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„Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania: 

Zadanie nr 1 – odcinek klasy G od ul Pachońskiego w Krakowie (km ok. 0+003,74) 

do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z budową drogi gminnej klasy Z 

do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera, 

Zadanie nr 2 – odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do 

węzła z Północną Obwodnicą Krakowa (POK) w gminie Zielonki 

wraz z budową obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, zjazdów, 

chodników, ścieżek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz 

budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i obiektów 

kolidujących z planowaną inwestycją” 

 

 

Opis techniczny 

do projektu budowlanego branży drogowej 
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1. Podstawa i zakres opracowania 

 

Projekt budowy inwestycji opracowano na zlecenie Inwestora - Gminy Miejskiej Kraków, 

pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56, 

30-085 Kraków we współpracy z  wykonawcą –STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. 

Z O.O. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław.   Zakres opracowania obejmuje wykonanie 

projektu branży drogowej dla przedmiotowej inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 794  

na odcinku od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa w gminie 

Zielonki. W ramach inwestycji przewidziano również budowę drogi gminnej do ul. Glogera oraz 

rozbudowę ul. Glogera.  

 Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze zadanie (odcinek miejski) 

obejmuje budowę drogi od projektowanego skrzyżowania z ul. Pachońskiego w Krakowie do 

Granicy Miasta Kraków. Drugie zadanie (odcinek pozamiejski)  dotyczy budowy drogi od Granicy 

Miasta Kraków do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa.  

 

 

2. Dane wyjściowe 

 

Aktualizacja wielowariantowej Koncepcji Programowej dla zadania pn.: "Zachodnia obwodnica 

Zielonek w związku z poszerzeniem zakresu inwestycji w granicy miasta Kraków do ul. 

Pachońskiego…" - oprac. Pracowania Inżynierska KLOTOIDA, luty 2019. 

Program funkcjonalno-użytkowy; 

Mapa sytuacyjno–wysokościowa; 

Dokumentacja fotograficzna; 

Wizja w terenie. 

 

 

 

3. Stan istniejący  

a. Zagospodarowanie  w obszarze inwestycji i obszarze przyległym 

w granicy miasta Krakowa 
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W granicach miasta projektowana inwestycja prowadzona jest przez tereny zabudowane  

oraz przez nieużytki. Początkowy przebieg drogi będzie znajdował się w obszarze najbardziej 

zabudowanym tj. w rejonie ulic: Pachońskiego, Zimorowicza, Jasnej oraz za linią kolejową  w 

rejonie ulicy Rybałtowskiej. Na dalszym odcinku Zadania 1 doga będzie przebiegać po terenie 

niezabudowanym - głównie nieużytki.  Część zabudowy, tj. budynki jednorodzinne i budynki 

gospodarcze, kolidujące z inwestycją będą  przeznaczone są do wyburzenia. 

Inwestycja będzie przecinać istniejące ulice: Zimorowicza, Jasna, Rybałtowska, Piaszczystą. W 

sąsiedztwie przebiegają także inne drogi gminne: Mączna, Zaręby, Żwirowa. 

Na odcinku miejskim planowany przebieg trasy krzyżuje się z linią kolejową PKP nr. 95. Linia 

kolejowa na tym odcinku prowadzona jest w głębokim wykopie do 5-6m poniżej przylegającego 

terenu.  

Ogólnie teren w obszarze miejskim wznosi się stopniowo w kierunku gminy Zielonki.  

 

b. Zagospodarowanie  w obszarze inwestycji i obszarze przyległym 

w obszarze zamiejskim.  

W granicach gminy Zielonki tj. poza granicą miasta projektowana inwestycja prowadzona 

jest głównie przez tereny niezabudowane.   

Zasadniczo nie występują kolizje z zabudową mieszkaniową. Trasa w dalszym ciągu 

przebiega głównie przez nieużytki. Natomiast w otoczeniu prowadzonej obwodnicy 

występuje gęsta zabudowa mieszkaniowa już użytkowania lub nowo powstająca, w 

szczególności w rejonie ulic : Lawendowej oraz Na Popielówkę.  

Na przedmiotowym odcinku trasa przecina ulicę gminną : Złote Piaski. Teren poza obszarem 

miejskim w dalszym ciągu się wznosi w kierunku  węzła na POK.   

