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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

1.1 Ogólny opis zamierzenia inwestycyjnego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja 

budowy Trasy Balickiej. 

 Odcinek objęty koncepcją stanowić będzie połączenie Trasy Zwierzynieckiej z autostradą A4 

zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, w gminie Kraków, w 

zachodnich dzielnicach: Bronowice i Zwierzyniec. 

Jeden z wariantów zakłada powiązanie Trasy Balickiej z Autostradą A4 poprzez węzeł zlokalizowany 

na terenie województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, gminie Liszki. 

 W zakres zamówienia wchodzi: 

• przedstawienie wariantów przebiegu Trasy Balickiej;  

• określenie kształtu połączeń Trasy Balickiej z lokalnym układem drogowym oraz autostradą A4; 

• określenie szczegółowego zakresu realizacji oraz uwarunkowań środowiskowych budowy 

infrastruktury transportowej; 

• uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

1.2 Inwestor 

 Inwestorem jest Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa.  

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz powiązane dokumenty umowne; 

• Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego;  

• Planowane inwestycje, 

• Inwentaryzacja w terenie, 

• Mapy zasadnicze, 

• Techniczne warunki branżowe, 

• Uzgodnienia, opinie. 



   

 
Wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja budowy Trasy Balickiej  

 

12 

 

3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie ma na calu umożliwienie wyboru wariantu preferowanego dla dalszych 

etapów prac, w tym dla potrzeb uzyskania DŚU. Zakresem opracowania objęte są następujące 

elementy: 

• wariantowe rozwiązania Trasy Balickiej wraz z opisem przebiegów sytuacyjno – 

wysokościowych, węzłów drogowych / skrzyżowań oraz parkingów P+R,  

• model ruchu oraz prognozy ruchu,  

• możliwości etapowania budowy,  

• wstępny harmonogram realizacji inwestycji,  

• uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne,  

• geotechniczne warunki posadowienia obiektów,  

• wstępna analiza środowiskowa, w tym inwentaryzacja zieleni,  

• charakterystyka istniejącej infrastruktury technicznej,  

• opis sposobu obsługi przyległego terenu. 

4 STAN ISTNIEJĄCY 

4.1 Lokalizacja inwestycji 

 Obszar przeznaczony pod budowę Trasy Balickiej zlokalizowany jest w północno – zachodniej 

części Krakowa w dzielnicach Bronowice i Zwierzyniec. 

 

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji na mapie Krakowa 

 Teren objęty zakresem opracowania stanowi układ pól uprawnych, nieużytków, niewielkich 

obszarów leśnych. Główne skupiska zabudowy mieszkaniowej znajdują się wzdłuż ulicy Wiedeńskiej, 

Na Błonie, Brzegowej, Zakliki z Mydlnik, Podkamyk i ulicy Krzyżówka/Powstania Styczniowego. 

Bezpośrednio wzdłuż projektowanej trasy nie występują obszary gęstej zabudowy miejskiej czy 

przemysłowej. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa ma charakter rozproszony.  
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Rys. 2 Punkty charakterystyczne istniejącego zagospodarowania 

 Obszar objęty zakresem opracowania zlokalizowany najbliżej centrum Krakowa to tereny 

nieuporządkowanej zieleni w południowo wschodniej części VI dzielnicy Bronowice, znajdujące się w 

miejscu istniejącego odgięcia ulicy Armii Krajowej, gdzie zaplanowano zlokalizowanie węzła Trasy 

Balickiej i Trasy Zwierzynieckiej będącej częścią III obwodnicy Krakowa. 

 Kierując się na zachód w stronę portu lotniczego równolegle do ulicy Wiedeńskiej występuje 

zwarta zabudowa szeregowa z terenami zieleni nieuporządkowanej. 

 W pobliżu ulicy Na Błonie występuje zabudowa wolnostojących budynków o przeznaczeniu 

usługowym. Oddalając się od ulicy Na Błonie, w kierunku ulicy Zygmunta Starego znajdują się ogródki 

działkowe z nieuporządkowaną zabudową domków letniskowych, budynków gospodarczych i cieplarni 

z gęsto obsadzoną zielenią wysoką. Pomiędzy ogródkami działkowymi, a ulicą Zakliki z Mydlnik ulica 

Zygmunta Starego przebiega przez nieużytki rolne sąsiadując z linią wysokiego napięcia oraz nieczynną 

oczyszczalnią ścieków. Całość obszaru znajdującego się pomiędzy ulicą Zakliki z Mydlnik, a ulicą Na 

Błonie jest ograniczona terenami rekreacyjnymi parku Młynówka Królewska od północy i terenami 

rekreacyjnymi rzeki Rudawa od południa.  

 Przy skrzyżowaniu ulicy Zakliki z Mydlnik z linią kolejową nr 118 znajduje się przystanek 

osobowy „Kraków Zakliki” z dwoma parkingami typu P&R na 10 pojazdów każdy. Po zachodniej stronie 

ulicy Zakilki z Mydlnik znajduje się działka rolna należąca do Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, z czterema dużymi niezwiązanymi trwale z gruntem cieplarniami. 

 Dalszy obszar przeznaczony pod budowę Trasy Balickiej przebiega wzdłuż linii kolejowej 

nr 118. W sąsiedztwie mostu kolejowego nad rzeką Rudawa, znajduje się stopień wodny zasilający 

koryto rzeki Młynówka Królewska. 
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 Teren pomiędzy rzeką Rudawą, a ulicą Podkamyk po południowej stronie Linii Kolejowej nr 118 

to nieużytki rolne, a po północnej to tereny rolne oraz niewielki obszar leśny. Oba obszary są obszarami 

bytowania dzikich zwierząt, a linia kolejowa nr 118 posiada na tym odcinku dwa przejścia służące 

migracji zwierząt.  

 Przy ulicy Krzyżówka znajduje się stacja kolejowa „Kraków Olszanica” z parkingiem P&R na 

7 pojazdów. Po południowej stronie linii kolejowej 118 znajduje się luźna zabudowa budynków 

jednorodzinnych, a po północnej stronie aż do portu lotniczego rozciągają się tereny rolnicze. Wzdłuż 

autostrady (po jej wschodniej stronie) przebiegać będzie nowoprojektowana drogą wojewódzką nr 774. 

4.2 Charakterystyka istniejącej infrastruktury technicznej 

 W rejonie inwestycji znajduje się sieć dróg publicznych i wewnętrznych, zabudowa 

mieszkaniowa i usługowa oraz tereny rolne i zieleni nieurządzonej, które kolidują z planowaną 

inwestycją. 

 Ulica Armii Krajowej 

 Ulica Armii Krajowej stanowi element III obwodnicy Krakowa. Jest to droga powiatowa, kl. GP 

o przekroju 2x2, z jezdniami o szerokości około 7m, obustronnymi chodnikami i wewnętrznym pasem 

dzielącym. 

 Ulica Armii Krajowej jest poza zakresem niniejszego opracowania, jednocześnie będzie 

stanowić jego początek.  
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Rys. 3 Ul. Armii Krajowej 

 Osiedle Widok  

 Na zachód od ul. Armii Krajowej znajduje się osiedle mieszkalne „Widok Zarzecze” usytuowane 

wzdłuż ul. Wiedeńskiej. Składa się ono z licznych niskich, wielorodzinnych zabudowań mieszkalnych. 

Planowana Trasa Balicka będzie przebiegać po południowej stronie osiedla w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie.  

 

Rys. 4 Osiedle Widok Zarzecze 

 Ulica Na Błonie 

 Ulica Na Błonie łączy ul. Zarzecze z ul. Królowej Jadwigi. Jest to droga gminna, kl. L, 

o szerokości około 5m, bez chodników w rejonie inwestycji. Odcinkowo występuje rów drogowy po 

stronie prawej ulicy. Wzdłuż drogi, po jej lewej stronie znajdują się zabudowania mieszkalne i lokale 

usługowe. Teren po stronie prawej jest niezagospodarowany. Około 45m na wschód znajduje się koniec 

cieku Młynówka Królewska będącego pod ochroną konserwatorską.  

 

Rys. 5 Ul. Na Błonie 
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 Ogródki działkowe przy ul. Zygmunta Starego 

 Ogródki działkowe po południowej stronie ul. Zygmunta Starego zlokalizowane są na zachód 

od ul. Na Błonie. Składa się na nie wiele niewielkich parceli zagospodarowanych przez dzierżawców 

w różny sposób. Ze względu na charakter terenu istniejące obiekty budowlane mają charakter 

tymczasowy. 

 Po północnej stronie ul. Zygmunta Starego na wysokości ogródków działkowych znajduje się 

stacja uzdatniania wody Rudawa.  

 

Rys. 6 Ogródki działkowe 

 Ulica Lindego 

 Odcinek ulicy Lindego objęty zakresem inwestycji zlokalizowany jest po północno – zachodniej 

stronie ogródków działkowych. Jest to droga gminna, klasy Z o szerokości jezdni od około 7 do około 

9m. Obecnie fragment ten odbiega na południe od zasadniczego ciągu ul. Lindego i łączy rejon osiedla 

Lindego Park z ul. Balicką. Jest to droga bez kontynuacji.  
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Rys. 7 Ul. Lindego 

 Ulica Zygmunta Starego   

 Ulica Zygmunta Starego łączy ulicę Filtrową (przecznicę ul. Na Błonie) z ul. Zakliki z Mydlnik 

oraz przecina linie kolejową nr 118. Jest to droga gminna, klasy D o szerokości jezdni około 3,5m. 

W rejonie inwestycji posiada nawierzchnię gruntową. Prowadzi do nielicznych zabudowanych 

nieruchomości oraz wielu niezagospodarowanych działek. Równolegle do niej, po stronie północnej 

przebiega zasadniczy odcinek Młynówki Królewskiej, a po stronie południowej rzeka Rudawa 

i ul. Brzegowa (droga gminna, kl. D), przy której znajduje się kilkadziesiąt domów jednorodzinnych. 

Tereny pomiędzy Młynówką Królewską, a rz. Rudawą to tereny rekreacyjne, nieurządzone.  

 Po południowej stronie ulicy Zygmunta Starego w jej końcowym odcinku, w pobliżu przejazdu 

drogowo – kolejowego znajduje się nieczynna oczyszczalnia ścieków.  

 

Rys. 8 Ul. Zygmunta Starego 

 Ulica Zakliki z Mydlnik 

 Ulica Zakliki z Mydlnik to droga gminna, kl. Z o szerokości od około 5m (po stronie południowej 

LK118) do około 7m (po stronie północnej LK118). Łączy ona ul. Balicką z ul. Podłużną przecinając 

rz. Rudawę oaz linię kolejową nr 118 przejazdem w poziomie szyn. W pobliżu przejazdu kolejowo – 

drogowego, po obu stornach toru, przy przystanku Kraków Zakliki znajdują się parkingi dla samochodów 

osobowych. Po stronie północnej wzdłuż drogi biegną obustronne chodniki o szerokości około 2m.  
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Rys. 9 Ul. Zakliki z Mydlnik 

 Rzeka Rudawa 

 W rejonie inwestycji rzeka Rudawa znajduje się w swoim końcowym przebiegu, blisko ujścia do 

Wisły. Na całym odcinku posiada wały przeciwpowodziowe, a jej bieg jest uregulowany. Stanowi 

odbiornik wód opadowych z licznych kanalizacji deszczowych. Szerokość jej koryta (od stopnia 

wodnego znajdującego się po północnej stronie LK118 zasilającego Młynówkę Królewską) wynosi około 

11,0m, a szerokość między podstawą wałów wynosi około 45m. 
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Rys. 10 Rzeka Rudawa 

 Linia kolejowa nr 118 

 Linia kolejowa nr 118 to linia dwutorowa, zelektryfikowana relacji Kraków Główny – Kraków 

Lotnisko, której główną rolą jest przewóz pasażerów lotniska „Balice”. W zakresie inwestycji wzdłuż 

trasy kolejowej znajdują się dwa przystanki osobowa – Kraków Zakliki oraz Kraków Olszanica oraz trzy 

przejazdy kolejowo – drogowe w poziomi szyn: 

•  przejazd kat. A na skrzyżowaniu z ul. Zakliki;  

• Przejazd kat. C na skrzyżowaniu z ul. Podkamyk;  

• Przejazd kat. C na skrzyżowaniu z ul. Krzyżówka. 

 

Rys. 11 Przebieg LK118 

 Ulica Podkamyk 

 Ulica Podkamyk to bitumiczna droga gminna, kl. D o szerokości od około 3m do około 6m (w 

rejonie przejazdu kolejowo – drogowego). Stanowi dojazd do (w większości niezabudowanych) 

nieruchomości i ma niewielkie lokalne znaczenie.  

Rys. 12 Ulica Podkamyk 
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 Ulica Krzyżówka / Powstania Styczniowego 

 Ulica Krzyżówka, to droga gminna klasy D, a ul. Powstania Styczniowego to droga gminna 

klasy L. Obie ulice przecinają się w rejonie przejazdu kolejowo – drogowego. Po południowej stronie 

torów stanowią dojazd do zabudowań mieszalnych, ul. Powstania Styczniowego łączy się z ul. 

Olszanicką. Po północnej stronie torów ul. Krzyżówka stanowi dojazd do pól uprawnych i kilku 

zabudowań mieszkalnych.  

 

Rys. 13 Ulica Krzyżówka / Powstania Styczniowego 

 Autostrada A4 

 Odcinek autostrady A4 stanowiący tzw. IV obwodnicę Krakowa to droga krajowa, kl. A, będąca 

w zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W rejonie inwestycji jest to droga 

o przekroju 2x2, szerokość jezdni wynosi 7,0m, pasów awaryjnych 2,5m. Pas rozdziału posiada 

szerokość 4,5m (w tym opaski bitumiczne o szerokości 0,5m). Opracowanie obejmuje zakresem węzeł 

„Kraków Balice II” (węzeł „Rogoziany”) oraz dwa odcinki węzłowe: na południe do węzła „Kraków 

Bielany”, oraz na północ do węzła „Kraków Balice I”. Południowy odcinek międzywęzłowy w części 

znajduje się poza granicami miasta Krakowa, w gminie Liszki.  
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Rys. 14 Przebieg autostrady A4 

 Port Lotniczy „Balice” 

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice jest położony w gminie 

Zabierzów bezpośrednio przy węźle „Kraków Balice II” oraz przy granicy miasta Krakowa. Niniejsza 

inwestycja nie koliduje bezpośrednio z zagospodarowaniem terenu lotniska. Pomiędzy portem 

lotniczym, a autostradą A4 znajdują się obiekty usługowe – stacja paliw, parkingi oraz sieć dróg 

dojazdowych i łącznic węzła.  
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Rys. 15 Lokalizacja portu lotniczego w Balicach 

 Infrastruktura rowerowa 

 W rejonie inwestycji brak jest istniejących ścieżek i dróg rowerowych, natomiast w ciągu ul. 

Filtrowej i Zygmunta Starego wyznaczony jest szlak rowerowy – Velo Młynówka oraz fragment 

rowerowej trasy głównej nr 4, a wzdłuż wałów Rudawy przebiega trasa Velo Rudawa – fragment 

rowerowej trasy głównej nr 8. 

 Sieć elektroenergetyczna 

 W rejonie objętym inwestycją znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna należąca do: 

• Tauron Dystrybucja obejmująca: 

• dwutorowe linie napowietrzne WN (110kV) z słupami kratowymi; 

• linie napowietrzne SN (15kV) z przewodami gołymi (AFL-6) na słupach żelbetowych i 

wirowanych; 

• linie kablowe SN (15kV) z kablami aluminiowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego, 

dwutorowa linia w kierunku lotniska Balice ułożona jest w kanalizacji; 

• linie napowietrzne nN (0,4kV) – sieć rozdzielcza z przewodami gołymi i izolowanymi na 

słupach żelbetowych i wirowanych; 

• linie kablowe nN (0,4kV) kablami aluminiowymi w izolacji z tworzyw sztucznych. 

• ZDMK obejmująca: 

• oświetleniowe linie napowietrzne na słupach Tauron Dystrybucja z przewodami 

izolowanymi; 

• oświetleniowe linie napowietrzne na słupach żelbetowych z przewodami izolowanymi; 

• oświetleniowe linie kablowe z słupami stalowymi i kablami w izolacji z tworzyw 

sztucznych; 

• Zastosowano oprawy sodowe i LED. 

• MPWiK obejmująca: 

• Linie kablowe nN obsługujące infrastrukturę wodociągową (studnie wody). 

 Sieć teletechniczna 

 W rejonie objętym inwestycją znajduje się infrastruktura teletechniczna należąca do: 

• Orange Polska obejmująca: 

• kanalizacje kablową z rurami PCV i studniami żelbetowymi. W kanalizacji prowadzone 

są linie miedziane z kablami XzTKMXpw oraz w kanalizacji wtórnej (rurociągi kablowe) 

kable światłowodowe; 

• kable ziemne miedziane XzTKMXpw; 

• napowietrzną sieć rozdzielczą z kablami XzTKMXpwn na słupach żelbetowych STŻ i 

drewnianych na szczudłach; 
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• przyłącza napowietrzne z kablami XzTKMXpwn. 

• 3S obejmująca kabel światłowodowy 24J ułożony w kanalizacji Orange Polska. 

• EXATEL obejmująca: 

• Wzdłuż ul. Armii Krajowej rurociąg kablowy 7xHDPE40 z kablami światłowodowymi 

48J, 96J i 288J; 

• Wzdłuż ul. Olszanickiej 2 włókna w kablu światłowodowym 24J należącym do firmy 3S 

ułożonym w kanalizacji Orange Polska. 

 Sieć wodociągowa 

Tabela 1 Zestawienie zinwentaryzowanej sieci wodociągowej w rejonie inwestycji 
LP Rodzaj sieci Średnica Właściciel/Zarządca Uwagi 

1 Sieć wodociągowa wraz z 
przyłączami 

 WMK S.A. Średnica prawdopodobnie 200 
mm lub 300 mm 

2 Sieć wodociągowa 400 mm WMK S.A. Wodociąg żeliwny 

3 Sieć wodociągowa 110 mm WMK S.A. Wodociąg z PE 

4 Rurociąg tranzytowy wody surowej 1300 mm WMK S.A.  

5 Rurociąg tranzytowy wody surowej 1200 mm WMK S.A.  

6 Sieć wodociągowa 400 mm WMK S.A. Wodociąg żeliwny 

7 Sieć wodociągowa 150 mm WMK S.A. Wodociąg żeliwny 

8 Sieć wodociągowa 300 mm WMK S.A. Wodociąg żeliwny 

 Sieć kanalizacyjna 

Tabela 2 Zestawienie zinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnej w rejonie inwestycji 
LP Rodzaj sieci Średnica Właściciel/Zarządca Uwagi 

1 Kanalizacja deszczowa 800 mm KEGW  

2 Kanalizacja sanitarna wraz z 
sięgaczami i przyłączami 

400 mm WMK S.A. Kanalizacja kamionkowa 

3 Kanalizacja deszczowa 1350/900 
mm 

KEGW Kanał jajowy 

4 Kanalizacja sanitarna 250 mm WMK S.A. Kanalizacja kamionkowa 

5 Kanalizacja deszczowa 1000 mm WMK S.A. Brak potwierdzenia właściciela 

6 Kanalizacja sanitarna 300 mm WMK S.A. Kanalizacja betonowa 

7 Kanalizacja deszczowa 400 mm KEGW Gazociąg z PE 

8 Kanalizacja sanitarna 300 mm WMK S.A. Kanalizacja kamionkowa 

9 Kanalizacja deszczowa 900/600 mm KEGW Kanał jajowy 

10 Kanalizacja sanitarna 350 mm  Brak potwierdzenia właściciela 
najprawdopodobniej Uniwersytet 

Rolniczy 

11 Kanalizacja deszczowa 800 mm  Brak potwierdzenia właściciela 
najprawdopodobniej Uniwersytet 

Rolniczy 

12 Kanalizacja deszczowa 600 mm KEGW Miejski kanał w zarządzie 
KEGW 

13 Kanalizacja sanitarna 300 mm WMK S.A. Kanalizacja kamionkowa 

14 Kanalizacja sanitarna 1050/700 
mm 

WMK S.A. Kanał betonowy jajowy 

15 Kanalizacja deszczowa 2x1000 mm KEGW  

16 Kanalizacja deszczowa 400 mm  Brak informacji na temat 
właściciela 

17 Kanalizacja deszczowa 800 mm  Brak informacji na temat 
właściciela 

18 Kanalizacja sanitarna tłoczna 2x 280 mm WMK S.A. Kanalizacja tłoczna PE 

19 Kanalizacja deszczowa tłoczna 2x1000 mm MPL Kanalizacja odwadniająca 
lotnisko z rur GRP 

20 Kanalizacja deszczowa 500 mm  Kanalizacja odwadniająca 
autostradę A4 

21 Kanalizacja   Brak informacji na temat 
właściciela średnicy i rodzaju. 
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 Sieć gazowa 

Tabela 3 Zestawienie zinwentaryzowanej sieci gazowej w rejonie inwestycji 
LP Rodzaj sieci Średnica Właściciel/Zarządca Uwagi 

1 Gazociąg średniego ciśnienia 150 mm PSG Gazociąg stalowy 

2 Gazociąg średniego ciśnienia 25 i50 mm PSG Gazociąg wraz z przyłączami 

3 Gazociąg średniego ciśnienia 150 mm PSG Gazociąg stalowy 

4 Gazociąg średniego ciśnienia 250 mm PSG Gazociąg stalowy 

5 Gazociąg średniego ciśnienia 100 mm PSG Gazociąg stalowy 

6 Gazociąg średniego ciśnienia 50 mm PSG Gazociąg stalowy 

7 Gazociąg średniego ciśnienia 50 mm PSG Gazociąg z PE 

8 Gazociąg wysokiego ciśnienia 250 mm PSG Gazociąg stalowy 

5 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

5.1 MPZP Wiedeńska  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wiedeńska” został zatwierdzony Uchwałą 

Nr XLIX/1348/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 8103 z dnia 

10 grudnia 2020r.). Obejmuje on fragment planowanej inwestycji od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej 

do skrzyżowania z ul. Na Błonie.  

 Ustalenia Planu 

 MPZP przewiduje korytarz dla Trasy Balickiej o symbolu KDGP.2. Po jego północnej stronie 

znajdują się tereny ZPi – tereny zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń izolacyjną 

w sąsiedztwie terenów komunikacji oraz na niewielkim fragmencie: tereny WS – tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych, obejmujące ciek wodny wraz z jego obudową biologiczną oraz tereny 

U – tereny zabudowy usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami 

usługowymi. Po stronie południowej obszar KDGP.2 sąsiaduje z terenami MN - tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi, oraz MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, 

o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną lub pod zabudowę budynkami 

usługowymi. 
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Rys. 16 MPZP „Wiedeńska” 

 Wpływ planu na inwestycję 

 Planuje się wykorzystać korytarz przewidziany w planie pod drogę główną Trasy Balickiej oraz 

wykorzystać tereny przewidziane pod zieleń izolacyjną zgodnie z przeznaczeniem. Zasadnicza część 

trasy nie będzie kolidować z innymi obszarami. Nie wyklucza się jednak potrzeby zajęcia sąsiednich 

terenów w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do nieruchomości lub budowy infrastruktury 

technicznej. 

5.2 MPZP dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa – etap A 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych 

miasta Krakowa – etap A został zatwierdzony Uchwałą Nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 

września 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6561 z dnia 03 października 2018r.). Dwa obszary określone 

w planie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej trasy.  

 Ustalenia Planu 

 MPZP nie obejmuje bezpośrednio Trasy Balickiej, lecz z nią sąsiaduje w rejonie: 

• obszaru nr 45 pomiędzy ul. Armii Krajowej, a ul. Na Błonie po południowej stronie planowanej 

trasy terenami ZI – tereny zieleni izolacyjnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń 

izolacyjną, oraz terenami KDX – tereny ciągów pieszo – rowerowych, o podstawowym 

przeznaczeniu pod publicznie dostępne ciągi piesze z dopuszczeniem ruchu rowerowego;  

 

Rys. 17 MPZP dla obszaru nr 45 

• obszaru nr 12 w rejonie rz. Rudawy po północnej stronie torów kolejowych, który znajduje się 

poza zasadniczym przebiegiem Trasy Balickiej, jednak nie wyklucza się kolizji obszaru WS - 
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tereny wód powierzchniowych śródlądowych, o podstawowym przeznaczeniu pod cieki wodne, 

rowy, kanały, zbiorniki wodne wraz z obudową biologiczną, w związku z konieczności 

wykonania zrzutu wody deszczowej do rz. Rudawy.  

 

Rys. 18 MPZP dla obszaru nr 12 

 Wpływ planu na inwestycję 

 Planuje się wykorzystać tereny przewidziane pod zieleń izolacyjną zgodnie z przeznaczeniem. 

Zasadnicza część trasy nie będzie kolidować z tymi obszarami. Nie wyklucza się jednak potrzeby 

zajęcia sąsiednich terenów w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do nieruchomości lub 

budowy infrastruktury technicznej. 

