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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt sporządzono na podstawie: 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124, z późn. zmianami), 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z późn. zm.), 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470, z późn. 

zm.), 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), 

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

[6] PN-S-02205: 1998. Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania, 

[7] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 

zarządzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r., 

[8] Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500, 

[9] Uzgodnienia z Inwestorem, 

[10] Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego, 

[11] Umowa nr ZZM/U/II/37/MAŁ/135/2021 z dnia 30.03.2021 r. 
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2. INWESTOR 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 

ul. Reymonta 20 

30-059 Kraków 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 

pn.: „Projekt rewitalizacji Placu Grzegórzeckiego”. 

Inwestycja ta realizowana jest w ramach umowy nr ZZM/U/II/37/MAŁ/135/2021 z dnia 

30.03.2021 r. [11]. 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Projektowana inwestycja położona jest w centralnej części miasta Kraków, województwo ma-

łopolskie. Inwestycja znajduje się w obszarze dwóch dzielnic – Dzielnicy I Stare Miasto i Dzielnicy II 

Grzegórzki.  

Teren inwestycji znajduje się częściowo na obszarze pomnika historii „Kraków – historyczny ze-

spół miasta” (zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrześnie 1994 r.). 

Na obszarze objętym opracowaniem obowiązują następujące Miejscowe Plany Zagospodaro-

wania Przestrzennego: „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”, „Kazimierz” oraz „Wesoła – zachód”. 

Dodatkowo na części procedowany jest MPZP „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. 

W stanie istniejącym ul. Grzegórzecka posiada dwie jezdnie, pomiędzy którymi zlokalizowane 

jest torowisko wraz z obustronnym przystankiem (Hala targowa). Ulica posiada nawierzchnię bi-

tumiczną. Na wysokości skrzyżowania z ul. św. Łazarza, ul. Metalowców i al. Ignacego Daszyńskiego 

północna jezdnia posiada jeden pas ruchu. Na wysokości skrzyżowania z ul. Blich wydzielono do-

datkowy pas do skrętu w lewo i zawracania oraz dodatkowy pas do jazdy na wprost i skrętu w 

prawo. Obecnie środkowy pas jezdni północnej został wyłączony z użytku. Południowa jezdnia po-

siada jeden pas ruchu. Na drugim pasie wydzielono dwukierunkową drogę dla rowerów. Po pół-

nocnej stronie ulicy zlokalizowano plac postojowy. Na placu wyznaczono obustronnie zatoki do 
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parkowania równoległego. Nawierzchnia placu wykonana jest z kamiennej kostki brukowej. 

Wzdłuż ulicy obustronnie zlokalizowano chodniki.  

Ulica jest oświetlona.  

Wody opadowe odprowadzane są poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji ogólnospławnej.  

W obszarze terenu objętego niniejszym opracowaniem występują: 

• doziemne i napowietrzne sieci elektroenergetyczne, 

• doziemne kable teletechniczne, 

• sieci kanalizacji ogólnospławnej, 

• wodociągi, 

• sieć ciepłownicza, 

• sieć gazowa. 

5. STAN PROJEKTOWANY 

Projektowana inwestycja zakłada przebudowę ul. Grzegórzeckiej obejmującą ukształtowanie 

Placu Grzegórzeckiego. W rejonie inwestycji trwają prace związane z przebudową kolei. W ramach 

przebudowy utworzony zostanie nowy przystanek kolejowy. Planowane prace wymuszają wpro-

wadzenie nowych rozwiązań, ukierunkowanych na stworzenie nowoczesnej przestrzeni miejskiej 

przyjaznej dla mieszkańców. W ramach inwestycji przewiduje się ograniczenie ruchu samochodo-

wego i nadanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej.  

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka od skrzyżowania ulic: Grzegórzeckiej, św. Łazarza, 

Metalowców i alei Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Dietla z ul. Wielopole.  

W ramach projektu przyjęto, że na przebudowywanym fragmencie obsługiwany pozostanie je-

den kierunek ruchu (od Ronda Grzegórzeckiego). Ruch prowadzony będzie w śladzie północnej 

jezdni. Przyjęto pozostawienie jednej jezdni o jednym pasie ruchu o szerokości 4,0 m.  