 

 

c. Uzbrojenie naziemne i podziemne  w obszarze inwestycji 

 i obszarze przyległym .  

 

W obszarze planowanej inwestycji znajdują przebieg sieci: 

 gazociągowe będące własnością PSG lub GAZ - SYSTEM, 

 wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, będące we władaniu MPWiK z Krakowa oraz 

PUK z Zielonek, 

 kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie KEGW 
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 sieci elektryczne napowietrzne WN - 110 kV będącego w zarządzie Tauron 

Dystrybucji oraz PSE SA o/Katowice 

 sieci elektryczne napowietrzne SN - 15 kV będącego w zarządzie Tauron Dystrybucji  

 sieci elektryczne SN PKP ENERGETYKA, 

 sieci elektryczne napowietrzne i podzimne NN będącego w zarządzie Tauron 

Dystrybucji, na kilu odcinka wspólny przebieg z sieciami oświetleniowymi ZDMK lub 

Gminy Zielonki, 

 sieci oświetleniowe napowietrzne - ZDMK i Gminy Zielonki,  

 sieci teletechniczne - odcinki napowietrzne oraz podziemne, 

 

4.  Stan projektowany  

a.  Założenia i parametry 

 

ZADANIE 1 ( ZDMK) 
DROGI: 

Klasa drogi G 

Prędkość 
projektowa 

60 km/h 

Prędkość 
miarodajna  

70 km/h 

Kategoria ruchu KR6 

Skrajnia pion 4.6m 

Zatoki autob. 3m 

Szerokość jezdni gł. 7m 

Pas dzielący 3m 

Szer. Poboczy Min. 1.25m 

 
OBIEKT MOSTOWY 

Klasa drogi: G 

Szerokość jezdni Min. 7m (2x3.5 + opaski 0.5m) 

Pas dzielący Min. 3 

Chodniki Obustronne min. 2m 

Ścieżki rowerowe Obustronne min. 2.5m 

 
RONDO TURBINOWE 

Klasa drogi G 

Prędkość 
projektowa 

60 km/h 

Kategoria ruchu KR6 

Jezdnia 2x5.5m + opaski 0.5m przy wyspie 

Średnica 52m 
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ŁĄCZNIK DO DW (ul. Glogera) 

Klasa drogi Z 

Prędkość 
projektowa 

50 km/h 

Kategoria ruchu KR4 

Jezdnia Min. 7m 

Chodniki Min. 2x2m 

Zatoki autob. Min. 3m 

 
ROZBUDOWA UL. GLOGERA Z BUDOWĄ LEWOSKRĘTU 

Klasa drogi Z 

Prędkość 
projektowa 

50 km/h 

Kategoria ruchu KR3 

Jezdnia Min. 7m 

Chodniki Min. 2x2m 

Zatoki autob. Min. 3m 

 
SKRZYŻOWANIE ZWYKŁE TYPU „T” DROGI Dd-2 (droga klasy L) Z PLANOWANYM 
ŁĄCZNIKIEM DO UL. WEISSA NA WYSOKOŚCI OBWODNICY km ok. 0+931: 
- łącznik do Weissa 

Klasa drogi Z 

Prędkość 
projektowa 

40 km/h 

Kategoria ruchu KR4 

 
 
DROGI OBSŁUGUJĄCE BEZ MIJANEK 

Klasa drogi D 

Prędkość 
projektowa 

30 km/h 

Kategoria ruchu KR1 

Jezdnia Min. 5m 

Chodniki Min. 2m 

Pobocza Min. 0.75 (większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD) 

Place nawrotowe Kwadrat min. 12.5m x 12.5m, R=7m min 

 
DROGI OBSŁUGUJĄCE Z MIJANKAMI 

Klasa drogi D 

Prędkość 
projektowa 

30 km/h 

Kategoria ruchu KR1 

Mijanki Dł25m w odstępach max 250m; skosy 1:2 

Jezdnia Min. 3.5m 

Pobocza Min. 0.75 (większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD) 

Place nawrotowe Kwadrat min. 12.5m x 12.5m, R=9m min 

 
DROGA Dd-2 (przedłużenie ul. Rybałtowskiej) 
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Klasa drogi L 