5.3 MPZP Dolina Rudawy 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Rudawy” został zatwierdzony 

Uchwałą Nr CVII/2738/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5309 

z dnia 24 lipca 2018r.). Obejmuje on fragment planowanej inwestycji od skrzyżowania z ul. Na Błonie 

do przekroczenia rzeki Rudawy.  

 Ustalenia Planu 

 MPZP przewiduje korytarz dla Trasy Balickiej o symbolu KDG.1 oraz korytarze dla dróg 

poprzecznych: 

• KDL.1 oraz KDL.2 dla ul. Na Błonie, 

• KDZ.3 oraz KDZ.4 dla planowanego przebiegu dla ul. Lindego, 

• KDZ.1 oraz KDZ.2 dla planowanego przebiegu ul. Zakliki z Mydlnik, 

• KDD.1 dla obecnego przebiegu ul. Zakliki z Mydlnik. 



   

 
Wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja budowy Trasy Balickiej  

 

27 

 

 W przeważającej części planu, zarówno po północnej, jak i południowej stronie korytarza 

przeznaczonego dla Trasy Balickiej przewidziano tereny ZPi – tereny zieleni urządzonej 

o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń izolacyjną. W rejonie ogródków działkowych zaplanowano 

treny ZD – tereny ogrodów działkowych, o podstawowym przeznaczeniu pod rodzinne ogrody 

działkowe. Ponadto korytarz dla drogi głównej sąsiaduje z terenami dla pozostałych dróg oraz 

obszarami: 

• KDX – tereny ciągów pieszo – rowerowych, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie 

dostępne ciągi piesze (w okolicy Młynówki Królewskiej); 

• ZP -  Tereny zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park 

miejski - „Park Rzeczny Rudawy” (w rejonie przekroczenia rz. Rudawa); 

• WS - Tereny wód powierzchniowych śródlądowych, obejmujące rzekę Rudawę i fragment 

Potoku Olszanickiego wraz z obudową biologiczną. 

 Korytarz przewidziany dla: 

• ul. Na Błonie sąsiaduje z terenami US – tereny sportu i rekreacji, o podstawowym 

przeznaczeniu pod zabudowę obiektami sportu i rekreacji oraz terenami ZPs – tereny zieleni 

urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną publicznie dostępną, a także 

obszarem KDX po północnej stronie inwestycji; 

• planowanej ul. Lindego sąsiaduje z obszarami R – tereny rolnicze, o podstawowym 

przeznaczeniu pod grunty rolne i różnorodne formy zieleni nieurządzonej, w tym: łąki, 

pastwiska, zadrzewienia, zakrzewienia śródpolne; 

• istniejącej oraz planowanej ul. Zakliki z Mydlnik sąsiaduje z obszarami KK – tereny kolei, 

o podstawowym przeznaczeniu pod tereny komunikacji i infrastruktury kolejowej, R, ZP, WS 

oraz KU – tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych, o podstawowym przeznaczeniu pod 

parking dla samochodów osobowych wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą 

parkowania i utrzymaniem terenu. 
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Rys. 19 MPZP „Dolina Rudawy” 

 Wpływ planu na inwestycję 

 Zasadniczo planuje się wykorzystać korytarz KD.G pod budowę trasy głównej w jednym 

z zakładanych wariantów. Niemniej jednak w rejonie ogródków działkowych przewiduje się przybliżenie 

trasy do stacji uzdatniania wody zajmując częściowo tereny ZPi, co pozwoli ograniczyć konieczny 

zakres likwidacji ogródków. Ponadto alternatywny wariant przebiegu trasy, umożliwiający lokalizację 

parkingu P&R pomiędzy trasą główną, a linią kolejową prowadzony będzie poza korytarzem 

przewidzianym w MPZP po terenach R.  

 Zachowanie korytarza dla ul. Na Błonie możliwe jest wyłącznie w wariancie, w którym ulica na 

nie krzyżuje się w żaden sposób z Trasą Balicką (przebieg T.B. w tunelu). W pozostałych przypadkach 

w związku z koniecznością zaprojektowania skrzyżowania o właściwym kącie lub w związku z potrzebą 

wykonania nasypu na dojeździe do obiektu ul. Na Błonie wymaga znacznej zmiany przebiegu zajmując 

częściowo tereny ZPs.3 oraz w zasadzie całkowicie teren US.2. 

 W chwili obecnej ul. Lindego nie przebiega w zakresie omawianego planu. Wykorzystanie 

przewidzianego korytarza zostanie utrzymane w wariancie, w którym nie przewiduje się skrzyżowania 

Trasy Balickiej z ul. Na Błonie. W sytuacji, kiedy należy przewidzieć skrzyżowanie Trasy Balickiej z ul. 

Na Błonie oraz z ul. Lindego skrzyżowanie z ul. Lindego wymaga przesunięcia na zachód w celu 

osiągnięcia wymaganej przepisami odległości między skrzyżowaniami, zajmując tym samym częściowo 

tereny ZPi.8, ZPi.7 oraz R.8. W chwili obecnej te obszary nie są zagospodarowane, a ich zmniejszenie 

pod planowaną ulicę Lindego będzie niewielkie.  

 Planuje się wykorzystać korytarz przewidziany dla planowanej ul. Zakliki, z tym, ze w związku 

z wyniesieniem drogi nad linię kolejową oraz nad Trasę Balicką będzie on zbyt wąski dla projektowanych 

nasypów. Ponadto brak w MPZP korytarza łączącego Trasę Balicką z ul. Zakliki przebiegają w drugim 

poziomie oraz terenów przewidzianych pod niezbędny parking P&R oraz pętle autobusową. W związku 

z tym planuje się zajęcie terenu R.3 w zakresie zależnym od wariantu przebiegu trasy głównej oraz 

lokalizacji parkingu i pętli autobusowej. Wykorzystanie korytarza istniejącej ul. Zakliki przewiduje się 

w niewielkim stopniu.  

 Tereny pod zieleń planuje się wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

5.4 MPZP Młynówka Królewska – Filtrowa 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Młynówka Królewska - Filtrowa” został 

zatwierdzony Uchwałą Nr LVIII/775/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012r. (Dz. Urz. 

Woj. Małop. poz. 5248 z dnia 24 października 2012r.). Obejmuje on fragment planowanej inwestycji 

w rejonie ul. Lindego oraz stacji uzdatniania wody. 

 Ustalenia Planu 

 MPZP nie koliduje bezpośrednio z jezdnią główną Trasy Balickiej, lecz z nią sąsiaduje. 

W zakresie inwestycji przewidziano korytarz KDd.2 dla ul. Zygmunta Starego oraz KDl.1 dla ul. Lindego.  
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Rys. 20 MPZP „Młynówka Królewska – Filtrowa” 

 Wpływ planu na inwestycję 

 Ze względu na konieczność przesunięcia skrzyżowania Trasy Balickiej z ul. Lindego na zachód 

w wariantach, w których Trasa Balicka krzyżuje się również z ul. Na Błonie, w tych wariantach część ul. 

Lindego przebiega poza wyznaczonym korytarzem. 

 Nie planuje się utrzymania korytarza oraz uciąglenia przebiegu ul. Zygmunta Starego w rejonie 

stacji uzdatniania wody.  

5.5 MPZP Młynówka Królewska – Zygmunta Starego 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Młynówka Królewska – Zygmunta Starego” 

został zatwierdzony Uchwałą Nr LVIII/776/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2012r. (Dz. 

Urz. Woj. Małop. poz. 5212 z dnia 24 października 2012r.). Obejmuje on fragment planowanej inwestycji 

od skrzyżowania z ul. Lindego do rzeki Rudawy po północnej stronie inwestycji.  

 Ustalenia Planu 

 MPZP nie koliduje bezpośrednio z jezdnią główną Trasy Balickiej, lecz pośrednio z nią 

sąsiaduje.  

 Ze względu na konieczność przesunięcia skrzyżowania Trasy Balickiej z ul. Lindego na zachód 

w wariantach, w których Trasa Balicka krzyżuje się również z ul. Na Błonie, część ul. Lindego koliduje z 

terenami ZPo przeznaczonymi pod zieleń urządzoną – ogrody i zieleń towarzyszącą obiektom 

budowlanym oraz terenami WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych – ciek wodny Młynówka 

Królewska (na przekroczeniu Młynówki Królewskiej). 

 Dla planowanej trasa ul. Zakliki z Mydlnik przewidziano korytarz KDl.1 – teren drogi publicznej 

klasy lokalnej. Ponadto ul. Zakliki w bardzo niewielkim stopniu może kolidować z terenami ZPs 
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przeznaczonymi pod zieleń urządzoną oraz R (tereny rolnicze), a dodatkowo przecina obszar kolejowy 

KKD. 

 

Rys. 21 MPZP „Młynówka Królewska – Zygmunta Starego” 

 Wpływ planu na inwestycję 

 Planuje się wykorzystać korytarz przewidziany dla ul. Zakliki. Poza tym, ze względu na 

niewielkie kolizje z planowaną inwestycją omawiany MPZP nie wpływa znacząco na rozwiązania 

projektowe. 

5.6 MPZP Rejon ul. Podłużnej 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Podłużnej” został zatwierdzony 

Uchwałą Nr VII/120/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1587 

z dnia 26 lutego 2019r.). Obejmuje on niewielki fragment planowanej inwestycji na połączeniu ul. Zakliki 

z ul. Podłużną.  

 Ustalenia Planu 

 MPZP przewiduje korytarz dla ul. Podłużnej o symbolu KDZ.1, który z kolei sąsiaduje z terenami 

MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, o podstawowym przeznaczeniu 

pod zabudowę jednorodzinną lub pod zabudowę budynkami. Poza tym ustalenia planu nie obejmują 

rejonu inwestycji. 
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Rys. 22 MPZP „Rejon ul. Podłużnej” 

 Wpływ planu na inwestycję 

 Planuje się wykorzystać korytarz przewidziany dla ul. Podłużnej. Ze względu na konieczność 

odtworzenia połączeń drogowych przewiduje się budowę skrzyżowania w miejscu dopuszczonym przez 

wymagania przepisów techniczno – budowlanych. Lokalizacja skrzyżowania będzie w niewielkim 

stopniu kolidować z terenami MN/U. 

5.7 Sporządzane MPZP 

 Rejon inwestycji znajduje się w obszarze następujących sporządzanych Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Terenu: 

• Zakamycze – uchwała Nr XVI/338/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019r. 

 

Rys. 23 Zakres opracowywanego MPZP „Zakamycze” 

• Balice I – uchwała Nr CXIX/1878/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014r. 
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Rys. 24 Zakres opracowywanego MPZP „Balice I” 

• Balice II – uchwała Nr CXIX/1879/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014r. 

 

Rys. 25 Zakres opracowywanego MPZP „Balice II” 

• Podkamyk – uchwała Nr XIV/269/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019r. 
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Rys. 26 Zakres opracowywanego MPZP „Podkamyk” 

• Lindego – uchwała Nr XV/305/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019r.  

 

Rys. 27 Zakres opracowywanego MPZP „Lindego” 

• Lea – uchwała Nr XLIV/1164/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020r. 
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Rys. 28 Zakres opracowywanego MPZP „Lea” 

6 PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1 Trasa Zwierzyniecka 

 Opis planowanych rozwiązań 

 Trasa Zwierzyniecka to inwestycja stanowiąca element III obwodnicy Krakowa przebiegająca 

na linii północ – południe. Początek Trasy Balickiej znajdować się będzie na skrzyżowaniu Trasy 

Zwierzynieckiej z ul. Armii Krajowej (węzeł Armii Krajowej). Wg rozwiązań projektowych wykonywanych 

przez Projektanta Trasy Zwierzynieckiej, połączenie tych ulic zostało zaprojektowane w formie wyspy 

centralnej w poziomie terenu. Zasadnicza część Trasy Zwierzynieckiej będzie realizowana pod tym 

skrzyżowaniem.   

 

Rys. 29 Styk opracowania z Trasą Zwierzyniecką 

 Wpływ rozwiązań na inwestycję 

 Połączenie Trasy Balickiej i Trasy Zwierzynieckiej jest rozwiązaniem wzajemnie 

skoordynowanym i nie generuje kolizji. 

6.2 Droga wojewódzka nr 774 

 Opis planowanych rozwiązań 

 Planowana droga wojewódzka 774 ma za zadanie przeniesienie ruchu z obecnie mocno 

obciążonego rejonu lotniska na wschodnią stronę autostrady poprzez ul. Olszanicką, a następnie 

nowym przebiegiem na północ do ul. Krakowskiej. W zależności od przyjętego wariantu budowy Trasy 
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Balickiej, część drogi wojewódzkiej może stanowić jej fragment, stąd na tym odcinku planuje się 

możliwość (w zależności od potrzeb) budowy drogi dwujezdniowej.  

 W zakresie opracowania budowy DW774 jest wykonanie tymczasowego połączenia z węzłem 

Kraków Balice II poprzez przebudowę łącznicy autostradowej.  

 Ponadto droga ta przecina linię kolejową nr 118 i będzie przebiegać nad tą linią.  

 

Rys. 30 Droga wojewódzka nr 774 

 Wpływ rozwiązań na inwestycję 

 Projektowana Trasa Balicka w każdym z wariantów koliduje z drogą wojewódzką, a 

w wariantach z lokalizacją węzła na południe od istniejącego węzła „Kraków Balice II” część drogi 

wojewódzkiej będzie stanowić odcinek Trasy Balickiej. W związku z tym niezbędna będzie modyfikacja 

części przyjętych rozwiązań w zakresie połączeń z istniejącym układem drogowym. Nie planuje się 

natomiast ingerencji w ciąg główny drogi wojewódzkiej.  

6.3 Autostrada A4 

 Opis planowanych rozwiązań 

 Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad w dłuższej perspektywie czasu planuje się rozbudowę autostrady A4 do 4 pasów ruchu 

w każdą stronę (obecnie po 2 pasy ruchu). Ze względu na niedookreśloną perspektywę czasową 

Zarządca Drogi nie wskazał żadnych innych parametrów ewentualnej rozbudowywanej autostrady A4. 

 Wpływ rozwiązań na inwestycję 

 W związku z zaplanowanym połączeniem Trasy Balickiej z autostradą A4 konieczne będzie 

takie sytuowanie łącznic, które będą generowały minimalną ilość robót traconych przy planowanej 

rozbudowie autostrady.  

6.4 Inne inwestycje 

 W związku z tym, że przebieg Trasy Balickiej znajduje się w komunikacyjnym korytarzu 

ochronnym uwzględnianym na etapie wydawania decyzji administracyjnych planowany przebieg drogi 
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koliduje z niewieloma zagospodarowanymi terenami oraz zasadniczo nie koliduje z planowanymi 

inwestycjami o dużym znaczeniu.  

 Kolizje z budynkami 

 Ze względu na zwartą zabudowę wschodniej strony ul. Na Błonie przecięcie jej Trasą Balicką 

będzie wiązało się z koniecznością wyburzenia jednego budynku mieszkalnego oraz kilku obiektów 

gospodarczych – garaży.  

 

Rys. 31 Budynek mieszkalny planowany do wyburzenia 

 

Rys. 32 Obiekty gospodarcze planowane do wyburzenia – garaże 

 Kolizje z planowanymi i realizowanymi inwestycjami 

 Planowane obiekty budowlane w rejonie inwestycji, które w ostatnich latach uzyskały decyzje 

administracyjne w zakresie ULICP, WZ, PnB to obiekty liniowe dotyczące budowy sieci infrastruktury 
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technicznej, a więc obiekty, których przebudowa jest elementem typowym dla budowy dróg i nie stanowi 

znacznego kosztu realizacyjnego.  

7 WSTĘPNA ANALIZA ŚRODOWISKOWA 

7.1 Warunki hydrogeologiczne. 

Teren inwestycyjny w: wariancie A, wariancie B, wariancie C, wariancie D, wariancie E, wariancie 

′ (Zakliki), wariancie ′ (ul. Podkamyk), wariancie ′′ (Zakliki), wariancie ′′ (ul. Podkamyk), wariancie I.1, 

wariancie I.2, wariancie II.1 został zlokalizowany na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym 

Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód podziemnych nr 131 (GW2000131).  

Teren inwestycyjny w: wariancie II.2 oraz wariancie III.1 został zlokalizowany na obszarze 

dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód podziemnych 

nr 131 (GW2000131) oraz nr 147 (GW2000147).  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm.) zarówno stan 

ilościowy, jak i chemiczny JCWPd nr 131 został określony, jako dobry. Zgodnie z ww. rozporządzeniem 

celem środowiskowym dla JCWPd nr 131 jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego 

tych części wód. Osiągnięcie tego celu dla JCWPd nr 131 jest niezagrożone. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm.) zarówno stan 

ilościowy, jak i chemiczny JCWPd nr 147 został określony, jako dobry. Zgodnie z ww. rozporządzeniem 

celem środowiskowym dla JCWPd nr 147 jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego 

tych części wód. Osiągnięcie tego celu dla JCWPd nr 147 jest zagrożone.  

Zgodnie z art. 59 ustawy dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624) celem 

środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:  

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  

3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Ponadto Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące 

główne cele środowiskowe: 

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW), 

•  zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych. 

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego, utrzymującego się, rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.  
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 Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla zrealizowania wszystkich ww. celów 

środowiskowych. 

Teren inwestycyjny w: wariancie A, wariancie B, wariancie C, wariancie D, wariancie E, 

wariancie ′ (Zakliki), wariancie ′′ (Zakliki), wariancie I.1, wariancie I.2, wariancie II.1, wariancie II.2 jest 

w całości położony na obszarze GZWP o nr 450.  

Teren inwestycyjny w: wariancie ′ (ul. Podkamyk), wariancie ′′ (ul. Podkamyk), wariancie III.1 

jest w przeważającej części położony na obszarze GZWP o nr 450. 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych o nr 450 Dolina rzeki Wisła (Kraków) jest udokumentowanym 

zbiornikiem o powierzchni 69,16 km2, o porowym typie ośrodka, o maksymalnej głębokości wynoszącej 

26 m. 

7.2 Warunki hydrologiczne 

Teren inwestycji w: wariancie A, wariancie B, wariancie C, wariancie D, wariancie E, wariancie ′ 

(Zakliki), wariancie ′ (ul. Podkamyk), wariancie ′′ (Zakliki), wariancie ′′ (ul. Podkamyk), wariancie I.1, 

wariancie I.2, wariancie II.1 położony jest na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: 

Rudawa od Racławki do ujścia (Europejski kod JCWP PLRW20009213699). 

Teren inwestycyjny w: wariancie II.2 oraz wariancie III.1 położony jest na obszarze jednolitych 

części wód powierzchniowych: Rudawa od Racławki do ujścia (Europejski kod JCWP 

PLRW20009213699) oraz Sanka (Europejski kod JCWP PLRW20007213589)  

 Rudawa od Racławki do ujścia (Europejski kod JCWP PLRW20009213699) typ mała rzeka 

wyżynna węglanowa, jest monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód w złym stanie, dla której celem 

środowiskowym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm.) jest 

osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z ww. 

Rozporządzeniem osiągnięcie ww. celu jest zagrożone. 

Sanka (Europejski kod JCWP PLRW20007213589) typ potok wyżynny węglanowy z substratem 

gruboziarnistym, jest monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód w złym stanie, dla której celem 

środowiskowym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm.) jest 

osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z ww. 

Rozporządzeniem osiągnięcie ww. celu jest zagrożone. 

Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 

z późń. zm.) jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, 

tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód 

powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu 

chemicznego. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na realizację celów 

środowiskowych dla JCWP Mleczna bez Pacynki oraz JCWP Sanka. 
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Inwestycja nie spowoduje nie osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych wyznaczonych w planie gospodarowania wodami oraz określonych w ustawie z dnia 

20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 

7.3 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia. 

Planowana inwestycja będzie przecinała w swoim przebiegu tereny objęte ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj.: Dz.U. 2021 poz. 1098 z późń. zm), które 

zostały wymienione w tabeli poniżej. Podzielono je na grupy uwzględniając formę ochrony przyrody. 

Tabela 4 Najbliższe obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody (źródło: 
geoserwis.gdos.gov.pl/mapy) 

Nazwa Wariant 

REZERWATY 

Brak obszarów 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Bielańsko - Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina 

Wariant A 

Wariant B 

Wariant C 

Wariant D 

Wariant E 

Wariant ′ (Zakliki) 

Wariant ′ (ul. Podkamyk) 

Wariant ′′ (Zakliki) 

Wariant I.1 

Wariant I.2 

Wariant II.1 

Wariant II.2 

Wariant III.1 

Tenczyński Park Krajobrazowy 
Wariant ′ (ul. Podkamyk) 

Wariant ′′ (ul. Podkamyk) 

Bielańsko – Tyniecki Park Krajobrazowy Wariant III.1 

PARKI NARODOWE 

Brak obszarów 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Brak obszarów 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Brak obszarów 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Brak obszarów 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Brak obszarów 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Brak obszarów 

UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Brak obszarów 

POMNIK PRZYRODY 

Brak obszarów 
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Rysunek 33. Położenie terenu inwestycji w wariantach A, B, C, D, E, ′ względem Parków krajobrazowych  (źródło: 

geoserwis.gdos.gov.pl). 

   

Rysunek 34. Położenie terenu inwestycji w wariantach A, B, C, D, E, ′′ względem Parków krajobrazowych  (źródło: 

geoserwis.gdos.gov.pl). 
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Rysunek 35. Położenie terenu inwestycji w wariancie I.1 względem Parków krajobrazowych  (źródło: 

geoserwis.gdos.gov.pl). 

       

Rysunek 36. Położenie terenu inwestycji w wariancie I.2 względem Parków krajobrazowych (źródło: 

geoserwis.gdos.gov.pl). 
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Rysunek 37. Położenie terenu inwestycji w wariancie II.1 względem Parków krajobrazowych (źródło: 

geoserwis.gdos.gov.pl). 

 

  

Rysunek 38. Położenie terenu inwestycji w wariancie II.2 względem Parków krajobrazowych (źródło: 

geoserwis.gdos.gov.pl). 
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Rysunek 39. Położenie terenu inwestycji w wariancie III.1 względem Parków krajobrazowych (źródło: 

geoserwis.gdos.gov.pl). 

 

 Zgodnie z portalem mapowym http://mapa.korytarze.pl/ teren inwestycji (we wszystkich 

wariantach realizacji) położony jest poza obszarami korytarzy ekologicznych. 
 

 

Tabela 5 Zbiorcze tabelaryczne zestawienie wyników analizy wielokryterialnej 

Kryterium Waga W1 [ilość] W2 [ilość] 
Punktacja 
- WI [pkt] 

Punktacja 
- WII [pkt] 

Długość nowoprojektowanych dróg [m] 1 0 1 304 32.0 0.0 

Długość przebudowywanych dróg [m] 1 283 359 32.0 25.3 

Powierzchnia dróg [m2] 2 39 296 41 612 32.0 30.2 

Wstępnie zakładane koszt inwestycji netto [zł] 1 10 207 742 53 712 104 32.0 6.1 

Suma 32  Suma 383.6 279.6 

8 OPIS WARIANTOWYCH ROZWIĄZAŃ TRASY BALICKIEJ 

8.1 Podział na odcinki 

 Trasę Balicką podzielono na trzy zasadnicze odcinki i odpowiadające im warianty: 
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• odcinek od ul. Armii Krajowej (skrzyżowanie z Trasą Zwierzyniecką w km 0+000) o długości 

około 2200m podzielony na następujące warianty: 

• A – przebieg Trasy Balickiej „po terenie” ze skrzyżowaniem z ul. Na Błonie oraz z ul. 

Lindego; 

• B – przebieg Trasy Balickiej „po terenie” bez skrzyżowania z ul. Na Błonie (ul. Na Błonie 

będzie prowadzona nad Trasą Balicką) oraz ze skrzyżowaniem z ul. Lindego; 

• C – przebieg Trasy Balickiej w półtunelu z przekryciem ekranami akustycznymi ze 

skrzyżowaniem z ul. Na Błonie oraz z ul. Lindego; 

• D – przebieg Trasy Balickiej w półtunelu z przekryciem ekranami akustycznymi bez 

skrzyżowania z ul. Na Błonie (ul. Na Błonie będzie prowadzona nad Trasą Balicką) oraz 

ze skrzyżowaniem z ul. Lindego; 

• E – przebieg Trasy Balickiej w tunelu na odcinku od Trasy Zwierzynieckiej do ul. 

Lindego bez skrzyżowania z ul. Na Błonie i ze skrzyżowaniem z ul. Lindego. 

• odcinek od km około 2+200 do parkingu P&R „Olszanica” podzielony na następujące warianty: 

• ‘ – przebieg Trasy Balickiej po północnej stronie torów z przekroczeniem LK118 przy 

rz. Rudawa;  

• ‘’ – przebieg Trasy Balickiej po południowej stronie torów z niezależnym 

przekroczeniem rz. Rudawy i LK118 w rejonie ul. Podkamyk. 

