
Budowa drogi ekspresowej nr S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim) – Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków (do węzła 
„Igołomska”) – Odcinek III: węzeł „Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) – dług. ok. 18,3km 

S7 odc. III – Audyt rowerowy   3 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa formalna opracowania. 
 

Podstawą formalną opracowania jest umowa nr I/218/ZI/I-4/2018 z dnia 26.09.2018 roku pomiędzy 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków, który jest Inwestorem, a Salini 

Impregilo S.P.A.  

2. Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany drogi ekspresowej nr S7, Odcinek III: węzeł 

„Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) – dług. ok. 18,3km. 

Początek odcinka przyjęto w km  640+600, a koniec w km 658+896,30.  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa małopolskiego, na 

obszarze powiatu krakowskiego w gminach: Słomniki, Iwanowice, Michałowice, Kocmyrzów – 

Luborzyca i Kraków. Przedmiotem niniejszego audytu rowerowego jest miejska część przedsięwzięcia. 

Projektowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej 

wraz z węzłami, przebudową poprzecznych dróg i ulic, budową dróg dojazdowych umożliwiających 

obsługę komunikacyjną przyległego terenu. 

Budowa nowej drogi spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej nie 

związanej z droga (m.in.: linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągi, kanalizacje i inne) 

oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych. 

Klasa projektowanej drogi S7 – S (droga ekspresowa), przyjęto prędkość projektową na odcinku 

na odcinku na terenie miasta Krakowa Vp=80km/h. 

Na odcinku drogi ekspresowej S7 na terenie miasta Krakowa przyjęto przekrój dwujezdniowy 2x3 

pasy ruchu (3x3,5m). 

3. Materiały wyjściowe. 
 

 Koncepcja Programowa „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. 

świętokrzyskim)-Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków (do węzła Igołomska) Odcinek III: węzeł 

Widoma (bez węzła)-Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) opracowane przez Transprojekt 

Gdańsk Sp. z o.o. 

 Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe Etap II dla drogi ekspresowej S-7 na odcinku 

granica województwa małopolskiego i świętokrzyskiego –Moczydło-Szczepanowice-Widoma-

Zastów-Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska) opracowane przez WBP Zabrze Sp. z o.o. 

i zaktualizowane przez Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

 Protokół Nr 4/2014 z dnia 14.02.2014r. z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, w którym zawarto uchwałę 

o przyjęciu opracowania STEŚ Etap II dla przedmiotowej inwestycji. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych Dz.U.04.128.1344 

z dnia 4 czerwca 2004r. ( z późniejszymi zmianami); 
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 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 17 sierpnia 2006r.(Dz.U.06.156.1118 z 2006r.  

z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

z dnia 10 kwietnia 2003 roku (Dz.U.08.193.1194) ( z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku z późniejszymi zmianami 

(Dz.U.07.19.115); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Du.U.99.43.430) z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U.00.63.735) z późniejszymi zmianami; 

 „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” zgodnie 

z Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018r.;  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. 

U. z dnia 14 października 2003r.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 

z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 lipca 2019r.); 

 Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 roku 

w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas 

przygotowania do realizacji inwestycji drogowych. 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1:500 do celów projektowych opracowana przez firmę G4 

z Krakowa w 2019 r. 

 Dane dotyczące istniejącego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania wydane przez 

użytkowników i administratorów infrastruktury technicznej; 

 Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzędów i Instytucji w wyniku prowadzonych narad 

i dokonanych uzgodnień; 

 Zeszyt nr 85/2012 IBDiM „Konstrukcje wsporcze (bramy, słupy) do pionowych znaków drogowych, 

sygnalizatorów, urządzeń rejestracji ruchu, urządzeń zasilających, oświetlenia, sieci i trakcji”; 

 Wizje lokalna w terenie. 
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4. Charakterystyka projektowanej drogi ekspresowej S7 

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej S7 
 

klasa drogi: - S (droga ekspresowa), 

prędkość projektowa:  - 80 km/h na terenie miasta Krakowa (teren zabudowy)  

prędkość miarodajna: - 100 km/h na terenie miasta Krakowa (teren zabudowy)   

ilość jezdni  - 2, 

szerokość jezdni - 10,5 m ograniczona krawężnikami na terenie 

    miasta Krakowa 

szerokość pasa ruchu  - 3,50 m, 

szerokość pasów awaryjnych  - 2 x 2,50 m, 

szerokość poboczy gruntowych  - 2 x 1,80 m – 3,50 m  w zależności od lokalizacji 

                                                        urządzeń BRD i ochrony środowiska, 

szerokość pasa dzielącego - 5,0 m w tym opaski wewnętrzne 2 x 0.5 m na terenie  

                                                        miasta Krakowa, 

kategoria ruchu  - KR 7,  

obciążenie  - 115 kN/oś, 

skrajnia pionowa  - 5,00 m  (zgodnie z PFU) 

nawierzchnia: - nawierzchnia podatna bitumiczna, 

 

4.2. Przebieg projektowanej S7 w planie 
 

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S-7 długości 18,3 km rozpoczyna się w km 640+600,00 

w rejonie miejscowości Widoma, a kończy w km 658+896.30 w rejonie istniejącego węzła „Igołomska”. 

Odcinek S7 w granicach miasta Krakowa leży na terenie zabudowy.  

W rejonie przecięcia z linią kolejową nr 95 zaprojektowano węzeł „Kraków-Mistrzejowice I” w kształcie 

trąbki  umożliwiający połączenie trasy S7 z projektowaną w ramach innego przedsięwzięcia drogą 

ekspresową S52 „Północna Obwodnica Krakowa”.  

W rejonie istniejącego skrzyżowania ulic Okulickiego, Łowińskiego i Petofiego zaprojektowano węzeł 

„Kraków-Mistrzejowice II” w formie ronda turbinowego usytuowanego pod trasą główną.  

Na przecięciu trasy S-7 z ul. Kocmyrzowską (DW776) i ul. Łowińskiego przewiduje się usytuowanie 

węzła  „Kraków - Grębałów” w formie ronda turbinowego usytuowanego nad trasą główną.  
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4.3. Trasa w planie – projektowane rozwiązania 
 

Geometria pozioma drogi ekspresowej S-7 została poprowadzona wzdłuż środka pasa dzielącego.  

Na terenie miejskim występuje 5 łuków poziomych: 

W8 R=600m, długość klotoidy = 270m. 

W9 R=1000m, długość klotoidy = 160m. 

W10 R=600m, długość klotoidy = 150m. 

W11 R=2000m, bez krzywych przejściowych, 

W12 R=600m, długość klotoidy = 150m. 

 

4.4. Niweleta projektowanej drogi ekspresowej S7 
 

Przy projektowaniu niwelety kierowano się zasadą dostosowania jej przebiegu do ukształtowania 

terenu przy równoczesnym zachowaniu parametrów geometrycznych określonych dla elementów drogi 

w planie i w przekroju podłużnym zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie 

warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami).  

Pochylenia niwelety dla odcinka miejskiego: 

minimalne       - 0.49 %  

maksymalne    - 4.30 % 

Promienie łuków pionowych: 

wklęsłych R = min. 2 500m¸ max. 5 000m 

wypukłych R = min. 5 900m¸ max, 10 000m 

 

4.5. Węzły drogowe 
 

Połączenie istniejącego układu drogowego z drogą ekspresowa na odcinku miejskim przewidziano 

w formie 3-ch węzłów: „Kraków-Mistrzejowice I” „Kraków-Mistrzejowice II” oraz „Kraków-Grębałów”.  

 
WĘZEŁ „KRAKÓW-MISTRZEJOWICE I" - KM 654+361,39   

Węzeł „Kraków-Mistrzejowice I” typu trąbka łączy drogę ekspresową S-7 z projektowaną drogę 

ekspresową S-52 (Obwodnicą Północną Krakowa). Blisko położone węzły „Kraków- Mistrzejowice I” 

oraz „Kraków-Mistrzejowice II” połączono wspólnymi drogami zbierająco-rozprowadzającymi.  

 

Połączenie projektowanej drogi ekspresowej z proj. Północną Obwodnicą Krakowa.  