Przestrzeń po północnej stronie, pomiędzy istniejącą zabudową a proj. jezdnią zostanie prze-

kształcona w strefę woonerf. Szczegółowe rozwiązania przedstawiające zagospodarowanie terenu 

obiektami małej architektury i zielenią zostaną przedstawione na etapie projektu budowlanego. 

W obrębie strefy odbywać się będzie obsługa przyległych kamienic – zaproponowano kilka warian-

tów obsługi, które omówione zostaną poniżej. Na obszarze strefy woonerf zostaną wyznaczone 

miejsca postojowe „kiss and ride” oraz miejsca dostaw do przyległych budynków. Przewiduje się 

także wydzielenie miejsc dla postoju taksówek.  

Po obu stronach torowiska przyjęte zostały wyspy, na których wyznaczono perony przystanko-

we. Przyjęto, że zaprojektowane zostaną przystanki podwójne. Na długości umożliwiającej obsługę 
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dwóch tramwajów (tj. 86-90 m) przyjęto oddzielenie nawierzchni torowiska od nawierzchni przy-

stanku krawężnikiem przystankowym wyniesionym na wysokość h=+18 cm (względem poziomu 

szyn).  

Szczegółowe zagospodarowanie południowej części placu również zostanie przedstawione na 

etapie projektu budowlanego.  

Nad inwestycją za skrzyżowaniem z ul. Blich przebiega wiadukt kolejowy (objęty odrębnym 

opracowaniem). Tereny pod wiaduktem również zostaną zagospodarowane w sposób przyjazny 

dla mieszkańców miasta – szczegóły zostaną przedstawione w projekcie budowlanym.  

Na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Blich a skrzyżowaniem z ul. Wielopole wyznaczono 

zatokę postojową do parkowania równoległego. Przyjęto 11 stanowisk postojowych – 10 stano-

wisk o wymiarach 2,50 x 6,00 m oraz 1 stanowisko o wymiarach 3,60 x 6,00 m przeznaczone dla 

osób niepełnosprawnych.  

Dla projektowanych chodników przyjęto minimalną szerokość 1,50m, a dla ścieżek rowero-

wych – 2,50 m.  

Aby umożliwić obsługę kamienicy zlokalizowanej na działce nr 1/2 obr. 11 Śródmieście przewi-

duje się budowę drogi jednokierunkowej łączącej ul. Dietla z ul. Wrzesińską. Budowa ta objęta zo-

stanie odrębnym opracowaniem i postępowaniem administracyjnym.  

W ramach wariantów przedstawiono kilka możliwości dla wyniesień przejść dla pieszych / tarcz 

skrzyżowań. Przyjęte propozycje powstały w oparciu o analizę istniejącego terenu oraz układu in-

frastruktury technicznej – docelowe rozwiązania zostaną wybrane w projekcie budowlanym 

w oparciu o analizę wysokościową.  

Projekt obejmuje także przebudowę wlotu ul. Blich. Przyjęto jezdnię o dwóch pasach ruchu 

o łącznej szerokości 7,00 m. Przyjmuje się pozostawienie dwóch kierunków ruchu na ul. Blich. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dla każdego z wariantów.  

5.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE – WARIANT 1 

W wariancie przyjęto następujące założenia: 

- ul. św. Łazarza pozostaje dwukierunkowa, przyjęto jezdnię o szerokości 6,00 m; 

- pozostawiono jeden pas na wlocie alei Daszyńskiego na skrzyżowanie;  

- w obrębie strefy woonerf za pomocą innego rodzaju nawierzchni zostanie wydzielona dodat-

kowa jednia manewrowa, do której dowiązano zjazdy do przyległych budynków; zjazdy również 

zostaną wyróżnione odrębnym rodzajem nawierzchni; 



7 

- w obrębie strefy wydzielone zostaną dwie zatoki postojowe przeznaczone dla parkowania 

równoległego. W pierwszej zatoce wydzielone zostaną dwa stanowiska kiss and ride oraz dwa sta-

nowiska zarezerwowane dla dostaw. Druga zatoka, przewidziana na 4 stanowiska, zostanie prze-

znaczona dla taksówek. Wszystkie stanowiska posiadają wymiary 2.50 x 6.00 m. Zatoki zostaną 

dowiązane do jezdni ul. Grzegórzeckiej za pomocą skosów 1:1. Zatoki zostaną oddzielone od pro-

jektowanych zieleńców opaską o szerokości 0,70m. Przez tereny zielone zostaną poprowadzone 

dojścia do zatok o szerokości 1,50 m; 

- po południowej stronie inwestycji wydzielono ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 

3,00 m; 

- przyjęto wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych wzdłuż ul. Grzegórzeckiej. 