Prędkość 
projektowa 

40 km/h 

Kategoria ruchu KR3 

Jezdnia Min. 5.5m (na odc. do ok. 0+200 - dowiązanie) + niezbędne 
poszerzenia na łukach 
Min. 7m na pozostałym odcinku + niezbędne poszerzenia na łukach 

Chodniki Min. 2m 

Pętla autobusowa Szer jezdni 7m, R=12m min, KR6 

 
ZADANIE 2 ( ZDW) 
DROGI: 

Klasa drogi G 

Prędkość 
projektowa 

60 km/h 

Prędkość 
miarodajna  

80 km/h   

Kategoria ruchu KR6, 

Skrajnia pion 4.6m, 

Zatoki autob. 3m 

Szerokość jezdni gł. 7m 

Pas dzielący Min. 3m 

Szer. Poboczy Min. 1.25m (jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub 
wynika to z widoczności) + opaski bitumiczne 0.5m 

 
DROGI OBSŁUGUJĄCE Z MIJANKAMI 

Klasa drogi D 

Prędkość 
projektowa 

30 km/h 

Kategoria ruchu KR1 

Mijanki Dł25m w odstępach max 250m; skosy 1:2 

Jezdnia Min. 3.5m 

Pobocza Min. 0.75 (większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD) 

Place nawrotowe Kwadrat min. 12.5m x 12.5m, R=9m min 
 
 

b. Sytuacja:  układ drogowy - przebieg trasy. 

 

 

Projektowany odcinek jezdni głównych miejskiej części obwodnicy Zielonek rozpoczyna 

się od skrzyżowania z rozbudowaną w ramach projektu KST ulicą Pachońskiego, jako 

czwartego wlotu na skrzyżowanie typu Sp: skanalizowane z sygnalizacją świetlna. Przecięcie 

ulicy Pachońskiego przez układ drogowy KST i  Obwodnicy Zielonek odbywa się pod katem 

około 77o .  Za odcinkiem prostej dł. około 46m przechodzi w dwa łuki o promieniach R: 1000m 

na przeciwnych załamaniach, które są oddzielone odcinkiem prostej o dł.: . około 120m. Na tym 
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niezbyt krętym odcinku, który nie wymaga zmiany pochyleń poprzecznych droga rozcina  

istniejące ulice: Zimorowicza, Jasną a następnie  przechodzimy wiaduktem  nad linię kolejową 

PKP nr. 95, za którą rozcinamy jeszcze ul. Rybałtowską i Piaszczystą. Następnie od km: 0+  

446.10 do  km: 0+931.38  droga przebiega odcinkiem prostej zakończonym skrzyżowaniem typu 

rondo turbionowe. Za rondem, trasa główna obwodnicy w zakresie Zadania 1, także  przebiega 

odcinkiem prostej do km.: 1+014.68.  

Odcinek trasy głównej w części zamiejskiej, posiada kontynuację w linii prostej od 

km.1+014.68. Potem na pozostałym odcinku aż do połączenia z realizowanym węzłem 

Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) trasa posiada trzy niewielkie załamania - korekty 

geometryczne, wyokrąglone łukami o promieniach R: 1600 i 1500m. Łuki występują w km.: 

1+107.47 do  km: 1+210.24;   1+528.93 do  km: 1+622.28;   1+884.01 do  km: 2+005.81 

(A0+033.79 POK); Zakres zadania kończy się odcinkiem prostej w km.: 2+170.1 (A0+198.08 

POK) 

 

c. Powiązanie komunikacyjne, informacje o parametrach dróg 

powiązanych, określenie formy i funkcji drogowych obiektów 

budowlanych.   