• odcinek od parkingu P&R „Olszanica” do połączenia z autostradą A4 podzielony na następujące 

warianty: 

• I – lokalizacja węzła w miejscu istniejącego węzła „Kraków Balice II” w podwariantach: 

▪ 1 – węzeł typu „koniczyna”; 

▪ 2 – węzeł typu „trąbka”; 

• II – lokalizacja węzła pomiędzy istniejącym węzłem „Kraków Balice II”, a ul. Olszanicką 

w podwariantach: 

▪ 1 – węzeł typu „trąbka”; 

▪ 2 – węzeł typu „nożyczki”; 

• III – lokalizacja węzła typu „trąbka” na południe od ul. Olszanickiej. 

8.2 Parametry techniczne 

 Trasa Balicka 

• Klasa:   GP 

• Vp:   60km/h 

• Vm:   80km/h 

• Przekrój:  2x2 
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• Szerokość jezdni: 7m 

• Szerokość pasa ruchu: 3,5m 

 Ul. Na Błonie 

• Klasa:   L 

• Vp:   30km/h 

• Przekrój:  1x2 

• Szerokość jezdni: 5,5m 

• Szerokość pasa ruchu: 2,75m 

 Ul. Lindego 

• Klasa:   Z 

• Vp:   40km/h 

• Przekrój:  1x2 

• Szerokość jezdni: 6,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 3,0m 

 Ul. Zygmunta Starego 

• Klasa:   D 

• Vp:   30km/h 

• Przekrój:  1x2 

• Szerokość jezdni: 5,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 2,5m 

 Ul. Zakliki z Mydlnik 

• Klasa:   L 

• Vp:   30km/h 

• Przekrój:  1x2 

• Szerokość jezdni: 6,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 3,0m 

 Ul. Podłużna 

• Klasa:   Z 

• Vp:   40km/h 

• Przekrój:  1x2 

• Szerokość jezdni: 6,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 3,0m 
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 Ul. Podkamyk 

• Klasa:   L 

• Vp:   30km/h 

• Przekrój:  1x2 

• Szerokość jezdni: 6,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 3,0m 

 Ul. Krzyżówka 

• Klasa:   D 

• Vp:   30km/h 

• Przekrój:  1x2 

• Szerokość jezdni: 3,5m – 5m w rejonie mijanek 

• Szerokość pasa ruchu: 3,5m – 2,5 w rejonie mijanek 

 Dodatkowe jezdnie 

• Klasa:   D 

• Vp:   30km/h 

• Przekrój:  1x2 

• Szerokość jezdni: 3,5m – 5m w rejonie mijanek 

• Szerokość pasa ruchu: 3,5m – 2,5 w rejonie mijanek 

 Droga łącznikowa (połączenie Trasy Balickiej z DW 774) 

• Klasa:   Z 

• Vp:   40km/h 

• Przekrój:  2x2 

• Szerokość jezdni: 7,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 3,5m 

 Łącznik Balice 

• Klasa:   G 

• Vp:   50km/h 

• Vm   70km/h 

• Przekrój:  1x2 

• Szerokość jezdni: 7,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 3,5m 
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 Jezdnie zbierająco – rozprowadzające 

• Vp:   60km/h 

• Przekrój:  1x1 

• Szerokość:  6,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 4,5m 

 Łącznica P1 

• Vp:   40km/h 

• Przekrój:  1x1 

• Szerokość:  6,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 4,5m 

 Łącznica P4 

• Vp:   40km/h 

• Przekrój:  2x2 

• Szerokość:  8,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 3,5m 

 Istniejąca DW 774 

• Klasa:   G 

• Vp:   50km/h 

• Vm   70km/h 

• Przekrój:  1x2 

• Szerokość jezdni: 7,0m 

• Szerokość pasa ruchu: 3,5m 

 Pozostałe elementy 

• Szerokość zatok autobusowych: 3,5m 

• Szerokość chodników:   2,0m 

• Szerokość dróg rowerowych  2,0m + 0,5m opaska 

8.3 Rozwiązania projektowe 

 Przebieg trasy 

 Zasadniczo Trasa Balicka przebiega na linii wschód – zachód na odcinku od ul. Armii Krajowej 

do przecięcia z drogą wojewódzką nr 774, a dalej (w zależności od wariantu) na południe od węzła 

„Kraków Balice II”. 
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 Wzdłuż trasy do skrzyżowania z DW774 zaprojektowano obustronne chodniki oraz drogi 

rowerowe, a od tego skrzyżowania do rejonu lotniska w Balicach niezależną trasę dla pieszych 

i rowerzystów.  

 Trasa Balicka w każdym wariancie rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej 

(km 0+000). W wariancie A – E przebiega na północny – zachód. W wariancie ‘ w miejscu zbliżenia do 

linii kolejowej Trasa Balicka odbija na południowy – zachód, przekracza rzekę Rudawę, a następnie 

LK188 pod kątem zbliżonym do 60°. Dalej biegnie zasadniczo równolegle do torów do skrzyżowania 

z DW774. W wariancie ‘’ Trasa Balicka przebiega równolegle do linii kolejowej, po jej południowej stronie 

od miejsca zbliżenia się obu tras, przekracza rzekę Rudawę, a tory pod kątem zbliżonym do 60°przecina 

dopiero w rejonie ul. Podkamyk. Dalej biegnie zasadniczo równolegle do torów po stronie północnej do 

skrzyżowania z DW774. W tym miejscu w zależności od wariantu lokalizacji węzła Trasa Balicka w 

wariancie I biegnie na zachód i krzyżuje się węzłem z autostradą A4, lub w wariancie II i III przebiega 

po trasie drogi wojewódzkiej 774 na południe. W wariancie II kończy swój bieg na przecięciu z 

autostradą A4 pomiędzy węzłem „Kraków Balice II”, a ul. Olszanicką, natomiast w wariancie III na 

przecięciu z autostradą A4 na południe od ul. Olszanickiej. 

 Ilość pasów ruchu na skrzyżowaniach i ich długości dobrano na podstawie przeprowadzonych 

analiz ruchu. 

 Opis sposobu obsługi przyległego terenu 

 Wzdłuż całej trasy zaplanowano obsługę przyległego terenu poprzez zaprojektowanie szeregu 

dodatkowych jezdni, oraz odtwarzając przerwane połączenia drogowe. Wszystkie nieruchomości będą 

dzięki temu posiadać dostęp do dróg publicznych jak w stanie istniejącym. Nie projektuje się zjazdów z 

drogi głównej. 

 W wariantach A-E nieruchomości mają obecnie zapewniony dojazd głównie poprzez ul. Na 

Blonie oraz ul. Zygmunta Starego. Planuje się budowę dodatkowych jezdni połączonych z ul. Na Błonie, 

budowę ul. Zygmunta Starego w nowym śladzie od ul. Lindego, równolegle do Trasy Balickiej, po jej 

północnej stronie oraz ul. Brzegowej po stronie południowej. 

 W wariantach ‘ oraz ‘’ zaprojektowano głównie odtworzenie przerwanych ciągów drogowych, tj. 

ulic Becka, Krzyżówka, Podkamyk. Ponadto zaplanowano kilka dodatkowych jezdni jako dojazd do 

obiektów obsługi podróżnych oraz uzupełniający układ dróg. 

 W wariantach I, II oraz III odtworzono przerwane połączenia w ciągu dróg dojazdowych w formie 

dodatkowych jezdni.  

 Dla terenów, dla których sposób obsługi komunikacyjnej nie uległ zmianie dojazd do 

nieruchomości będzie odbywał się jak w stanie istniejącym, a dla pozostałych z zaprojektowanych ulic 

oraz jezdni dodatkowych. 

 Organizacja transportu 

 Zaprojektowane perony przystanków autobusowych uwzględniają rozwiązania zapewniające 

dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. medialne pasy prowadzące w kontrastowym 

kolorze o szerokości około 40cm, kontrastowa nawierzchnia, pochylnie. Krawędzie peronów 
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obsługujących ruch autobusowy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem  krawężników  typu  Kassel 

o odkryciu około 18cm. Ruch pieszy prowadzony będzie chodnikami poza peronami przystankowymi. 

Na każdym przystanku przewidziano wiaty peronowe. Na peronach przystankowych nie należy 

umieszczać elementów, które ograniczałyby funkcjonalność peronów. Należy zapewnić urządzenia 

systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz ich podłączenie do istniejącego systemu. 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem wizyjnym zostaną objęte na całej długości projektowanej inwestycji: węzły drogowe, 

ronda, skrzyżowania. Monitoring należy zrealizować z użyciem kamer stacjonarnych, obrotowych 

i wielosensorowych. Obraz z kamer należy przesyłać przy użyciu sieci światłowodowej do Centrum 

Sterowania Ruchem przy ul Centralnej 53, gdzie będzie nagrywany i archiwizowany. Sieć 

światłowodowa została ujęta w części dotyczącej kanałów technologicznych. 

Aby prowadzić podgląd z wszystkich kamer, nagrywanie i archiwizowanie przez 30 dni przesyłanych 

z nich obrazów, należy rozbudować istniejącą infrastrukturę wykorzystywaną do zapisu, zarzadzania 

i oglądu z kamer w posiadanej platformie sieciowej Avigilon. Należy przewidzieć również zakup 

dodatkowych licencji dla włączenia do systemu montowanych kamer. 

Wymagania dotyczące kamer zostały opisane w „Wytycznych technicznych dla sygnalizacji 

świetlnych i urządzeń UTCS oraz TTSS” opracowanych przez ZDMK. 

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Dla projektowanych przystanków komunikacji miejskiej przewidziano tablice Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej DIP. Tablice będą montowane w linii wiaty przystankowej od strony ulicy w odległości 

1,5÷2m od wiaty, od strony najścia pasażerów na przystanek. 

Konstrukcje słupów wysięgnikowych należy zaprojektować jako ocynkowane, także wszystkie 

konstrukcje mocujące winny być ocynkowane. Powierzchnie konstrukcji wsporczych należy pomalować 

farbą typu ”antyplakat”, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

Zasilanie napięciem 230V; 50Hz  tablic DIP można poprowadzić kablem YKY 3x6 z szafy sterownika 

sygnalizacji świetlnej. W tym celu oddzielnie dla każdej tablicy DIP należy w szafie sterownika 

zabudować wyłącznik nadprądowy. 

Połączenie sygnałowe z Centrum Sterowania Ruchem należy wykonać poprzez sterowniki 

sygnalizacji świetlnej. Dla połączeń krótszych niż 100m stosować kabel FTP kat. 5e/żel 4x2x0,5 dla 

dłuższych kabel światłowodowy Z-(VX)OTKtsdD 4J. Kabel zasilający i sygnałowy układać w kanalizacji 

pierwotnej sygnalizacji świetlnej lub kanalizacji SSR. Połączenie siecią światłowodową od sterownika 

sygnalizacji świetlnej do Centrum Sterownia Ruchem zostało opisane w części dotyczącej kanałów 

technologicznych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące DIP zostały opisane w „Wytycznych technicznych dla 

sygnalizacji świetlnych i urządzeń UTCS oraz TTSS” opracowanych przez ZDMK. 
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 Kanalizacja deszczowa dla projektowanych układów drogowych 

 Zgodnie z wytycznymi branży drogowej zostały określone dla każdego wariantu odcinki dróg, 

dla których odwodnienie realizowane będzie za pomocą kanalizacji deszczowej, która będzie odbierać 

wody z wpustów deszczowych. W powyższej koncepcji pokazano dla kanalizacji deszczowej przebiegi 

głównych kolektorów, określono ilości wód.  

W celu przeciwdziałania odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu objętego 

opracowaniem przewidziano szereg rozwiązań pozwalających na ich zagospodarowanie w miejscu 

opadu. Założono najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązania polegające na retencjonowaniu i 

infiltracji tych wód, które połączone ze sobą w układy tworzą tzw.  zielono - niebieską infrastrukturę 

pozwalającą na zrównoważone wykorzystanie wód opadowych. W miejscach gdzie istnieje możliwość 

odprowadzenia wód opadowych zostały wyznaczone miejsca zrzutu.  

 Kanały deszczowe  

Kanały grawitacyjne zakłada się np. z rur PVC-U lite o sztywności obwodowej 8 kN/m2 w zakresie 

średnic do DN 800. Kanały o większych średnicach należy projektować np. z rur GRP. 

Układanie rur i połączenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i obowiązującymi 

normami. 

Przykanaliki zakłada się np. z rur PVC-U lite o sztywności obwodowej 8 kN/m2. posiadających 

aprobatę ITB oraz zgodnych z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury powinny się 

charakteryzować się bardzo dużą odpornością chemiczną, m.in. na sól i inne środki stosowane do 

utrzymania dróg 

Rurociągi tłoczne kanalizacji deszczowej zakłada się np. z rur PE100 SDR17 RC. Rury posiadają 

warstwy ochronne (zewnętrzna i wewnętrzna) wykonane z niezwykle wytrzymałego tworzywa 

sztucznego PE100 RC charakteryzującego się bardzo dużą odpornością chemiczną, m.in. na sól i inne 

środki stosowane do utrzymania dróg. Zastosowane rury powinny odpowiadać normie PN-EN 12201, 

posiadać aprobatę techniczną IBDIM. 

 Studnie kanalizacyjne 

Przyjęto że studnie należy wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, z 

betonu klasy C35/45, o wodoszczelności (W12), małonasiąkliwe (nw<5%), mrozoodporne (F-150),  

łączone na uszczelki. 

Studnie należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom norm PN-EN 1917:2004[21], PN-

EN 1917:2004/AC:2009 oraz PN-EN 1610:2002. Łączenie elementów na uszczelki elastomerowe wg 

PN-EN 681-1.  

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast 

w terenie zielonym powinien znajdować się co najmniej 8cm ponad terenem.  

Wysokość komory roboczej studni nie powinna być mniejsza niż 2,0m. W przypadku gdy głębokość 

ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić tej wysokości, dopuszcza się 

zmniejszenie wysokości komory roboczej do 1,8m. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz 

gładkie. W ścianach studni włazowych osadzić stopnie złazowe.  
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W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych 

powierzchni studni.  

Przejścia kanałów przez ściany studni wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni powinny być fabrycznie osadzone 

króćce dla przyłączy kanalizacyjnych, do połączenia z kanałami.  

Stopnie złazowe do studni kanalizacyjnych wg PN-EN 13101:2005.  

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 

 Zwieńczenie studni 

Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w drogach muszą być zwieńczone włazami typu ciężkiego D-

400, w chodnikach włazy typu D-400 lub C-250, a w pasie zielonym B-125. Do regulacji wysokościowej 

włazów stosować pierścienie dystansowe. 

 Pompownie wód deszczowych 

Dla projektowanych układów pompowych określono wydajność Q[l/s] oraz wysokość podnoszenia 

H [m]. 

Pompownia, jako całość musi posiadać oznaczenie CE oraz deklarację właściwości użytkowych 

zgodną z PN-EN 12050.  

Zbiorniki pompowni muszą być z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu 

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 

spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają Aprobaty Techniczne: IK oraz ITB, IBDIM lub 

posiadający deklarację właściwości użytkowych.  

Zbiornik powinien się składać z następujących elementów:  

• dennicy żelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica wykonana będzie 

ze stopą przeciwwyporową). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiącym 

monolityczne połączenie części pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej,  

• kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek międzykręgowych. Kręgi są 

elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym,  

• płyty przykrywającej z otworem na właz. Płyty są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi.  

Wyposażenie pompowni  

• drabina złazowa do dna pompowni wykonana ze stali kwasoodpornej,  

• poręcz złazowa,  

• kpl. przejść szczelnych łańcuchowych,  

• orurowanie,  

• osprzęt hydrauliczno-mechaniczny,  

• wentylacja,  

• pompy,  

• szafa sterownicza.  

Orurowanie  



   

 
Wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja budowy Trasy Balickiej  

 

52 

 

Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz przepompowni mają być 

wykonane ze stali kwasoodpornej łączone na kołnierze ze stali kwasoodpornej.  

Osprzęt hydrauliczno-mechaniczny  

W pompowniach osprzęt hydrauliczno-mechaniczny stanowić powinny min. niżej wymienione 

elementy:  

• kolano sprzęgające (stopa sprzęgająca),  

• rurociąg tłoczny - odprowadza ścieki z pompowni,  

• zawór kulowy zwrotny,  

• zasuwy odcinające kołnierzowe.  

Wentylacja  

Wentylację pompowni zapewniają kominki wentylacyjne, których lokalizacja uzależniona jest od 

wymagań lokalnych.  

Pompy  

Zakłada się że pompownia wyposażona będzie w dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie. 

Szafa sterownicza 

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej będzie bezobsługowe automatyczne 

uruchamianie pomp w zależności od poziomu wód deszczowych w pompowni.  

Zasilanie pompowni uwzględnione zostało w projekcie branży elektroenergetycznej 

 Urządzenia ochrony środowiska 

Osadniki wirowe 

Osadniki wirowe przeznaczone są do zatrzymywania zawiesiny z wód deszczowych płynących 

grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Podczas przepływu ścieków przez osadnik 

następuje sedymentacja zawiesiny zawartej w ściekach dzięki zwiększeniu powierzchni przepływu. W 

osadnikach wirowych oprócz siły grawitacji wykorzystuje się również siłę odśrodkową. Wlot do 

urządzenia wyposażony jest w deflektor kierunkowy. Wylot z osadnika z środkowej części zbiornika za 

pośrednictwem rury centralnej. W skład osadnika wchodzą: monolityczny krąg denny, kręgi pośrednie 

(wysokości 1,0 m lub 0,5 m), pokrywa betonowa, uszczelki gumowe na styki oraz właz żeliwny 600 

mm. Osadnik zaopatrzony jest w odpowiednie króćce przyłączeniowe. Przykrycie osadnika włazem, 

żeliwnym, okrągłym 600 mm klasy B-125 (w terenie zielonym) wg PN-EN 124:2000. Rzędna włazu w 

powinna być o 8cm wyższa od terenu.  

Całość elementów betonowych i żelbetowych osadnika wykonanych z betonu wibroprasowanego 

C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania 

normy PN-EN 1917, posiadają Aprobaty Techniczne: IK oraz ITB, IBDIM lub posiadający deklarację 

właściwości użytkowych. 

Separatory 

Zadaniem separatora jest oczyszczanie wód deszczowych z substancji ropopochodnych. Przed 

separatorem należy stosować odpowiedni osadnik lub zbiornik retencyjny (pełniący funkcję osadnika). 

Spływy deszczowe oczyszczone z zawiesiny wpływają do separatora. Oddzielanie zanieczyszczeń 
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ropopochodnych następuje dzięki zjawisku grawitacyjnego rozdziału olejów i wody, które jest 

wspomagane przez zjawisko koalescencji. Lżejsze od wody zanieczyszczenia olejowe wypływają na 

powierzchnię, gdzie gromadzą się tworząc warstwę. Niewielkie krople substancji ropopochodnych, które 

nie mają odpowiedniej siły wyporu, w trakcie przepływu przez materiał koalescencyjny łączą się w 

większe krople (koalescencja), co umożliwia ich rozdział grawitacyjny. Zatopiony wylot uniemożliwia 

wydostanie się odseparowanych zanieczyszczeń do odbiornika.  

Separator w wyposażeniu standardowym posiada instalację zabezpieczającą - pływak blokujący 

wypływ wód z separatora, gdy objętość zgromadzonych zanieczyszczeń lekkich w zbiorniku osiągnie 

określoną maksymalną wartość (pojemność magazynową). Pływak wytarowany jest na gęstość 0,85 

g/cm3. Zastosowana konstrukcja uniemożliwia skażenie wód powierzchniowych substancjami 

ropopochodnymi lub ich wyciek do kanalizacji. Separator należy wyposażyć w instalację alarmową 

informującą użytkownika o konieczności usunięcia zgromadzonych w separatorze zanieczyszczeń 

ropopochodnych.  

Każdy separator ma określoną wartość znamionową NS. NS oznacza wartość nominalną 

separatora, która oznacza także wielkość przepływu ścieków przez separator w [l/s].  

W skład separatora wchodzą: monolityczny korpus betonowy, przegrody wewnętrzne, kręgi 

nadbudowy, pokrywa betonowa, uszczelki gumowe na styki oraz właz żeliwny 600 mm. Separator 

zaopatrzony jest w odpowiednie przejścia szczelne dla rur. Przykrycie separatora włazem, żeliwnym, 

okrągłym 600 mm klasy B-125 (w terenie zielonym) wg. PN-EN 124:2000. Rzędna włazu w powinna 

być o 8cm wyższa od terenu.  

Całość elementów betonowych i żelbetowych osadnika wykonanych z betonu wibroprasowanego 

C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania 

normy PN-EN 1917, posiadają Aprobaty Techniczne: IK oraz ITB, IBDIM lub posiadający deklarację 

właściwości użytkowych. 

 Zbiorniki retencyjne i elementy zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Sprawne i bezpieczne odprowadzenie wód opadowych jest istotnym elementem prawidłowego 

funkcjonowania infrastruktury miejskiej. W rozwiązaniach tradycyjnych spływy opadowe kierowane są 

do systemu kanalizacji. Następnie, po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków lub bezpośrednio, trafiają 

do wód powierzchniowych. Na przestrzeni lat udowodniono ze przedstawiony wyżej sposób 

postępowania z wodami opadowymi jest niekorzystny zarówno w odniesieniu do terenów 

odwadnianych, jak i odbiorników. Kanalizowanie spływu wód opadowych wpływa na występowanie 

zjawisk powodziowych oraz wzrost zanieczyszczenia rzek na skutek dopływu znacznego ładunku 

zanieczyszczeń w czasie spływów z deszczów nawalnych. 

W celu przeciwdziałania odprowadzaniu wód opadowych bezpośrednio do kanalizacji w ramach 

niniejszego opracowania zakłada się stosowanie systemów umożliwiających zagospodarowywanie 

wody w miejscu opadu, tak aby ją retencjonować i wykorzystywać w okresach suchych.  

Elementy zielono-niebieskiej infrastruktury : 

• Rowy chłonne ( infiltracyjne) 
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• Niecki infiltracyjne  

• Ogrody deszczowe  

• Muldy chłonne 

• Powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno– retencyjne 

• Stawy hydrofitowe  

• Powierzchniowe zbiorniki retencyjne szczelne 

• Podziemne zbiorniki szczelne  

Na potrzeby niniejszego opracowania z uwagi na dużą ilość wariantów nie określano dokładnych 

powierzchni i konkretnych elementów zioelono-niebieskiej infrastruktury. W ramach opracowania 

przewidziano obszary przeznaczone pod te rozwiązania. 

Ostateczne rozwiązania należy opracować na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej 

po wyborze ostatecznego wariantu. Wybrane rozwiązania każdorazowo wymagają dostosowania do 

lokalnych warunków i specyfiki inwestycji. W miejscach przewidzianych pod rozwiązania niebiesko-

zielonej infrastruktury należy wykonać odwierty geologiczne w celu sprawdzenia rodzajów gruntów oraz 

poziomu wód gruntowych. 

ROWY CHŁONNE  (infiltracyjne). 

Ogólna charakterystyka,  

Rowy chłonne (infiltracyjne) to liniowe urządzenie odwadniające towarzyszące trasom 

komunikacyjnym, zaprojektowane w celu zatrzymania wody i spowolnienia jej spływu. Infiltracja wód 

opadowych następuje przez wsad żwirowy o dobrej przepuszczalności i dużej zdolności retencyjnej. 

Warstwy żwiru należy układać o stopniowo zmieniającym się uziarnieniu, można też zastosować otulinę 

(geowłókninę filtracyjną). Takie działanie wyklucza przenoszenie cząstek z otaczającego gruntu do 

warstwy żwirowej. Odpowiednio zaprojektowany rów chłonny, spowalniając i oczyszczając wodę, 

znacznie przewyższa w działaniu tradycyjne rowy melioracyjne. 

Opis działania  

Konstrukcyjnie jest to zagłębienie terenu o przekroju prostokątnym lub trapezowym wypełnione 

materiałem infiltracyjnym. Rowy chłonne mogą retencjonować wodę na powierzchni bądź wewnątrz 

wsadu żwirowego. W warstwie infiltracyjnej – jeśli istnieje taka potrzeba – umieszcza się rurę 

perforowaną, przez którą nadmiar wody kierowany jest do kolejnych elementów systemu. W celu 

uzyskania lepszego efektu oczyszczania skarpy rowów należy obsiać mieszanką traw. 

