasy D o szerokości jezdni ok. 5,0 – 6,0 m.  

3.3. Obsługa komunikacją zbiorową 

Obszar analizy charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacji zbiorowej. Do obszaru bezpośrednio 
przylega linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. W rejonie skrzyżowania ul. Prądnickiej i ul. Doktora 
Twardego zlokalizowany jest przystanek Szpital Narutowicza. W kierunku północnym linia KST prowadzi 
w stronę pętli Krowodrza Górka, natomiast w kierunku południowym linia rozdziela się i jedna trasa biegnie 
od ul. Kamiennej ulicą Długą do I obwodnicy, druga wzdłuż ulicy Pawiej do przystanku Dworzec Główny 
i centrum miasta, a trzecia trasa biegnie tunelem w stronę Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego i Ronda 
Mogilskiego. Na przystanku Szpital Narutowicza zatrzymują się tramwaje czterech linii: 3, 5, 18 i 50. 
Zapewniają bezpośrednie połączenie ze wspomnianym osiedlem Krowodrza Górka oraz z dzielnicami 
położonymi na wschodzie i południu miasta (Nowa Huta, Bieżanów, Kurdwanów, Podgórze, Ruczaj).  

Łączna liczba kursów tramwajów w godzinie szczytu to 32 w każdym kierunku (wg stanu luty 2019). 

Obsługę komunikacyjną uzupełniają również dwie linie autobusowe. Na przystanku Szpital Narutowicza 
zatrzymują się autobusy linii 154 i 164. Linia 154 prowadzi z Prądnika Białego do Dworca Głównego, 
natomiast linia 164 obsługuje osiedle Górka Narodowa na północy Krakowa i prowadzi Alejami Trzech 
Wieszczów do Podgórza Duchackiego. Łącznie do dyspozycji pasażerów jest 8 kursów w godzinie szczytu 
w każdym kierunku. 

Obsługa obszaru komunikacją zbiorową mogłaby zostać usprawniona poprzez umożliwienie dostępu do 
al. 29. Listopada. W stanie istniejącym nieprzekraczalną barierą jest linia kolejowa nr 8 oddzielająca obszar 
analizy od tej ulicy. W planach miasta jest jednak budowa kładki dla pieszych, dzięki której mieszkańcy 
obecnego osiedla Żabiniec będą mogli legalnie dostać się do przystanków autobusowych wzdłuż al. 29. 
Listopada. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji stworzy  możliwość dojścia do alei, którą kursuje obecnie 
12 linii autobusowych. Odległość dojścia z planowanego osiedla do przystanku Biskupa Prandoty to ok. 400 
metrów. 
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3.4. Warunki gruntowo-wodne 

Dokumentacje geotechniczne opracowane na potrzeby obiektów kubaturowych w etapach 1A-1E wykazały 
występowanie w podłożu gruntowym glin pylastych i pyłów w związku z czym dla potrzeb niniejszego 
opracowania przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego G4. Na etapie projektu budowlanego należy 
wykonać dokumentację geotechniczną dla przedmiotowej inwestycji drogowej i zweryfikować założenia. 
 

4. Stan projektowany  

4.1. Przyjęte parametry geometryczne 

Droga kategorii gminnej klasy lokalnej (odcinek A-B-C-D) łącząca ul. Prądnicką z al. 29 Listopada: 
Prędkość projektowa Vp=30 km/h 
Długość odcinka - 964,45m; 
Podstawowa szerokość pasa ruchu – 2,75m; ze względu na zalecenia ZDMK przyjęto na całej długości 
przyjęto minimalną szerokość pasa ruchu 3,00 m  
Łuki poziome na trasie – R= min. 25,0m; 
Maksymalny spadek podłużny – 10,0% 
Minimalny spadek podłużny – 0,5% 
 
Droga kategorii gminnej klasy dojazdowej nr 1 (odcinek B-E): 
Prędkość projektowa Vp=30 km/h 
Długość odcinka – 663,40 m; 
Podstawowa szerokość pasa ruchu – 2,50 m; 
Łuki poziome na trasie – R= min. 20,0m; 
Maksymalny spadek podłużny – 3,0% 
Minimalny spadek podłużny - 0,5% 
 
Droga kategorii gminnej klasy dojazdowej nr 2 (odcinek C-F): 
Prędkość projektowa Vp=30 km/h 
Długość odcinka - 115,68 m; 
Podstawowa szerokość pasa ruchu – 2,50m; 
Łuki poziome na trasie – R= min. 20,00m 
Maksymalny spadek podłużny – 4,0% 
Minimalny spadek podłużny – 0,6% 
 
Zjazdy publiczne: 
Szerokość zjazdu – 5,00-6,00m; 
Wyłukowania przecięć krawędzi zjazdu z krawędzią jezdni – R=5,0m 
 
 
Szerokość chodników – min. 2,00 m; 
Szerokość drogi rowerowej – min. 2,50 m; 
Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – min. 3,50 (3,0 m na dowiązaniu do istniejących lub projektowanych 
ciągów) 
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4.2. Sytuacja 

W ramach przedmiotowego opracowania dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej zaprojektowano trzy ulice kategorii drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami, 
chodnikami i zjazdami na przyległe nieruchomości. 