 

Projektowana droga na przedmiotowych odcinkach łączy się lub ma powiązanie z 

innymi drogami - ulicami publicznymi:  

 

 Ul. Henryka Pachońskiego, droga kategorii wojewódzkiej DW 794, klasy 

Z  - przeznaczona do przebudowy w ramach zadania pn: " Projektowany układ drogowy 

KST etap IIIa os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód w 

Krakowie". Wlot projektowanej obwodnicy Zielonek - Zadanie 1, będzie stanowił czwarty 

wlot na skrzyżowanie skanalizowane.  Wlot na skrzyżowanie będzie posiadał 3 pasy 

ruchu: wewnętrzny, dodatkowy pas ruchu dla skrętu lewo; środkowy tylko dla relacji na 

wprost; oraz zewnętrzny służący relacji na wprost i skrętu w prawo. Pasy będą posiadały 

po 3.5m szerokości każdy. Wylot ze skrzyżowania będzie posiadał dwa pasy ruchu po 

3.5m każdy. Dodatkowy pas do skrętu w lewo będzie posiadał 90m długości + 40m 

długości odcinek zmiany pasa ruchu.  



„Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 794 klasy G na odcinku od ul. Pachońskiego w Krakowie  
do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa w gminie Zielonki” 

A R G   PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O. O. 

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a,  

tel.: (12) 418 05 60, 61, 62  fax: (12) 418 18 22, e-mail: biuro@arg.krakow.pl 

 

8 

 Ul. Szymona Zimorowicza, droga gminna - przeznaczona jako publiczna,,  

klasa drogi – dojazdowa, funkcja - obsługa ruchu osiedlowego.  Droga  nie będzie 

posiadać bezpośredniego powiązania z projektowaną jezdnią obwodnicy Zielonek. Po 

stronie Zachodniej głównej drogi przewiduje się wykonać  plac do zawracania, do 

którego będzie doprowadzone odgałęzienie ścieżki rowerowej i powiązanie ruchu 

pieszego.  Po stronie wschodniej nastąpi połączenie przedmiotowej ulicy z innymi 

drogami  gminnymi : ul. Jasna i dr. wew. ul. Mączną  poprzez skrzyżowania z odcinkiem 

jezdni  dodatkowej. Ulica posiada szerokość jezdni 5m. Chodniki o szer. 1.0-1.4m. Po 

stronie wschodniej przewiduje się przebudowę jezdni ist. ulicy na dł. około 16m - 

powiązanie ze stanem istniejącym.  

  ul. Jasna, droga gminna - przeznaczona jako publiczna,,  klasa drogi – 

dojazdowa, funkcja - obsługa ruchu osiedlowego.  Droga  nie będzie posiadać 

bezpośredniego powiązania z projektowaną jezdnią obwodnicy Zielonek. Po stronie 

Zachodniej głównej drogi przewiduje się wykonać  skrzyżowanie z jezdnią dodatkową 

oraz powiązanie funkcji rowerowej i pieszej.  Po stronie wschodniej nastąpi połączenie 

przedmiotowej ulicy z innymi drogami  gminnymi: ul. Zimorowicza  i dr. wew. Mączną 

poprzez skrzyżowania z odcinkiem jezdni  dodatkowej. Ulica obecnie posiada szerokość 

jezdni 5m. Chodniki o szer. 1.5-2.25m. Po stronie wschodniej przewiduje się 

przebudowę jezdni ist. ulicy na dł. około 10m - powiązanie ze stanem istniejącym.  

 .ul. Mączna, droga wewnętrzna -  docelowo w MPZP przeznaczona jako 

publiczna KDD, (planowana gminna -brak numeru), funkcja - obsługa ruchu 

osiedlowego, droga będzie posiadać powiązanie z jezdnią dodatkową obwodnicy 

poprzez zjazd publiczny. Planuje się,  że projektowana droga będzie miała  przekrój 

jednojezdniowy o szerokości 3.5m. W rejonie zjazdu nastąpi powiązanie ruchu pieszego 

i rowerowego z drogami przyległymi.  

  ul. Rybałtowska, droga gminna - przeznaczona jako publiczna,  klasa 

drogi – dojazdowa, funkcja - obsługa ruchu osiedlowego - zabudowy jednorodzinnej.  