Zalecenia realizacyjne 

Pod ten rodzaj urządzeń odpowiednie są grunty z niską zawartością mułu i gliny, zawierające 

piasek. Grunty na obszarze dopływu do rowu infiltracyjnego powinny mieć zawartość gliny mniejszą niż 

20% i mułu/gliny mniejszą niż 40%,by zapobiec zatykaniu rowu i jego uszkodzeniu. Rowy infiltracyjne 

powinny być przewidziane w miejscach występowania gruntu zapewniającego szybkość filtracji nie 

mniejszą niż 0,7 cm/h oraz głębokiego zalegania wód gruntowych, tj. 1,5 m poniżej projektowanego dna 

rowu. Głębokość rowu powinna mieścić się w granicach 1–2,5 m. Wsad żwirowy może być wykonany 

poprzez zastąpienie gruntu rodzimego płukanymi rozdrobnionymi kamieniami lub grubym żwirem o 

średnicy ziaren 3,15–6,3 cm. Ściany boczne powinny być odizolowane od gruntu materiałem 



   

 
Wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja budowy Trasy Balickiej  

 

55 

 

zabezpieczającym przed zamuleniem. W górnej części zasypki kamiennej powinna być umieszczona 

przekładka z geowłókniny filtrującej zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem materiał wypełniający 

zagłębienie. Użyte w rowie kamienne kruszywo powinno mieć średnicę 2,5–7,6 cm i porowatość 40%. 

Dno rowu infiltracyjnego powinno być wypełnione filtrem piaskowym o grubości 15– 30 cm. Jeśli 

pozwalają na to warunki terenowe, należałoby od strony napływu wody przewidzieć pasmo trawiastego 

terenu, a po przeciwnej stronie próg przelewowy. Wymiary rowu infiltracyjnego powinny zapewnić 

eksfiltrację pełnej objętości wód opadowych do gruntu w czasie 72 h.  

Przekrój poprzeczny rowu chłonnego powinien mieć kształt trójkątny lub trapezowy. Nachylenie 

skarp od 1:2 do 1:3, spadek podłużny dna powinien być taki sam jak odwadnianej drogi. Skarpy rowu 

pokrywać warstwą humusu obsianego mieszanką traw.  

Na przyległym obszarze do rowu zaleca się zaprojektowanie roślinnego pasa (szerokości 6–8 m) 

pełniącego funkcję buforu do przechwytywania dużych cząstek zanieczyszczeń ze spływu. Rów 

infiltracyjny nadaje się najlepiej do przechwytywania spływów z powierzchni o wielkości do 2 ha, dla 

obszarów dopływowych przekraczających 2 ha, powinno się zainstalować urządzenia do 

zagospodarowania wód opadowych wspomagające rowy infiltracyjne. Należy projektować te 

rozwiązania tak, aby rowy infiltracyjne były oddalone co najmniej o 30 m od studni zaopatrujących wodę 

do spożycia oraz o 8 m od fundamentów budynków. 

Rzędna dna rowu powinna być zaprojektowana poniżej strefy przemarzania gruntu, tak aby 

umożliwić rozsączanie wody nawet w okresie zimowym. Rowy chłonne mogą wymagać wstępnego 

podczyszczenia wody z zawiesiny ciał stałych, aby przeciwdziałać zamuleniu. 

Niecki infiltracyjne 

Ogólna charakterystyka  

Podstawowy cel to retencja i infiltracja wód deszczowych. Bardzo dobre oczyszczanie biologiczne 

w ożywionej warstwie gruntu i zatrzymywanie substancji rozpuszczonych sprawia, że niecki filtracyjne 

nadają się do retencji i wstępnego oczyszczania wód bardziej obciążonych. Niewielkie zagłębienie 

niecki wpływa na łatwość wkomponowania w tereny zielone. 

Opis działania  

Gromadzące spływ powierzchniowy niecki, ze względu na ich niewielkie zagłębienie i pokrycie 

roślinnością, powoduje, że stanowią ekonomiczne rozwiązanie odwadniające ciągi komunikacyjne 

Zalecenia realizacyjne 

Niecka sucha powinna być tak zaprojektowana aby była całkowicie odwodniona w ciągu 48 godzin, 

licząc od końca trwania opadu. Minimalna prędkość filtracji wynosi typowo 64 mm/h. W przypadku niecki 

mokrej, zalecane są grunty o mniejszej przepuszczalności. 

Zaleca się optymalny spadek dna w przedziale 0,4-4%. 

Niecki mają za zadanie przejmowania odpływu ze zlewni o powierzchni nie większej niż 2 ha. 

Minimalna głębokość dla mokrej niecki to 30-60 cm, a dla suchej 90-120 cm (zalecana głębokość słupa 

wody to 30 cm). 

Ogrody deszczowe  

Ogólna charakterystyka  
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Ogród deszczowy to rozwiązanie, które zaliczane jest do systemów bioretencji. To powierzchnie 

retencyjne oraz chłonne wykonane jako obniżenie terenu z zastosowaniem drenażu podziemnego, 

porośnięte roślinnością. Powstało wiele rozwiązań ogrodu deszczowego. Jedną z form jest ogród 

deszczowy w gruncie, a jeszcze kolejną – w niecce. Do odwadniania dróg, ciągów pieszo jezdnych 

ogród deszczowy wykonywany powinien być w formie zagłębienia w gruncie.  

Opis działania  

Prócz spowolnienia przepływu i retencji, systemy korzeniowe roślin zapewniają biologiczne 

oczyszczanie deszczówki wraz z jej stopniową infiltracją w głąb odpowiednio dobranych warstw 

humusu, piasku i żwiru. Cechują je dodatkowo wysokie walory estetyczne. 

Zalecenia realizacyjne 

Ogrody deszczowe należy wykorzystywać głównie do zagospodarowania wód opadowych 

pochodzących z niedużych powierzchni o wielkości do 1 ha lub mniejszych. W sytuacjach gdy 

powierzchnia będzie większa należy stosować rozwiązania wspomagające. Bezpośrednio pod dnem 

stosować warstwę przepuszczalnego gruntu lub żwiru na głębokości ok.0,5–0,6 m. Ma ona na celu 

zwiększenie pojemności retencyjnej oraz umożliwienie infiltracji wód opadowych do gruntu. Na 

powierzchni ogrodu deszczowego zaleca się położenie warstwy ściółki (mulczu).  

Ze względu na częstą konieczność przygotowania podłoża, a nawet jego wymiany, ogrody 

deszczowe mogą być zakładane niemal w każdych warunkach. Istotne jest, aby zwierciadło wód 

gruntowych znajdowało się przynajmniej 100 cm poniżej poziomu terenu. 

Teren okalający ogród deszczowy powinien mieć łagodne spadki, a gdy będzie przekroczone 

nachylenia powyżej 12% należy przewidzieć wzmocnienie posadowienia skarpy. 

Zakłada się że zagłębienie będzie od 20 do 40 cm, a jego wielkość powinna być jako 7 - 20% 

powierzchni odwadnianego obszaru. Poletko ogrodu deszczowego musi być płaskie i wyrównane, aby 

dochodziło do równomiernego rozprowadzenia wody deszczowej. W przypadku występowania 

większego opadu nadmiar wody z ogrodu deszczowego usuwany jest poprzez przelew awaryjny do 

pobliskiej kanalizacji lub innego odbiornika. 

Muldy chłonne 

Ogólna charakterystyka  

Mulda chłonna to porośnięte roślinnością, w tym trawami, zagłębienie terenu służące retencji wód 

opadowych. Porośnięta mulda spowalnia przepływ wody, umożliwia infiltrację do wód gruntowych oraz 

działa jako filtr zanieczyszczeń wód opadowych. Muldy powinny być podzielone przegrodami na odcinki, 

dzięki czemu uzyskuje się ograniczenie przepływu wody i jej zatrzymanie na miejscu w celu wsiąkania 

lub odparowania. 

 

Opis działania 

Mulda chłonna zbiera wody opadowe. Woda może być doprowadzana przez system wpustów 

ulicznych lub bezpośrednio z chodników. Zakłada się szerokość 1,5–5,0 m, obniżenie w stosunku do 

terenu o 0,3–0,5 m, miąższość podłoża 0,3–0,7m i wykonane w kilku warstw. Patrząc od dołu: w wykop 

jako pierwszą wbudować warstwę przepuszczalną zbudowaną ze żwiru lub kamienia łamanego. 
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Warstwa ta powinna zostać wyseparowana geowłókniną w celu zapobieżenia kolmatacji. Następna 

warstwa zapewniającą bioretencję to odpowiednio dobrana mieszanka humusu/torfu/kompostu (20–

30%), gruntu niespoistego, najczęściej piasku lub pospółki (50–60%), który zapewnia dobrą 

przepuszczalność warstwy, i ziemi urodzajnej (20–30%). Wszystkie komponenty muszą być jednolicie 

wymieszane. Nie ma potrzeby wydzielania tej warstwy geotekstyliami. W przypadku gdy w podłożu 

zalegają grunty spoiste, należy zainstalować system drenażowy lub/i przelew awaryjny, który umożliwi 

odprowadzenie nadmiaru wód opadowych. Należy podkreślić, iż czasowe stagnowanie wody w 

przekroju muldy (do 48 h) jest zjawiskiem normalnym, które nie powinno być traktowane jako objaw 

nieprawidłowej pracy rozwiązania. Na powierzchni można rozłożyć warstwę kory lub mulczu miąższości 

ok. 5cm.  

Zalecenia realizacyjne 

Efektywność i zdolności podczyszczania muldy chłonnej są wyższe na obszarach o podłożu dobrze 

przepuszczalnym. Wszędzie tam, gdzie infiltracja jest niewystarczająca, zaleca się zamontowanie 

poniżej dna muldy perforowanej rury odciążającej. 

Na terenach o spadkach większych niż 5% zaleca się kaskadowy układ muld, a w przypadku 

obszarów generujących znaczne spływy powierzchniowe, należy przewidzieć konieczność 

zainstalowania obejścia o wysokiej przepustowości i zdolności szybkiego odprowadzenia wód. Dla 

zwiększenia estetyki muld, przy jednoczesnym spowolnieniu przepływu i wydłużonej retencji, stosować 

przegrody w formie płotków lub nasypów skalnych. W zależności od spadków podłużnych, muldy 

umacniać za pomocą darniny, bruku z kamienia naturalnego lub geomatami. 

Powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno– retencyjne 

Ogólna charakterystyka  

Powierzchniowy zbiornik infiltracyjny to budowla wodna charakteryzująca się zdolnością do 

czasowego gromadzenia wody opadowej i rozsączania jej w gruncie. Warunkiem budowy takiego 

rozwiązania jest obecność w podłożu gruntów przepuszczalnych. Każdorazowo należy rozpatrzyć 

wpływ takiego zbiornika na warunki gruntowo-wodne terenów przyległych. Rozsączanie może być 

prowadzone również znacznie poniżej dna zbiornika. Odprowadzanie wody odbywa się wtedy poprzez 

system otworów filtracyjnych, którymi woda będzie przekazywana do głębszych warstw. Czaszę 

zbiornika należy zadarnić, aby obiekt wkomponował się w krajobraz. 

Opis działania 

Powierzchniowy zbiornik infiltracyjny jest odbiornikiem systemów odwadniających pas drogowy. 

Woda, która trafia do zbiornika infiltracyjnego, jest rozsączana w grunt podłoża. Zbiornik ma 

ograniczoną kubaturę, a rozsączanie wody jest ograniczone prędkością infiltracji wody w głąb gruntu 

poniżej zbiornika. 

 

Zalecenia realizacyjne 

Zbiorniki wykonywać jako ziemne typu otwartego. Dno i skarpy zbiornika należy wykonać z 

następujących warstw (od wierzchniej warstwy):  

• warstwa wierzchnia obsiana mieszanką traw i bylin dla stanowisk mokrych,  
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• warstwa ziemi urodzajnej 15 cm z nawozem,  

• warstwa piasku filtracyjnego gruboziarnistego grubości 5 cm,  

• geowłóknina - gramatura 300g/m2 o zdolności przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny 

wyrobu 0,05 m/s, materiał PP,  

• warstwa filtracyjna ze żwiru o uziarnieniu 2-63mm lub tłucznia 31,5-63mm grubości 30cm,  

• istniejące podłoże.  

W celu umocnienia krawędzi dna i skarp stosować np. geokratę komórkową z wypełnieniem 

wolnych przestrzeni ziemią urodzajną z nawozem.  

Skarpy zbiorników należy projektować o nachyleniu 1:2. Dodatkowo wykonanać schody 

umożliwiające zejście do obiektu (w celu czyszczenia). Wokół zbiorników przewidzieć ogrodzenie, a w 

pobliżu schodów planowane jest wykonanie bram wejściowych.  

W czasie użytkowania należy okresowo czyścić część osadową zbiorników z nagromadzonych 

osadów. Warstwa osadów nie powinna być grubsza niż 10cm. Warstwę filtracyjną z geowłókniną należy 

okresowo (po zakolmatowaniu) wymieniać.  

Skarpę zbiorników w rejonie wlotu i wylotu oraz dodatkowo dno w rejonie wlotu należy umocnić 

brukiem kamiennym.. 

Stawy hydrofitowe  

Ogólna charakterystyka  

Oczyszczalnie hydrofitowe symulują naturalnie podmokłe warunki hydrauliczne i siedliskowe 

ekosystemów bagiennych. W porównaniu do pasaży roślinnych są zdolne do obsłużenia znacznie 

większych powierzchni odwadnianych. Rozróżnia się stawy przepływowe o swobodnej powierzchni, 

pokryte roślinnością pływającą lub złoża z przepływem podpowierzchniowym, porośnięte 

zakorzenioną roślinnością wodną lub bagienną. 

Opis działania  

Obok retencji wody, nadrzędną rolą rozwiązania jest oczyszczanie ścieków w wyniku procesu 

biologicznego zachodzącego przy współudziale mikroorganizmów funkcjonujących w specjalnie 

zaprojektowanych złożach - filtrach roślinnych - złożonych na przykład z trzciny pospolitej. 

Zalecenia realizacyjne 

Przyjmuje się wartości obciążenia od 150 do 400 litrów/m² powierzchni złoża hydrofitowego, w 

zależności od stopnia zanieczyszczenia wód deszczowych. Oczyszczalnie roślinne pracują w zimie ze 

skutecznością 50 - 80% skuteczności letniej, dlatego projekt powinien zakładać nieco większą 

powierzchnię dla zapewnienia całorocznej eksploatacji. Spadek podłużny powierzchni poletka 

przeznaczonego na staw nie powinien być mniejszy niż 1%. Korzystne jest takie wkomponowanie stawu 

hydrofitowego w otaczający teren, aby wyeliminować konieczność budowy przepompowni i uniknąć 

towarzyszących jej kosztów eksploatacji. 

Zakłada się aby praca złoża hydrofitowego poprawnie symulowała warunki hydrauliczne oraz 

siedliskowe naturalnych ekosystemów bagiennych, prędkość na dopływie nie powinna przekraczać 0,5 

m/s. Większa energia przepływu na wejściu mogłaby powodować mechaniczne uszkodzenia roślin i 
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obniżenie efektywności oczyszczania. Rozprowadzenie strumienia ładunku musi odbywać się 

równomiernie na całej szerokości stawu, co może zostać osiągnięte dzięki perforowanej rurze wlotowej. 

Najczęściej obszar nasadzeń – tak zwany filtr roślinny, zasiedla się trzciną pospolitą, z uwagi na 

rozbudowany system korzeni oraz dużą odporność tych roślin na skrajne temperatury. Należy zwracać 

szczególną uwagę na kwestię uszczelnienia poletek i trwałość uszczelnień. W przypadku systemów o 

dużych przepływach i/lub ładunkach należy zaprojektowane powierzchnie dzielić na połączone ze sobą 

mniejsze poletka. Preferowany jest kształt podłużny całego systemu (stosunek długości do szerokości 

optymalnie 3:1. 

Powierzchniowe zbiorniki retencyjne szczelne. 

Ogólna charakterystyka.  

Wody opadowe są gromadzone w obrębie zbiornika bez ich rozsączania do gruntu. Całkowita 

objętość dopływającej wody odprowadzana jest stopniowo, zazwyczaj przy dławionym odpływie, do 

innego odbiornika – grawitacyjnie lub za pomocą przepompowni. Rozwiązanie nastawione jest przede 

wszystkim na zatrzymanie i opóźnienie odpływu wód opadowych, ale nie wyklucza ich ponownego 

wykorzystania.  

Opis działania  

Łagodzą ekstremalne przepływy burzowe, ale także na ogół stanowią ważny element krajobrazu 

miejskiego, podnosząc jego wartość przyrodniczą. Stanowią szczególne elementy architektoniczne 

terenu w obrębie osiedli, zwiększając ich atrakcyjność oraz komfort życia mieszkańców. Tworzą 

naturalne siedliska, magazynują wodę deszczową i pełnią funkcję rekreacyjną. 

Zalecenia realizacyjne 

Zgodnie z ideą zielono-niebieskiej infrastruktury zaleca się, aby zbiorniki były wkomponowane w 

otaczający teren i swoim ukształtowaniem wykazywały podobieństwo do naturalnych stawów, tworząc 

ogólnodostępną, nieogrodzoną przestrzeń wspólną, zwiększającą bioróżnorodność. Zbiorniki powinny 

być sytuowane w odległości przynajmniej 20 m od krawędzi skarpy zewnętrznej rowu lub od podstawy 

nasypu, najlepiej wykorzystując naturalne zagłębienia terenowe. Łagodne zbocza skarp i brzegów 

umożliwiają dostęp i powodują, że zbiornik nie musi być ogrodzony. 

Należy uwzględnić zjawisko wyporu, w przypadku projektowania szczelnej powierzchni zbiornika z 

membraną – określić poziom zwierciadła wody podziemnej w stosunku do rzędnej dna zbiornika. Na 

dopływie do zbiornika zakłada się zabudować układ podczyszczający. Kształt zbiornika powinien 

pozwalać na racjonowany odpływ zgromadzonej wody opadowej. 

Podziemne zbiorniki szczelne . 

Ogólna charakterystyka  

Podziemne zbiorniki retencyjne służą do okresowego przetrzymywania wód. Mają pojemność od 

kilku do kilkuset m3. Mogą być ze sobą łączone. Stosuje się zazwyczaj w przypadkach, gdy istnieje 

możliwość późniejszego wykorzystania wody np. do nawadniania lub gdy nie ma możliwości 

rozprowadzenia zgromadzonej wody w gruncie. Mogą być instalowane w dowolnych warunkach 

gruntowych, przy czym każdorazowo należy rozważyć możliwość ich wyparcia przez wody gruntowe. 

W takich przypadkach niezbędne będzie właściwe zakotwienie. Zbiorniki podziemne mogą być 
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wykonane z tworzyw sztucznych, stali lub betonu. Mogą też służyć jako źródło wody dla strażaków w 

miejscach, gdzie podłączenie do sieci wodociągowej jest niedostępne.  

Opis działania  

Zasada działania podziemnych zbiorników retencyjnych polega na przechwyceniu i czasowym 

przetrzymaniu znaczących objętości wód spływowych. Podstawową przesłanką do budowy takiego 

zbiornika powinien być brak miejsca do wykonania zbiornika otwartego. Należy wykonać włazy 

kontrolne i rewizyjne w łatwo dostępnych miejscach. Zbiorniki podziemne dają możliwość czasowego 

przetrzymania dużych ilości wód opadowych.  

Zalecenia realizacyjne 

Przed wlotem do zbiornika gromadzącego wody z ulic, parkingów itp. (lub na jego wylocie do 

odbiornika) Przewiduje się zastosowanie układu oczyszczania ścieków deszczowych, gdyż spływające 

wody są zanieczyszczone cząstkami organicznymi i mineralnymi, biomasą i substancjami 

ropopochodnymi.  

 Obliczenia ilości wód opadowych 

Ilość wód opadowych Q [l/s] wyznaczono ze wzoru:  

Q = F * ψ * φ * q 

F – powierzchnia zlewni [ha],  

Ψ – średni współczynnik spływu (średnia ważona)  

 

współczynniki spływu powierzchniowego:  

ψ 1 = 0,90 - dla powierzchni szczelnych (nawierzchnie asfaltowe dróg),  

ψ 2 = 0,75 - dla powierzchni utwardzonych (poboczy, zjazdów)  

ψ 3 = 0,20 - dla rowów drogowych i zlewni przynależnej,  

 

średni współczynnik spływu (średnia ważona)  

 

φ – współczynnik opóźnienia odpływu zależny od wielkości zlewni, 

 

q – natężenie deszczu miarodajnego [l / s × ha], 

 

A – stała zależna od rocznej sumy opadów H i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego p, 
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 Uwagi 

Przyjęte rozwiązania oraz obliczenia należy traktować jako wytyczne do dalszego projektowania i 

nie traktować jako ostateczne rozwiązania. Po wybraniu ostatecznego wariantu dla ostatecznych 

rozwiązań drogowych należy wykonać ponowną analizę przyjętych rozwiązań oraz przygotować 

ostateczne rozwiązania. Projekty kanalizacji deszczowych odwadniających projektowane układy 

drogowe należy uzgodnić z odpowiednimi służbami. Na odprowadzenie wód opadowych do odbiorników 

należy wystąpić o ostateczne warunki i uzyskać zgody ich Właścicieli. 

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

Dla każdego z rozpatrywanych wariantów istniejąca infrastruktura na podstawie projektowanych 

rozwiązań, identyfikacji oraz wstępnych warunków została zakwalifikowana do przebudowy lub do 

zabezpieczenia. W niniejszej koncepcja zakłada rozwiązania, które należy zweryfikować po wybraniu 

ostatecznego wariantu. Przyjęte rozwiązania należy traktować jako wytyczne do dalszego 

projektowania i nie traktować jako ostateczne rozwiązania. Na etapie przygotowywania projektów 

budowlanych dla konkretnych rozwiązań drogowych należy ponownie wystąpić o warunki. 

 Sieć elektroenergetyczna 

 Przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych 

8.3.8.1.1 Ogólne założenia projektowe 

Przebudowę sieci elektroenergetycznych należy wykonać przed rozpoczęciem robót ziemnych 

związanych z budową dróg. Przebudowy wykonać zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez 

Operatorów sieci. 

Linie napowietrzne nN i SN kolidujące z projektowaną trasą na odcinku kolizji należy skablować, 

natomiast linie napowietrzne kolidujące z pozostałymi drogami, zostaną utrzymane jako napowietrzne.  

Dla kolidujących odcinków linii kablowych ziemnych należy wykonać wstawki kablowe. 

Linie napowietrzne WN należy przebudować postanawiając słupy w niekolidującej z projektowana 

inwestycją lokalizacji. 

8.3.8.1.2 Wymagania techniczne 

 Linie napowietrzne WN 110kV. Dla przedmiotowych linii 110 kV przewidziano konstrukcje 

kratowe słupów dostosowane do zawieszenia dwóch torów 110 kV i dwóch przewodów odgromowych. 

Ze względu na występujące obostrzenia przewidziano słupy mocne. Projektowane słupy zostaną 

zabezpieczone przed kradzieżą do wysokości 5 m nad ziemią za pomocą specjalnych nierozbieralnych 

złącz śrubowych Projektowane słupy zostaną zabezpieczone antykorozyjnie w systemie DUPLEX 

poprzez cynkowanie i malowanie, zgodnie ze standardem technicznym 3/DTS/2016 „dobór materiałów 

oraz sposobu i częstości prowadzenia prac zabezpieczających przed korozją wsporczych konstrukcji 

stalowych w Tauron Dystrybucja S.A.”. Stosować zestaw malarski dla kategorii korozyjności C4. 

 Dla nowych słupów przewidziano fundamenty prefabrykowane. Fundamenty zostaną 

zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie ze standardem technicznym nr 4/DTS/2016 „dobór materiałów 
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oraz sposób prowadzenia prac zabezpieczających przed korozją  betonowych fundamentów w 

TAURON Dystrybucja S.A.” Powłokę ochronną fundamentu należy wykonać do głębokości 1 m poniżej 

terenu. Kotwy fundamentowe należy zabezpieczyć przez cynkowanie metodą zanurzeniową oraz po 

zabetonowaniu, zabezpieczone poprzez dwukrotne pokrycie farbami antykorozyjnymi. 

 Dla każdego nowego stanowiska słupa zlokalizowanego z dala od miejsc często uczęszczanych 

przez ludzi należy wykonać układ uziemiający w postaci uziemienia otokowo – głębinowego. Słupy 

zlokalizowane w miejscach często uczęszczanych przez ludzi należy wyposażyć w uziemienia 

ochronne. 

 Na projektowanych liniach 110 kV przewidziano zawieszenie przewodów fazowych w postaci 

pojedynczego przewodu stalowo – aluminiowego typu AFL-6 oraz odgromowych stalowo aluminiowych 

AFL-1,7. 

Wysokość zawieszenia projektowanych przewodów fazowych powinna umożliwiać ich długotrwałą 

pracę przy granicznej temperaturze + 80O C, przy jednoczesnym zachowaniu odległości normowych 

do terenu oraz do obiektów krzyżowanych. 

 Należy stosować łańcuchy izolatorowe z izolatorami kompozytowymi. Projektowane łańcuchy 

izolatorowe montowane będą do konstrukcji słupa za pomocą wieszaków WE. 