 

Droga kategorii gminnej klasy lokalnej (odcinek A-B-C-D) łącząca ul. Prądnicką z al. 29 Listopada: 

Niniejszy odcinek swój początek posiadać będzie na nowo budowanym skrzyżowaniu z ul. Prądnicką 
w miejscu istniejącego zjazdu na teren kolejowy, a koniec na projektowanym skrzyżowaniu z aleją 
29 Listopada w sąsiedztwie istniejącej „ślepej” drogi wewnętrznej ul. Langiewicza. Przebieg ulicy 
zaprojektowano wzdłuż południowej i wschodniej granicy terenu przeznaczonego pod planowaną zabudowę 
osiedla Angel Green, wzdłuż istniejących nieruchomości należących do PKP oraz wzdłuż istniejącej linii  
kolejowej nr 601 Kraków Przedmieście – Kraków Główny Towarowy. W miejscu krzyżowania się linii 
kolejowej nr 8 i nr 100 (ok. hm 7+20.00 odcinka A-B-C-D) przewidziano przejazd pod istniejącym obiektem 
kolejowym w poziomie linii nr 100, a następnie równolegle do ul. Langiewicza poprowadzono wlot 
nowoprojektowanej ulicy do skrzyżowania z aleją 29 Listopada. 

Projektowana ulica klasy lokalnej posiadać będzie w swoim przekroju jezdnię o podstawowej szerokości 6,0 
m (wg zaleceń ZDMK) o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki o szerokości 2,0 m i nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej bezfazowej oraz jednostronną ścieżkę rowerową o szerokości 2,5m i nawierzchni 
bitumicznej. Z uwagi na przebieg projektowanej ulicy pod istniejącym obiektem kolejowym (przeznaczonym 
do przebudowy) zaprojektowano na fragmencie od hm 6+40.00 do hm 8+40.00 ciąg pieszo-rowerowy 
wyniesiony względem jezdni dla zachowania normatywnych spadków podłużnych. Zgodnie z zaleceniem 
ZDMK zaprojektowania maksymalnej liczby miejsc postojowych, zaproponowano budowę zatoki postojowej 
dla parkowania prostopadłego. Na odcinku pomiędzy hm 4+20,00 a hm 5+30,00 ze względu na ograniczenie 
widoczności zrezygnowano z budowy zatoki. 

Na odcinku ulicy pomiędzy skrzyżowaniami w pkt. B hm 1+06,00 a pkt C w hm 5+65,00, zaproponowano 
przebieg alternatywne rozwiązanie (Wariant IIA) z likwidacją drogi dla rowerów i prowadzeniem ruchu 
rowerowego w ruchu ogólnym. Jednocześnie na tym odcinku zbliżeniu do jezdni uległ chodnik dla pieszych 

 

Droga kategorii gminnej klasy dojazdowej nr 1 (odcinek B-E): 

Od skrzyżowania z ulicą lokalną w hm 1+06,00 poprowadzono w kierunku północnym drogę dojazdową 
zapewniającą bezpośrednią obsługę komunikacyjną planowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
Następnie w rejonie linii kolejowej nr 100 zmieniono przebieg w kierunku wschodnim, aż do skrzyżowania 
z drogą dojazdową nr 2. Projektowana ulica posiadać będzie jezdnię o szerokości 5,0 m i nawierzchni 
bitumicznej, chodniki przyuliczne o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej 
oraz na odcinku wzdłuż kolei miejsca postojowe dla samochodów osobowych w układzie równoległym do 
jezdni. Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,5x6,0 m, a w przypadku miejsc przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych zastosowano wymiary 3,6x6,0 m. 

 

Droga kategorii gminnej klasy dojazdowej nr 2 (odcinek C-F): 

Trzeci odcinek zaprojektowano jako łączący dwa pozostałe przy możliwości przedłużenia go na drugą stronę 
linii kolejowej nr 100 i połączenia projektowanych ulic z istniejącym układem komunikacyjnym osiedla 
Żabiniec. Połączenie z osiedlem Żabiniec może obejmować jezdnię dla pojazdów, ciąg pieszy oraz ciąg 
rowerowy lub wybrane elementy np. wyłącznie jako połączenie piesze i rowerowe. 

Ulica ta posiadać będzie jezdnię o szerokości 5,0m i nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik 
o szerokości 2,0m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej oraz bezpiecznik szerokości 0,5m 
i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
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Skrzyżowania 

Zgodnie z zaleceniami ZDMK i WMIR skrzyżowanie z ulicą Prądnicką zaprojektowano jako trzywlotowe, 
w formie małego ronda o średnicy zewnętrznej D=32,0 m, szerokości jezdni 5,0 m oraz szerokości 
przejezdnego pierścienia 2,0 m. Pasy ruchu na wlotach zaprojektowano o szerokości: 3,75 m wlot północny, 
4,20 m wlot wschodni, 4,0 m wlot południowy. Szerokości wlotów wschodniej wynika z konieczności 
zastosowania poszerzenia na łuku poziomym odcinka ulicy lokalnej, a na wlocie południowym z istniejącej 
szerokości jedni pod wiaduktem kolejowym. Na wylotach, ze względu na przejezdność samochodu 
ciężarowego i autobusu przegubowego, przyjęto: 4,0 m na wylocie północnym oraz południowym oraz 4,20 
m na wylocie  wschodnim. Przecięcia krawędzi jezdni ronda i wlotów wyokrąglono łukami kołowymi o 
promieniu R=10,0 m, a krawędzi wylotów łukami kołowymi o promieniu R=12,0 m. z wyjątkiem wylotu 
północnego gdzie zastosowano R=15.0 m.  