Droga  nie będzie posiadać bezpośredniego powiązania z projektowaną jezdnią 

obwodnicy Zielonek. Po stronie zachodniej trasy głównej, przewiduje się wykonać  
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skrzyżowanie z jezdnią dodatkową oraz powiązanie funkcji rowerowej i pieszej, ścieżka 

rowerowa zostanie wprowadzona w ruch ogólny a chodniki .  Po stronie wschodniej 

nastąpi zamknięcie krótkiego odcinka dojazdu od ul. Piaszczystej poprzez połączenie 

ulicy z chodnikiem i ścieżką rowerową biegnącej od tunelu przejścia. Ulica obecnie 

posiada szerokość jezdni około 4.5m oraz obustronne chodniki (0.7 - 1.8m szerokości)  

które zostaną wraz z fragmentami jezdni odcinkowo przebudowane do połączenia z 

jezdnią dodatkową.  

  ul. Piaszczysta, droga gminna - przeznaczona jako publiczna,,  klasa 

drogi – dojazdowa, funkcja - obsługa ruchu osiedlowego - zabudowy jednorodzinnej.  

Droga  nie będzie posiadać bezpośredniego powiązania z projektowaną jezdnią 

obwodnicy Zielonek. W chwili obecnej droga przebiega pod dużym skosem  w stosunku 

do głównej trasy i odcinek od skrzyżowania z ulicą Żwirową zostanie zlikwidowany. 

Pozostały odcinek po stronie zachodniej głównej drogi będzie połączony z ul Żwirową i 

jezdnią dodatkowa obwodnicy w formie skrzyżowania trójwlotowego. Na tym 

skrzyżowaniu przewiduje się także wlot ścieżki rowerowej jako czwartego ramienia oraz 

powiązanie funkcji pieszych obwodnicy z chodnikiem przy jezdni dodatkowej oraz terenu 

przyległego. Ulica obecnie posiada szerokość jezdni około 5.3m, nie posiada 

chodników. Przewiduje się przebudowę fragmentu jezdni na długości około 15m oraz 

dobudowę chodników (2.2m szer.) w rejonie omawianego skrzyżowania.  

  ul. Żwirowa, droga gminna - przeznaczenia publicznego,  klasa drogi – 

dojazdowa, funkcja - obsługa ruchu do zabudowy jednorodzinnej.  Droga  nie będzie 

posiadać bezpośredniego powiązania z projektowaną jezdnią obwodnicy Zielonek. W 

chwili obecnej droga dochodzi do ul. Piaszczystej, z którą się łączy w formie 

skrzyżowania.  W ramach projektu doprojektowano dodatkowe połączenie z jezdnią 

dodatkową obwodnicy, co umożliwi obsługę komunikacyjną terenów przyległych po 

stronie zachodniej obwodnicy (pomiędzy Żwirową a łącznikiem do ul. Glogera. Aktualnie 

droga posiada przekrój bezkrawężnikowy i brak chodników. Szerokość jezdni wynosi 

około 4.8m i w ramach inwestycji zostanie przebudowana na długości około 15m. 

Połączenie w formie skrzyżowania opisano przy zakresie ul. Piaszczystej.  
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 nowy układ drogowy ZRID 2011. W roku 2011 została wydana przez 

Prezydenta Miasta Krakowa decyzja ZRID na układ drogowy dróg dojazdowych od ulicy 

Glogera do terenów przyległych. Na wysokości km: 0+700 przecina on projektowaną 

trasę obwodnicy. Przewiduje się dokonanie zmian w zaprojektowanym w 2011 r. 

układzie drogowym , który koliduje z planowaną inwestycją obwodnicy w sposób 

zapewniający utrzymanie zaprojektowanych połączeń i obsługi komunikacyjnej terenów 

przyległych jaki został zaplanowany w ramach tamtego ZRID-u. Po stronie wschodniej 

obwodnicy łącznik od ulicy Glogera zostanie wpięty w formie skrzyżowania 

trójwlotowego do jezdni dodatkowej. Przedmiotowy odcinek drogi  posiada 

zaprojektowaną jezdnie szerokości 6m oraz obustronne chodniki szer. 2.2m.  Po stronie 

zachodniej obwodnicy przewiduje się modyfikacje układu drogowego, zmianę na układ 

jezdni dodatkowej w ramach obwodnicy i połączenie z układem dróg publicznych 

poprzez projektowane w ramach obwodnicy rodno turbionowe w km. 0+931.38.  

 Łącznik do ul. Glogera. W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się 

połączenie ulicy Glogera z projektowaną obwodnicą poprzez budowę odcinka drogi  

gminnej, klasy Z ( po stronie wschodniej ) długości około 325m  do skrzyżowania typu 

rondo turbinowe w km: 0+931.38. Droga będzie posiadał przekrój jednojezdniowy szer. 