 Przebudowę linii 110kV należy wykonać przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych 

z budową dróg w oparciu  warunkii przebudowy wydanymi przez Operatorów Tauron Dystrybucja.Prace 

należy prowadzić w sposób ograniczający do minimum czas wyłączenia przebudowywanej linii 

i krzyżowanych linii średniego i niskiego napięcia.  

Przebudowa linii napowietrznych średniego napięcia (SN). Przebudowę linii napowietrznych 

średniego napięcia należy wykonać w oparciu o typowe rozwiązania ujęte w katalogach linii 

napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych typu E i 

EM., przyjmując następujące założenia: 

• strefa obciążenia wiatrem WII, 

• strefa obciążenia sadzią SII, 

Kolidujące odcinki linii napowietrznej SN 15kV należy skablować stosując kabel  3xXRUHAKXS 

1x120/50mm2. Na obu słupach krańcowych przewidziano montaż rozłączników modułowych z izolacją 

silikonową. Słupy z uzbrojeniem należy wykonać w oparciu o typowe rozwiązania zawarte w katalogach 

słupów z łącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV 

z przewodami gołych na żerdziach wirowanych. . Kable na słupach należy zabezpieczyć rurą ochronną 

BE 160/14,5mm długości 3,0m, przy czym rura powinna wystawać 2,5m ponad powierzchnię terenu. 

Przebudowa linii napowietrznych niskiego napięcia (nN) 

 Przebudowę linii napowietrznych niskiego napięcia należy wykonać w oparciu o typowe 

rozwiązania ujęte w katalogach linii napowietrznych z przewodami izolowanymi samonośnymi na 

żerdziach wirowanych E. 

 Wraz z przebudową (zmiana lokalizacji słupów) należy również odtworzyć istniejąca przyłącza 

napowietrzne i kablowe. Złącza słupowe należy przenieść na nowe słupy, a w wypadku złego stanu 

technicznego wymienić na nowe zgodne z aktualnymi standardami Operatora sieci. Wolnostojący 
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złącza kablowe przenieść poza rejon kolizji a w wypadku złego stanu technicznego wymienić na nowe 

zgodne z aktualnymi standardami Operatora sieci.  

Istniejące przyłącza napowietrzne wykonane przewodami izolowanymi przewiesić na nowe słupy 

lub wymienić na nowe stosując przewód AsXSn o przekroju i ilości żył jak istniejące. 

Do wyprowadzania na słupy linii kablowych stosować rozłączniki słupowe, głowice termokurczliwe 

i ograniczniki przepięć . Kable na słupach należy zabezpieczyć rurą ochronną  BE 110/6,3 długości 

3,0m, przy czym rura powinna wystawać 2,5m ponad powierzchnię terenu. 

Budowa i przebudowa linii kablowych nN i SN 

Kolidujące linie kablowe należy przebudować lub zabezpieczyć rurami osłonowymi.  

Do przebudowy linii kablowych średniego napięcia (15kV) stosować kable z polietylenu 

usieciowanego typu XRUHAKXS; 8,7/15kV o przekrojach identycznych jak przebudowywane linie 

kablowe. 

Do przebudowy linii kablowych niskiego napięcia (0,4kV) stosować kable z polietylenu 

usieciowanego typu NA2XY-J  0,6/1kV o przekrojach identycznych jak przebudowywane linie kablowe. 

Przy przejściach pod drogami i nawierzchniami utwardzonymi oraz przy skrzyżowaniach 

i zbliżeniach z podziemnym uzbrojeniem terenu kable układać w rurach ochronnych.  

Układanie kabli w rowie kablowym. Na dnie rowu kablowego należy nasypać warstwę piasku 

grubości 0,10m. Kabel układać na dnie rowu linią falistą z zapasem 1-3%. Ułożony kabel zasypać 

warstwą piasku grubości 0,10m, a następnie warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15m i przykryć folią 

koloru niebieskiego dla kabli niskiego napięcia oraz czerwonego dla kabli średniego napięcia. 

W sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka 

minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się 

minimum 0,5m pod warstwą konstrukcyjną drogi określonej klasy, lecz nie mniej niż 1,2m poniżej 

projektowanej docelowej/istniejącej niwelety jezdni dróg ekspresowych i nie mniej niż 1,0m poniżej 

projektowanej docelowej/istniejącej  niwelety jezdni innych dróg niższych klas. Natomiast na pozostałym 

terenie wymagana głębokość ułożenia/posadowienia linii kablowej SN i nN nie może być mniejsza niż: 

• na terenach zielonych – 1,0m,  

• w poboczu dróg – 1,0m,  

• na pozostałem terenie pasa drogowego – 1,0m,  

• pod dnem rowu – 0,5m,  

Odległości mierzone jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią rur ochronnych, a 

odpowiednio: istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól uprawnych, projektowaną 

docelową lub istniejącą rzędną pobocza dróg i pozostałego terenu objętego pasem drogowym oraz 

projektowaną rzędną docelową dna rowu lub istniejącą rzędną. Kable ułożone w ziemi powinny być 

zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki, rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m 

oraz przy skrzyżowaniach, przepustach kablowych, mufach kablowych i innych miejscach 

charakterystycznych. Na oznacznikach należy zamieścić opisy zgodnie z normą N SEP-E-004. Trasa 

linii kablowej SN ułożonej w ziemi, na całej jej długości powinna być oznaczona znacznikami 
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elektromagnetycznymi EMS działającymi w częstotliwości 134 kHz, układanymi nad taśmą ochronną 

w odstępach nie większych niż 100 m. Ponadto znaczniki należy umieszczać w miejscach skrzyżowań, 

zbliżeń oraz zmiany kierunku układanego kabla (na załomach) 

 W miejscach skrzyżowania z istniejącym i projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu, 

kable należy zabezpieczać rurami ochronnymi. 

Rury osłonowe. Przy zabezpieczaniu kabla przy skrzyżowaniach i zbliżaniach  z podziemnym 

uzbrojeniem terenu, rura ochronna założona na projektowanym kablu powinna wystawać minimum 0,50 

m po obu stronach przeszkody.  

Rury ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak aby nie przedostawała się do 

ich wnętrza woda i nie były zamulane. 

Należy stosować rury z polietylenu dużej gęstości HDPE:  

•  dla kabli niskiego napięcia w kolorze niebieskim o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 

mm;  

• dla kabli średniego napięcia w kolorze czerwonym o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 150 

mm. 

Rury na przepusty powinny być grubościenne. Rury instalowane w przestrzeniach zewnętrznych 

powinny być odporne na działanie promieniowania UV, a rury na obiektach mostowych dodatkowo 

powinny być z materiału nierozprzestrzeniającego ogień. 

Dla zabezpieczania istniejących kabli stosować rury dwudzielne. Przepusty kablowe pod drogami 

należy koniecznie wykonać przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych z budową dróg. Miejsca 

przepustów należy oznaczyć słupkami betonowymi. 

 Oświetlenie 

8.3.8.2.1 Charakterystyka ogólna 

 Oświetlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o normy CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 

13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03; PN-EN 13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-5:2016-03. 

 Przy przebudowie i budowie oświetlenia na drogach (ulicach) i ciągach pieszo rowerowych 

będących w zarządzie ZDMK uwzględniono ich warunki usunięcia kolizji oraz „Wytyczne dla oświetlenia, 

elementów oświetlenia ulicznego oraz iluminacji”.  

 Przy przebudowie oświetlenia montowanego na infrastrukturze (słupach) Tauron Dystrybucja 

uwzględniono Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 

wydane przez Tauron Dystrybucja Serwis znak TDS/NMD/205/2019 z dnia 09.05.2019 

 Oświetlenie przejść dla pieszych zaprojektowano zgodnie z wymaganiami określonymi w 

załączniku „Wytyczne oświetlania przejść dla pieszych”. 

 Przebudowę zaprojektowano oprawami w technologii LED montowanych na słupach 

oświetleniowych stalowych ocynkowanych montowanych na fundamentach prefabrykowanych lub na 

przebudowywanych w ramach kolizji nN sieci Tauron Dystrybucja słupach z żerdziami wirowanymi. 
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8.3.8.2.2 Wymagania techniczne 

Oprawy. Zaprojektowano oprawy z lampami LED Oprawy powinny posiadać cyfrowo 

sparametryzowane dane fotometryczne, pozwalające na wykonanie obliczeń sprawdzających 

parametry oświetleniowe w jednym z ogólnodostępnych uniwersalnych programów obliczeniowych np. 

Relux lub Dialux. Budowa oprawy powinna umożliwiać szybką wymianę układu optycznego i modułu 

zasilającego bez konieczności wymiany całej oprawy oraz powinna być wyposażona w system 

optymalnego odprowadzania ciepła i czujnik termiczny zapobiegający przegrzaniu oprawy. 

 Oprawa przystosowana do montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie z możliwością 

regulacji kąta nachylenia oraz wyposażona w różne rodzaje soczewek (tzw. matryc) celem optymalnego 

dostosowania oprawy do danej sytuacji oświetleniowej. 

 Szczegółowe wymagania w stosunku do opraw podano w „Wytycznych dla oświetlenia, 

elementów oświetlenia ulicznego oraz iluminacji„ opracowanych przez ZDMK.  

 W przypadku pozostawienia istniejącego punktu świetlnego na przebudowywanym słupie 

Tauron należy montować nową oprawę wykonana w technologii LED. 

Demontowane oprawy przekazać Właścicielowi\ 

 Nowe oprawy wyposażyć w gniazdo NEMA 7-pin, DALI ze sterownikiem LuCo-P7. 

 Do obliczeń przyjęto klasy oświetlenia zgodne z norma PN-EN13201 i słupy z oprawami LED. 

Wysokość montażu, długość wysięgnika oraz kąt nachylenia należy przyjąć zgodnie z obliczeniami. 

Parametry opraw:  

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 

komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo lub na dowolny kolor RAL lub AKZO 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak 

i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-

10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• skuteczność 110W/lm 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II, zgodnie z projektem elektrycznym 
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• rodzaj źródła światła –LED 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – oświetlenie dróg i placów  3900-4300K 

•  oświetlenie przejść dla pieszych 2900-3300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 

WE nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 

wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

 Słupy oświetleniowe. Szczegółowe wymagania w stosunku do słupów, masztów i konstrukcji 

podano w „Wytycznych dla oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego oraz iluminacji„ opracowanych 

przez ZDMK.   

 Słupy oświetleniowe projektuje się dla III strefy obciążenia wiatrem zapewniające  zawieszenie 

opraw na wysokości według obliczeń. Słupy powinny posiadać polski certyfikat i świadectwa 

bezpieczeństwa. Słupy oświetleniowe powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej od 

zewnątrz i środka (wewnątrz) o grubości 4mm, o przekroju okrągłym i średnicy 60mm na końcu 

wysięgnika, wyposażone w stopę stalową służącą do zamontowania na fundamencie prefabrykowanym 

lub na systemie kotew stalowych. 

 Standardowo należy stosować fundamenty przewidziane dla zastosowanych słupów 

(F150/200) 

 Szerokość słupa przy podstawie powinna umożliwiać wprowadzenie co najmniej trzech kabli  

pięciożyłowych o przekroju żyły 35mm2. Wszystkie konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego należy 

wyposażyć w tabliczki oznaczeniowe z nr słupa, z datą produkcji i nazwą producenta oraz tabliczki 

ostrzegawcze. 

 Konstrukcje wsporcze należy zabezpieczyć dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub 

równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków 

wykorzystywanych do utrzymania dróg. Słupy malować do wysokości 1,2m farbą w kolorze RAL 

wskazanym przez Zarządcę ZDMK, 2m od podstawy malować farbą anty graffiti i anty plakat. 

 Istniejące rozdzielnice (szafy) oświetleniowe PZ. Dla przebudowywanego oświetlenia nie 

przewiduje się zmiany istniejących rozdzielnic oświetleniowych, sterowania i obwodów zasilających. W 

przypadku zwiększenia mocy zainstalowanej należy wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowych.  

 Projektowane rozdzielnice (szafy) oświetleniowe PZ. Zaprojektowano szafy oświetleniowe 

jako wolnostojącą w obudowie z tworzywa sztucznego w II klasie ochronności i posadowioną na 

prefabrykowanym fundamencie.  

Szafki oświetleniowe wyposażyć w układ sterowania umożliwiający płynną regulację natężenia 

oświetlenia poprzez interfejs DALI do podłączenia sterownika w szafie lub w oprawie. Sterownik winien 

umożliwiać natychmiastowe załączenie i wyłączenie grupy opraw w linii bez opóźnień.  
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Szafa oświetleniowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 60439-1 i być  w obudowie z 

niepalnego tworzywa sztucznego, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,  z systemem 

wentylacji minimalizującym gromadzenie wilgoci w środku, w wykonaniu wandaloodpornym o stopniu 

ochrony IP54, na fundamencie betonowym  prefabrykowanym lub tworzywowym. Obudowy szaf należy 

zabezpieczyć przed graffiti i aktami wandalizmu. 

Szafa minimum 6-polowa (obwodowa), zamykana na kłódkę lub zamek z kluczem systemowym 

oraz posiadająca sygnalizację otwarcia drzwiczek, w kolorze i z oznaczeniem określonym wg 

standardów ZDMK. Zgodnie z przyjętym schematem, powinna posiadać następujące człony z 

oddzielnym zamknięciem: 

• zasilający dostosowany do podłączenia kabla o przekroju żył do 120 mm2, wyposażony w 

główny rozłącznik zasilania, zabezpieczenie przepięciowe oraz filtr przed przedostawaniem się 

zakłóceń do sieci zasilającej; 

• odbiorczego i sterującego, składającego się z odpowiedniej ilości pól odpływowych, 

wyposażonego w rozłączniki bezpiecznikowe wielkości 00 i styczniki o odpowiednio dobranym 

prądzie znamionowym, które bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie oraz układ 

sterowania oświetleniem. Do podłączenia kabli odbiorczych, człon odbiorczy powinien posiadać 

uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie żył o przekroju do  50 mm2 bez 

używania końcówek kablowych, albo odpowiednio umożliwiające podłączenie żył kabla w  

ilościach i przekrojach większych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi posiadać 

gniazdko wtyczkowe serwisowe, oświetlenie, ogrzewanie szafy oraz listwy do podłączenia 

sterowania zewnętrznego 

Jako zabezpieczenie obwodów oświetleniowych należy stosować wkładki topikowe szybkie, 

rozłącznik główny z widoczną przerwą. 

Szafa wyposażona w sterownik cyfrowy z modemem GSM i analizatorem sieci, przekaźnik 

zmierzchowy przystosowane do sterowania kaskadowego, z możliwością wyboru sterowania: sterownik 

cyfrowy, przekaźnik zmierzchowy, kaskada, ręczne. Czujka przekaźnika zmierzchowego winna być 

usytuowana na słupie oświetleniowym projektowanym najbliższym szafki oświetleniowej. 

 W projektowanej szafce oświetleniowej należy zastosować ograniczniki kombinowane typu 1 

ze zdalną sygnalizacją zadziałania podłączoną do sterownika cyfrowego, grzałkę do podgrzewania 

sterownika i urządzenie uniemożliwiającego przedostawanie się wyższych harmonicznych do sieci 

zasilającej. 

Układy sterowania oświetleniem powinny realizować minimum następujące funkcje:  

• automatyczne sterowanie czasem załączeń w funkcji natężenia oświetlenia naturalnego, 

korygujące czasy uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego;  

• synchronizacja załączania i wyłączania poszczególnych obszarów;  

• zdalne sterowanie oświetleniem na żądanie,  
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• monitorowanie wszystkich włączonych do systemu szafek oświetleniowych (pomiary napięć, 

prądów, stan zabezpieczeń i styczników, kontrola otwartych drzwi szafek, kontrola działania 

opraw oświetleniowych);  

• prezentacja stanu oświetlenia autostrady/drogi ekspresowej na komputerach dołączonych do 

systemu i wyposażonym w program wizualizacyjny;  

• archiwizacja zdarzeń, awarii i alarmów (np. załączenie/wyłączenie oświetlenia, zmiana trybu 

pracy);  

• sterowanie redukcją mocy i zmianą strumienia świetlnego poszczególnych punktów świetlnych. 

System sterowania oświetleniem powinien posiadać interfejs do wprowadzenia ręcznego parametrów 

oświetlenia oraz możliwość zaprogramowania systemu w zależności od wartości progowych 

powyższych parametrów.  

Docelowe wprowadzenie zadanych parametrów sterowania oraz uruchomienie układu 

sterującego Wykonawca Robót poprzedzi wykonaniem odpowiednich pomiarów i obserwacji 

występujących sytuacji na drodze dopuszczonej do eksploatacji i użytkowanej w reprezentatywnym 

okresie jej użytkowania (po upływie 6 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie) 

przez laboratorium badawcze działające w obszarze oświetlenia  w oparciu o normę PN-EN 13201-

4:2007. 

Ponadto system powinien posiadać interfejs graficzny do podglądu stanu pracy urządzeń i 

obsługiwać funkcję autodiagnostyki oświetlenia. Dostęp operatora do systemu będzie odbywał się 

zdalnie w OUD znajdującym się na odcinku II „Węzeł Szczepankowice – Węzeł Widoma” drogi S7. 

Do systemu sterowania  należy dostarczyć odpowiednie programy konfiguracyjne, monitorujące i 

diagnostyczne - dla każdej szafy oświetleniowej oraz dla OUD. 

Należy dostarczyć pełną dokumentację techniczną sposobu komunikacji systemu sterowania 

oświetleniem drogi (w tym szczegółowe instrukcje obsługi systemu), niezbędną do integrowania 

systemu sterowania w zakresie: 

• bieżącego ręcznego wprowadzenia parametrów sterowania przez inny nadrzędny system i 

wysłanie do niego potwierdzenia wykonania polecenia; 

• bieżącego wysyłania sygnału o błędach i awariach do systemu nadrzędnego. 

System nadrzędny zainstalowany zostanie w ramach oddzielnego projektu. 

Wymagany okres gwarancji na zaprojektowany i dostarczony system sterowania oświetleniem 

drogowym wynosi minimum 10 lat.  

Obwody oświetleniowe. Obwody oświetleniowe na odcinkach od szafy oświetleniowej do 

słupów oświetleniowych, oraz między nimi projektuje się wykonać zasadniczo kablami typu YKY 5x16 

układanymi na całej długości w niebieskiej rurze ochronnej DVK 75 a przepusty (pod wjazdami i 

drogami) w rurze DVR75  

 Dla wykonania połączeń w słupie między tabliczką zabezpieczeń, a oprawami oświetleniowymi 

projektuje się zastosować przewody kabelkowe miedziane wielożyłowe typu YDY 4x2,5mm2, 750V. 

Linie kablowe (doziemne) należy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004.  
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 Projektowane linie kablowe należy  układać na dnie wykopu na głębokości 1[m] (dla przejścia 

linii pod jezdnią należy rurę osłonową zagłębić na głębokości min. 1[m] od projektowanego poziomu 

gruntu). 

Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy: 

• wykonać inwentaryzację geodezyjną (przez uprawnionego geodetę), 

• dokonać odbioru etapowego przy współudziale przedstawiciela Inwestora i Właściciela 

instalacji. 

• przeprowadzić pomiary ciągłości żył oraz rezystancji izolacji kabla. 

Linię kablową należy oznaczyć opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 10[m].  

Na opaskach winny znaleźć się następujące informacje: 

• typ kabla 

• trasa kabla 

• właściciel kabla 

• rok ułożenia kabla 

Dla oświetlenia pod obiektami oprawy (naświetlacze) montować bezpośrednio do stropu a przewody 

prowadzić w rurach osłonowych mocowanych do konstrukcji obiektu. 

Bezpieczeństwo przy eksploatacji drogi 

Bezpieczeństwo użytkowania drogi i obiektów oraz urządzeń związanych z drogą zapewnione jest przez 

odpowiednią lokalizację projektowanych urządzeń wchodzących w skład instalacji oświetleniowej, tj. 

słupów oraz rozdzielnic oświetleniowych. Słupy oświetleniowe zlokalizowano w odpowiednich 

odległościach od pasów ruchu. Oprawy oświetleniowe dobrano w taki sposób, aby najbardziej 

efektywnie wykorzystać parametry świetlne w zakresie równomierności rozsyłu strumienia światła i 

rozkładu luminancji na drodze oraz aby spełnione zostały wymagania normy w zakresie oświetlenia 

drogi. 

 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

8.3.8.3.1 Charakterystyka ogólna 

   Zasilanie energią elektryczną urządzeń infrastruktury związanej z droga zasilane będzie 

z sieci rozdzielczej nN Tauron Dystrybucja. 

 Złącza pomiarowe będące wraz liniami je zasilającymi w zakresie Tauron Dystrybucja 

zostaną zlokalizowane przy rozdzielnicach (szafach) zasilających infrastrukturę drogową.  

 Zasilanie tunelu odbywać się będzie ze stacji transformatorowych zlokalizowanych po 

obu stronach tunelu. Stacje zasilane będą z sieci SN Tauron Dystrybucja. Do każdej z dwóch 

stacji transformatorowych tunelu zostanie doprowadzone niezależne zasilanie 15kV. W celu 

rezerwowania obie stacje zostaną połączone po stronie SN. Stacje transformatorowe zostały 

ujęte w części tunelowej opracowania. 
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 Instalacja Odbiorcy (ZDMK) od złącz pomiarowych do urządzeń wykonana będzie 

kablami z żyłami miedzianymi. 

Przewidziano oddzielne zasilania (oddzielne układy pomiaru energii dla: 

•  szaf sygnalizacji świetlnej 

•  przystanków komunikacji zbiorowej (SDIP, KKM), w przypadku występowania sygnalizacji 

świetlnej zasilić wspólnie z sygnalizacją 

•  szaf oświetlenia drogowego (PZ….) 

•  oświetlenia i ładowarek  P&R 

•  szaf monitoringu wizyjnego 

•  systemu sygnalizacji dla kierowców (VMS) 

Zasilanie ze złącz pomiarowych wykonane zostanie kablami z żyłami miedzianymi. 

8.3.8.3.2 Zasilanie pompowni  

Urządzenia pompowni zasilane i sterowane będą z rozdzielnic RZSP dostarczanych wraz 

z pompowniami.  

Rozdzielnice RZSP zasilana będą ze złącz pomiarowych będących w zakresie Tauron Dystrybucja 

zlokalizowanych w granicach działki (przy pompowni).  

Pompownie zostaną dostarczane wraz z rozdzielnicą zasilająco sterującą. Rozdzielnica nie 

stanowi zakresu niniejszego opracowania jest przedmiotem dostawy wraz z pompownią. 

W rozdzielnicy oprócz wyposażenia standardowego zamontowane będzie wyposażenie dodatkowe: 

• w polu zasilającym oprócz wyłącznika różnicowoprądowego (wył. główny) przełącznik Sieć-0-

AGREGAT z wtyczką 63A (3L+N+PE) 

• pole odpływowe dla zasilania oświetlenia pompowni (słupa oświetleniowego) z wyłącznikiem 

nadprądowym 1-fazowym 1P-B6A i przełącznikiem wyboru sterowania wyłącznikiem 

ZAŁ/WYŁ/AUT (załączanie automatyczne zostanie zrealizowane przy pomocy czujnika ruchu i 

zmierzchu montowanego na słupie) . Na tym etapie nie przewiduje się wykonania oświetlenia 

terenu pompowni. 

Automatyka rozdzielnicy musi zapewniać: 

• załączanie pomp od poziomu ścieków w komorze 

• załączanie kompresora (napowietrzanie ścieków podczas pracy pomp) 

• naprzemienną pracę pomp  

• zabezpieczenie od suchobiegu 

• przekazywać do szafki moitoringu (SMP) następujące sygnały: 

• przepływ i ilość ścieków 

• sygnalizacja pracy pomp i kompresora 

• czas pracy pomp 
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• maksymalny poziom ścieków 

• prąd pracy pompy 

• awarie poszczególnych pomp (przeciążenie, przegrzanie, usterka elektryczna, zawilgocenie)  

• włamanie do rozdzielnicy (otwarcie drzwi)  

• odbierać sygnały z szafki monitoringu (SMP): 

• załączanie/wyłączanie poszczególnych pomp 

• załączanie/wyłączanie kompresora 

• blokada pracy poszczególnych pomp 

8.3.8.3.3 Budowa instalacji 

Sposób budowy linii kablowych opisano w części dotyczącej przebudów sieci 

elektroenergetycznych 

Szafy rozdzielcze i sterownicze wolnostojące w obudowach z niepalnego tworzywa sztucznego, 

odpornej na działanie warunków atmosferycznych w wykonaniu wandaloodpornym o stopniu ochrony 

IP54 zabezpieczonych przed graffiti i aktami wandalizmu z systemem wentylacji minimalizującym 

gromadzenie wilgoci w środku, oświetleniem wewnętrznym, gniazdem serwisowym posadowić na 

fundamencie betonowym prefabrykowanym lub tworzywowym. Obudowy szaf należy zaopatrzyć w 

tabliczkę informacyjną z numerem fabrycznym, typem, rokiem produkcji, producentem. Na zewnątrz 

umieścić zgodnie ze standardami ZDMK trwałe oznaczenie funkcjonalne szafy. 