Droga ekspresowa S52 - łącznik z Północną Obwodnica Krakowa (S52POK) 

klasa drogi: - S (droga ekspresowa), 
prędkość projektowa:  - 80 km/h,  
prędkość miarodajna: - 100 km/h,  
ilość jezdni  - 2, 
szerokość jezdni - 10,5 m  
szerokość pasa ruchu  - 3,50 m, 



Budowa drogi ekspresowej nr S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim) – Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków (do węzła 
„Igołomska”) – Odcinek III: węzeł „Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) – dług. ok. 18,3km 

S7 odc. III – Audyt rowerowy   7 

szerokość pasów awaryjnych  - 2 x 2,50 m, 
szerokość poboczy gruntowych  - 2 x 1,90 m  
szerokość pasa dzielącego - 5,0 m w tym opaski wewnętrzne 2 x 0.5 m  
kategoria ruchu  - KR 7  
obciążenie  - 115 kN/oś 
skrajnia pionowa  - 5,00 m (zgodnie z PFU). 
nawierzchnia: - nawierzchnia podatna bitumiczna 
Łącznice  L1, L2, L3, L4,   

Typ łącznicy   - P1(L2, L4), P2 (L1, L3),  
prędkość projektowa  - Vp – 40km/h  
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie    - 1,  ( P,P2,P3,P4) 
szerokość jezdni  - 6.0 m (L2,L4), 8,0m (L1,L3)  
pas ruchu   - 4.5 m, (L2,L4), 3,5m (L1,L3), 
opaski  
 zewnętrzna  - 0,50 m, (L2, L4), 1,0m  (L1, L3), 
 wewnętrzna  - 1,00 m, 
pobocze gruntowe  - 1,50 – 2,50  m,  
pochylenie poprzeczne jezdni  - 2,0%, 

Jezdnie zbierająco-rozprowadzające prawa, lewa: 

prędkość projektowa  - Vp – 60km/h  
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie    - 1 (prawa jezdnia zb-roz., lewa jezdnia zb-roz.)  
                                                      w krawężnikach  
szerokość jezdni  - 8,0 – 15,0 m (prawa jezdnia zb-roz.),  

  8,0 – 11,5 m (lewa jezdnia zb-roz.), 
pas ruchu   - 2-4 x 3,5 m (prawa jezdnia zb-roz.),  

  2 x 3,5 m (lewa jezdnia zb-roz.) 
pobocze gruntowe  - 0,50 m,  
pochylenie poprzeczne jezdni  - 2,0 %, 

WĘZEŁ „KRAKÓW-MISTRZEJOWICE II" - KM 655+035,0 

 

Połączenie z ul. Okulickiego, Petofiego i Nowolipki 

Na połączeniu projektowanej drogi ekspresowej z  ulicami: Okulickiego, Petofiego i Nowolipki. 

przewidziano węzeł typu WB w formie skrzyżowania typu rondo turbinowe zlokalizowane pod drogą 

ekspresową.  

Łącznice  L1, L3, L4, L4a, L5 
Typ łącznicy   - P1, P2 
prędkość projektowa  - Vp – 40 km/h,( L1, L3, L5) , 30 km/h ( L4, L4a, ) 
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie    - 1,  
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szerokość jezdni  - 6.0 m, (L4a, L5), 8.0 m, (L1, L3, L4,) 
pas ruchu   - 4.5 m, (L4a, L5), 2x3,5  m, (L1, L3, L4,) 
opaski  
 zewnętrzna  - 0,50 m, (L1, L3, L4), 1,0 m, (L4a, L5) 
 wewnętrzna  - 0,50 m, (L1, L3, L4, L4a ,L5),     
pobocze gruntowe  - 1,50 - 1,90 m,  
pochylenie poprzeczne jezdni  - 2,0%, 
 

Ulica Okulickiego - DP2212K - długość przebudowy 0,26 km 

Klasa drogi   - GP,  
prędkość projektowa  - Vp – 60 km/h, Vm – 60 km/h 
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie                                       - 2 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni                        - 2 x 7,0 m  
pas ruchu               - 2 x 3,5 m 
ciąg pieszo – rowerowy              - 5,0 m (2,5+0,5+2,2) 
pobocze gruntowe  - 1,90 m 
skrajnia pionowa       - 4,50 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 
 

Ulica Petofiego - DG603051K - długości przebudowy 0,09 km,  

Klasa drogi   - L,  
prędkość projektowa  - Vp – 30 km/h, 
kategoria ruchu   - KR3, 
obciążenie   - 80 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnia                                        - 1 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni  - 6,5 m (2 x 3,25m)  
chodnik                                       - 3,0 m 
skrajnia pionowa       - 4,50 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 

Ulica Zesławicka – DG603667K - długości przebudowy 0,951 km 

Klasa drogi   - D,  
prędkość projektowa  - Vp – 30 km/h, 
kategoria ruchu   - KR1, 
obciążenie   - 80 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnia                                       - 1 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni  - 6,0 m (2 x 3,0m)  
pobocze gruntowe  - 0,75 m,  
chodnik                                      - 3,10 m 
skrajnia pionowa       - 4,50 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 

ulica Nowolipki - DG602967K - długość przebudowy  0,12 km, 
Klasa drogi   - L,  
prędkość projektowa  - Vp – 30 km/h, 
kategoria ruchu   - KR3, 
obciążenie   - 100 kN/oś, 
jezdnia                                        - 1 (w krawężnikach) 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
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szerokość jezdni  - 7.0 m (2 x 3,5m)  
ciąg pieszo – rowerowy              - 5,2 m (2,5+0.5+2,2) 
pobocze gruntowe  - 1,90 m,  
skrajnia pionowa       - 4,7m  

 
Skrzyżowanie z ruchem okrężnym ( rondo turbinowe dwupasowe ): 

kategoria ruchu   - KR6, 
promienie zewnętrzne ronda - Rz = 41,5 - 52,5m, 
promienie wewnętrzne ronda - Rw = 31,5 - 46,0m 
szerokość pierścienia  - 2,0m, 
szerokość jezdni  - 4,5m/8,0m, 
pas ruchu                                   - 3,5m 
szerokość opaski zewnętrznej   - 1,0m 
szerokość poboczy gruntowych - 1,9m 
promienie wyokrąglające  - R=15-20m 
wyspy na wlotach i wylotach - trójkątne 
 

 
WĘZEŁ „KRAKÓW - GRĘBAŁÓW"– KM 656+573,14  

Na połączeniu projektowanej drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 776 relacji Kraków-

Sulechów (ul. Kocmyrzowska) oraz ul. Łowińskiego przewidziano węzeł typu WB w formie  

skrzyżowania typu rondo turbinowe.  Do ronda zlokalizowanego  nad drogą ekspresową podłączone są 

dwie łącznice zjazdowe z drogi ekspresowej, dwie łącznice wjazdowe na drogę ekspresową, ul. 

Kocmyrzowska  i  ul. Łowińskiego. 

W obrębie węzła Kraków - Grębałów przewiduje się również przełożenie istniejących linii 
tramwajowych dwoma wiaduktami nad drogą ekspresową (WD-34; WD-36) 

 
Łącznice  L1, L2, L3, L4, L5 ,L6 

Typ łącznicy   - P1, P2 (L1,L4) 
prędkość projektowa  - Vp – 40 km/h, 
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie    - 1,  
szerokość jezdni  - 6,0m,   (8,0m - L1, L4) 
pas ruchu   - 4.5 m,  (2x3,5m - L1, L4)  
opaski  
 zewnętrzna  - 1,0 m,  (0,5 m – L1,L4) 
 wewnętrzna  - 0,5 m, 
pobocze gruntowe  - 1,50 – 1,9 m,  
pochylenie poprzeczne jezdni  - 2,0%, 

 
Ulica Kocmyrzowska - DW776 - długość przebudowy 0,48 km (bez ronda) 

Klasa drogi   - G,  
prędkość projektowa  - Vp – 50 km/h, Vm - 60km/h 
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie                                       - 2 (w krawężnikach) 
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szerokość jezdni  - 2 x 7,0 m, 
pas ruchu                                   - 2 x 3,5m 
pas dzielący                               - 2,0 m 
ciąg pieszo-rowerowy                - 5,0 m (2,0+0,5+2,0) 
pobocze gruntowe  - 1,9 m,  
pochylenie poprzeczne jezdni  - 2,0%, 
skrajnia pionowa       - 4,60 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 

 
Ulica Łowińskiego - DP2221K – dł. przebudowy 0,47 km;  

Klasa drogi   - Z,  
prędkość projektowa  - Vp – 50 km/h, 
kategoria ruchu   - KR5, 
obciążenie   - 100 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnia                                       - 1 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni  - 7,0 m, 
chodnik                            - 2,2 mm, 
ciąg pieszo-rowerowy                - 5,0 m (2,5+0,5+2,0) 
pobocze gruntowe  - 1,00 – 1,50  m,  
skrajnia pionowa       - 4,60 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 

Ulica Darwina – DP2219K – dł. przebudowy 0,25 km; 

Klasa drogi   - L,  
prędkość projektowa  - Vp – 40 km/h, 
kategoria ruchu   - KR3, 
obciążenie   - 100 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnia                                        - 1 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni  - 6,0m, 
opaski    -1,0 m 
chodnik                                      - 2,2 m 
ciąg pieszo-rowerowy                - 2,5+0,5+2,0m 
pobocze gruntowe  - 0,75 m,  
skrajnia pionowa       - 4,50 m  (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 

 

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym (rondo turbinowe dwupasowe): 

kategoria ruchu   - KR6, 
promienie zewnętrzna ronda - Rz = 46,0 – 54.5 m, 
promienie wewnętrzna ronda - Rw = 36,0 - 41,0 m, 
szerokość jezdni  - 7,0 m (2 x 3,5m) – 10,5m (3 x 3,5m) 
opaska                                       - 1,0 m 
szerokość pierścienia  - 2,0 m, 
szerokość poboczy gruntowych - 1,5 – 2,0 m 
promienie wyokrąglające  - R=12-15m 
wyspy na wlotach i wylotach      - trójkątne 
 

4.6. Dane techniczne dróg poprzecznych i dojazdowych 

Z uwagi na to, że projektowana droga ekspresowa będzie drogą bezkolizyjną, zachodzi konieczność 

przebudowy wszystkich krzyżujących się z nią ciągów komunikacyjnych. 
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Na przecięciach drogi ekspresowej z istniejącymi drogami przewiduje się budowę dwupoziomowych 

bezkolizyjnych przejazdów, bez dostępności do drogi ekspresowej.  