Odcinek jezdni ul. Dr. Twardego (wlot północny ronda) do skrzyżowania z ul. Prądnicką, zaproponowano jako 
jedno jezdniowy o dwóch pasach ruchu. Po stronie północno wschodniej w miejsce likwidowanych miejsc 
postojowych równoległych usytuowanych na pasie ruchu zaprojektowano zatokę do parkowania ukośnego. 
Istniejący ciąg pieszo-rowerowy biegnący po północno - wschodniej stronie ul. Doktora Twardego 
rozdzielono na nowoprojektowaną drogę rowerową o szerokości 2,5 m oraz chodnik szerokości 2,5 m.  W 
rejonie skrzyżowania z ul. Prądnicką utrzymano przejście dla pieszych przez jezdnię ul. Dr Twardego z wyspą 
azylu. Na skrzyżowaniu wydzielono krótki pas dla relacji skrętu w lewo od strony ul. Bratysławskiej. Na wlocie 
ul. Prądnickiej zaproponowano likwidację trzech miejsc postojowych usytuowanych zbyt blisko sygnalizacji, 
a w ich miejsce przeniesiono stojaki rowerowe obecnie usytuowane po przeciwnej stronie ulicy w miejscu 
zjazdu.  

Skrzyżowanie z aleją 29 Listopada zaprojektowano jako czterowlotowe, o skanalizowanych wlotach 
i wyposażone w sygnalizację świetlną. Na wlotach  drogi lokalnej oraz przeciwległej drogi wewnętrznej 
obsługującej przyległe tereny zaprojektowano po dwa pasy ruchu z wydzieleniem lewoskrętów. Na wlotach 
alei 29 Listopada zaprojektowano po dwa pasy ruchu na wprost o szerokości 3,0m, buspasy o szerokości 
3,5m, z których dozwolony będzie prawoskręt oraz na wlocie południowym przewidziano dodatkowy pas o 
szerokości 3,50 m do lewoskrętu w drogę lokalną. Z uwagi na konieczność poszerzenia jezdni oraz lokalizację 
skrzyżowania w rejonie przystanku autobusowego i zjazdów na przyległe nieruchomości zaprojektowano ich 
przebudowę. Nowy przystanek zaprojektowano na buspasie z peronem przystankowym o szerokości 4,0m, 
a obsługę przyległych terenów, w tym wyjazd ze stacji paliw, zapewniono poprzez budowę drogi 
wewnętrznej z jednym, wspólnym włączeniem na skrzyżowaniu.  Ciągi piesze i rowerowe dowiązano do 
koncepcji „Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej 
w Krakowie - etap I”. 

W ramach projektowanego układu drogowego przewidziano budowę nowego wiaduktu kolejowego w ciągu 
linii kolejowej nr 008, dzięki któremu nastąpi bezkolizyjne przejście jezdni oraz ciągu pieszo – rowerowego 
w kierunku al. 29-go Listopada.  Z wykorzystaniem nowego obiektu istnieje możliwość dodatkowego 
skomunikowania os. Żabiniec w ruchu pieszych i rowerów, bez konieczności budowy samodzielnej kładki 
pieszo – rowerowej.    

W hm 8+25,00 zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Langiewicza, obecne drogą wewnętrzną. Ze względu na 
duży spadek podłużny na odcinku ulicy lokalnej pomiędzy przejazdem pod linia kolejową nr 008 a 
projektowanym skrzyżowaniem zlokalizowane ono zostało w obrębie wierzchołka łuku pionowego. Taka 
lokalizacja zapewnia wymaganą widoczność na wlocie podporządkowanym na włączeniu oraz widoczność 
na zatrzymanie na ciągu ulicy lokalnej.  

Wymagana widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie podporządkowanym wynosi 40 m 
i jest spełniona.  
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Rys. nr 2 Widoczność przy ruszaniu z zatrzymania – ul. Langiewicza 

 

Wymagana widoczność na zatrzymanie na drodze z pierwszeństwem dla niniejszej drogi wynosi L=35 m. 
Warunek ten jest spełniony dla rozwiązania sytuacyjnego i wysokościowego.  