 Ochrona przepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przeciwprzepięciowa. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi 

i przepięciami łączeniowymi linii SN 15kV na stanowiskach słupowych z łącznikami zaprojektowano 

ograniczniki przepięć z sygnalizacją zadziałania o parametrach: Ur = 22,5 kV, Uc = 18 kV , zgodne z 

wymaganiami normy PN-EN 60099-4: 2009. Ograniczniki należy połączyć zwodami taśmowymi 

z uziemieniami taśmowo – prętowymi w gruncie. 

Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim dla linii SN 

 Uznaje się, że elektroenergetyczne linie napowietrzne SN 15kV nie wymagają ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim ze względu na wysokość zamocowania przewodów (powyżej 2,5 m – poza 

zasięgiem ręki). 

Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim dla linii nN 

 Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym dla sieci nN zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie TN-C, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej oraz normy: N SEP–E–001. 

Wymagania stawiane środkom ochrony przy dotyku pośrednim – dla linii nN: 

W obwodach zasilających czas wyłączenia nie powinien przekraczać 5 s. Będzie to zapewnione 

przy spełnieniu warunku: 
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𝑍𝑆 ⋅ 𝐼𝑎 < 𝑈0 

𝑍𝑆 - impedancja pętli zwarciowej, [Ω], 

𝑈0 - napięcie znamionowe względem ziemi, 𝑈0 = 230 𝑉, 

𝐼𝑎 - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie zależnym 

od napięcia znamionowego Uo, [A]. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim dla linii nN 

Uznaje się, że elektroenergetyczne linie napowietrzne nN 0,4 kV nie wymagają ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim ze względu na wysokość zamocowania przewodów (powyżej 2,5 m – poza 

zasięgiem ręki). Urządzenia podłączone do linii napowietrznej nN powinny spełniać wymagania norm 

dotyczących ich projektowania i budowy, zapewniając skuteczną ochronę przeciwporażeniową przed 

dotykiem bezpośrednim. 

Uziemienie ochronno - robocze punktów neutralnych sieci w układzie TN-C 

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujących w układzie TN-C powinny być uziemione 

bezpośrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny być połączone z przewodami 

ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorców energii, uziemionymi poprzez szynę uziemiającą 

w zestawie ZZP. Rezystancja uziemienia R<30 Ω. 

Rozmieszczenie uziemień przewodów PEN (PE) powinno spełniać warunki: 

• na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia rezystancja uziemienia nie większa niż 

5 Ω, 

• wzdłuż trasy linii długości przewodu PEN (PE) między uziemieniami o rezystancji nie większej 

niż 30 Ω nie powinna przekraczać 500m (w przypadku uziemienia odgromników nie powinna 

przekraczać R ≤ 10 Ω), 

• na obszarze koła o średnicy 300m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego  

• odcinka każdej linii i jej odgałęzień tak, aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował się w tym 

kole, powinny znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej rezystancji nie przekraczającej 

5 Ω, obliczonej przy uwzględnieniu jedynie tych uziemień, których rezystancja jest nie większa 

niż 30Ω. 

W istniejących uziemieniach ochronno-roboczych w związku z wymaganiami normy 

P SEP – E – 001 należy dokonać oględzin i pomiarów. W przypadku stwierdzenia złego stanu 

technicznego lub braku wymaganej wartości uziemienia należy wykonać uziom zgodny z przepisami. 

Sposób montażu zestawów do zakładania przenośnych uziemiaczy na liniach izolowanych 

należy wykonać zgodnie z wytycznymi TD S.A. 

 Sygnalizacja świetlna- część elektroenergetyczna 

8.3.8.5.1 Charakterystyka ogólna 

 Sygnalizacje świetlną należy wykonać zgodnie z wytycznymi ZDMK. Konfiguracje 

i oprogramowanie sygnalizacji świetlnej ujęto w części drogowej. 
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W rejonie objętym inwestycją znajdować się będą dwa skrzyżowania wyposażone w sygnalizację 

świetlną: 

• skrzyżowanie trasy Balickiej z ul. Na Błonie 

• skrzyżowanie trasy Balickiej z ul. Zakliki z Mydlnik  

8.3.8.5.2 Wytyczne dla sygnalizacji świetlnej. 

Sterownik sygnalizacji świetlnej. Projektuje się sterownik spełniający wymagania zawarte w 

zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 281 ze zm.) oraz wytycznymi 

ZDMK. 

Sterownik powinien być montowany w oryginalnej obudowie. 

Napięcie zasilające obwody zewnętrzne powinno wynosić 24V AC dla przycisków, oraz 230V AC dla 

sygnalizatorów. Sterownik wyposażony zostanie w układ ściemniający. 

Urządzenie sterujące powinno zapewniać obsługę wszystkich urządzeń znajdujących się na 

skrzyżowaniu. Sterownik dobrać odpowiednio do programu sterującego. 

Obudowa sterownika powinna zostać wykonana jako metalowa, pomalowana farbą 

antyplakatową. Na obudowie powinna znajdować się tabliczka znamionowa, na której w sposób trwały 

ma być naniesiony nr fabryczny, rok produkcji, typ, rodzaj oraz wytwórca.  

Sterownik poprzez swoja kanalizacje, kanał technologiczny SSR oraz istniejącą kanalizacje 

powinien mieć możliwość połączenia z Centrum Sterowania Ruchem w siedzibie Zarządu przy ul. 

Centralnej 53 w Krakowie. 

Sygnalizatory (latarnie sygnalizacji świetlnej). Soczewki w komorach sygnałowych 

przeznaczonych dla pojazdów powinny mieć średnice 300mm w przypadku sygnalizatorów: 

• trzykomorowych kierunkowych (blendowane wzory strzałek skrętu),  

• ogólnych podwieszonych nad jezdnią, 

• ogólnych, umieszczonych obok jezdni, 

W sygnalizatorach zawieszonych nad jezdnią należy stosować ekrany kontrastowe. 

 Soczewki  200mm w przypadku sygnalizatorów dla pieszych (z blendowaną sylwetką pieszego) 

powinny mieć średnice 200mm. 

Ekrany kontrastowe. Należy stosować ekrany kontrastowe perforowane o szerokości 850mm. 

Ekrany kontrastowe winny być wykonane z tworzywa odpornego na odkształcenia lub blachy metalowej 

zabezpieczonej antykorozyjnie. Tło ekranu czarne malowane farbą proszkową (matowe).  

Głowice masztowe. Głowice powinny spełniać następujące wymagania: 

• powinny posiadać zaciski na napięcie 500V przystosowane do podłączenia dwóch żył kabla lub 

przewodów o przekroju 1,5mm2 w ilości przekraczającej liczbę żył kabla użytego w danym 

rozwiązaniu, 
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• zaciski powinny być montowane na materiale elektroizolacyjnym niepalnym odpornym na 

zmiany temperatury i umiarkowane udary mechaniczne, 

• konstrukcja głowic powinna być dopasowana do wymiarów masztów typu MS lub MSW 

i zapewniać wygodny ich montaż i dostęp do styków 

Sygnalizatory akustyczne. Celem poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych należy 

zamontować sygnalizatory akustyczne światła zielonego dla osób niepełnosprawnych. Sygnalizatory 

dźwiękowe należy zamontować wewnątrz komory zielonej latarni sygnalizacyjnej, natomiast głośnik 

montuje się na wysokości co najmniej 2,2m (preferowany montaż nad sygnalizatorem) po obu stronach 

jezdni. Montaż głośnika powinien odbywać się bez konieczności wykonywania jakichkolwiek otworów w 

latarni celem przeprowadzenia przewodów zasilających głośnik. Dla przejść dla pieszych 

wyposażonych w przyciski sygnalizatory akustyczne powinny być dostosowane do pracy ze 

sterownikiem. Sygnalizacja akustyczna powinna pracować w sytuacji wzmożonego ruchu pieszego 

wyznaczonego przez zarządcę drogi. Podstawowy sygnał nadawany przez sygnalizator akustyczny 

odpowiadający sygnałowi zielonemu ciągłemu, zezwalający na przechodzenie przez jezdnię, powinien 

być sygnałem powtarzalnym co 200ms. Częstotliwość dźwięków stosowana w sygnale podstawowym 

powinna wynosić 550 – 880Hz. Sygnał odpowiadający światłu zielonemu migającemu powinien być 

sygnałem powtarzalnym co 100ms. Sygnalizator dźwiękowy powinien umożliwiać regulację głośności w 

granicach co najmniej 50 – 90dB. 

Przyciski dla pieszych. Przycisk dla pieszych z poliwęglanu, koloru żółtego (RAL1023) winien 

być sterowany napięciem 24V i wyposażony w potwierdzenie zgłoszenia pieszego w formie 

podświetlanego napisu z generowaniem sygnału dźwiękowego i wibracji pozwalający na zlokalizowanie 

przejścia i przycisku. Przyciski musza posiadać symbole dla osób niewidomych informujące o przekroju 

przejścia. 

Przyciski należy montować na wszystkich masztach sygnalizatorów  i na kolumnach znajdujących się 

przy przejściach dla pieszych na wysokości 1,2 – 1,35m.  

Pętle indukcyjne. Do wykonania pętli indukcyjnych należy stosować kable LgYc 2,5mm2, zaś 

na feedery należy stosować kable XzKSLXpw 2x 1,5mm2 prowadząc je w kanalizacji kablowej.. 

Połączenie pętli indukcyjnej z przewodem doprowadzającym powinno zapewnić odpowiednią izolację 

względem ziemi (np. łącznik Scotchlok 557TG). Na przewodach powinny znajdować się oznaczniki 

informujące o numerze pętli i numerze kabla. Połączenie kabli detekcji (akomodacyjnych)  do sterownika 

należy wykonać według dokumentacji dostarczonej wraz ze sterownikiem. 

UWAGA: Pętle indukcyjne należy wykonać:   

•  zgodnie z wytycznymi producenta sterownika (określić ilość zwojów)  

•  w miejscach gdzie budowany jest pas drogowy lub kładziona nowa nawierzchnia, pętle 

indukcyjne należy ułożyć w warstwie wiążącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej.   

Kable zasilające.  Zasilanie zostanie wykonane według odrębnego opracowania na 

podstawie warunków przyłączenia. Wykonanie przyłączy wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi 

znajduje się w zakresie Tauron Dystrybucja S.A.   
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Kable sterownicze i sygnalizacyjne.  Kable sygnalizacyjne używane do sygnalizacji 

świetlnej powinny spełniać wymagania PN-93/E-90403. Należy stosować kable o napięciu 

znamionowym 0,6/1kV, wielożyłowe o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Zaleca się 

stosowanie kabli o przekroju żył 1,5mm2.  

Kanalizacja kablowa. Na potrzeby sygnalizacji świetlnej należy wykonać kanalizacje 

dwuotworową z  rur HDPEo średnicy Φ110mm. Pod drogami kanalizacje z rur o wytrzymałości 750N 

(np. SRS110) układać na głębokości 1,2m. Kanalizację kablową w chodnikach i zieleńcach wykonać z 

rur osłonowych o wytrzymałości 450N (np.DVK110 ) na głębokości min. 0,5 m. 

Kanalizacje wykonać z zastosowaniem studni SK-2, dla pętli indukcyjnych w bezpośrednim ich 

sąsiedztwie stosować studnie SK-1. Stosować studnie prefabrykowane z betonu klasy C30/37. 

Studnie należy wyposażyć w pokrywy z żeliwnym wywietrznikiem z napisem „SYGNALIZAJA 

KRAKÓW”. 

Konstrukcje wsporcze sygnalizacji świetlnej. Sygnalizatory należy mocować dwupunktowo 

na konstrukcjach wsporczych, które powinny być usytuowane poza jezdnią drogi, na poboczu, chodniku 

lub na wysepce wyodrębnionej z jezdni przy pomocy krawężników. Sygnalizatory mogą być 

umieszczane obok jezdni i nad jezdnią. Dopuszcza się do mocowania sygnalizatorów, wykorzystując 

zarówno specjalnie do tego ustawione maszty, jak i istniejące elementy wsporcze np. słupy, maszty 

oświetleniowe, ściany budynków itp. Konstrukcje wsporcze sygnalizatorów powinny być stabilne i 

zapewnić umieszczenie urządzeń wyświetlających w stosunku do drogi zgodnie z dokumentacją 

projektową i instrukcją o drogowej sygnalizacji świetlnej. 

Maszty typu MS. Maszt należy wykonać ze stali rurowej R35 wg PN-80/H-74219 o średnicy 

114mm i długości od 3,7 do 4,2m, przeznaczone do mocowania dwupunktowego dla skrajni pionowej 

minimum 2 20m.   

Dolna część masztu winna być zakończona podstawą przystosowaną do połączenia 

z fundamentem prefabrykowanym. Ponadto maszty powinny posiadać wnękę z listwami zaciskowymi 

LZ4, zaś samą wnękę osłonić pokrywą stalową. Wnęka powinna być usytuowana od strony przeciwnej 

do kierunku najazdu na zewnątrz ulicy. Zaleca się aby dolna krawędź wnęki była usytuowana nie mniej 

niż 0,5m od powierzchni gruntu.  

W części nadziemnej maszt powinien posiadać: 

• otwory do mocowania konsol (w przypadku połączenia śrubowego), 

• otwory do mocowania przycisków dla pieszych, 

• otwory do przepuszczania przewodów, 

• śrubę do podłączenia przewodów ochronnych. 

Wszystkie krawędzie masztu powinny być sfazowane lub zabezpieczone wkładkami z tworzywa 

sztucznego, aby wyeliminować uszkodzenie izolacji kabla podczas jego wyciągania i późniejszej pracy. 

 Powierzchnia masztu powinna być zabezpieczona przed korozją poprzez natrysk warstwy 

aluminium lub ocynkowanie metodą zanurzeniową (ogniową- grubość warstwy nie mniejsza niż 200 

µm). Farba nawierzchniowa powinna być koloru szarego RAL6009. Maszt winien być zakończony w 
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sposób uniemożliwiający przedostanie się opadów atmosferycznych do jego wnętrza. Fundament 

masztu prefabrykowany zabezpieczony, przeciwwilgociowo poprzez pomalowanie abizolem R+P. 

Maszty powinny być składowane w pozycji poziomej na przekładkach z drewna sosnowego. 

Maszt wysięgnikowy typu MSW. Maszt powinien spełniać następujące warunki wytrzymałościowe 

i funkcjonalne: 

• przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia sygnalizatorów, znaków i wysięgnika oraz 

parcia wiatru dla II strefy wiatrowej zgodnie z PN-77/B-02011, 

• zapewnić zawieszenie sygnalizatorów nad jezdnią z zachowaniem skrajni pionowej 5,6m, 

• powinien być dostosowany do połączenia z fundamentem prefabrykowanym, lub z konstrukcją 

stalową do zabetonowania bezpośrednio do gruntu – połączenie śrubowe słupa masztu 

z fundamentem, 

• w swej dolnej części powinien posiadać wnękę przystosowaną do montażu głowicy z zamykaną 

szczelnie pokrywą, 

• powinien umożliwiać obrót wysięgnika wokół osi pionowej masztu, 

• część pozioma wysięgnika (ramię wysięgnika) powinna stanowić odrębny element, montowany 

po ustawieniu części pionowej – połączenie śrubowe słupa masztu z wysięgnikiem 

• elementy wewnętrzne masztu i wysięgnika, w które wciągane są kable i przewody nie powinny 

mieć ostrych krawędzi, 

• wszystkie powierzchnie metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją jak dla masztu 

typu MS. 

 Do realizacji zamówienia należy zastosować wysięgniki z kołnierzem umożliwiającym obrót 

wysięgnika w czasie przejazdu transportu  ładunku ponadgabarytowego. Zastosowane wysięgniki winny 

zapewnić skrajnię minimum 5,6m. 

Brama (rozpiętość bramy) powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Brama powinna spełniać następujące warunki wytrzymałościowe i funkcjonalne: 

• przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia sygnalizatorów, znaków i wysięgnika oraz 

parcia wiatru dla II strefy wiatrowej zgodnie z PN-77/B-02011, 

• zapewnić zawieszenie sygnalizatorów nad jezdnią z zachowaniem skrajni pionowej 5,6m, 

• powinna być dostosowana do połączenia z fundamentem prefabrykowanym lub z konstrukcją,  

• w swej dolnej części powinna posiadać wnękę przystosowaną do montażu głowicy z zamykaną 

szczelnie pokrywą, 

• powinna umożliwiać demontaż belki poziomej, 

• część pozioma bramy powinna stanowić odrębny element, montowany po ustawieniu części 

pionowych, 

• elementy wewnętrzne bramy, w które wciągane są kable i przewody nie powinny mieć ostrych 

krawędzi, 
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• wszystkie powierzchnie metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją jak maszty MS. 

Konsole. Elementy połączeniowe konsol powinny być tak ukształtowane, aby dokładnie przylegały do 

konstrukcji wsporczej (masztu MS i MSW) i sygnalizatora oraz zapewniały odpowiedni wysięg. 

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne konsol powinny być zabezpieczone powłokami 

antykorozyjnymi. 

 Sieć teletechniczna 

 Kanały technologiczne 

8.3.9.1.1 Charakterystyka ogólna 

Wzdłuż projektowanej Trasy Balickiej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

kanały technologiczne Dz.U. 2015 poz. 680 wraz załącznikami oraz wytycznymi oraz z wytycznymi 

ZDMK dotyczącymi Systemu Sterowania Ruchem (SSR) zaprojektowano we wspólnym wykopie: 

• kanał technologiczny szerokopasmowy o przekroju KTu i KTp (przepustowy) z przeznaczeniem 

w całości dla dzierżawców z odejściami wzdłuż projektowanych dróg.  

• kanał technologiczny dla potrzeb Systemu Sterowania Ruchem (SSR) rurociągi 4xHDPE110 ze 

światłowodem Z-(XV)OTKtsdD 48J.Odejścia do studni końcowych SK1 wykonać rurociągiem 

1xHDPE110.  

 

 

Rys. 40 Przekrój kanału szerokopasmowego 
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Rys. 41 Przekrój kanał Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) 

 

Gdzie: 

• RO (rury osłonowe) – minimum φ 110;  

• RS (rury światłowodowe) - φ 40;  

• WMR (wiązki mikrorur 7x10/8) - φ 40.  

8.3.9.1.2 Wymagania techniczne 

Rury osłonowe. Stosować rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o: 

• gęstości nie mniejszej niż   940kg/m3 

• sztywności obwodowej nie mniejszej niż. 8KN/m2 

• średnica zewnętrzna    110mm 

• kolor       czarny lub pomarańczowy 

Dla kanałów przepustowych (pod drogami) stosować rury o odporności na ściskanie 750N. 

Dla kanałów układanych w wykopach otwartych stosować rury o odporności na ściskanie 450N. 

Wskazane jest, aby w miarę możliwości rury RO stanowiły jednolity odcinek fabrykacyjny od studni do 

studni. Dla kanałów przepustowych jeśli nie jest to możliwe, to odcinki rur dostarczone na budowę 

należy łączyć przez zgrzewanie w taki sposób by spoina mieściła się wewnątrz rury. Dla pozostałych 

stosować złączki wodoszczelne zewnętrzne 

Rurociągi kablowe. Stosować rurociągi z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o: 

• gęstości nie mniejszej niż   940kg/m3 

• sztywności obwodowej nie mniejszej niż. 8KN/m2 

• średnica zewnętrzna    40mm 

• kolor         czarny lub pomarańczowy z kolorowymi  

                                                                             paskami identyfikacyjnymi każda rura inny                                                                            

• współczynnik tarcia nie większy niż        0,1 dla rurociągów bez warstwy poślizgowej 

                                                                             0,2 dla rurociągów z warstwą poślizgową 
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Rury światłowodowe łączyć za pomocą złączek skręcanych. 

Wiązki mikrorurek WMR. Stosować wiązki mikrorurek 7x10/8 (różne kolory) w rurociągu φ40 

wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o: 

•  gęstości nie mniejszej niż    940kg/m3 

•  sztywności obwodowej nie mniejszej niż. 8KN/m2 

•  średnica zewnętrzna    40mm 

• kolor       czarny lub pomarańczowy z kolorowymi  

                                                                             paskami identyfikacyjnymi każda rura inny                                                                            

• współczynnik tarcia nie większy niż  0,1 dla rurociągów bez warstwy poślizgowej 

      0,2 dla rurociągów z warstwą poślizgową 

Wiązki światłowodowe łączyć za pomocą specjalnych dedykowanych złączek 

Studnie kablowe. W ciągu kanału technologicznego szerokopasmowego stosować studnie kablowe 

SKR-2. W ciągu kanału technologicznego SSR stosować studnie kablowe SK-2. Na zakończeniu 

odgałęzień stosować studnie SK-1.  

Stosować studnie prefabrykowane z betonu klasy C30/37. 

Studnie należy wyposażyć: 

• w zabezpieczenia antywłamaniowe z systemem zamków zasuwowo ryglowych 

• w zwieńczenia studni z ramą żeliwną osadzoną w betonowym wieńcu  

• w pokrywy z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypełnionymi zbrojonym betonem 

• w zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementów 

• w ochronę przeciwwilgociową 

• pokrywa studni z trwałym logo właściciela kanału technologicznego (GDDKiA) 

8.3.9.1.3 Budowa kanałów technologicznych 

Kanały technologiczne układać na głębokości: 

• 1,2 m  poniżej projektowanej niwelety jezdni drogi klasy A i S 

• 1,0 m poniżej projektowanej niwelety jezdni pozostałych dróg 

• 1,0 m  na terenach zielonych i polach uprawnych 

• 1,0 m w poboczu dróg 

• 1,0 m  na pozostałym terenie pasa drogowego,  

• 0,8 m pod dnem rowu,  

licząc od górnej powierzchni rury do docelowej rzędnej terenu 

Oznaczenia kanału i trasy. Poza zróżnicowaną kolorystyką rur stosować: 

• taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami i 

trwałym napisem „UWAGA! Kabel światłowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Własność ZDMK, 
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telefon służb eksploatacyjnych nr  (podać aktualny nr telefonu)” umieszczaną w połowie 

głębokości ułożenia pokrywy studni z trwałym logo właściciela kanału technologicznego (ZDMK) 

 

Rys. 42 Typowy przekrój ciągu kanałów technologicznych we wspólnym wykopie 

Dla kanału technologicznego przewidzianego w całości dla dzierżawców nie przewidziano 

układania światłowodów. 

W kanale SSR bezpośrednio w kanalizacji pierwotnej należy ułożyć główny kabel 

światłowodowy jednomodowy o pojemności 48 włókien typu kanałowego, wzmacnianego,  np. typu Z-

(XV)OTKtsdD. 

Na skrzyżowaniach oraz na zakończeniu zakresu inwestycji należy posadowić szafy 

światłowodowe umożliwiające zakończenie głównego kabla światłowodowego oraz kabli 

światłowodowych służących do obsługi urządzeń związanych ze sterowaniem ruchem tj. sygnalizacje 

świetlną, tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, system CCTV, system sygnalizacji dla kierowców 

(VMS), system P&R, sterowanie oświetleniem oraz monitoring pompowni. Odcinki światłowodów 

pomiędzy złączami należy wyposażyć w 25m zapasami z obu stron. W studniach kablowych zapasy 

umieścić na stelażach kablowy i zabezpieczyć peszlem niepalnym odpornym na działanie promieni UV. 

W szafach dla zapasów zabudować szuflady oraz organizery kablowe. 

 Dla identyfikacji kabla w studniach kablowych zamontować tabliczki identyfikacyjne. 

Na końcach zakresu projektowanych inwestycji należy rozszyć światłowód całym profilem 

w nowoprojektowanych szafach światłowodowych. Na trasie przy szafach sterowniczych należy rozszyć 

co najmniej 12 włókien z głównego kabla światłowodowego 48J. 

 Pozostałe szczegółowe wymagania dla sieci światłowodowej podano w pkt.6 Wytycznych 

technicznych dla sygnalizacji świetlnych i urządzeń UTCS oraz TTSS” opracowanych przez ZDMK. 
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 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych. 

8.3.9.2.1 Ogólne założenia projektowe 

Przebudowę sieci telekomunikacyjnych należy wykonać przed rozpoczęciem robót ziemnych 

związanych z budową dróg. 

Linie napowietrzne kolidujące z projektowaną trasą na odcinku kolizji należy przebudować jako 

doziemne, natomiast linie napowietrzne kolidujące z pozostałymi drogami, zostaną utrzymane jako 

napowietrzne.  

Dla kolidujących odcinków linii kablowych ziemnych miedzianych należy wykonać wstawki 

kablowe bez powodowania przerw w łączności. 

Dla linii światłowodowych należy przebudować trasy rurociągów na kolidujących odcinkach i wymienić 

światłowody na odcinku od złącza do złącza. 