Utrzymano dotychczasowe kierunki dróg pełniących funkcje układu podstawowego sieci drogowej w 

układzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Do dróg układu podstawowego podłączono sieć dróg 

dojazdowych zapewniających obsługę rozciętego terenu. 

 

Aleja Solidarności DP nr 2223K (WD-37 km 657+950,00), 

klasa drogi      - Z, 
prędkość projektowa                 - 50 km/h, 
jezdnia                                                                 - 2 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni     - 7,00 m (2 x 3,50 m), 
pas dzielący  z tramwajem                                  - 8,3 m 
ciąg pieszo-rowerowy (lewa strona)                    - 2,5 + 0,5 + 2,0 m 
ciąg pieszo-rowerowy (prawa strona)                  - 3,5 m 
kategoria ruchu     - KR 6, 
obciążenie      - 100 kN/oś, 
skrajnia pionowa     - 4,60 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU), 
nawierzchnia                 - bitumiczna, 

 
Drogi dojazdowe: 
klasa drogi      - D, L 
prędkość projektowa                 - 30, 40 km/h, 
szerokość pasa ruchu                 - 3,50 - 5.50 m, 
szerokość poboczy gruntowych   - 0.75 - 1.55 m (zależność od urządzeń BRD), 
kategoria ruch                  - KR 1, 
obciążenie      - 80 kN/oś, 
skrajnia pionowa    - 4,50 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU), 
nawierzchnia:        - bitumiczna (żwirowa przy przejściach dla zwierząt) 
 
Drogi dojazdowe do zbiorników 
Klasa drogi     -   
prędkość projektowa    - Vp – 30 km/h, 
kategoria ruchu     - KR1, 
nawierzchnia     - gruntowa, 
szerokość jezdni    - 3,5m, 
pobocze gruntowe    - 0,75 m,  
skrajnia pionowa         - 4,5 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 
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4.7. Zatoki autobusowe i ruch pieszych oraz rowerzystów 
 

 Węzeł „Kraków – Mistrzejowice II”. Na przebudowywanej ul. Petofiego zaprojektowano przystanki 

autobusowe (dla kierunku w stronę Wzgórz Krzesławickich zaprojektowano zatokę autobusową) 

po północnej stronie torów kolejowych. Zastępuje ona zatokę przeznaczone do rozbiórki 

w związku z budową węzła. Dojście do przystanków zapewniają już istniejące lub zaprojektowane 

przy krawężniku obustronne chodniki. W miejscu przebudowywanej ul. Nowolipki (jeden z wlotów 

ronda węzła Kraków-Mistrzejowice II) zostanie także przebudowany jeden przystanek – 

przewiduje się budowę zatoki autobusowej. Przystanek w przeciwnym kierunku pozostanie 

w stanie istniejącym.  

Wzdłuż ul. Gen. Leopolda Okulickiego (2x7,0m) zaprojektowano ścieżki rowerowe i chodniki 

o szerokościach odpowiednio 2,5 m oraz 2,0 m. Po północnej stronie będzie to ciąg pieszo-

rowerowy CPR-01 o długości około 530m, który będzie przechodził tunelami pod rondem 

i kończyć się przy drodze dojazdowej DD-28, zaś po południowej CPR-02 o długości 430m 

biegnący najpierw wzdłuż ul. Okulickiego, a następnie ul. Nowolipki. Ścieżka rowerowa wraz 

z chodnikiem będą oddzielone od siebie opaską o szerokości 0,5 m lub zieleńcem o szerokości 

od 0,5 do 1,2 m oraz odsunięte od krawędzi jezdni – ul. Okulickiego o 1,10 - 5,00 m. W przypadku 

mniejszej odległości od jezdni niż 5,0m będzie zastosowane ogrodzenie oddzielające.  

Na najniższym poziomie węzła, gdzie będzie poprowadzona infrastruktura pieszo-rowerowa, do 

ciągu pieszo-rowerowego CPR-01 będzie dochodzić ciąg CPR-01a, CPR-03, który będzie 

przebiegał na północną stronę drogi ekspresowej, a następnie pochylnią będzie dochodził do ul. 

Sandora Petofiego. Dodatkowo, w rejonie węzła przewidziano niezależne odcinki chodników CH-

01 i CH-02 wyposażone w schody terenowe umożliwiające skrócenie trasy pieszych 

poruszających się odpowiednio wzdłuż CPR-01 i CPR-02, CPR-03. Ciągi będą umożliwiały 

pieszym i rowerzystom bezkolizyjny ruch tunelami pod projektowaną drogą ekspresową, 

łącznicami oraz jezdniami ronda.  

Dodatkowo w rejonie węzła przewidziano budowę chodników wzdłuż projektowanych dróg 

dojazdowych: 

 na początkowym odcinku o długości ok. 135 m projektowanej ul. Zesławickiej po stronie 

zachodniej,  

 wzdłuż północnej strony projektowanej drogi dojazdowej DD-25 o długości ok. 420 m, 

 w rejonie projektowanych skrzyżowań ul. Sandora Petofiego z ulicą Zesławicka i DD-25 oraz 

projektowanej zatoki autobusowej ul. Sandora Petofiego, 

 Węzeł „Kraków - Grębałów”. W okolicach węzła „Kraków - Grębałów” zaprojektowano sieć ciągów 

pieszo-rowerowych ze ścieżkami rowerowymi o szerokości 2,5 m, wzdłuż których równolegle 

poprowadzone będą chodniki o szerokości 2,0 m wraz z oddzielającą je półmetrową opaską. 

Ciągi zaproponowano zarówno w ramach przebudowywanych ulic dochodzących do węzła tj. 

ul. Kocmyrzowskiej i Łowińskiego, jak i w obrębie całego węzła. 

Przekroczenie drogi ekspresowej odbywać się będzie w 3 miejscach poprzez ciągi pieszo 

rowerowe: 
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 CPR-04 i CPR-08 o łącznej długości około 630 m, który przebiega wokół węzła po jego 

zachodniej stronie łączy północną i południową część ulicy Kocmyrzowskiej. Przekroczenia 

drogi ekspresowej oraz łącznic odbywać się będzie bezkolizyjnie na innych poziomach, 

 CPR-05 o długości około 770 m, który przebiega wokół węzła po jego wschodniej stronie 

łączy ul. Karola Darwina z południową częścią ulicy Kocmyrzowskiej. Bezkolizyjne 

przekroczenie drogi ekspresowej oraz istniejącej linii kolejowej zapewnione zostały poprzez 

budowę obiektów mostowych. Ciąg zapewnia również dostęp do projektowanych 

przystanków tramwajowych. 

 CPR-06 o długości około 590 m stanowi łącznik pomiędzy CPR-05, a istniejącą ul. 

Łowińskiego. Ciąg zapewnia również dostęp do projektowanych przystanków 

tramwajowych. 

 CPR-07 o długości około 730 m łączy CPR-05 z ul. Łowińskiego przebiegając po południowej 

stronie węzła. Ciąg zapewnia również dostęp do projektowanych przystanków 

tramwajowych. 

Dodatkowo w obrębie węzła przewiduje się budowę chodników: 

 Wzdłuż południowej krawędzi rozbudowywanej ul. Karola Łowińskiego o długości ok. 235 m 

zapewniając dostęp do projektowanego przystanku autobusowego, 

 Wzdłuż południowej krawędzi rozbudowywanej ul. Kocmyrzowskiej (odcinek południowy) 

o długości ok. 95 m oraz w rejonie projektowanych skrzyżowań ul. Kocmyrzowskiej z DD-28 

i DD-31, 

W obrębie węzła Kraków-Grębałów przewiduje się budowę linii tramwajowych, dla których 

zaprojektowano dwa wiadukty tramwajowe nad projektowaną trasą główną S7 i łącznicami oraz 

jeden obiekt nad istniejącą linią kolejową. W obrębie dwóch obiektów przewidziano budowę 

przystanków (peronów) tramwajowych. 

 

 Pozostałe lokalizacje na odcinku miejskim. Dodatkowo projektuje się: 

 Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej DD-26 oraz ul. Kleinera o łącznej 

długości ok. 1 150 m, 

 Ciąg pieszo-rowery wzdłuż rozbudowywanej al. Solidarności (strona północna) o długości ok. 

155 m, 

 Chodnik wzdłuż rozbudowywanej al. Solidarności (strona południowa) o długości ok. 110 m, 

 Chodnik wzdłuż rozbudowywanej ul. Ujastek Mogilski (strona wschodnia) o długości ok. 100 m, 

 Ciąg pieszo-rowerowy łączący al. Solidarności z projektowaną drogą dojazdową DD-24 

o długości ok. 80 m – przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego stanowi droga dojazdowa DD-24 

o nawierzchni z kruszywa, która łączy al. Solidarności z istniejącą ul. Bardosa zlokalizowaną 

w rejonie węzła Igołomska, tym samym zapewniając ciągłość połączenia z istniejącą ul. 