 

Rys. nr 3 Wymagana widoczność na zatrzymanie – pionowa rejon ul. Langiewicza 

 

Na ciągu ulicy lokalnej i dojazdowej, zaprojektowano wyniesienia jezdni na skrzyżowaniach z drogami 
dojazdowymi oraz zjazdami na tereny wewnętrzne planowanego osiedla. Projektowane wyniesienia 
posiadać będą nawierzchnię z kostki brukowej betonowej fazowanej oraz najazdy o długości 1,2m 
i maksymalnym spadku 10,0%. 
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Zjazdy publiczne 

Zjazdy na przyległe nieruchomości zaprojektowano o minimalnej szerokości 5,0 m i nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej. Przecięcia krawędzi zjazdów z krawędziami jezdni wyokrąglono łukami kołowymi 
poziomymi o promieniu R=5,0m. 

4.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Droga lokalna (odcinek A-B-C-D): 

Spadki podłużne jezdni na projektowanym odcinku zaprojektowano kolejno jako 3,0%; -0,7%; 0,5%; -4,0%; 
10,0%; -0,5% i 2,0%.  Załomy sąsiednich spadków wyokrąglono pionowymi łukami kołowymi o promieniu 
min. R=300,0m. Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym zaprojektowano jako daszkowy 2,0% poza 
miejscami skrzyżowań z pozostałymi odcinkami oraz rejonami dowiązania do stanu istniejącego. 

W rejonie  przekroczenia linii kolejowej nr 008 ze względu na projektowany duży spadek podłużny jezdni, 
ciąg pieszo – rowerowy poprowadzono w oddzieleniu od niej. Na ciągu pieszo-rowerowym zaproponowano 
spadki podłużne o maksymalnym pochyleniu 6,0 %. 

 

Droga dojazdowa nr 1 (odcinek B-E): 

Spadki podłużne jezdni na projektowanym odcinku zaprojektowano kolejno jako 3,0%; -0,5%, 1,5%; -1,5%; -
0,7%; 3,0%  i 2,0%. Załomy sąsiednich spadków wyokrąglono pionowymi łukami kołowymi o promieniu min. 
R=1000,0m. Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym zaprojektowano jako daszkowy 2,0% poza 
miejscami skrzyżowań z pozostałymi projektowanymi odcinkami. 

 

Droga dojazdowa nr 2 (odcinek C-F): 

Spadki podłużne jezdni na projektowanym odcinku zaprojektowano kolejno jako -2,0%; 4,0% i -0,6%. Załomy 
sąsiednich spadków wyokrąglono pionowymi łukami kołowymi o promieniach R=300,0m i R=2000,0m. 
Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym zaprojektowano jako daszkowy 2,0% poza miejscami 
skrzyżowań z pozostałymi projektowanymi odcinkami. 

 

Spadki podłużne chodników, drogi rowerowej, bezpiecznika i miejsc postojowych zaprojektowano 
w dostosowaniu do przyległej jezdni, a spadki poprzeczne zaprojektowano jako 2,0% w stronę jezdni. 

Spadki podłużne zjazdów mieścić się będą w przedziale 1,0-5,0% w stronę jezdni. 

Najazd na wyniesienie jezdni zaprojektowano o maksymalnym spadku 10,0%. 

 

4.4. Odwodnienie 

Odwodnienie zostało zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków 
poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody do projektowanych wpustów deszczowych 
zlokalizowanych w jezdni, a dalej poprzez projektowane przykanaliki do projektowanej kanalizacji 
deszczowej. Lokalizacja wpustów wraz z przebiegiem projektowanego kolektora zostanie opracowana na 
etapie projektu budowlanego. 

4.5. Przekroje konstrukcyjne 

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 i grupy nośności podłoża G4 zgodnie 
z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Dla dolnych warstw konstrukcji 
nawierzchni i ulepszonego podłoża przyjęto TYP 8, a dla górnych warstw TYP A1. 
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Konstrukcję nawierzchni zjazdu i miejsca postojowego zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 i grupy 
nośności podłoża G4. 

A) Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

 4cm – warstwa ścieralna  - beton asfaltowy AC 8 S 

 5cm – warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16 W 

 7cm – warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥160MPa 

 20cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

 28cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CNR lub z gruntu niewysadzinowego 
o CBR≥35% 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

 25cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 
Razem – 89cm 

 
B) Konstrukcja nawierzchni wyniesienia jezdni: 

 8cm – warstwa ścieralna  - kostka brukowa betonowa wibroprasowana fazowana 

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 35cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

 28cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CNR lub z gruntu niewysadzinowego 
o CBR≥35% 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

 25cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 
Razem – 99cm 

 
C) Konstrukcja nawierzchni chodnika i bezpiecznika: 

 8 cm – kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 15 cm –podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie 

 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego  0/63mm stabilizowanego mechanicznie 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 
Razem – 46cm 

 
D) Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów i ciągu pieszo-rowerowego: 

 5m – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 

 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

 25 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego  0/63mm stabilizowanego mechanicznie 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

Razem – 45cm 
 
E) Konstrukcja nawierzchni zjazdu i miejsca postojowego: 

 8 cm – kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 
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 20 cm –podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie 

 30 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego  0/63mm stabilizowanego mechanicznie 
*wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

 grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 
Razem – 61cm 

 
*W razie nie osiągnięcia wymaganych parametrów grubość warstwy wzmocnienia podłoża należy określić 
doświadczalnie bezpośrednio na budowie. 