Po wykonanej przebudowie należy dokonać demontażu nieczynnych elementów sieci 

telekomunikacyjnych. 

8.3.9.2.2 Wymagania techniczne 

Linie napowietrzne 

Do przebudowy stosować kable z linka nośną  XzTKMXpwn  o pojemności i średnicy żył jak dotychczas. 

oraz słupy z żerdziami żelbetowymi SŻT z belkami ustojowymi BUT. Typ słupów dostosować do terenu 

posadowienia  i funkcji słupa. Do przebudowy pojedynczych przyłączy stosować kable miedziane 

napowietrzne o pojemności 2x2x0,6. 

Linie doziemne 

Do przebudowy stosować kable doziemne XzTKMXpw o pojemności i średnicy żył jak dotychczas. 

 Kanalizację kablową układać zgodnie z normą ZN-96 TP S.A.-012/T. Głębokość ułożenia 

kanalizacji kablowej w ziemi, mierzona od górnej powierzchni rur ułożonych na warstwie podsypki, 

powinna wynosić nie mniej niż 0,70m.  

 Przy budowie przepustów należy zachować następujące minimalne odległości: 

a) pionowe - pomiędzy górną powierzchnią rury, a: 

• nawierzchnią drogi ekspresowej - 1,2 m, 

• nawierzchnią pozostałych dróg - 1,0 m, 

• dnem rowu odwadniającego - 0,5 m, 

b) poziome - pomiędzy końcem przepustu, a: 

• ogrodzeniem drogi ekspresowej - 1,0 m, 

• krawędzią rowu odwadniającego - 1,0 m, 

• krawędzią nasypu drogowego - 1,0 m, 

• krawędzią jezdni lub krawężnikiem - 0,5 m. 

Dla przepustów pod trasą Balicką przewidzieć rury rezerwowe.  

Wymagania dla rur i studni kablowych podano w części dotyczącej kanałów technologicznych. 
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Głębokość ułożenia kabli w ziemi powinna wynosić 1,0 m.  

Zapasy kabla pozostawić przy: 

• miejscach styku dwóch odcinków powinny zachodzić na siebie na długość 2,0 m, 

• przepustach kablowych 2,0 m z każdej strony. 

 Połączenie kabli miedzianych, projektowanych z istniejącymi wykonać stosując złącza 

równoległe z osłonami termokurczliwymi. 

Przed rozpoczęciem przebudowy oraz po jej zakończeniu należy wykonać pełne pomiary parametrów 

przebudowanych odcinków kabli. 

Wyniki pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej 

8.4 Rozwiązania wariantowe 

 Wariant A 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka przebiega w poziomie terenu. Ciągi piesze i rowerowe oddzielone są od jezdni 

pasami zieleni o szerokości 5m. Chodniki powiązano z lokalnym układem dojść.  

 Na przecięciu z ul. Na Błonie oraz ul. Lindego zaprojektowano skrzyżowania w jednym poziomie 

z sygnalizacją świetlną. Ulice krzyżują się pod kątem 90°. W ich bezpośrednim sąsiedztwie 

przewidziano zatoki autobusowe.  

 Infrastruktura rowerowa 

 Ścieżki rowerowe zaprojektowano obustronnie wzdłuż Trasy Balickiej oraz jednostronnie 

wzdłuż projektowanego odcinka ul. Lindego. Ul. Zygmunta Starego będzie połączona z ciągami 

pieszymi i rowerowymi przewidzianymi wzdłuż Trasy Balickiej. Przewidziano połączenie rowerowe 

z trasą rowerową – Velo Młynówka. 

 Obiekty inżynierskie 

 W wariancie A nie przewiduje się obiektów inżynierskich 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem zostały objęte 

•  skrzyżowanie Trasy Balickiej z ul. Na Błonie 

•  skrzyżowanie Trasy Balickiej z ul. Lindego 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej czterech kamer. 

Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Tablice DIP przewidziano na przystankach komunikacji zbiorowej: 

• Na skrzyżowaniu Trasa Balicka/ul. Na Błonie 
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• Na skrzyżowaniu Trasa Balicka/ul. Lindego 

Zasilanie kabel YKY 3x6 oraz kabel sygnałowy FTP zostanie doprowadzone kanalizacją do szafy 

sygnalizacji świetlnej  

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.1.6.1 Przebudowa kolidujących sieci 

 [*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN110kV. Przebudową objęto: 

• [13, 14] dwutorową linię napowietrzną  tor I [13] AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ 

Salwator; tor II [14] AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Pradnikp.10-11. Ze względu na 

zmianę rzędnych terenu oraz konieczność zastosowania obostrzeń przy skrzyżowaniu z drogą 

przewidziano przebudowę dwóch słupów kratowych nr 10 i 11 z wymianą przewodów w 

kolidującym przęśle. 

• Sieć SN 15kV. Przebudową objęto: 

• [1] linię kablową HAKFta 3x185 relacji: 4395-4660TORI z GPZ Balicka p.19. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [3] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: 4395-4341 z GPZ Balicka p.16. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [4] linię kablową HAKnFtA 3x70 relacji: 4395-4928 z GPZ Balicka p.4. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [9] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji k4266-Ł142 GPZ Balicka p44. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [10] linia kablowa HAKFtA 3x95 relacji 4395-Ł150 z GPZ Balicka p.11. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [11] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji Ł103-Ł24 z GPZ Balicka p43. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowanie kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [12] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji Ł125-Ł1440 z GPZ Balicka p10. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [15] linia kablowa HAKFtA 3x70 relacji Ł142-4278 z GPZ Balicka p.44. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowanie kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [16] linia kablowa HAKFtA 3x70 relacji BAL-Ł102 z GPZ Balicka p.44. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

Sieć nN. Przebudową objęto: 

• [5] linię napowietrzną AL. 3x50+35(rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw. 5 ze stacji KRK45627 

wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35 do złącza – posesja 45) + 1x25 (oświetlenie ZDMK 

z PZ4115/I). Trzy ostatnie słupy obwodu wraz z oświetleniem zostaną zdemontowane. Złącze 
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kablowe zostanie przebudowane w nowej lokalizacji i zasilone z linii napowietrznej obw. 2 ze 

stacji KRK4266 [7] 

• [6, 7] linię napowietrzną AL. 3x50+35(rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw. 5 ze stacji KRK4266 

[7] + 1x25 (oświetlenie ZDMK z PZ4194/II)[6]. Z ostatniego rozkracznego krańcowego słup 

obwodu (KRK851059) zostanie zasilone kablowo złącze dla posesji 45.  

• [obca] linia kablowa 3xYAKY 4x240(?). Kolidujący odcinek zostanie przebudowany z 

zastosowaniem kabla 3xYAKXS 4x240 

• [25] linia kablowa YAKXS 4x120 obw. 1 ze stacji KRK45012. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• [26] linia kablowa NA2XY-J 4x120 obw. 1 ze stacji KRK45012. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

8.4.1.6.2 Oświetlenie 

Oświetlenie na przebudowywanym fragmencie ul. Na błonie zostanie również przebudowane i 

zasilone z istniejących obwodów. Część po północnej stronie trasy balickiej z szafy PZ4194, cześć po 

południowej stronie z szafy PZ4215. Na przebudowywanym fragmencie ul. Lindego zaprojektowano 

nowe oświetlenie zasilane z szafy oświetleniowej trasy głównej. 

 Trasa Balicka zostanie oświetlona obustronnie z słupami posadowionymi w pasach zieleni 

pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym. Początkowy odcinek do km 0+300 zostanie zasilony z 

obwodów projektowanego węzła Armii Krajowej  trasy zwierzynieckiej. Pozostała część zasilana będzie 

z projektowanych szaf PZxxx1 (km 0+800), PZxxx2 (km 1+400), PZxxx3 (km 2+200). 

Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę i ciąg pieszo rowerowy 

8.4.1.6.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe i szafy sygnalizacji świetlnej. 

8.4.1.6.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

 Sygnalizację świetlną przewidziano dla skrzyżowania: 

•  Trasy Balickiej z ul. Na Błonie, 

•  Trasy Balickiej z ul. Lindego. 

 Sieć teletechniczna  

8.4.1.7.1 Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

lewej stronie, w pasie zieleni pomiędzy droga a ciągiem pieszo rowerowym. 

 Wzdłuż przebudowywanych krzyżujących się trasą główną  ul. Na Błonie i ul. Lindego w obu 

kierunkach zaprojektowano odgałęzienia kanału szerokopasmowego. Z kanału technologicznego SSR 

zostaną wyprowadzone odgałęzienia do szaf oświetleniowych, szaf sygnalizacji świetlnej, pompowni i 

innych należących do Systemu sterowania Ruchem. 
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8.4.1.7.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

  Dwie kolidujące napowietrzne linie rozdzielcze łączące się na ul. Na Błonie [T1] należące do 

Orange Polska SA. zostaną przebudowane. Przejście przez trasę balicką zostanie skablowane w 

kanalizacji, pozostałe odcinki zostaną przebudowane jako napowietrzne.  

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 0+125 do km 0+800. Wody opadowe 

odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową kierowane 

poprzez pompownię do odbiornika. Odbiornik będzie w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury.  

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje projektowany odcinek ulicy Na Błonie. Wody opadowe z drogi odbierane będą 

za pomocą wpustów drogowych. Kanalizacją deszczową wody kierowane będą do zbiornika 

retencyjnego przewidzianego jako zapas wody do mycia ulic. Wody podczyszczane będą w osadniku i 

separatorze. Dodatkowo do zbiornika będą dopływać wody z przelewu awaryjnego odbiornika zlewni nr 

3. Szczegółowe rozwiązania dla zbiornika przeznaczonego jako zapas wody do mycia ulic należy ustalić 

z MPO na etapie projektów budowlanych i wykonawczych.  

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje Trasę balicką od km 0+925 do km 1+400. Wody opadowe z drogi odbierane 

będą za pomocą wpustów. Kanalizacją deszczową wody kierowane będą do odbiornika. Nadmiar wody 

kierowany będzie do zbiornika w zlewni nr 2 za pomocą przelewu awaryjnego. 

Zlewnia nr 4 

Zlewnia obejmuje ulicę Lindego, ulicę Zygmunta Starego oraz odcinek Trasy Balickiej od km 

1+430 do km 2+200. Wody opadowe z drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a 

następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Przewiduje się lokalizację odbiorników po obu stronach Trasy Balickiej.  

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Istniejące sieci do km 0+120 nie wchodzą zakres niniejszej koncepcji, zakres ten ujęty będzie w ramach 

prac projektowych dotyczących Trasy Zwierzynieckiej. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Kanalizację sanitarną DN 400 wraz sięgaczami znajdującą się wzdłuż projektowanej trasy od 

km 0+125 do km 0+500 należy zabezpieczyć. 

• Kanalizację deszczową DN 1200 znajdująca się w km 0+945 należy zabezpieczyć. 

• Kanalizację sanitarną DN 300 znajdująca się w km 1+085 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową DN 400 znajdująca się w km 1+090 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację sanitarną DN 300 znajdująca się w km 1+376 należy zabezpieczyć.  
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• Kanalizację deszczową o przekroju jajowym 900/600 znajdująca się w km 1+380 należy 

zabezpieczyć 

 

Infrastruktura przewidziana do przebudowy: 

• Kanalizację sanitarną DN 400 na odcinku od km 0+500 do km 0+725 należy przebudować. 

Proponowana trasa przebudowywanego została pokazana w części graficznej. 

• Gazociąg DN 50 krzyżujący się z Trasą Balicką wzdłuż ulicy Na Błonie z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Wodociąg DN 300 krzyżujący się z Trasą Balicką wzdłuż ulicy Na Błonie został przewidziany do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części 

graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa o przekroju jajowym 1350/900 w km 1+750 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Kanalizację sanitarną krzyżujący się z Trasą Balicką w rejonie ulicy Na Błonie z uwagi na kolizję 

z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy 

• Znajdujący się w km 0+830 ciek Młynówka Królewska zostanie skanalizowany. Rozwiązanie 

przewiduje wydłużenie odcinka gdzie ciek w stanie istniejącym jest już skanalizowany poza 

obszar projektowanej drogi. 

• Gazociąg DN 150 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 1+365 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Wodociąg DN 100 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 1+361 został przewidziany do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części 

graficznej. 

• Kanalizacja sanitarna DN 350 w km 1+600 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa DN 800 w km 1+600 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej.  

• Dwa wodociągi tranzytowe DN 1200 i DN 1300 zostały przewidziane do przebudowy w celu 

uniknięcia kolizji z projektowanym układem drogowym. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 
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 Wariant B 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka przebiega w poziomie terenu. Ciągi piesze i rowerowe oddzielone są od jezdni 

pasami zieleni o szerokości 5m. Chodniki powiązano z lokalnym układem dojść.  

 Zaprojektowano przeprowadzenie ul. Na Błonie wiaduktem nad Trasą Balicką pod kątem 90°. 

Przewidziano dogodne dojścia do projektowanych zatok autobusowych zarówno z obiektu jak 

i z przyległego terenu. 

 Na przecięciu z ul. Lindego zaprojektowano skrzyżowanie w jednym poziomie z sygnalizacją 

świetlną. Ulice krzyżują się pod kątem 90°. W bezpośrednim sąsiedztwie przewidziano zatoki 

autobusowe. 

 Infrastruktura rowerowa 

 Ścieżki rowerowe zaprojektowano obustronnie wzdłuż Trasy Balickiej oraz jednostronnie 

wzdłuż projektowanego odcinka ul. Lindego. Dodatkowo ze względu na projektowany obiekt w ciągu ul. 

Na Błonie wzdłuż tej ulicy zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy umożliwiający przekroczenie Trasy 

Balickiej. Ul. Zygmunta Starego będzie połączona z ciągami pieszymi i rowerowymi przewidzianymi 

wzdłuż Trasy Balickiej. Zaprojektowano połączenie rowerowe z trasą rowerową – Velo Młynówka. 

 Obiekty inżynierskie 

KI_B-01 – Wiadukt w ciągu ulicy Na Błonie nad trasą Balicką 

 Zaprojektowano dwuprzęsłowy wiadukt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju płytowym opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu 

dostosowano do przekroju poprzecznego drogi prowadząc jezdnię oraz ciąg pieszo-rowerowy z jednej 

strony obiektu. Na skrajach obiektu przewidziano barieroporęcze zabezpieczające użytkowników przed 

spadnięciem z wiaduktu. W związku z usytuowaniem obiektu w rejonie przystanków autobusowych 

zaprojektowano dwa ciągi schodów łączące chodnik na obiekcie z peronami przystanków. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – płytowy dwuprzęsłowy wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   21,25+21,25m 

• Szerokość całkowita:    12,43 

• Kąty skrzyżowania z Trasą Balicką  90˚ 

• Grubość płyty żelbetowej:   1,00m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 
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stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem zostały objęte 

•  skrzyżowanie Trasy Balickiej z ul. Na Błonie 

•  skrzyżowanie Trasy Balickiej z ul. Lindego 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej czterech kamer. 

Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Tablice DIP przewidziano na przystankach komunikacji zbiorowej: 

• Na skrzyżowaniu Trasa Balicka/ul. Na Błonie 

• Na skrzyżowaniu Trasa Balicka/ul. Lindego 

Zasilanie kabel YKY 3x6 oraz kabel sygnałowy FTP zostanie doprowadzone kanalizacją do szafy 

sygnalizacji świetlnej  

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.2.6.1 Przebudowa kolidujących sieci 

[*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Przebudową objęto: 

• [13, 14] dwutorową linię napowietrzną  tor I [13] AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ 

Salwator; tor II [14] AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Pradnikp.10-11. Ze względu na 

zmianę rzędnych terenu oraz konieczność zastosowania obostrzeń przy skrzyżowaniu z drogą 

przewidziano przebudowę dwóch słupów kratowych nr 10 i 11 z wymianą przewodów w 

kolidującym przęśle. 

• Sieć SN 15kV. Przebudową objęto: 

• [1] linię kablową HAKFta 3x185 relacji: 4395-4660TORI z GPZ Balicka p.19. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [3] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: 4395-4341 z GPZ Balicka p.16. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 
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• [4] linię kablową HAKnFtA 3x70 relacji: 4395-4928 z GPZ Balicka p.4. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [9] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji k4266-Ł142 GPZ Balicka p44. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [10] linia kablowa HAKFtA 3x95 relacji 4395-Ł150 z GPZ Balicka p.11. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [11] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji Ł103-Ł24 z GPZ Balicka p43. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowanie kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [12] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji Ł125-Ł1440 z GPZ Balicka p10. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [15] linia kablowa HAKFtA 3x70 relacji Ł142-4278 z GPZ Balicka p.44. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowanie kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [16] linia kablowa HAKFtA 3x70 relacji BAL-Ł102 z GPZ Balicka p.44. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

Sieć nN. Przebudową objęto: 

• [5] linię napowietrzną AL. 3x50+35(rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw. 5 ze stacji KRK45627 

wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35 do złącza – posesja 45) + 1x25 (oświetlenie ZDMK 

z PZ4115/I). Trzy ostatnie słupy obwodu wraz z oświetleniem zostaną zdemontowane. Złącze 

kablowe zostanie przebudowane w nowej lokalizacji i zasilone z linii napowietrznej obw. 2 ze 

stacji KRK4266 [7] 

• [6, 7] linię napowietrzną AL. 3x50+35(rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw. 5 ze stacji KRK4266 

[7] + 1x25 (oświetlenie ZDMK z PZ4194/II)[6]. Z ostatniego rozkracznego krańcowego słup 

obwodu (KRK851059) zostanie zasilone kablowo złącze dla posesji 45.  

• [obca] linia kablowa 3xYAKY 4x240(?). Kolidujący odcinek zostanie przebudowany z 

zastosowaniem kabla 3xYAKXS 4x240 

• [25] linia kablowa YAKXS 4x120 obw. 1 ze stacji KRK45012. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• [26] linia kablowa NA2XY-J 4x120 obw. 1 ze stacji KRK45012. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

8.4.2.6.2 Oświetlenie 

Oświetlenie na przebudowywanym fragmencie ul. Na błonie zostanie również przebudowane i 

zasilone z istniejących obwodów. Część po północnej stronie trasy balickiej z szafy PZ4194, cześć po 

południowej stronie z szafy PZ4215. Na przebudowywanym fragmencie ul. Lindego zaprojektowano 

nowe oświetlenie zasilane z szafy oświetleniowej trasy głównej. 

Trasa Balicka zostanie oświetlona obustronnie z słupami posadowionymi w pasach zieleni 

pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym. Początkowy odcinek do km 0+300 zostanie zasilony z 
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obwodów projektowanego węzła Armii Krajowej  trasy zwierzynieckiej. Pozostała część zasilana będzie 

z projektowanych szaf PZxxx1 (km 0+800), PZxxx2 (km 1+400), PZxxx3 (km 2+200) 

Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę i ciąg pieszo rowerowy 

8.4.2.6.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe i szafy sygnalizacji świetlnej. 

8.4.2.6.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

Sygnalizację świetlną przewidziano dla skrzyżowania: 

•  Trasy Balickiej z ul. Na Błonie, 

•  Trasy Balickiej z ul. Lindego. 

 Sieć teletechniczna  

8.4.2.7.1 Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

lewej stronie, w pasie zieleni pomiędzy droga a ciągiem pieszo rowerowym. 

Wzdłuż przebudowywanych krzyżujących się trasą główną  ul. Na Błonie i ul. Lindego w obu kierunkach 

zaprojektowano odgałęzienia kanału szerokopasmowego. Z kanału technologicznego SSR zostaną 

wyprowadzone odgałęzienia do szaf oświetleniowych, szaf sygnalizacji świetlnej, pompowni i innych 

należących do Systemu sterowania Ruchem. 

8.4.2.7.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

Dwie kolidujące napowietrzne linie rozdzielcze łączące się na ul. Na Błonie [T1] należące do 

Orange Polska SA. zostaną przebudowane. Przejście przez trasę balicką zostanie skablowane w 

kanalizacji, pozostałe odcinki zostaną przebudowane jako napowietrzne.  

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 0+125 do km 0+875 oraz ulicę Na Błonie. 

Wody opadowe odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową 

kierowane poprzez pompownię do odbiornika. Odbiornik będzie w postaci zielono-niebieskiej 

infrastruktury.  

 

Zlewnia nr 2  

Zlewnia obejmuje Trasę balicką od km 0+925 do km 1+35. Wody opadowe z drogi odbierane 

będą za pomocą wpustów. Kanalizacją deszczową wody kierowane będą do odbiornika.. 

 

Zlewnia nr 4 
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Zlewnia obejmuje ulicę Lindego, ulicę Zygmunta Starego oraz odcinek Trasy Balickiej od km 

1+430 do km 2+200. Wody opadowe z drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a 

następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Przewiduje się lokalizację odbiorników po obu stronach Trasy Balickiej.  

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

 W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Istniejące sieci do km 0+120 nie wchodzą zakres niniejszej koncepcji, zakres ten ujęty będzie w ramach 

prac projektowych dotyczących Trasy Zwierzynieckiej. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Kanalizację sanitarną DN 400 wraz sięgaczami znajdującą się wzdłuż projektowanej trasy od 

km 0+125 do km 0+500 należy zabezpieczyć. 

• Kanalizację deszczową DN 1200 znajdująca się w km 0+945 należy zabezpieczyć. 

• Kanalizację sanitarną DN 300 znajdująca się w km 1+085 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową DN 400 znajdująca się w km 1+090 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację sanitarną DN 300 znajdująca się w km 1+376 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową o przekroju jajowym 900/600 znajdująca się w km 1+380 należy 

zabezpieczyć 

Infrastruktura przewidziana do przebudowy: 

• Kanalizację sanitarną DN 400 na odcinku od km 0+500 do km 0+725 należy przebudować. 

Proponowana trasa przebudowywanego została pokazana w części graficznej. 

• Gazociąg DN 50 krzyżujący się z Trasą Balicką wzdłuż ulicy Na Błonie z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Wodociąg DN 300 krzyżujący się z Trasą Balicką wzdłuż ulicy Na Błonie został przewidziany do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części 

graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa o przekroju jajowym 1350/900 w km 1+750 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Kanalizację sanitarną krzyżujący się z Trasą Balicką w rejonie ulicy Na Błonie z uwagi na kolizję 

z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy 

• Znajdujący się w km 0+830 ciek Młynówka Królewska zostanie skanalizowany. Rozwiązanie 

przewiduje wydłużenie odcinka gdzie ciek w stanie istniejącym jest już skanalizowany poza 

obszar projektowanej drogi. 
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• Gazociąg DN 150 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 1+365 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Wodociąg DN 100 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 1+361 został przewidziany do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części 

graficznej. 

• Kanalizacja sanitarna DN 350 w km 1+600 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa DN 800 w km 1+600 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej.  

• Dwa wodociągi tranzytowe DN 1200 i DN 1300 zostały przewidziane do przebudowy w celu 

uniknięcia kolizji z projektowanym układem drogowym. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 

 Wariant C 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Lindego przebiega w wykopie 

ograniczonym murami oporowymi, na których zlokalizowano ciągi piesze i rowerowe, a dalej w poziomie 

terenu. Chodniki powiązano z lokalnym układem dojść. W omawianym rejonie brak istniejących dróg 

rowerowych, natomiast w ciągu ul. Filtrowej i Zygmunta Starego wyznaczony jest szlak rowerowy.   

 Na przecięciu z ul. Na Błonie oraz ul. Lindego zaprojektowano skrzyżowania w jednym poziomie 

z sygnalizacją świetlną. Ulice krzyżują się pod kątem 90°. W ich bezpośrednim sąsiedztwie 

przewidziano zatoki autobusowe. 

 Infrastruktura rowerowa 

 Ścieżki rowerowe zaprojektowano obustronnie wzdłuż Trasy Balickiej oraz jednostronnie 

wzdłuż projektowanego odcinka ul. Lindego. Przewidziano połączenie rowerowe z trasą rowerową – 

Velo Młynówka. 

 Obiekty inżynierskie 

KI_C-01 – Mur oporowy lewostronny, wzdłuż trasy Balickiej 

 Przebieg muru oporowego w planie został dostosowany do rozwiązań układu drogowego. W 

ramach muru wykształcono komorę dla przepompowni oraz  zejścia z poziomu terenu do przystanków 

autobusowych usytuowanych w rejonie ulicy Na Błonie. W rejonie występowania wysokiego poziomu 

wód gruntowych zaprojektowano płytę denną, łączącą mury po obydwu stronach trasy Balickiej tj. obiekt 

KI_C-01 z KI_C-02. Dzięki temu obydwa mury razem z płytą denną tworzą półramę żelbetową w formie 

szczelnej wanny. Mur składa się z czterech części oznaczonych na planie KI_C-01-1 do KI_C-01-4. 



   

 
Wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja budowy Trasy Balickiej  

 

93 

 

 Zaprojektowano mury oporowe ze ścian szczelinowych o grubości 80 cm i zmiennej wysokości. 