Tadeusza Ptaszyckiego. 
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Projektowane, w ramach niniejszej inwestycji, ciągi piesze i rowerowe dowiązują się do projektowanych 

wg oddzielnych opracowań ciągów pieszo –rowerowych posiadających pozytywne opinie audytów  

rowerowych, a w szczególności: 

 Na ul. Kocmyrzowskiej – audyt nr TA.461.2.73.2018 z 02.07.2018r. dotyczący rozbudowy odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach 

w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa oraz TA.63.2.14.2019r. z 08.03.2019r. 

dotyczącego rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej - korekty rozwiązań projektowych w obrębie skrzyżowania 

ul. Kocmyrzowskiej i ul. Darwina w zakresie dowiązania do projektowanej drogi ekspresowej S7. 

 Na al. Solidarności – audyt nr TA.461.2.79.2018 z 16.07.2018r. dotyczący przebudowy ścieżki 

rowerowej wzdłuż al. Solidarności na odcinku od ul. Bulwarowej do ul. Ujastek Mogilski w Krakowie. 

 

Przyjęcie grubości konstrukcji projektowanych nawierzchni wykonano zgodnie z „Katalogiem 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” opracowanych na zlecenie Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wg wytycznych zawartych w „Standardach technicznych 

i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”. Z uwagi na przewidywaną 

kategorię ruchu – KR1 oraz występowaniem w podłożu gruntu o nośności G4 przyjęto następujące 

konstrukcje nawierzchni: 

Nawierzchnia ścieżki rowerowej: 

    5 cm  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 „Nawierzchnie 

     asfaltowe na drogach krajowych. Wymagania techniczne”  

  10 cm  - górna w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego    

     stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 “Mieszanki niezwiązane  

  do dróg krajowych. Wymagania techniczne”  

  20 cm  - dolna w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego    

     stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 wg WT-4 “Mieszanki niezwiązane  

  do dróg krajowych. Wymagania techniczne”  

  30 cm  - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem lub wapnem 

    Zgodnie z PN-EN 14227-10 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 

 Grunty stabilizowane cementem” 

  65 cm      RAZEM 

 

Nawierzchnia chodnika: 

  8 cm  - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 

  3 cm  - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 wg PN-B-11113 

  „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

  drogowych; piasek.” 

30 cm  - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 

  lub wapnem wg WT-5 “Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do 

                   dróg krajowych. Wymagania techniczne”. 

41 cm  RAZEM 
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Podłoże gruntowe pod projektowaną nawierzchnią drogi dojazdowej winno się charakteryzować 

wtórnym modułem odkształcenia 80 MPa. 

 

Chodniki i ścieżki rowerowe obramowane będą obrzeżem betonowym wibroprasowanym 8/30 

ułożonym na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3cm i ławie z betonu C12/15. Pomiędzy 

ciągiem pieszym a drogą dla rowerów zaprojektowano opaskę z kostki betonowej o szerokości 0,50m.  

 

 Na przejściach dla pieszych zastosowano obniżenie krawężnika do 2cm, na przejazdach 

rowerowych zastosowano krawężnik „wtopiony” o odsłonięciu 0cm. Przed przejściami dla pieszych 

zaprojektowano 80cm pasy płytek chodnikowych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 35cmx35cm 

lub kostki integracyjnej koloru piaskowego. Na szerokości chodnika, przy skosach zjazdów bramowych, 

zaprojektowano kostkę koloru czerwonego w celu odróżnienia nawierzchni zjazdu (kostka czerwona) 

od nawierzchni chodnika (kostka szara). Kostki o odmiennych kolorach układane będą na zakładkę. Na 

przystankach autobusowych zastosowano również pas integracyjny dla osób niepełnosprawnych 

o szerokości 0,50m. Na przystankach tramwajowych pas integracyjny szerokości 0,50m oddzielony 

będzie od pozostałej nawierzchni peronu linią koloru białego. 

 

Spadki podłużne ścieżek rowerowych nie przekracza 5%, natomiast ciągów pieszych 6%.  

 

Na odcinkach, gdzie spadki podłużne chodnika przekraczają maksymalne, dopuszczalne przez 

warunki techniczne wartości, zastosowano pochylnię dla pieszych. Zgodnie z warunkami technicznymi, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ma ona wydzielony pas 

ruchu dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w obustronną balustradę o odstępie między poręczami 

1.00m oraz pas ruchu dla pieszych o szerokości 1,20m. 

 

Wszystkie przystanki autobusowe zostały wyposażone w urządzenia dla ochrony pieszych 

przed warunkami atmosferycznymi (wiaty). Ich odległość od wewnętrznej krawędzi zatoki wynosi 1,50m, 

a jeżeli zatoka nie jest wykonywana – 2,50m od krawędzi jezdni. Przy wiatach przystankowych w celu 

oddzielenia ruchu pieszego od rowerowego zastosowano barierę ochronną o długości 5.00m 

zlokalizowaną na wysokości tylnej ściany wiaty.  

 

Istniejące włazy i klapy do studzienek należy dostosować do rzędnych wysokościowych 

i pochyleń projektowanych nawierzchni. 
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Schemat lokalizacji niezależnych od jezdni chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przedstawiono 

na rysunku poniżej. 
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4.8. Tramwaj  

4.8.1. Linia tramwajowa  

Istniejące torowisko tramwajowe jest torowiskiem wydzielonym niezabudowanym i przebiega 

wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej po jej południowej stronie. Następnie omijając łukiem około 60 m łącznicę 

łączącą ul. Kocmyrzowską z ul. Łowińskiego odbija w kierunku północno – wschodnim i przekracza 

wiaduktem tramwajowym ul. Łowińskiego. Dalej przebiegając w kierunku północno – wschodnim 

przekracza wiaduktem tramwajowym linię kolejową nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże i nr 940 Kraków 

Nowa Huta – Kraków Krzesławice, a kilkadziesiąt metrów za wiaduktem przecina w poziomie ul. 

Darwina (przejazd z sygnalizacją). Następnie torowisko przybliża się ponownie do ul. Kocmyrzowskiej 

i przebiega wzdłuż niej po wschodniej stronie. Drugie torowisko jest również torowiskiem wydzielonym 

niezabudowanym i przebiega wzdłuż ul. Ujastek, następnie wzdłuż ul. Łowińskiego po jej południowej 

stronie. W rejonie skrzyżowania ul. Łowińskiego z ul. Wąwozową torowisko przecina w poziomie ul. 

Wąwozową.  Następnie odbijając w kierunku południowo-zachodnim dochodzi do torowiska 

przebiegającego wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej i łączy się z nim zarówno w kierunku zachodnim jak 

i w kierunku północno – wschodnim (łukiem 25 m).  

Za wyjątkiem wiaduktów tramwajowych, na których występują tory pojedyncze, na całej długości 

rozpatrywanego odcinka torowisko składa się z toru podwójnego.  Sieć trakcyjna podwieszona jest do 

słupów trakcyjnych zlokalizowanych w środku torowiska.  

W rejonie, gdzie oba torowiska się łączą ze sobą oraz w rejonie ul. Darwina zlokalizowane są 

perony tramwajowe o konstrukcji z płyt chodnikowych betonowych. Torowisko wzdłuż al. Solidarności 

zlokalizowane jest pomiędzy jezdniami ulicy 

 

Projektowana linia tramwajowa wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej i ul. Łowińskiego 

Relacja: Centrum Krakowa – Wzgórza Krzesławickie / Zajezdnia MPK Nowa Huta 

Ilość torów: 2  

Lokalizacja: km projektowanej drogi ekspresowej 656+799,81 i 656+952,65 

Z torowiskiem łączy się torowisko przebiegające wzdłuż ul Łowińskiego.  

Torowisko zostanie całkowicie przebudowane w ramach budowy węzła Kraków-Grębałów. 

Wszystkie relacje zostaną zachowane. Linia będzie przebiegać nad projektowaną drogą ekspresową 

na wiaduktach WD-34 (W-48) i WD-36 (W-49) oraz nad linią kolejową na wiadukcie WD-35 (W-52) 

(istniejący wiadukt nad linią kolejową zostanie zaadaptowany dla ruchu pieszych i rowerzystów). 

 

Projektowana linia tramwajowa wzdłuż al. Solidarności 

Relacja: Centrum Krakowa – Nowa Huta 

Ilość torów: 2  

Lokalizacja: km projektowanej drogi ekspresowej 657+950,41  

Al. Solidarności pozostanie bez zmian - droga ekspresowa przebiegać będzie dołem pod wiaduktem 

WS-37 (W-50). 
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4.8.2. Akomodacyjna sygnalizacja świetlna wzbudzana przez tramwaje 

 

Na przejeździe projektowanej linii tramwajowej T1 przez ul. Darwina, w rejonie węzła Kraków-

Grębałów. planowana jest sygnalizacja świetlna. Projektuje się programy akomodacyjnej sygnalizacji 

świetlnej wzbudzanej przez tramwaje. Stanem ustalonym będzie sygnał żółty migowy dla pojazdów, 

brak sygnału na przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe oraz sygnał w postaci poziomej 

kreski dla tramwajów. W stanie wzbudzonym grupy tramwajowe będą wyświetlać sygnał zezwalający 

na ruch w postaci kreski pionowej, kolidujące z nimi grupy kołowe będą wyświetlać sygnał czerwony, 

zaś na przejściach dla pieszych przez torowisko wyświetlany będzie sygnał żółty migający.  

 

4.8.3. Wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejeździe rowerowym / przejściu dla pieszych przez 

południowy odcinek ul. Kocmyrzowskiej. 