Projektowany układ drogowy przedstawiono na rysunku nr D-2.1 Plan sytuacyjny – wariant 1. 

5.2. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE – WARIANT 2 

W wariancie 2 przyjęto następujące założenia: 

- strefą woonerf, oznakowaną za pomocą znaków D-40 „strefa zamieszkania”, objęto cały plac 

pomiędzy skrzyżowaniem ul. Grzegórzeckiej z ul. Blich a skrzyżowaniem z ul. św. Łazarza, ul. Meta-

lowców i al. Daszyńskiego. Przyjęto wydzielenie za pomocą różnych rodzajów nawierzchni sugero-

wanego przebiegu jezdni ul. Grzegórzeckiej, jezdni manewrowej oraz drogi dla rowerów; 

- w obrębie strefy woonerf przyjęto sugerowane miejsca przekroczeń jezdni i torowiska, do 

których piesi będą naprowadzani wzorami nawierzchni; 

- sugerowana droga manewrowa do obsługi zjazdów została odsunięta od budynków w sposób 

umożliwiający wyznaczenie przy kamienicach stanowisk postojowych dla dostaw; 

- przy jezdni wyznaczono dwie zatoki postojowe do parkowania równoległego po 4 stanowiska 

każda; jedna z zatok zostanie przeznaczona do krótkiego postoju kiss and ride, a druga – dla tak-

sówek; 

- przeniesiono lokalizację przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Dietla, 

- z uwagi na zmienioną lokalizację przejścia i przejazdu zmniejszono zatokę postojową przy 

skrzyżowaniu z ul. Wielopole – wyznaczono 5 stanowisk postojowych o wymiarach 2.50x6.00 m; 

- przyjęto zachowanie istn. muru oporowego wzdłuż ul. Dietla – z uwagi na to chodnik biegnący 

wzdłuż budynków ulega zwężeniu do nienormatywnych wymiarów. Z uwagi na zawężenia przyjęto 

chodnik biegnący przy stanowiskach postojowych o szerokości użytkowej 2,00 m; 

- na wlocie ul. Grzegórzeckiej na skrzyżowanie z ul. Łazarza nie wydzielono wyspy azylu – roz-

wiązanie to umożliwia znaczne zwiększenie powierzchni chodnika przy przejściu. 
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Projektowany układ drogowy przedstawiono na rysunku nr D-2.2 Plan sytuacyjny – wariant 2. 

5.3. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE – WARIANT 3 

Wariant 3 skupia się na pokazaniu przebiegu drogi rowerowej po północnej stronie ul. Grzegó-

rzeckiej. Przyjęto drogę dwukierunkową o szerokości 2,50 m. 

Projektowany układ drogowy przedstawiono na rysunku nr D-2.3 Plan sytuacyjny – wariant 3. 

5.4. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE – WARIANT 4 

Wariant 4 posiada wspólne założenia z wariantem 1. W odróżnieniu od wariant 1 w wariancie 

4 przyjęto: 

- wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Grzegórzeckiej z ul. Blich i ul. Dietla; przy przyjęciu wa-

riantu długość wyniesienia wlotu ul. Blich zostanie określona na etapie projektu budowlanego; 

- prowadzenie ruchu rowerowego po południowej stronie za pomocą wyróżnienia sugerowa-

nego przebiegu drogi innym rodzajem nawierzchni (ścieżka nie będzie wydzielona oznakowaniem 

poziomym i pionowym); 

- zwężenie szerokości jezdni ul. św. Łazarza do 5,00 m przy jednoczesnym wprowadzeniu na 

niej ruchu jednokierunkowego. Ruch jednokierunkowy nie będzie dotyczył karetek pogotowia, co 

zostanie wskazane odpowiednim oznakowaniem pionowym na etapie projektu organizacji ruchu. 