7.0m plus obustronne chodniki po 2.2m. W odległości około 50m od ronda zostanie 

wykonane skrzyżowanie z jezdnią dodatkową obwodnicy, która będzie przebiegać po 

stronie wschodniej na całym dalszym odcinku, aż do połączenia z jezdnią dodatkową 

realizowaną w ramach POK. W rejonie przedmiotowego włączenia (po stronie 

przeciwnej) zostanie wykonana zatoka autobusowa.  

  ul. Glogera – droga wojewódzka nr 794 - klasa drogi – zbiorcza. Funkcja - 

obsługa ruchu na poziomie województwa i regionu, aktualnie mocno obciążona ruchem 

osobowym z terenów przyległych po stronie północnej Krakowa.  Droga będzie posiadać 

powiązanie z projektowaną obwodnicą poprzez w/w łącznik klasy Z.  Skrzyżowanie z 

łącznikiem będzie w formie trójwlotowego skrzyżowania skanalizowanego z 

wydzielonym w ul. Glogera dodatkowym pasem dla relacji skrętu w lewo. Między innymi 

z powodu dodatkowego pasa  wymagane jest poszerzenie ulicy Glogera, głównie w 

kierunku wschodnim gdzie nie występuje teren zabudowany. Rozbudowa ulicy 
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przewidziana jest na odcinku około 211m. W ramach rozbudowy przewiduje się budowę 

i przebudowę chodników, zatoki autobusowej, zjazdów publicznych i indywidualnych.  

Projektowany odcinek będzie posiadał pasy ruchu o szerokości 3.5m oraz 

przykrawężnikowe chodniki szerokosci 2.2m.  

 ul. Złote Piaski (ZADANIE 2)  – droga gminna,  klasy lokalnej (L) w 

granicach Gminy Zielonki. Projektuje się obustronne rozcięcie drogi i połączenie z obu 

stron w formie skrzyżowań trójwlotowych z jezdniami dodatkowymi obwodnicy. W chwili 

obecnej ulica posiada przekrój drogowy - bez krawężników i bez chodników. Jezdnia 

istniejąca posiada szerokość około 3-3.5m. W ramach inwestycji projektuje się 

przebudowę drogi w ramach włączeń do jezdni dodatkowych.   

  POK (ZADANIE 2) – po stronie północnej projektowany układ będzie miał 

powiązanie z realizowaną Północną Obwodnicą Krakowa (POK) - tj. drogą krajową  

klasy ekspresowej S52, gdzie w ramach węzła przewidziano budowę układu 

połączeniowego jezdni głównej oraz jezdni dodatkowych, które będą stanowił element 

powiązania obwodnicy ( przyszłej drogi woj. DW 794) z drogą krajową. Zakres budowy 

węzła jest objęty zadaniem POK.  

 

d. Komunikacja: piesza , rowerowa,  zbiorowa.    

 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje regulację przemieszczania się pieszych i 

rowerzystów.  Zaprojektowano: 

 Na  odcinku od ul. Pachońskiego do przecięcia z ul. Piaszczystą zaprojektowano 

obustronne ciągi piesze - 2.0m  i rowerowe 2.5m.  Zaplanowano ich połączenie z lokalnymi 

drogami: Zimorowicza, Jasną , Rybałtowską oraz Piaszczystą. Na wysokości ulicy Rybałtowskiej 

zaprojektowano dodatkowe połączone ciągów po obu stronach obwodnicy, tunelem 

zlokalizowanym w obrębie wiaduktu kolejowego w km.: 0+334.  

 Na odcinku od ul. Piaszczystej do ronda turbinowego ścieżka rowerowa po 

stronie wschodniej została wprowadzono na jezdnie dodatkową w formę ruchu ogólnego, także 

chodnik został poprowadzony przy jezdni dodatkowej  po jej stronie wschodniej. Przy jezdni 

dodatkowej po stronie zachodniej zaprojektowano dodatkowe obustronne chodniki z uwagi na 
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ruch związany z zabudową oraz planową pętlą autobusową .  Chodniki będą posiadały 

szerokość 2.0m a ścieżki rowerowe 2.5m. W rejonie ronda ścieżki rowerowe będą posiadały 

szerokość 3.0m.  