 

Dodatkowo, na wniosek Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu przewiduje się instalację sygnalizacji 

na przejeździe rowerowym / przejściu dla pieszych przez południowy odcinek ul. Kocmyrzowskiej.  
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa formalna opracowania. 
 

Podstawą formalną opracowania jest umowa nr I/218/ZI/I-4/2018 z dnia 26.09.2018 roku pomiędzy 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków, który jest Inwestorem, a Salini 

Impregilo S.P.A.  

2. Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany drogi ekspresowej nr S7, Odcinek III: węzeł 

„Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) – dług. ok. 18,3km. 

Początek odcinka przyjęto w km  640+600, a koniec w km 658+896,30.  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa małopolskiego, na 

obszarze powiatu krakowskiego w gminach: Słomniki, Iwanowice, Michałowice, Kocmyrzów – 

Luborzyca i Kraków. Przedmiotem niniejszego audytu rowerowego jest miejska część przedsięwzięcia. 

Projektowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej 

wraz z węzłami, przebudową poprzecznych dróg i ulic, budową dróg dojazdowych umożliwiających 

obsługę komunikacyjną przyległego terenu. 

Budowa nowej drogi spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej nie 

związanej z droga (m.in.: linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągi, kanalizacje i inne) 

oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych. 

Klasa projektowanej drogi S7 – S (droga ekspresowa), przyjęto prędkość projektową na odcinku 

na odcinku na terenie miasta Krakowa Vp=80km/h. 

Na odcinku drogi ekspresowej S7 na terenie miasta Krakowa przyjęto przekrój dwujezdniowy 2x3 

pasy ruchu (3x3,5m). 

3. Materiały wyjściowe. 
 

 Koncepcja Programowa „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. 

świętokrzyskim)-Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków (do węzła Igołomska) Odcinek III: węzeł 

Widoma (bez węzła)-Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) opracowane przez Transprojekt 

Gdańsk Sp. z o.o. 

 Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe Etap II dla drogi ekspresowej S-7 na odcinku 

granica województwa małopolskiego i świętokrzyskiego –Moczydło-Szczepanowice-Widoma-

Zastów-Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska) opracowane przez WBP Zabrze Sp. z o.o. 

i zaktualizowane przez Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. 

 Protokół Nr 4/2014 z dnia 14.02.2014r. z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, w którym zawarto uchwałę 

o przyjęciu opracowania STEŚ Etap II dla przedmiotowej inwestycji. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych Dz.U.04.128.1344 

z dnia 4 czerwca 2004r. ( z późniejszymi zmianami); 
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 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 17 sierpnia 2006r.(Dz.U.06.156.1118 z 2006r.  

z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

z dnia 10 kwietnia 2003 roku (Dz.U.08.193.1194) ( z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku z późniejszymi zmianami 

(Dz.U.07.19.115); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Du.U.99.43.430) z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U.00.63.735) z późniejszymi zmianami; 

 „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” zgodnie 

z Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018r.;  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. 

U. z dnia 14 października 2003r.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 

z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 lipca 2019r.); 

 Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 roku 

w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas 

przygotowania do realizacji inwestycji drogowych. 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1:500 do celów projektowych opracowana przez firmę G4 

z Krakowa w 2019 r. 

 Dane dotyczące istniejącego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania wydane przez 

użytkowników i administratorów infrastruktury technicznej; 

 Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzędów i Instytucji w wyniku prowadzonych narad 

i dokonanych uzgodnień; 

 Zeszyt nr 85/2012 IBDiM „Konstrukcje wsporcze (bramy, słupy) do pionowych znaków drogowych, 

sygnalizatorów, urządzeń rejestracji ruchu, urządzeń zasilających, oświetlenia, sieci i trakcji”; 

 Wizje lokalna w terenie. 
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4. Charakterystyka projektowanej drogi ekspresowej S7 

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej S7 
 

klasa drogi: - S (droga ekspresowa), 

prędkość projektowa:  - 80 km/h na terenie miasta Krakowa (teren zabudowy)  

prędkość miarodajna: - 100 km/h na terenie miasta Krakowa (teren zabudowy)   

ilość jezdni  - 2, 

szerokość jezdni - 10,5 m ograniczona krawężnikami na terenie 

    miasta Krakowa 

szerokość pasa ruchu  - 3,50 m, 

szerokość pasów awaryjnych  - 2 x 2,50 m, 

szerokość poboczy gruntowych  - 2 x 1,80 m – 3,50 m  w zależności od lokalizacji 

                                                        urządzeń BRD i ochrony środowiska, 

szerokość pasa dzielącego - 5,0 m w tym opaski wewnętrzne 2 x 0.5 m na terenie  

                                                        miasta Krakowa, 

kategoria ruchu  - KR 7,  

obciążenie  - 115 kN/oś, 

skrajnia pionowa  - 5,00 m  (zgodnie z PFU) 

nawierzchnia: - nawierzchnia podatna bitumiczna, 

 

4.2. Przebieg projektowanej S7 w planie 
 

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S-7 długości 18,3 km rozpoczyna się w km 640+600,00 

w rejonie miejscowości Widoma, a kończy w km 658+896.30 w rejonie istniejącego węzła „Igołomska”. 

Odcinek S7 w granicach miasta Krakowa leży na terenie zabudowy.  

W rejonie przecięcia z linią kolejową nr 95 zaprojektowano węzeł „Kraków-Mistrzejowice I” w kształcie 

trąbki  umożliwiający połączenie trasy S7 z projektowaną w ramach innego przedsięwzięcia drogą 

ekspresową S52 „Północna Obwodnica Krakowa”.  

W rejonie istniejącego skrzyżowania ulic Okulickiego, Łowińskiego i Petofiego zaprojektowano węzeł 

„Kraków-Mistrzejowice II” w formie ronda turbinowego usytuowanego pod trasą główną.  

Na przecięciu trasy S-7 z ul. Kocmyrzowską (DW776) i ul. Łowińskiego przewiduje się usytuowanie 

węzła  „Kraków - Grębałów” w formie ronda turbinowego usytuowanego nad trasą główną.  
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4.3. Trasa w planie – projektowane rozwiązania 
 

Geometria pozioma drogi ekspresowej S-7 została poprowadzona wzdłuż środka pasa dzielącego.  

Na terenie miejskim występuje 5 łuków poziomych: 

W8 R=600m, długość klotoidy = 270m. 

W9 R=1000m, długość klotoidy = 160m. 

W10 R=600m, długość klotoidy = 150m. 

W11 R=2000m, bez krzywych przejściowych, 

W12 R=600m, długość klotoidy = 150m. 

 

4.4. Niweleta projektowanej drogi ekspresowej S7 
 

Przy projektowaniu niwelety kierowano się zasadą dostosowania jej przebiegu do ukształtowania 

terenu przy równoczesnym zachowaniu parametrów geometrycznych określonych dla elementów drogi 

w planie i w przekroju podłużnym zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie 

warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami).  

Pochylenia niwelety dla odcinka miejskiego: 

minimalne       - 0.49 %  

maksymalne    - 4.30 % 

Promienie łuków pionowych: 

wklęsłych R = min. 2 500m¸ max. 5 000m 

wypukłych R = min. 5 900m¸ max, 10 000m 

 

4.5. Węzły drogowe 
 

Połączenie istniejącego układu drogowego z drogą ekspresowa na odcinku miejskim przewidziano 

w formie 3-ch węzłów: „Kraków-Mistrzejowice I” „Kraków-Mistrzejowice II” oraz „Kraków-Grębałów”.  

 
WĘZEŁ „KRAKÓW-MISTRZEJOWICE I" - KM 654+361,39   

Węzeł „Kraków-Mistrzejowice I” typu trąbka łączy drogę ekspresową S-7 z projektowaną drogę 

ekspresową S-52 (Obwodnicą Północną Krakowa). Blisko położone węzły „Kraków- Mistrzejowice I” 

oraz „Kraków-Mistrzejowice II” połączono wspólnymi drogami zbierająco-rozprowadzającymi.  

 

Połączenie projektowanej drogi ekspresowej z proj. Północną Obwodnicą Krakowa.  

Droga ekspresowa S52 - łącznik z Północną Obwodnica Krakowa (S52POK) 

klasa drogi: - S (droga ekspresowa), 
prędkość projektowa:  - 80 km/h,  
prędkość miarodajna: - 100 km/h,  
ilość jezdni  - 2, 
szerokość jezdni - 10,5 m  
szerokość pasa ruchu  - 3,50 m, 
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szerokość pasów awaryjnych  - 2 x 2,50 m, 
szerokość poboczy gruntowych  - 2 x 1,90 m  
szerokość pasa dzielącego - 5,0 m w tym opaski wewnętrzne 2 x 0.5 m  
kategoria ruchu  - KR 7  
obciążenie  - 115 kN/oś 
skrajnia pionowa  - 5,00 m (zgodnie z PFU). 
nawierzchnia: - nawierzchnia podatna bitumiczna 
Łącznice  L1, L2, L3, L4,   

Typ łącznicy   - P1(L2, L4), P2 (L1, L3),  
prędkość projektowa  - Vp – 40km/h  
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie    - 1,  ( P,P2,P3,P4) 
szerokość jezdni  - 6.0 m (L2,L4), 8,0m (L1,L3)  
pas ruchu   - 4.5 m, (L2,L4), 3,5m (L1,L3), 
opaski  
 zewnętrzna  - 0,50 m, (L2, L4), 1,0m  (L1, L3), 
 wewnętrzna  - 1,00 m, 
pobocze gruntowe  - 1,50 – 2,50  m,  
pochylenie poprzeczne jezdni  - 2,0%, 

Jezdnie zbierająco-rozprowadzające prawa, lewa: 

prędkość projektowa  - Vp – 60km/h  
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie    - 1 (prawa jezdnia zb-roz., lewa jezdnia zb-roz.)  
                                                      w krawężnikach  
szerokość jezdni  - 8,0 – 15,0 m (prawa jezdnia zb-roz.),  

  8,0 – 11,5 m (lewa jezdnia zb-roz.), 
pas ruchu   - 2-4 x 3,5 m (prawa jezdnia zb-roz.),  

  2 x 3,5 m (lewa jezdnia zb-roz.) 
pobocze gruntowe  - 0,50 m,  
pochylenie poprzeczne jezdni  - 2,0 %, 

WĘZEŁ „KRAKÓW-MISTRZEJOWICE II" - KM 655+035,0 

 

Połączenie z ul. Okulickiego, Petofiego i Nowolipki 

Na połączeniu projektowanej drogi ekspresowej z  ulicami: Okulickiego, Petofiego i Nowolipki. 

przewidziano węzeł typu WB w formie skrzyżowania typu rondo turbinowe zlokalizowane pod drogą 

ekspresową.  