Wszystkie warstwy nawierzchni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a podłoże pod 
nawierzchnię zagęścić zgodnie z normą „Roboty Ziemne” –PN-S-02205/98. 

Warunek mrozoodporności dla KR3 i G4 wynosi 0,70*hz,, a dla KR1 i G4 0,60*hz przy czym hz oznacza 
głębokość przemarzania gruntów, przyjmowana zgodnie  z Polską Normą. Dla projektowanych konstrukcji 
nawierzchni warunek jest spełniony. 

Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawężników betonowych wibroprasowanych 15/30 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem o odsłonięciu h=12cm. 

Obramowanie chodników zaprojektowano z obrzeża betonowego 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 i ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem. 

Oddzielenie zjazdu i miejsc postojowych od jezdni zaprojektowano z krawężników betonowych 
wibroprasowanych najazdowych 15/22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu 
cementowego C20/25 z oporem o odsłonięciu 4 cm. 

Ściek przykrawężnikowy zaprojektowano z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 8/10/20 na ławie 
z betonu jak dla przyległego krawężnika. 

Na najazdach na wyniesienia jezdni zaprojektowano wtopione oporniki drogowe betonowe 
wibroprasowane 12/25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu cementowego C20/25 
z obustronnym oporem. 

4.6. Uzbrojenie 

Projektowane uzbrojenie oraz przekładki uzbrojenia istniejącego lub jego zabezpieczenie stanowią 
przedmiot opracowań branżowych na etapie projektu budowlanego po uprzednim uzyskaniu warunków od 
zarządców sieci. 

4.7. Zieleń 

Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejącą zielenią wysoką. Inwentaryzacja zieleni zostanie opracowana 
na etapie projektu budowlanego. 
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5. Analiza warunków ruchu 

Analizę warunków ruchu dla zaproponowanych rozwiązań geometrycznych opracowano w oparciu o wyniki 
prognoz ruchu opracowanych w ramach „Analiza wpływu projektowanej inwestycji mieszkaniowo-
usługowej osiedla Angel Green w Krakowie” (PPiPST Altrans styczeń 2019 oraz maj 2019). W ramach analizy 
opracowane zostały prognozy ruchu miejskiego wraz z uwzględnieniem generacji ruchu z planowanego 
zamierzenia inwestycyjnego.  

5.1. Warunki ruchu na skrzyżowaniach 

Obliczenia dla skrzyżowania Prądnicka – Doktora Twardego (w rejonie włączenia etapu I inwestycji nie 
drogowej) przeprowadzono dla istniejącej organizacji ruchu. Dla oszacowania przepustowości i warunków 
ruchu na przejeździe tramwajowym zinwentaryzowano aktualne czasy zamknięcia wlotu 
podporządkowanego. W trakcie przeprowadzonych pomiarów w dniu 24.01.2019 roku w godzinie szczytu 
popołudniowego zamknięcie przejazdu w przypadku przejazdu tramwaju wynosiło od 26 – 52 sekund. 
Zdecydowanie dłuższe zamknięcie zaobserwowano w przypadku nadjeżdżania tramwaju od strony pętli 
Krowodrza Górka tj. średnio ok. 44 sekundy, przy zamknięciu od strony pętli Kamienna ok. 32 sek. 
W przypadkach jednoczesnego przejazdu tramwajów z obu kierunków zamknięcie wyniosło średnio ok. 49 
sek. Średni czas zamknięcia przejazdu dla analizowanej godziny szczytu wyniósł 37 sekund. Na podstawie 
powyższego, do obliczeń warunków ruchu na wlocie podporządkowanym przyjęto dodatkowe ograniczenie 
przepustowości o ok. 50 % w stosunku do przepustowości wyjściowej.  

Powyższe obliczenia przeprowadzono dla aktualnej liczby pociągów w godzinie szczytu tj. 32 składów. 
Wg informacji Zarządu Transportu Publicznego (pismo nr TT.4211.4.2019 z dnia 14.02.2019 r), nie jest znana 
ostateczna liczba składów przewidzianych do prowadzenia ul. Doktora Twardego po uruchomieniu linii 
tramwajowych w kierunku os. Górka Narodowa oraz os Azory. ZTP zakłada, że może się ona zwiększyć do 
ok. 40-45 pociągów w godzinie lecz nie pozwalają na to obecne rezerwy przepustowości skrzyżowania 
Wybickiego – Bratysławska – Doktora Twardego. W związku z powyższym, w dalszej części opracowania 
obliczenia przepustowości oparto o aktualne rozkłady jazdy, z zastrzeżeniem ewentualnego zmniejszenia 
przepustowości po uruchomieniu dodatkowych kursów tramwajowych.  

Obliczenia dla włączenia nowego odcinka drogi do ul. Prądnickiej w rejonie wiaduktu tramwajowego 
przeprowadzono przy założeniu budowy małego ronda o średnicy zewnętrznej D=32,0 m. 