Z uwagi na zachowanie ruchu pod prąd dla ambulansów, na wylocie ul. Metalowców zaprojekto-

wano wyniesione wybrukowanie o szerokości 4,00 m umożliwiające ich przejazd. Na wlocie jezdnia 

ul. św. Łazarza zostanie zawężona fizycznie, na pozostałej jej długości szerokość jezdni zostanie 

wyznaczona oznakowaniem wprowadzającym parkowanie równoległe częściowo na jezdni.  

Projektowany układ drogowy przedstawiono na rysunku nr D-2.4 Plan sytuacyjny – wariant 4. 

5.5. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE – WARIANT 4A 

Wariant 4a przedstawia alternatywne rozwiązanie skrzyżowania ulic Grzegórzeckiej, św. Łaza-

rza, Metalowców i alei Daszyńskiego z wariantu 4. W opcji 4a zaproponowano zamknięcie alei Da-

szyńskiego (likwidację wlotu alei Daszyńskiego na skrzyżowanie). Z uwagi na konieczność zacho-

wania możliwości przejazdu karetek pogotowia pozostawiono utwardzenie terenu umożliwiające 

ich przejazd na ul. Metalowców.  

Projektowany układ drogowy przedstawiono na rysunku nr D-2.4a Plan sytuacyjny – wariant 

4a. 
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5.6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE – WARIANT 5 

W wariancie 5 przyjęto następujące założenia: 

- rozwiązania dot. ul. Dietla jak dla wariantu 1; 

- wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Dietla z ul. Grzegórzecką i ul. Blich (tj. w wariancie 4); 

- wyniesienie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Grzegórzeckiej, na wlocie ul. św. Łazarza i na wlo-

cie alei Daszyńskiego, 

- ruch dwukierunkowy na ul. św. Łazarza; 

- skorygowano przebieg jezdni ul. Grzegórzeckiej, dzięki czemu uzyskano zwiększenie strefy 

woonerf po północnej stronie inwestycji; 

- w obrębie strefy woonerf wydzielone zostaną zjazdy dołączone bezpośrednio do ulicy Grze-

górzeckiej; zjazdy zostaną wyróżnione w obrębie placu za pomocą innego rodzaju nawierzchni; 

- pomiędzy zjazdem na posesję nr 12, a zjazdem na posesję nr 10 wydzielona zostanie zatoka 

postojowa do parkowania równoległego. W zatoce przyjęto 2 stanowiska kiss and ride oraz jedno 

stanowisko przeznaczone dla dostaw; 

- zlikwidowano zjazdy na posesję nr 6 i 8. Dzięki uzyskanemu miejscu zwiększono drugą z pro-

jektowanych zatok do 10 stanowisk postojowych. Jedno ze stanowisk przeznaczone zostanie dla 

osób niepełnosprawnych, pozostałe miejsca rozdzielone zostaną pod dostawy, miejsca kiss and 

ride oraz dla taksówek. Na etapie kształtowania rozwiązań zieleni i małej architektury ilość stano-

wisk w zatoce może ulec zmianie.   

Projektowany układ drogowy przedstawiono na rysunku nr D-2.5 Plan sytuacyjny – wariant 5. 

5.7. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE – WARIANT 6 

W wariancie 6 przyjęto założenia zbliżone do wariantu 5. Różnica pomiędzy dwoma propozy-

cjami polega na ukształtowaniu przebiegu jezdni ul. Grzegórzeckiej.  

Projektowany układ drogowy przedstawiono na rysunku nr D-2.6 Plan sytuacyjny – wariant 6. 

5.8. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Spadki podłużne i poprzeczne przebudowywanych elementów zostaną dowiązane do istnieją-

cej wysokości torowiska biegnącego wzdłuż ul. Grzegórzeckiej. Przyjmuje się, że wysokość jezdni 

zostanie dowiązana do wysokości torowiska.  

Na długości peronów zastosowane zostaną krawężniki przystankowe, wyniesione względem 

wysokości szyn o 18 cm.  

Krawężniki wydzielające jezdnię ul. Grzegórzeckiej zostaną obniżone na wysokość h=6 cm.  
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Obrzeża przyjęte w projekcie zostaną wbudowane na wysokość h=0 cm oraz h=+5 cm.  