 Odcinek od ronda do zakresu zadania na włączeniu do POK  po stronie 

wschodniej posiada skierowany ruch pieszy i rowerowy na jezdnię dodatkową na cąłym tym 

odcinku. Natomiast po stronie zachodniej ścieżka rowerowa i chodnik zostały zaprojektowane do 

km.: 1+344  gdzie następuje ich wprowadzenie na jezdnie dodatkową, która następnie łączy się 

z ul. Złote Piaski. Chodniki będą posiadały szerokość 2.0m a ścieżki rowerowe 2.5m. 

Projektowana inwestycja obejmuje  zakresem budowę zatok dla komunikacji zbiorowej. 

Zaprojektowano zatokę wraz peronem i wiatą przystankową w rejonie: 

- ul. Pachońskiego, 

- na wylotach obwodnicy z ronda turbinowego, 

-  w ramach łącznika do ulicy Glogera (około 50m od ronda), 

-  w ramach pętli autobusowej przy jezdni dodatkowej w km. obwodnicy: 0+700-0+750, 

- przebudowę zatoki na ulicy Glogera  

 

e. Obsługa terenów przyległych - jezdnie dodatkowe, zjazdy , oraz 

inne elementy przekoju.  

 

 

W projektowaniu inwestycji i pracach związanych z jej realizacją uwzględniono interesy osób 

trzecich. Dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu do drogi publicznej.  

 Zapewnienie interesu osób trzecich i dostępu do drogi publicznej zostało realizowane już 

poprzez uwzględnianie na etapie tworzenia dokumentacji i projektu inwestycji, zgłoszonych ze 

strony społeczeństwa uwag, zastrzeżeń zarówno z etapu pozyskiwania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz na etapie 

przygotowania projektu budowlanego. W ramach dokumentacji zadbano o dostępność 

przyległych posesji do drogi publicznej.  Dostępność do drogi publicznej będą posiadały 

posesje poprzez: 

- jezdnie dodatkowe projektowane w ramach obwodnicy, 

- przebudowywane drogi gminne i wojewódzkie. 
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Zaprojektowano kilka odcinków jezdni dodatkowych: 

- po wschodniej stronie na odcinku pomiędzy ulicami Zimorowicza a ul. Jasna, 

- po stronie zachodniej pomiędzy ul. Jasną a linią kolejową PKP, 

- po stronie zachodniej od skrzyżowania z ul. Rybałtowską aż do włączenia na wysokości 

ronda turbinowego,  

- po stronie wschodniej od skrzyżowania ulicy Żwirowej - Piaszczystej aż do placu zawracanie 

w rejonie ronda turbinowego, 

- po stronie wschodniej od łącznika do ul. Glogera aż do zakresu zadania przy POK, 

- po stronie zachodniej od placu zawracania w km: 1+350 do km. 1+516 połączonego z ul. 

Złote Piaski. 

Większość zjazdów została zaprojektowana w sposób zapewniający analogiczne połączenie 

jak dotychczasowe (łącznie ze zjazdami, które obsługiwały jednocześnie kilka posesji).  

W większości istniejące nawierzchnie zjazdów zostaną rozebrane a nowe zjazdy zostaną 

budowane w przesunięciu wzdłuż istniejących dojazdów lub w ramach istniejącego 

zagospodarowania terenu, dostosowane wysokościowo do projektowanych nawierzchni 

jezdnych zagospodarowania 

.  

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się także realizację ekranów akustycznych 

ograniczających uciążliwości akustyczne dla zabudowy mieszkaniowej.  Wszędzie tam gdzie 

jest to niezbędne dla zapewnienia widoczności i doświetlenia posesji będą zastosowane 

ekrany akustyczne przeźroczyste - zapewniające posesjom dostęp do światłą słonecznego.  

W ramach planowanej inwestycji przewidywana jest przebudowa przyłączy (mediów - 

najczęściej związana także z wymianą na nowe i trwalsze materiały) do poszczególnych 

posesji.   

W ramach zapewnienia obsługi ruchu osób niepełnosprawnych na przejściach dla pieszych oraz 

w rejonie peronów autobusowych zaprojektowano pasy z kostki integracyjnej .  
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