Obliczenia dla skrzyżowania Langiewicza – 29-go Listopada przeprowadzono przy założeniu instalacji 
sygnalizacji świetlnej. Proponowany program sterowania oraz układ faz przedstawiono w dostosowaniu do 
proponowanej geometrii skrzyżowania. Na skrzyżowaniu przyjęto realizację wszystkich relacji ruchu 
z wyłączeniem relacji w lewo z kierunku północnego. W ramach budowy skrzyżowania zmianie uległa 
obsługa terenów po wschodniej stronie al. 29-go Listopada. Przyjęto długość cyklu T=100 sek. 
w dostosowaniu do programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. 29-go Listopada – Prandoty.  

 

Obliczenia przepustowości wykonano w oparciu o „Metodę obliczania przepustowości skrzyżowań bez 
sygnalizacji świetlnej”, „Metodę obliczania przepustowości rond” oraz „Metodę obliczania przepustowości 
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną” Warszawa 2004 opracowane przez Politechnikę Krakowską 
a wprowadzone do stosowania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządzeniem nr 
20 z dnia 23.07.2004 r.  

Dla poszczególnych wlotów skrzyżowań określono Poziom Swobody Ruchu PSR poprzez określenie 
spodziewanych strat czasu.  

Poziom swobody ruchu definiuje się, jako miarę warunków ruchu, uwzględniającą odczucia i oceny kierowców. Cały 
zakres zmienności warunków ruchu podzielony został na cztery kategorie; warunki bardzo dobre – PSR I, dobre – PSR II, 
przeciętne – PSR III i niekorzystne – PSR IV. Niekorzystne warunki ruchu (PSR IV) należy odnosić zarówno do 
akceptowalności warunków ruchu przez kierowców, jaki i możliwości ich dopuszczenia, jako warunków 
eksploatacyjnych skrzyżowania.  



Koncepcja budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Angel Green w Krakowie WARIANT II 

 

PPiPST ALTRANS str. 15 
marzec 2019 

Podstawowym kryterium oceny, jakości ruchu na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej jak i z sygnalizacją jest średnia 
strata czasu d przypadająca na pojazd [s/P] (głownie z powodu oczekiwania w kolejce) ponoszona przez pojazdy relacji 
podporządkowanych. W ocenie warunków ruchu uwzględnia się straty czasu występujące w danych warunkach 
drogowo – ruchowych na skrzyżowaniu, przy dobrej widoczności oraz dobrych warunkach oświetlenia i pogody.  
Poziom swobody ruchu PSR IV oznacza niestabilne warunki ruchu, przy których niewielki wzrost natężenia ruchu może 
powodować szybki wzrost kolejki i strat czasu. Straty maksymalne pojedynczych pojazdów mogą sięgać wówczas nawet 
kilku minut. Tak niekorzystne warunki ruchu nie będą akceptowalne przez większość kierowców poruszających się przez 
skrzyżowanie. 

 
Tab.  1 Poziom swobody ruchu na podstawie średnich strat czasu – skrzyżowania bez sygnalizacji i rond 

PSR Warunki ruchu Średnia strata czasu [sek.] 

I bardzo dobre ≤15,0 

II dobre 15,1 ± 30,0 

III przeciętne 30,1 ± 50,0 

IV niekorzystne > 50,0 

 
Tab.  2 Poziom swobody ruchu na podstawie średnich strat czasu – skrzyżowania z sygnalizacją 

PSR Warunki ruchu Średnia strata czasu [sek.] 

I bardzo dobre ≤20,0 

II dobre 20,1 ± 45,0 

III przeciętne 45,1 ± 80,0 

IV niekorzystne > 80,0 

 

5.1.1. WARIANT BEZINWESTYCYJNY 

W wariantach bezinwestycyjnych nie zachodzi potrzeba oceny warunków ruchu na skrzyżowaniach. Obszar, 
w stanie istniejącym jest niezabudowany i nie generuje ruchu, a skrzyżowanie ul. Prądnickiej 
i ul. Dr Twardego obciążone jest niewielkim ruchem odcinka ul. Prądnickiej - sięgacza.  
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5.1.2. WARIANT INWESTYCYJNY Etap 1 (A-G) – Szczyt poranny 

PRĄDNICKA - DR. TWARDEGO 
 

 

 
Rys. nr 4 Relacje ruchu na skrzyżowaniu Prądnicka – Doktora Twardego, Etap 1 (A-G), szczyt poranny 

 
Tab.  3 Warunki ruchu skrzyżowaniu Prądnicka – Dr. Twardego Etap 1 (A-G) – Szczyt poranny 

 Prądnicka - wschód Dr. Twardego – zachód Prądnicka - północ 

 W P L W L P 

Q – natężenie 294 69 87 676 66 47 

C - przepustowość 1686 1510 271 

d – stary czasu 0,9 3,2 2,3 

Lk – długość kolejki 6 25 19 

PSR I I II 
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5.1.3. WARIANT INWESTYCYJNY Etap 1 (A-G) – Szczyt popołudniowy 

PRĄDNICKA - DR. TWARDEGO 
 

 

 
Rys. nr 5 Relacje ruchu na skrzyżowaniu Prądnicka – Doktora Twardego, Etap 1 (A-G), szczyt popołudniowy 
 