W poszczególnych wariantach zaproponowano rozwiązania dotyczące wyniesienia poszczegól-

nych przejść dla pieszych bądź tarcz skrzyżowań. Szczegółowe rozwiązania zostaną dostosowane 

do istniejących wysokości i przedstawione w projekcie budowlanym.  

Szczegóły dotyczące przyjętych spadków zostaną przedstawione w projekcie budowlanym.  

5.9. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 

Projektowane szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. D-3.  

W projekcie uwzględniono: 

•  „K1” - krawężnik kamienny 20x30x100 na ławie betonowej z oporem wykonanej z be-

tonu klasy C12/15, krawężnik ułożony zostanie na warstwie podsypki cementowo - pia-

skowej 1:4, 

• „KP” – krawężnik przystankowy (typu kassel kerb) na ławie betonowej z oporem wyko-

nanej z betonu klasy C12/15, krawężnik ułożony zostanie na warstwie podsypki cemen-

towo – piaskowej 1:4;  

•  „O1” - obrzeże betonowe 8x30x100 posadowione na ławie betonowej z oporem wyko-

nanej z betonu klasy C12/15, obrzeże ułożone zostanie na warstwie podsypki cemen-

towo - piaskowej 1:4; 

• „S1” – dwa rzędy z kostki brukowej (betonowej lub kamiennej) posadowione na ławie 

betonowej z betonu klasy C12/15 oraz ułożone na warstwie podsypki cementowo – 

piaskowej 1:4. 

Dodatkowe szczegóły zostaną wprowadzone na etapie projektu budowlanego.  

5.10. KONSTRUKCJE OPOROWE 

W stanie istniejącym na terenie objętym opracowaniem zlokalizowano dwa mury oporowe: 

• mur oddzielający zatokę postojową na wysokości budynków nr 10,12 i 14, 

• mur oddzielający zatokę postojową na wysokości budynków nr 28, 30 i 32. 

Istniejące mury przeznaczone zostaną do likwidacji. Szczegółowe rozwiązania dotyczące pro-

jektowanych konstrukcji oporowych przedstawione zostaną na etapie projektu budowlanego.  

5.11. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Projektowana inwestycja wymagać będzie zmian w infrastrukturze technicznej. Wszelkie ko-

rekty przedstawiane zostaną na etapie projektu budowlanego w odrębnych projektach branżo-

wych.  
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6. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów i nasypów pod projektowany układ. Ma-

sy ziemne oraz gruz powstałe z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 

(Dz. U. 2020, poz. 797 z późn. zm.) należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora 

i zutylizować.  

7. MAŁA ARCHITEKTURA 

W ramach inwestycji przewiduje się zagospodarowanie przestrzeni w sposób tworzący nowo-

czesną przestrzeń przyjazną dla Mieszkańców. W obrębie projektowanego placu wprowadzane 

zostaną liczne meble miejskie, tj. ławki czy stoliki. W projekcie przyjęto także niestandardowe wia-

ty przystankowe w formie zielonych „lejków”. Wiaty te będą zbierać wody opadowe, które na-

stępnie zostaną wykorzystane do nawadniania roślin.  

Szczegółowe informacje dotyczące małej architektury zostaną przedstawione na etapie projek-

tu budowlanego w odrębnym opracowaniu branży architektonicznej.  

8. ZIELEŃ 

Projektowana inwestycja będzie stanowić zielony łącznik pomiędzy ul. Dietla a al. Daszyńskie-

go. Przewiduje się wykonanie nasadzeń drzew po obu stronach placu. Gatunki drzew zostaną do-

brane na zasadzie miejskich biogrup, tj. będą to grupy drzew wzajemnie na siebie oddziałujące. 

Przyjmuje się także wykonanie ogrodów deszczowych, które będą zbierać część wód opadowych 

z nawierzchni utwardzonych.  

Szczegółowe rozwiązania dotyczące zieleni zostaną przedstawione na etapie projektu budow-

lanego w odrębnym opracowaniu branży architektonicznej.    

 

Opracował: 

mgr inż. Bartosz Ptak 
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