Łącznice  L1, L3, L4, L4a, L5 
Typ łącznicy   - P1, P2 
prędkość projektowa  - Vp – 40 km/h,( L1, L3, L5) , 30 km/h ( L4, L4a, ) 
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie    - 1,  
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szerokość jezdni  - 6.0 m, (L4a, L5), 8.0 m, (L1, L3, L4,) 
pas ruchu   - 4.5 m, (L4a, L5), 2x3,5  m, (L1, L3, L4,) 
opaski  
 zewnętrzna  - 0,50 m, (L1, L3, L4), 1,0 m, (L4a, L5) 
 wewnętrzna  - 0,50 m, (L1, L3, L4, L4a ,L5),     
pobocze gruntowe  - 1,50 - 1,90 m,  
pochylenie poprzeczne jezdni  - 2,0%, 
 

Ulica Okulickiego - DP2212K - długość przebudowy 0,26 km 

Klasa drogi   - GP,  
prędkość projektowa  - Vp – 60 km/h, Vm – 60 km/h 
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie                                       - 2 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni                        - 2 x 7,0 m  
pas ruchu               - 2 x 3,5 m 
ciąg pieszo – rowerowy              - 5,0 m (2,5+0,5+2,2) 
pobocze gruntowe  - 1,90 m 
skrajnia pionowa       - 4,50 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 
 

Ulica Petofiego - DG603051K - długości przebudowy 0,09 km,  

Klasa drogi   - L,  
prędkość projektowa  - Vp – 30 km/h, 
kategoria ruchu   - KR3, 
obciążenie   - 80 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnia                                        - 1 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni  - 6,5 m (2 x 3,25m)  
chodnik                                       - 3,0 m 
skrajnia pionowa       - 4,50 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 

Ulica Zesławicka – DG603667K - długości przebudowy 0,951 km 

Klasa drogi   - D,  
prędkość projektowa  - Vp – 30 km/h, 
kategoria ruchu   - KR1, 
obciążenie   - 80 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnia                                       - 1 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni  - 6,0 m (2 x 3,0m)  
pobocze gruntowe  - 0,75 m,  
chodnik                                      - 3,10 m 
skrajnia pionowa       - 4,50 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 

ulica Nowolipki - DG602967K - długość przebudowy  0,12 km, 
Klasa drogi   - L,  
prędkość projektowa  - Vp – 30 km/h, 
kategoria ruchu   - KR3, 
obciążenie   - 100 kN/oś, 
jezdnia                                        - 1 (w krawężnikach) 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
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szerokość jezdni  - 7.0 m (2 x 3,5m)  
ciąg pieszo – rowerowy              - 5,2 m (2,5+0.5+2,2) 
pobocze gruntowe  - 1,90 m,  
skrajnia pionowa       - 4,7m  

 
Skrzyżowanie z ruchem okrężnym ( rondo turbinowe dwupasowe ): 

kategoria ruchu   - KR6, 
promienie zewnętrzne ronda - Rz = 41,5 - 52,5m, 
promienie wewnętrzne ronda - Rw = 31,5 - 46,0m 
szerokość pierścienia  - 2,0m, 
szerokość jezdni  - 4,5m/8,0m, 
pas ruchu                                   - 3,5m 
szerokość opaski zewnętrznej   - 1,0m 
szerokość poboczy gruntowych - 1,9m 
promienie wyokrąglające  - R=15-20m 
wyspy na wlotach i wylotach - trójkątne 
 

 
WĘZEŁ „KRAKÓW - GRĘBAŁÓW"– KM 656+573,14  

Na połączeniu projektowanej drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 776 relacji Kraków-

Sulechów (ul. Kocmyrzowska) oraz ul. Łowińskiego przewidziano węzeł typu WB w formie  

skrzyżowania typu rondo turbinowe.  Do ronda zlokalizowanego  nad drogą ekspresową podłączone są 

dwie łącznice zjazdowe z drogi ekspresowej, dwie łącznice wjazdowe na drogę ekspresową, ul. 

Kocmyrzowska  i  ul. Łowińskiego. 

W obrębie węzła Kraków - Grębałów przewiduje się również przełożenie istniejących linii 
tramwajowych dwoma wiaduktami nad drogą ekspresową (WD-34; WD-36) 

 
Łącznice  L1, L2, L3, L4, L5 ,L6 

Typ łącznicy   - P1, P2 (L1,L4) 
prędkość projektowa  - Vp – 40 km/h, 
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie    - 1,  
szerokość jezdni  - 6,0m,   (8,0m - L1, L4) 
pas ruchu   - 4.5 m,  (2x3,5m - L1, L4)  
opaski  
 zewnętrzna  - 1,0 m,  (0,5 m – L1,L4) 
 wewnętrzna  - 0,5 m, 
pobocze gruntowe  - 1,50 – 1,9 m,  
pochylenie poprzeczne jezdni  - 2,0%, 

 
Ulica Kocmyrzowska - DW776 - długość przebudowy 0,48 km (bez ronda) 

Klasa drogi   - G,  
prędkość projektowa  - Vp – 50 km/h, Vm - 60km/h 
kategoria ruchu   - KR6, 
obciążenie   - 115 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnie                                       - 2 (w krawężnikach) 
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szerokość jezdni  - 2 x 7,0 m, 
pas ruchu                                   - 2 x 3,5m 
pas dzielący                               - 2,0 m 
ciąg pieszo-rowerowy                - 5,0 m (2,0+0,5+2,0) 
pobocze gruntowe  - 1,9 m,  
pochylenie poprzeczne jezdni  - 2,0%, 
skrajnia pionowa       - 4,60 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 

 
Ulica Łowińskiego - DP2221K – dł. przebudowy 0,47 km;  

Klasa drogi   - Z,  
prędkość projektowa  - Vp – 50 km/h, 
kategoria ruchu   - KR5, 
obciążenie   - 100 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnia                                       - 1 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni  - 7,0 m, 
chodnik                            - 2,2 mm, 
ciąg pieszo-rowerowy                - 5,0 m (2,5+0,5+2,0) 
pobocze gruntowe  - 1,00 – 1,50  m,  
skrajnia pionowa       - 4,60 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 

Ulica Darwina – DP2219K – dł. przebudowy 0,25 km; 

Klasa drogi   - L,  
prędkość projektowa  - Vp – 40 km/h, 
kategoria ruchu   - KR3, 
obciążenie   - 100 kN/oś, 
nawierzchnia   - bitumiczna, 
jezdnia                                        - 1 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni  - 6,0m, 
opaski    -1,0 m 
chodnik                                      - 2,2 m 
ciąg pieszo-rowerowy                - 2,5+0,5+2,0m 
pobocze gruntowe  - 0,75 m,  
skrajnia pionowa       - 4,50 m  (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 

 

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym (rondo turbinowe dwupasowe): 

kategoria ruchu   - KR6, 
promienie zewnętrzna ronda - Rz = 46,0 – 54.5 m, 
promienie wewnętrzna ronda - Rw = 36,0 - 41,0 m, 
szerokość jezdni  - 7,0 m (2 x 3,5m) – 10,5m (3 x 3,5m) 
opaska                                       - 1,0 m 
szerokość pierścienia  - 2,0 m, 
szerokość poboczy gruntowych - 1,5 – 2,0 m 
promienie wyokrąglające  - R=12-15m 
wyspy na wlotach i wylotach      - trójkątne 
 

4.6. Dane techniczne dróg poprzecznych i dojazdowych 

Z uwagi na to, że projektowana droga ekspresowa będzie drogą bezkolizyjną, zachodzi konieczność 

przebudowy wszystkich krzyżujących się z nią ciągów komunikacyjnych. 
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Na przecięciach drogi ekspresowej z istniejącymi drogami przewiduje się budowę dwupoziomowych 

bezkolizyjnych przejazdów, bez dostępności do drogi ekspresowej.  

Utrzymano dotychczasowe kierunki dróg pełniących funkcje układu podstawowego sieci drogowej w 

układzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Do dróg układu podstawowego podłączono sieć dróg 

dojazdowych zapewniających obsługę rozciętego terenu. 