 
Tab.  4 Warunki ruchu skrzyżowaniu Prądnicka – Dr. Twardego Etap 1 (A-G) – Szczyt popołudniowy 

 Prądnicka - wschód Dr. Twardego – zachód Prądnicka - północ 

 W P L W L P 

Q – natężenie 666 86 53 342 86 92 

C - przepustowość 1685 1302 268 

d – stary czasu 2,2 2,3 41,5 

Lk – długość kolejki 19 12 37 

PSR I I III 
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5.1.4. WARIANT INWESTYCYJNY Etap 2 – Szczyt poranny 

PRĄDNICKA - DR. TWARDEGO 
 

 
Rys. nr 6 Relacje ruchu na skrzyżowaniu Prądnicka – Doktora Twardego, Etap 2, szczyt poranny 

 
Tab.  5 Warunki ruchu skrzyżowaniu Prądnicka – Dr. Twardego Etap 2B – Szczyt poranny 

 Prądnicka - wschód Dr. Twardego – zachód Prądnicka - północ 

 W P L W L P 

Q – natężenie 365 2 161 704 4 40 

C - przepustowość 1683 1415 334 

d – stary czasu 0,9 5,2 11,7 

Lk – długość kolejki 6 31 6 

PSR I I I 
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PRĄDNICKA – ZJAZD PKP (MAŁE RONDO) 

 
Rys. nr 7 Relacje ruchu na skrzyżowaniu Prądnicka – zjazd w rejonie PKP, Etap 2, szczyt poranny 

 
Tab.  6 Warunki ruchu skrzyżowaniu Prądnicka – zjazd PKP Etap 2B – Szczyt poranny – małe rondo 

 Prądnicka - północ Ulica lokalna Prądnicka - południe 

 W L L P W P 

Q [P/h] – natężenie na relacji 521 187 171 131 236 207 

Crr [p/h] – przepustowość 
rzeczywista ronda 

1989 

Crwl [P/h] – przepustowość 
rzeczywista wlotu 

969 413 607 

dwl [s/P] – strata czasu na wlocie 10,6 3,9 5,0 

L k [m] – długość (zasięg) kolejki 40 8 14 

PSR – Poziom Swobody Ruchu I I I 

wrr [%] – wskaźnik dopuszczalnego 
wzrostu ruchu 

36,8 

delta Crwl [P/h] – rezerwa 
przepustowości rzeczywistej wlotu 

261 111 164 

 
 



Koncepcja budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Angel Green w Krakowie WARIANT II 

 

PPiPST ALTRANS str. 20 
marzec 2019 

  
LANGIEWICZA – 29-GO LISTOPADA 

 

 
Rys. nr 8 Relacje ruchu na skrzyżowaniu Langiewicza – 29-go Listopada, Etap 2, szczyt poranny 

 
Obliczenia dla skrzyżowania Langiewicza – 29-go Listopada przeprowadzono przy założeniu instalacji 
sygnalizacji świetlnej. Proponowany program sterowania oraz układ faz przedstawiono w dostosowaniu do 
geometrii skrzyżowania z założeniem braku relacji w lewo z kierunku północnego (wlot A). Przyjęto długość 
cyklu T=100 sek. w dostosowaniu do programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. 29-go Listopada – 
Prandoty.   

Założenia dla obliczeń w szczycie porannym:  

 długość cyklu T=100 sek.,  
o Faza I = 55 sek. (K1, K3), 
o Faza II = 16 sek. (K3, K3L), 
o Faza III = 6 sek. (K2, K4),  
o Faza IV = 12 sek. (K4, K4L) 
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Rys. nr 9 Proponowany układ faz ruchu skrzyżowania Langiewicza – 29-go Listopada 

 

 
Rys. nr 10 Schemat skrzyżowania Langiewicza – 29-go Listopada 
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Tab.  7 Warunki ruchu skrzyżowaniu Langiewicza – 29-go Listopada, Etap 2 – Szczyt poranny 
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K1 – 29-go Listopada północ P 1368 0,114 1012 0,154 3 3,9 I 

K1 – 29-go Listopada północ W 3600 0,581 2088 1,002 129 59,8 III 

K2 – droga wewnętrzna BP WP 1635 0,037 98 0,612 5 61,0 III 

K2 – droga wewnętrzna BP L 2217 0,014 133 0,226 2 45,6 III 

K3 – 29-go Listopada południe P 1394 0,022 948 0,032 1 5,2 I 

K3 – 29-go Listopada południe W 3600 0,281 2088 0,485 28 12,6 I 

K3 – 29-go Listopada południe L 1707 0,160 324 0,842 17 59,4 III 

K4 – Langiewicza WP 1668 0,151 300 0,839 16 61,0 III 

K4 – Langiewicza L 1707 0,103 188 0,932 16 112,7 IV 

 

5.1.5. WARIANT INWESTYCYJNY Etap 2 – Szczyt popołudniowy 

PRĄDNICKA - DR. TWARDEGO 
 

 
Rys. nr 11 Relacje ruchu na skrzyżowaniu Prądnicka – Doktora Twardego, Etap 2, szczyt popołudniowy 
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Tab.  8 Warunki ruchu skrzyżowaniu Prądnicka – Dr. Twardego Etap 2B – Szczyt popołudniowy 

 Prądnicka - wschód Dr. Twardego – zachód Prądnicka - północ 

 W P L W L P 

Q – natężenie 723 7 37 326 4 135 

C - przepustowość 1683 1386 314 

d – stary czasu 2,1 1,8 20,8 

Lk – długość kolejki 19 12 19 

PSR I I II 

 
 
 
 

PRĄDNICKA – ZJAZD PKP (MAŁE RONDO) 

 
Rys. nr 12 Relacje ruchu na skrzyżowaniu Prądnicka – zjazd w rejonie PKP, Etap 2, szczyt popołudniowy 
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Tab.  9 Warunki ruchu skrzyżowaniu Prądnicka – zjazd PKP Etap 2 – Szczyt popołudniowy – małe rondo 

 Prądnicka - północ Ulica lokalna Prądnicka - południe 

 W L L P W P 

Q [P/h] – natężenie na relacji 245 84 210 176 554 168 

Crr [p/h] – przepustowość 
rzeczywista ronda 

2180 

Crwl [P/h] – przepustowość 
rzeczywista wlotu 

499 586 1095 

dwl [s/P] – strata czasu na wlocie 3,9 8,9 8,6 

L k [m] – długość (zasięg) kolejki 9 19 35 

PSR – Poziom Swobody Ruchu I I I 

wrr [%] – wskaźnik dopuszczalnego 
wzrostu ruchu 

51,9 

delta Crwl [P/h] – rezerwa 
przepustowości rzeczywistej wlotu 

170 200 373 

 

 
LANGIEWICZA – 29-GO LISTOPADA 

 
Rys. nr 13 Relacje ruchu na skrzyżowaniu Langiewicza – 29-go Listopada, Etap 2, szczyt popołudniowy 

 

Założenia dla obliczeń w szczycie popołudniowym:  

 długość cyklu T=100 sek.,  
o Faza I = 48 sek. (K1, K3), 
o Faza II = 20 sek. (K3, K3L), 
o Faza III = 6 sek. (K2, K4),  
o Faza IV = 17 sek. (K4, K4L) 

 Układ pasów ruchu, układ faz ruchu, numeracja grup sygnalizacyjnych jak w obliczeniach dla godziny 
porannej. 
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Tab.  10 Warunki ruchu skrzyżowaniu Langiewicza – 29-go Listopada, Etap 2 – Szczyt popołudniowy 
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[-] 

K1 – 29-go Listopada północ P 1377 0,087 785 0,153 4 10,2 I 

K1 – 29-go Listopada północ W 3600 0,319 1656 0,693 42 22,9 II 

K2 – droga wewnętrzna BP WP 1655 0,030 99 0,504 4 53,6 III 

K2 – droga wewnętrzna BP L 2188 0,011 131 0,190 2 45,2 III 

K3 – 29-go Listopada południe P 1416 0,049 1104 0,063 1 2,6 I 

K3 – 29-go Listopada południe W 3600 0,592 2256 0,833 70 12,8 I 

K3 – 29-go Listopada południe L 1707 0,180 358 0,856 19 58,8 III 

K4 – Langiewicza WP 1591 0,173 366 0,754 16 45,6 III 

K4 – Langiewicza L 1707 0,155 256 1,031 29 182,4 IV 

 
 

5.2. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy przepustowości dla skrzyżowania ulic Prądnicka – Doktora Twardego 
zaleca się wyznaczenie dodatkowego pasa ruchu dla relacji skrętu w lewo z ul. Doktora Twardego. 

Nowe skrzyżowanie Prądnicka – nowa ulica lokalna (rejonie terenów PKP) może zostać zrealizowane w 
formie małego ronda z jednym pasem na tarczy ronda oraz z wlotami jednopasowymi. 

Na planowanym, nowym skrzyżowaniu al. 29-go Listopada – Langiewicza zaleca się wyznaczenie 
dodatkowego pasa ruchu dla relacji skrętu w lewo z al.29-go Listopada (wlot południowy), dwóch pasów 
ruchu na wlocie ul. Langiewicza oraz dwóch pasów ruchu wlocie drogi wewnętrznej (wyjazd z osiedli 
mieszkaniowych i stacji paliw). Pomimo tak zaproponowanej organizacji ruchu wstępne obliczenia 
warunków ruchu dla programu sygnalizacji świetlnej o cyklu T= 100  sek. (jak na skrzyżowaniu 29-go 
Listopada – Prandoty) w godzinach szczytu wykazują przekroczenia przepustowości. Skrócenie czasu dla 
kierunków głównych w dostosowaniu do struktury kierunkowej (rano lub popołudniu) oraz natężenia ruchu 
pozwala na wydzielenie dodatkowych faz ruchu dla relacji skrętu w lewo z al. 29-go Listopada oraz z wlotów 
podporządkowanych. Niemniej jednak dla tej długości cyklu, w okresach szczytowych należy liczyć się z 
przekroczeniami przepustowości.  

 