 

Aleja Solidarności DP nr 2223K (WD-37 km 657+950,00), 

klasa drogi      - Z, 
prędkość projektowa                 - 50 km/h, 
jezdnia                                                                 - 2 (w krawężnikach) 
szerokość jezdni     - 7,00 m (2 x 3,50 m), 
pas dzielący  z tramwajem                                  - 8,3 m 
ciąg pieszo-rowerowy (lewa strona)                    - 2,5 + 0,5 + 2,0 m 
ciąg pieszo-rowerowy (prawa strona)                  - 3,5 m 
kategoria ruchu     - KR 6, 
obciążenie      - 100 kN/oś, 
skrajnia pionowa     - 4,60 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU), 
nawierzchnia                 - bitumiczna, 

 
Drogi dojazdowe: 
klasa drogi      - D, L 
prędkość projektowa                 - 30, 40 km/h, 
szerokość pasa ruchu                 - 3,50 - 5.50 m, 
szerokość poboczy gruntowych   - 0.75 - 1.55 m (zależność od urządzeń BRD), 
kategoria ruch                  - KR 1, 
obciążenie      - 80 kN/oś, 
skrajnia pionowa    - 4,50 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU), 
nawierzchnia:        - bitumiczna (żwirowa przy przejściach dla zwierząt) 
 
Drogi dojazdowe do zbiorników 
Klasa drogi     -   
prędkość projektowa    - Vp – 30 km/h, 
kategoria ruchu     - KR1, 
nawierzchnia     - gruntowa, 
szerokość jezdni    - 3,5m, 
pobocze gruntowe    - 0,75 m,  
skrajnia pionowa         - 4,5 m (+0,20 m rezerwy zgodnie z PFU) 
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4.7. Zatoki autobusowe i ruch pieszych oraz rowerzystów 
 

 Węzeł „Kraków – Mistrzejowice II”. Na przebudowywanej ul. Petofiego zaprojektowano przystanki 

autobusowe (dla kierunku w stronę Wzgórz Krzesławickich zaprojektowano zatokę autobusową) 

po północnej stronie torów kolejowych. Zastępuje ona zatokę przeznaczone do rozbiórki 

w związku z budową węzła. Dojście do przystanków zapewniają już istniejące lub zaprojektowane 

przy krawężniku obustronne chodniki. W miejscu przebudowywanej ul. Nowolipki (jeden z wlotów 

ronda węzła Kraków-Mistrzejowice II) zostanie także przebudowany jeden przystanek – 

przewiduje się budowę zatoki autobusowej. Przystanek w przeciwnym kierunku pozostanie 

w stanie istniejącym.  

Wzdłuż ul. Gen. Leopolda Okulickiego (2x7,0m) zaprojektowano ścieżki rowerowe i chodniki 

o szerokościach odpowiednio 2,5 m oraz 2,0 m. Po północnej stronie będzie to ciąg pieszo-

rowerowy CPR-01 o długości około 530m, który będzie przechodził tunelami pod rondem 

i kończyć się przy drodze dojazdowej DD-28, zaś po południowej CPR-02 o długości 430m 

biegnący najpierw wzdłuż ul. Okulickiego, a następnie ul. Nowolipki. Ścieżka rowerowa wraz 

z chodnikiem będą oddzielone od siebie opaską o szerokości 0,5 m lub zieleńcem o szerokości 

od 0,5 do 1,2 m oraz odsunięte od krawędzi jezdni – ul. Okulickiego o 1,10 - 5,00 m. W przypadku 

mniejszej odległości od jezdni niż 5,0m będzie zastosowane ogrodzenie oddzielające.  

Na najniższym poziomie węzła, gdzie będzie poprowadzona infrastruktura pieszo-rowerowa, do 

ciągu pieszo-rowerowego CPR-01 będzie dochodzić ciąg CPR-01a, CPR-03, który będzie 

przebiegał na północną stronę drogi ekspresowej, a następnie pochylnią będzie dochodził do ul. 

Sandora Petofiego. Dodatkowo, w rejonie węzła przewidziano niezależne odcinki chodników CH-

01 i CH-02 wyposażone w schody terenowe umożliwiające skrócenie trasy pieszych 

poruszających się odpowiednio wzdłuż CPR-01 i CPR-02, CPR-03. Ciągi będą umożliwiały 

pieszym i rowerzystom bezkolizyjny ruch tunelami pod projektowaną drogą ekspresową, 

łącznicami oraz jezdniami ronda.  

Dodatkowo w rejonie węzła przewidziano budowę chodników wzdłuż projektowanych dróg 

dojazdowych: 

 na początkowym odcinku o długości ok. 135 m projektowanej ul. Zesławickiej po stronie 

zachodniej,  

 wzdłuż północnej strony projektowanej drogi dojazdowej DD-25 o długości ok. 420 m, 

 w rejonie projektowanych skrzyżowań ul. Sandora Petofiego z ulicą Zesławicka i DD-25 oraz 

projektowanej zatoki autobusowej ul. Sandora Petofiego, 

 Węzeł „Kraków - Grębałów”. W okolicach węzła „Kraków - Grębałów” zaprojektowano sieć ciągów 

pieszo-rowerowych ze ścieżkami rowerowymi o szerokości 2,5 m, wzdłuż których równolegle 

poprowadzone będą chodniki o szerokości 2,0 m wraz z oddzielającą je półmetrową opaską. 

Ciągi zaproponowano zarówno w ramach przebudowywanych ulic dochodzących do węzła tj. 

ul. Kocmyrzowskiej i Łowińskiego, jak i w obrębie całego węzła. 

Przekroczenie drogi ekspresowej odbywać się będzie w 3 miejscach poprzez ciągi pieszo 

rowerowe: 
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 CPR-04 i CPR-08 o łącznej długości około 630 m, który przebiega wokół węzła po jego 

zachodniej stronie łączy północną i południową część ulicy Kocmyrzowskiej. Przekroczenia 

drogi ekspresowej oraz łącznic odbywać się będzie bezkolizyjnie na innych poziomach, 

 CPR-05 o długości około 770 m, który przebiega wokół węzła po jego wschodniej stronie 

łączy ul. Karola Darwina z południową częścią ulicy Kocmyrzowskiej. Bezkolizyjne 

przekroczenie drogi ekspresowej oraz istniejącej linii kolejowej zapewnione zostały poprzez 

budowę obiektów mostowych. Ciąg zapewnia również dostęp do projektowanych 

przystanków tramwajowych. 

 CPR-06 o długości około 590 m stanowi łącznik pomiędzy CPR-05, a istniejącą ul. 

Łowińskiego. Ciąg zapewnia również dostęp do projektowanych przystanków 

tramwajowych. 

 CPR-07 o długości około 730 m łączy CPR-05 z ul. Łowińskiego przebiegając po południowej 

stronie węzła. Ciąg zapewnia również dostęp do projektowanych przystanków 

tramwajowych. 

Dodatkowo w obrębie węzła przewiduje się budowę chodników: 

 Wzdłuż południowej krawędzi rozbudowywanej ul. Karola Łowińskiego o długości ok. 235 m 

zapewniając dostęp do projektowanego przystanku autobusowego, 

 Wzdłuż południowej krawędzi rozbudowywanej ul. Kocmyrzowskiej (odcinek południowy) 

o długości ok. 95 m oraz w rejonie projektowanych skrzyżowań ul. Kocmyrzowskiej z DD-28 

i DD-31, 

W obrębie węzła Kraków-Grębałów przewiduje się budowę linii tramwajowych, dla których 

zaprojektowano dwa wiadukty tramwajowe nad projektowaną trasą główną S7 i łącznicami oraz 

jeden obiekt nad istniejącą linią kolejową. W obrębie dwóch obiektów przewidziano budowę 

przystanków (peronów) tramwajowych. 

 

 Pozostałe lokalizacje na odcinku miejskim. Dodatkowo projektuje się: 

 Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej DD-26 oraz ul. Kleinera o łącznej 

długości ok. 1 150 m, 

 Ciąg pieszo-rowery wzdłuż rozbudowywanej al. Solidarności (strona północna) o długości ok. 

155 m, 

 Chodnik wzdłuż rozbudowywanej al. Solidarności (strona południowa) o długości ok. 110 m, 

 Chodnik wzdłuż rozbudowywanej ul. Ujastek Mogilski (strona wschodnia) o długości ok. 100 m, 

 Ciąg pieszo-rowerowy łączący al. Solidarności z projektowaną drogą dojazdową DD-24 

o długości ok. 80 m – przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego stanowi droga dojazdowa DD-24 

o nawierzchni z kruszywa, która łączy al. Solidarności z istniejącą ul. Bardosa zlokalizowaną 

w rejonie węzła Igołomska, tym samym zapewniając ciągłość połączenia z istniejącą ul. 

Tadeusza Ptaszyckiego. 
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Projektowane, w ramach niniejszej inwestycji, ciągi piesze i rowerowe dowiązują się do projektowanych 

wg oddzielnych opracowań ciągów pieszo –rowerowych posiadających pozytywne opinie audytów  

rowerowych, a w szczególności: 

 Na ul. Kocmyrzowskiej – audyt nr TA.461.2.73.2018 z 02.07.2018r. dotyczący rozbudowy odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach 

w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa oraz TA.63.2.14.2019r. z 08.03.2019r. 

dotyczącego rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej - korekty rozwiązań projektowych w obrębie skrzyżowania 

ul. Kocmyrzowskiej i ul. Darwina w zakresie dowiązania do projektowanej drogi ekspresowej S7. 

 Na al. Solidarności – audyt nr TA.461.2.79.2018 z 16.07.2018r. dotyczący przebudowy ścieżki 

rowerowej wzdłuż al. Solidarności na odcinku od ul. Bulwarowej do ul. Ujastek Mogilski w Krakowie. 

 

Przyjęcie grubości konstrukcji projektowanych nawierzchni wykonano zgodnie z „Katalogiem 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” opracowanych na zlecenie Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wg wytycznych zawartych w „Standardach technicznych 

i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”. Z uwagi na przewidywaną 

kategorię ruchu – KR1 oraz występowaniem w podłożu gruntu o nośności G4 przyjęto następujące 

konstrukcje nawierzchni: 

Nawierzchnia ścieżki rowerowej: 

    5 cm  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 „Nawierzchnie 

     asfaltowe na drogach krajowych. Wymagania techniczne”  

  10 cm  - górna w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego    

     stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 “Mieszanki niezwiązane  

  do dróg krajowych. Wymagania techniczne”  

  20 cm  - dolna w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego    

     stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 wg WT-4 “Mieszanki niezwiązane  

  do dróg krajowych. Wymagania techniczne”  

  30 cm  - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem lub wapnem 

    Zgodnie z PN-EN 14227-10 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 

 Grunty stabilizowane cementem” 

  65 cm      RAZEM 

 

Nawierzchnia chodnika: 

  8 cm  - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 

  3 cm  - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 wg PN-B-11113 

  „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

  drogowych; piasek.” 

30 cm  - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 

  lub wapnem wg WT-5 “Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do 

                   dróg krajowych. Wymagania techniczne”. 

41 cm  RAZEM 
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Podłoże gruntowe pod projektowaną nawierzchnią drogi dojazdowej winno się charakteryzować 

wtórnym modułem odkształcenia 80 MPa. 

 

Chodniki i ścieżki rowerowe obramowane będą obrzeżem betonowym wibroprasowanym 8/30 

ułożonym na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3cm i ławie z betonu C12/15. Pomiędzy 

ciągiem pieszym a drogą dla rowerów zaprojektowano opaskę z kostki betonowej o szerokości 0,50m.  

 

 Na przejściach dla pieszych zastosowano obniżenie krawężnika do 2cm, na przejazdach 

rowerowych zastosowano krawężnik „wtopiony” o odsłonięciu 0cm. Przed przejściami dla pieszych 

zaprojektowano 80cm pasy płytek chodnikowych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 35cmx35cm 

lub kostki integracyjnej koloru piaskowego. Na szerokości chodnika, przy skosach zjazdów bramowych, 

zaprojektowano kostkę koloru czerwonego w celu odróżnienia nawierzchni zjazdu (kostka czerwona) 

od nawierzchni chodnika (kostka szara). Kostki o odmiennych kolorach układane będą na zakładkę. Na 

przystankach autobusowych zastosowano również pas integracyjny dla osób niepełnosprawnych 

o szerokości 0,50m. Na przystankach tramwajowych pas integracyjny szerokości 0,50m oddzielony 

będzie od pozostałej nawierzchni peronu linią koloru białego. 

 

Spadki podłużne ścieżek rowerowych nie przekracza 5%, natomiast ciągów pieszych 6%.  

 

Na odcinkach, gdzie spadki podłużne chodnika przekraczają maksymalne, dopuszczalne przez 

warunki techniczne wartości, zastosowano pochylnię dla pieszych. Zgodnie z warunkami technicznymi, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ma ona wydzielony pas 

ruchu dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w obustronną balustradę o odstępie między poręczami 

1.00m oraz pas ruchu dla pieszych o szerokości 1,20m. 

 

Wszystkie przystanki autobusowe zostały wyposażone w urządzenia dla ochrony pieszych 

przed warunkami atmosferycznymi (wiaty). Ich odległość od wewnętrznej krawędzi zatoki wynosi 1,50m, 

a jeżeli zatoka nie jest wykonywana – 2,50m od krawędzi jezdni. Przy wiatach przystankowych w celu 

oddzielenia ruchu pieszego od rowerowego zastosowano barierę ochronną o długości 5.00m 

zlokalizowaną na wysokości tylnej ściany wiaty.  

 

Istniejące włazy i klapy do studzienek należy dostosować do rzędnych wysokościowych 

i pochyleń projektowanych nawierzchni. 
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Schemat lokalizacji niezależnych od jezdni chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przedstawiono 

na rysunku poniżej. 
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4.8. Tramwaj  

4.8.1. Linia tramwajowa  

Istniejące torowisko tramwajowe jest torowiskiem wydzielonym niezabudowanym i przebiega 

wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej po jej południowej stronie. Następnie omijając łukiem około 60 m łącznicę 

łączącą ul. Kocmyrzowską z ul. Łowińskiego odbija w kierunku północno – wschodnim i przekracza 

wiaduktem tramwajowym ul. Łowińskiego. Dalej przebiegając w kierunku północno – wschodnim 

przekracza wiaduktem tramwajowym linię kolejową nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże i nr 940 Kraków 

Nowa Huta – Kraków Krzesławice, a kilkadziesiąt metrów za wiaduktem przecina w poziomie ul. 

Darwina (przejazd z sygnalizacją). Następnie torowisko przybliża się ponownie do ul. Kocmyrzowskiej 

i przebiega wzdłuż niej po wschodniej stronie. Drugie torowisko jest również torowiskiem wydzielonym 

niezabudowanym i przebiega wzdłuż ul. Ujastek, następnie wzdłuż ul. Łowińskiego po jej południowej 

stronie. W rejonie skrzyżowania ul. Łowińskiego z ul. Wąwozową torowisko przecina w poziomie ul. 

Wąwozową.  Następnie odbijając w kierunku południowo-zachodnim dochodzi do torowiska 

przebiegającego wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej i łączy się z nim zarówno w kierunku zachodnim jak 

i w kierunku północno – wschodnim (łukiem 25 m).  

Za wyjątkiem wiaduktów tramwajowych, na których występują tory pojedyncze, na całej długości 

rozpatrywanego odcinka torowisko składa się z toru podwójnego.  Sieć trakcyjna podwieszona jest do 

słupów trakcyjnych zlokalizowanych w środku torowiska.  

W rejonie, gdzie oba torowiska się łączą ze sobą oraz w rejonie ul. Darwina zlokalizowane są 

perony tramwajowe o konstrukcji z płyt chodnikowych betonowych. Torowisko wzdłuż al. Solidarności 

zlokalizowane jest pomiędzy jezdniami ulicy 

 

Projektowana linia tramwajowa wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej i ul. Łowińskiego 

Relacja: Centrum Krakowa – Wzgórza Krzesławickie / Zajezdnia MPK Nowa Huta 

Ilość torów: 2  

Lokalizacja: km projektowanej drogi ekspresowej 656+799,81 i 656+952,65 

Z torowiskiem łączy się torowisko przebiegające wzdłuż ul Łowińskiego.  

Torowisko zostanie całkowicie przebudowane w ramach budowy węzła Kraków-Grębałów. 

Wszystkie relacje zostaną zachowane. Linia będzie przebiegać nad projektowaną drogą ekspresową 

na wiaduktach WD-34 (W-48) i WD-36 (W-49) oraz nad linią kolejową na wiadukcie WD-35 (W-52) 

(istniejący wiadukt nad linią kolejową zostanie zaadaptowany dla ruchu pieszych i rowerzystów). 

 

Projektowana linia tramwajowa wzdłuż al. Solidarności 

Relacja: Centrum Krakowa – Nowa Huta 

Ilość torów: 2  

Lokalizacja: km projektowanej drogi ekspresowej 657+950,41  

Al. Solidarności pozostanie bez zmian - droga ekspresowa przebiegać będzie dołem pod wiaduktem 

WS-37 (W-50). 
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4.8.2. Akomodacyjna sygnalizacja świetlna wzbudzana przez tramwaje 

 

Na przejeździe projektowanej linii tramwajowej T1 przez ul. Darwina, w rejonie węzła Kraków-

Grębałów. planowana jest sygnalizacja świetlna. Projektuje się programy akomodacyjnej sygnalizacji 

świetlnej wzbudzanej przez tramwaje. Stanem ustalonym będzie sygnał żółty migowy dla pojazdów, 

brak sygnału na przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe oraz sygnał w postaci poziomej 

kreski dla tramwajów. W stanie wzbudzonym grupy tramwajowe będą wyświetlać sygnał zezwalający 

na ruch w postaci kreski pionowej, kolidujące z nimi grupy kołowe będą wyświetlać sygnał czerwony, 

zaś na przejściach dla pieszych przez torowisko wyświetlany będzie sygnał żółty migający.  

 

4.8.3. Wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejeździe rowerowym / przejściu dla pieszych przez 

południowy odcinek ul. Kocmyrzowskiej. 

 

Dodatkowo, na wniosek Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu przewiduje się instalację sygnalizacji 

na przejeździe rowerowym / przejściu dla pieszych przez południowy odcinek ul. Kocmyrzowskiej.  

 

 