Ściany szczelinowe zostaną oblicowane ścianą żelbetową oraz zwieńczone oczepem żelbetowym. Do 

którego mocowany będzie ekran akustyczny. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – ściany wspornikowe, rozparte płytą żelbetową  

• Wysokość muru :    maksimum 6m 

• Grubość łączna ściany:    1,20m 

• Długość muru KI_C-01-1   596m  

• Długość muru KI_C-01-2   20m  

• Długość muru KI_C-01-3   71m  

• Długość muru KI_C-01-4   438m  

 

KI_C-02 – Mur oporowy prawostronny, wzdłuż trasy Balickiej 

 Przebieg muru oporowego w planie został dostosowany do rozwiązań układu drogowego. W 

ramach muru wykształcono zejścia z poziomu terenu do przystanków autobusowych usytuowanych w 

rejonie ulicy Na Błonie. W rejonie występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaprojektowano 

płytę denną, łączącą mury po obydwu stronach trasy Balickiej tj. obiekt KI_C-01 z KI_C-02. Dzięki temu 

obydwa mury razem z płytą denną tworzą półramę żelbetową w formie szczelnej wanny. Mur składa się 

z trzech części oznaczonych na planie KI_C-02-1 do KI_C-02-3. 

 Zaprojektowano mury oporowe ze ścian szczelinowych o grubości 80 cm i zmiennej wysokości. 

Ściany szczelinowe zostaną oblicowane ścianą żelbetową oraz zwieńczone oczepem żelbetowym. Do 

którego mocowany będzie ekran akustyczny. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – ściany wspornikowe, rozparte płytą żelbetową  

• Wysokość muru :    maksimum 6m 

• Grubość łączna ściany:    1,20m 

• Długość muru KI_C-02-1   630m  

• Długość muru KI_C-02-2   42m  

• Długość muru KI_C-02-3   415m  

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem zostały objęte 

•  skrzyżowanie Trasy Balickiej z ul. Na Błonie 

•  skrzyżowanie Trasy Balickiej z ul. Lindego 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej czterech kamer. 
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Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Tablice DIP przewidziano na przystankach komunikacji zbiorowej: 

• Na skrzyżowaniu Trasa Balicka/ul. Na Błonie 

• Na skrzyżowaniu Trasa Balicka/ul. Lindego 

Zasilanie kabel YKY 3x6 oraz kabel sygnałowy FTP zostanie doprowadzone kanalizacją do szafy 

sygnalizacji świetlnej  

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.3.6.1 Przebudowa kolidujących sieci 

[*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Przebudową objęto: 

• [13, 14] dwutorową linię napowietrzną  tor I [13] AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ 

Salwator; tor II [14] AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Pradnikp.10-11. Ze względu na 

zmianę rzędnych terenu oraz konieczność zastosowania obostrzeń przy skrzyżowaniu z drogą 

przewidziano przebudowę dwóch słupów kratowych nr 10 i 11 z wymianą przewodów w 

kolidującym przęśle. 

Sieć SN 15kV. Przebudową objęto: 

• [1] linię kablową HAKFta 3x185 relacji: 4395-4660TORI z GPZ Balicka p.19. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [3] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: 4395-4341 z GPZ Balicka p.16. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [4] linię kablową HAKnFtA 3x70 relacji: 4395-4928 z GPZ Balicka p.4. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [9] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji k4266-Ł142 GPZ Balicka p44. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [10] linia kablowa HAKFtA 3x95 relacji 4395-Ł150 z GPZ Balicka p.11. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [11] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji Ł103-Ł24 z GPZ Balicka p43. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowanie kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [12] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji Ł125-Ł1440 z GPZ Balicka p10. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [15] linia kablowa HAKFtA 3x70 relacji Ł142-4278 z GPZ Balicka p.44. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowanie kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 
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• [16] linia kablowa HAKFtA 3x70 relacji BAL-Ł102 z GPZ Balicka p.44. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

Sieć nN. Przebudową objęto: 

• [5] linię napowietrzną AL. 3x50+35(rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw. 5 ze stacji KRK45627 

wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35 do złącza – posesja 45) + 1x25 (oświetlenie ZDMK 

z PZ4115/I). Trzy ostatnie słupy obwodu wraz z oświetleniem zostaną zdemontowane. Złącze 

kablowe zostanie przebudowane w nowej lokalizacji i zasilone z linii napowietrznej obw. 2 ze 

stacji KRK4266 [7] 

• [6, 7] linię napowietrzną AL. 3x50+35(rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw. 5 ze stacji KRK4266 

[7] + 1x25 (oświetlenie ZDMK z PZ4194/II)[6]. Z ostatniego rozkracznego krańcowego słup 

obwodu (KRK851059) zostanie zasilone kablowo złącze dla posesji 45.  

• [obca] linia kablowa 3xYAKY 4x240(?). Kolidujący odcinek zostanie przebudowany z 

zastosowaniem kabla 3xYAKXS 4x240 

• [25] linia kablowa YAKXS 4x120 obw. 1 ze stacji KRK45012. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• [26] linia kablowa NA2XY-J 4x120 obw. 1 ze stacji KRK45012. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

8.4.3.6.2 Oświetlenie 

Oświetlenie na przebudowywanym fragmencie ul. Na błonie zostanie również przebudowane i 

zasilone z istniejących obwodów. Część po północnej stronie trasy balickiej z szafy PZ4194, cześć po 

południowej stronie z szafy PZ4215. Na przebudowywanym fragmencie ul. Lindego zaprojektowano 

nowe oświetlenie zasilane z szafy oświetleniowej trasy głównej. 

Trasa Balicka zostanie oświetlona obustronnie z słupami posadowionymi przy murze 

oporowym. Dla słupów, które znajdą się w strefie pracującej bariery ochronnej zastosowane będą NE. 

Początkowy odcinek do km 0+300 zostanie zasilony z obwodów projektowanego węzła Armii Krajowej  

trasy zwierzynieckiej. Pozostała część zasilana będzie z projektowanych szaf PZxxx1 (km 0+800), 

PZxxx2 (km 1+400), PZxxx3 (km 2+200). 

Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę i ciąg pieszo rowerowy 

8.4.3.6.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe i szafy sygnalizacji świetlnej. 

8.4.3.6.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

Sygnalizację świetlną przewidziano dla skrzyżowania: 

•   Trasy Balickiej z ul. Na Błonie, 

•   Trasy Balickiej z ul. Lindego. 
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 Sieć teletechniczna  

8.4.3.7.1 Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

lewej stronie, w pasie zieleni pomiędzy droga a ciągiem pieszo rowerowym. Na odcinku trasy z murami 

oporowymi kanały prowadzone będą poza ciągiem pieszo rowerowym. 

Wzdłuż przebudowywanych krzyżujących się trasą główną  ul. Na Błonie i ul. Lindego w obu 

kierunkach zaprojektowano odgałęzienia kanału szerokopasmowego. Z kanału technologicznego SSR 

zostaną wyprowadzone odgałęzienia do szaf oświetleniowych, szaf sygnalizacji świetlnej, pompowni i 

innych należących do Systemu sterowania Ruchem. 

8.4.3.7.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

Dwie kolidujące napowietrzne linie rozdzielcze łączące się na ul. Na Błonie [T1] należące do 

Orange Polska SA. zostaną przebudowane. Przejście przez trasę balicką zostanie skablowane w 

kanalizacji, pozostałe odcinki zostaną przebudowane jako napowietrzne.  

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 0+125 do km 0+800. Wody opadowe 

odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową kierowane 

poprzez pompownię do odbiornika. Odbiornik będzie w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury.  

 

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje projektowany odcinek ulicy Na Błonie. Wody opadowe z drogi odbierane będą 

za pomocą wpustów drogowych. Kanalizacją deszczową wody kierowane będą do zbiornika 

retencyjnego przewidzianego jako zapas wody do mycia ulic. Wody podczyszczane będą w osadniku i 

separatorze. Dodatkowo do zbiornika będą dopływać wody z przelewu awaryjnego odbiornika zlewni nr 

3. Szczegółowe rozwiązania dla zbiornika przeznaczonego jako zapas wody do mycia ulic należy ustalić 

z MPO na etapie projektów budowlanych i wykonawczych.  

 

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje Trasę balicką od km 0+925 do km 1+425. Wody opadowe z drogi odbierane 

będą za pomocą wpustów. Kanalizacją deszczową wody kierowane będą do odbiornika. Nadmiar wody 

kierowany będzie do zbiornika w zlewni nr 2 za pomocą przelewu awaryjnego. 

 

Zlewnia nr 4 

Zlewnia obejmuje ulicę Lindego, ulicę Zygmunta Starego oraz odcinek Trasy Balickiej od km 

1+430 do km 2+200. Wody opadowe z drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a 

następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury. 
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Przewiduje się lokalizację odbiorników po obu stronach Trasy Balickiej.  

 

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Istniejące sieci do km 0+120 nie wchodzą zakres niniejszej koncepcji, zakres ten ujęty będzie w ramach 

prac projektowych dotyczących Trasy Zwierzynieckiej. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Kanalizację sanitarną DN 400 wraz sięgaczami znajdującą się wzdłuż projektowanej trasy od 

km 0+125 do km 0+500 należy zabezpieczyć. 

• Kanalizację sanitarną DN 300 znajdująca się w km 1+085 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową DN 400 znajdująca się w km 1+090 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację sanitarną DN 300 znajdująca się w km 1+376 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową o przekroju jajowym 900/600 znajdująca się w km 1+380 należy 

zabezpieczyć 

Infrastruktura przewidziana do przebudowy: 

• Kanalizację sanitarną DN 400 na odcinku od km 0+500 do km 0+725 należy przebudować. 

Proponowana trasa przebudowywanego została pokazana w części graficznej. 

• Gazociąg DN 50 krzyżujący się z Trasą Balicką wzdłuż ulicy Na Błonie z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Wodociąg DN 300 krzyżujący się z Trasą Balicką wzdłuż ulicy Na Błonie został przewidziany do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części 

graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa o przekroju jajowym 1350/900 w km 1+750 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Kanalizację sanitarną krzyżujący się z Trasą Balicką w rejonie ulicy Na Błonie z uwagi na kolizję 

z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziany do przebudowy 

• Kanalizację deszczową DN 1200 znajdująca się w km 0+945 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Znajdujący się w km 0+830 ciek Młynówka Królewska zostanie skanalizowany. Rozwiązanie 

przewiduje Wydłużenie odcinka poza projektowaną trasę na stronę północną wraz po nowej 

trasie. Proponowana trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 
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• Gazociąg DN 150 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 1+365 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Wodociąg DN 100 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 1+361 został przewidziany do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części 

graficznej. 

• Kanalizacja sanitarna DN 350 w km 1+600 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa DN 800 w km 1+600 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej.  

• Dwa wodociągi tranzytowe DN 1200 i DN 1300 zostały przewidziane do przebudowy w celu 

uniknięcia kolizji z projektowanym układem drogowym. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 

 

 Wariant D 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Lindego przebiega w wykopie 

ograniczonym murami oporowymi, na których zlokalizowano ciągi piesze i rowerowe, a dalej w poziomie 

terenu. Chodniki powiązano z lokalnym układem dojść. W omawianym rejonie brak istniejących dróg 

rowerowych, natomiast w ciągu ul. Filtrowej i Zygmunta Starego wyznaczony jest szlak rowerowy. 

 Zaprojektowano przeprowadzenie ul. Na Błonie wiaduktem nad Trasą Balicką pod kątem 90°. 

Przewidziano dogodne dojścia do projektowanych zatok autobusowych zarówno z obiektu jak 

i z przyległego terenu. 

 Infrastruktura rowerowa 

 Na przecięciu z ul. Lindego zaprojektowano skrzyżowanie w jednym poziomie z sygnalizacją 

świetlną. Ulice krzyżują się pod kątem 90°. W bezpośrednim sąsiedztwie przewidziano zatoki 

autobusowe. 

 Ścieżki rowerowe zaprojektowano obustronnie wzdłuż Trasy Balickiej oraz jednostronnie 

wzdłuż projektowanego odcinka ul. Lindego. Dodatkowo ze względu na projektowany obiekt w ciągu ul. 

Na Błonie wzdłuż tej ulicy przewidziano ciąg pieszo – rowerowy umożliwiający przekroczenie Trasy 

Balickiej. Przewidziano połączenie rowerowe z trasą rowerową – Velo Młynówka. 

 Obiekty inżynierskie 

KI_D-01 – Mur oporowy lewostronny, wzdłuż trasy Balickiej 
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 Przebieg muru oporowego w planie został dostosowany do rozwiązań układu drogowego. W 

ramach muru wykształcono komorę dla przepompowni oraz  zejścia z poziomu terenu do przystanków 

autobusowych usytuowanych w rejonie ulicy Na Błonie. W rejonie występowania wysokiego poziomu 

wód gruntowych zaprojektowano płytę denną, łączącą mury po obydwu stronach trasy Balickiej tj. obiekt 

KI_D-01 z KI_D-02. Dzięki temu obydwa mury razem z płytą denną tworzą półramę żelbetową w formie 

szczelnej wanny. Mur składa się z pięciu części oznaczonych na planie KI_D-01-1 do KI_D-01-5. 

 Zaprojektowano mury oporowe ze ścian szczelinowych o grubości 80 cm i zmiennej wysokości. 

Ściany szczelinowe zostaną oblicowane ścianą żelbetową oraz zwieńczone oczepem żelbetowym. Do 

którego mocowany będzie ekran akustyczny. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – ściany wspornikowe, rozparte płytą żelbetową  

• Wysokość muru :    maksimum 6,2m 

• Grubość łączna ściany:    1,20m 

• Długość muru KI_D-01-1   597m  

• Długość muru KI_D-01-2   67m  

• Długość muru KI_D-01-3   49m  

• Długość muru KI_D-01-4   43m  

• Długość muru KI_D-01-5   493m  

KI_D-02 – Mur oporowy prawostronny, wzdłuż trasy Balickiej 

 Przebieg muru oporowego w planie został dostosowany do rozwiązań układu drogowego. W 

ramach muru wykształcono zejścia z poziomu terenu do przystanków autobusowych usytuowanych w 

rejonie ulicy Na Błonie. W rejonie występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaprojektowano 

płytę denną, łączącą mury po obydwu stronach trasy Balickiej tj. obiekt KI_D-01 z KI_D-02. Dzięki temu 

obydwa mury razem z płytą denną tworzą półramę żelbetową w formie szczelnej wanny. Mur składa się 

z sześciu części oznaczonych na planie KI_D-02-1 do KI_D-02-6. 

 Zaprojektowano mury oporowe ze ścian szczelinowych o grubości 80 cm i zmiennej wysokości. 

Ściany szczelinowe zostaną oblicowane ścianą żelbetową oraz zwieńczone oczepem żelbetowym. Do 

którego mocowany będzie ekran akustyczny. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – ściany wspornikowe, rozparte płytą żelbetową  

• Wysokość muru :    maksimum 6,2m 

• Grubość łączna ściany:    1,20m 

• Długość muru KI_D-02-1   575m  

• Długość muru KI_D-02-2   62m  

• Długość muru KI_D-02-3   51m  

• Długość muru KI_D-02-4   51m  
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• Długość muru KI_D-02-5   43m  

• Długość muru KI_D-02-6   502m 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem zostały objęte 

•   skrzyżowanie Trasy Balickiej z ul. Na Błonie 

•   skrzyżowanie Trasy Balickiej z ul. Lindego 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej czterech kamer. 

Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Tablice DIP przewidziano na przystankach komunikacji zbiorowej: 

• Na skrzyżowaniu Trasa Balicka/ul. Na Błonie 

• Na skrzyżowaniu Trasa Balicka/ul. Lindego 
Zasilanie kabel YKY 3x6 oraz kabel sygnałowy FTP zostanie doprowadzone kanalizacją do szafy 

sygnalizacji świetlnej  

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.4.6.1 Przebudowa kolidujących sieci 

[*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Przebudową objęto: 

• [13, 14] dwutorową linię napowietrzną  tor I [13] AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ 

Salwator; tor II [14] AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Pradnikp.10-11. Ze względu na 

zmianę rzędnych terenu oraz konieczność zastosowania obostrzeń przy skrzyżowaniu z drogą 

przewidziano przebudowę dwóch słupów kratowych nr 10 i 11 z wymianą przewodów w 

kolidującym przęśle. 

Sieć SN 15kV. Przebudową objęto: 

• [1] linię kablową HAKFta 3x185 relacji: 4395-4660TORI z GPZ Balicka p.19. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [3] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: 4395-4341 z GPZ Balicka p.16. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [4] linię kablową HAKnFtA 3x70 relacji: 4395-4928 z GPZ Balicka p.4. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [9] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji k4266-Ł142 GPZ Balicka p44. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [10] linia kablowa HAKFtA 3x95 relacji 4395-Ł150 z GPZ Balicka p.11. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 
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• [11] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji Ł103-Ł24 z GPZ Balicka p43. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowanie kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [12] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji Ł125-Ł1440 z GPZ Balicka p10. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [15] linia kablowa HAKFtA 3x70 relacji Ł142-4278 z GPZ Balicka p.44. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowanie kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [16] linia kablowa HAKFtA 3x70 relacji BAL-Ł102 z GPZ Balicka p.44. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

Sieć nN. Przebudową objęto: 

• [5] linię napowietrzną AL. 3x50+35(rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw. 5 ze stacji KRK45627 

wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35 do złącza – posesja 45) + 1x25 (oświetlenie ZDMK 

z PZ4115/I). Trzy ostatnie słupy obwodu wraz z oświetleniem zostaną zdemontowane. Złącze 

kablowe zostanie przebudowane w nowej lokalizacji i zasilone z linii napowietrznej obw. 2 ze 

stacji KRK4266 [7] 

• [6, 7] linię napowietrzną AL. 3x50+35(rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw. 5 ze stacji KRK4266 

[7] + 1x25 (oświetlenie ZDMK z PZ4194/II)[6]. Z ostatniego rozkracznego krańcowego słup 

obwodu (KRK851059) zostanie zasilone kablowo złącze dla posesji 45.  

• [obca] linia kablowa 3xYAKY 4x240(?). Kolidujący odcinek zostanie przebudowany z 

zastosowaniem kabla 3xYAKXS 4x240 

• [25] linia kablowa YAKXS 4x120 obw. 1 ze stacji KRK45012. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• [26] linia kablowa NA2XY-J 4x120 obw. 1 ze stacji KRK45012. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

8.4.4.6.2 Oświetlenie 

Oświetlenie na przebudowywanym fragmencie ul. Na błonie zostanie również przebudowane i 

zasilone z istniejących obwodów. Część po północnej stronie trasy balickiej z szafy PZ4194, cześć po 

południowej stronie z szafy PZ4215. Na przebudowywanym fragmencie ul. Lindego zaprojektowano 

nowe oświetlenie zasilane z szafy oświetleniowej trasy głównej. 

Trasa Balicka zostanie oświetlona obustronnie z słupami posadowionymi przy murze 

oporowym. Dla słupów, które znajdą się w strefie pracującej bariery ochronnej zastosowane będą NE. 

Początkowy odcinek do km 0+300 zostanie zasilony z obwodów projektowanego węzła Armii Krajowej  

trasy zwierzynieckiej. Pozostała część zasilana będzie z projektowanych szaf PZxxx1 (km 0+800), 

PZxxx2 (km 1+400), PZxxx3 (km 2+200). 

Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę i ciąg pieszo rowerowy 

8.4.4.6.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe i szafy sygnalizacji świetlnej. 
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8.4.4.6.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

Sygnalizację świetlną przewidziano dla skrzyżowania: 

•  Trasy Balickiej z ul. Na Błonie, 

•  Trasy Balickiej z ul. Lindego. 

 Sieć teletechniczna  

8.4.4.7.1 Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

lewej stronie, w pasie zieleni pomiędzy droga a ciągiem pieszo rowerowym. Na odcinku trasy z murami 

oporowymi kanały prowadzone będą poza ciągiem pieszo rowerowym. 

Wzdłuż przebudowywanych krzyżujących się trasą główną  ul. Na Błonie i ul. Lindego w obu kierunkach 

zaprojektowano odgałęzienia kanału szerokopasmowego. Z kanału technologicznego SSR zostaną 

wyprowadzone odgałęzienia do szaf oświetleniowych, szaf sygnalizacji świetlnej, pompowni i innych 

należących do Systemu sterowania Ruchem. 

8.4.4.7.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

Dwie kolidujące napowietrzne linie rozdzielcze łączące się na ul. Na Błonie [T1] należące do 

Orange Polska SA. zostaną przebudowane. Przejście przez trasę balicką zostanie skablowane w 

kanalizacji, pozostałe odcinki zostaną przebudowane jako napowietrzne.  

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 0+125 do km 0+885 oraz północny odcinek 

ulicy Na Błonie. Wody opadowe odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie 

kanalizacją deszczową kierowane poprzez pompownię do odbiornika. Odbiornik będzie w postaci 

zielono-niebieskiej infrastruktury.  

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje projektowany odcinek ulicy Na Błonie po południowej stronie. Wody opadowe 

z drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych. Kanalizacją deszczową wody kierowane będą 

do zbiornika retencyjnego przewidzianego jako zapas wody do mycia ulic. Wody podczyszczane będą 

w osadniku i separatorze. Dodatkowo do zbiornika będą dopływać wody z przelewu awaryjnego 

odbiornika zlewni nr 3. Szczegółowe rozwiązania dla zbiornika przeznaczonego jako zapas wody do 

mycia ulic należy ustalić z MPO na etapie projektów budowlanych i wykonawczych.  

 

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje Trasę balicką od km 0+925 do km 1+425. Wody opadowe z drogi odbierane 

będą za pomocą wpustów. Kanalizacją deszczową wody kierowane będą do odbiornika. Nadmiar wody 

kierowany będzie do zbiornika w zlewni nr 2 za pomocą przelewu awaryjnego. 
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Zlewnia nr 4 

Zlewnia obejmuje ulicę Lindego, ulicę Zygmunta Starego oraz odcinek Trasy Balickiej od km 

1+430 do km 2+200. Wody opadowe z drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a 

następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Przewiduje się lokalizację odbiorników po obu stronach Trasy Balickiej.  

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Istniejące sieci do km 0+120 nie wchodzą zakres niniejszej koncepcji, zakres ten ujęty będzie w ramach 

prac projektowych dotyczących Trasy Zwierzynieckiej. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Kanalizację sanitarną DN 400 wraz sięgaczami znajdującą się wzdłuż projektowanej trasy od 

km 0+125 do km 0+500 należy zabezpieczyć. 

• Kanalizację sanitarną DN 300 znajdująca się w km 1+085 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową DN 400 znajdująca się w km 1+090 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację sanitarną DN 300 znajdująca się w km 1+376 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową o przekroju jajowym 900/600 znajdująca się w km 1+380 należy 

zabezpieczyć 

Infrastruktura przewidziana do przebudowy: 

• Kanalizację sanitarną DN 400 na odcinku od km 0+500 do km 0+725 należy przebudować. 

Proponowana trasa przebudowywanego została pokazana w części graficznej. 

• Gazociąg DN 50 krzyżujący się z Trasą Balicką wzdłuż ulicy Na Błonie z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Wodociąg DN 300 krzyżujący się z Trasą Balicką wzdłuż ulicy Na Błonie został przewidziany do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części 

graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa o przekroju jajowym 1350/900 w km 1+750 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Kanalizację sanitarną krzyżujący się z Trasą Balicką w rejonie ulicy Na Błonie z uwagi na kolizję 

z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziany do przebudowy 

• Kanalizację deszczową DN 1200 znajdująca się w km 0+945 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 
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• Znajdujący się w km 0+830 ciek Młynówka Królewska zostanie skanalizowany. Rozwiązanie 

przewiduje Wydłużenie odcinka poza projektowaną trasę na stronę północną wraz po nowej 

trasie. Proponowana trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Gazociąg DN 150 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 1+365 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Wodociąg DN 100 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 1+361 został przewidziany do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części 

graficznej. 

• Kanalizacja sanitarna DN 350 w km 1+600 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa DN 800 w km 1+600 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej.  

• Dwa wodociągi tranzytowe DN 1200 i DN 1300 zostały przewidziane do przebudowy w celu 

uniknięcia kolizji z projektowanym układem drogowym. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 

 Wariant E 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka przebiega w tunelu na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Lindego, a dalej w 

poziomie terenu. Chodniki i ścieżki rowerowe umieszczono nad drogą.  

 Ul. Na Błonie przebiega w poziomie terenu i nie ma powiązania z Trasą Balicką. W jej okolicy, 

w tunelu zaprojektowano zatoki autobusowe. 

 Na przecięciu z ul. Lindego zaprojektowano skrzyżowanie w jednym poziomie z sygnalizacją 

świetlną. Ulice krzyżują się pod kątem 90°. W bezpośrednim sąsiedztwie przewidziano zatoki 

autobusowe. 

 Infrastruktura rowerowa 

 Ścieżki rowerowe zaprojektowano obustronnie wzdłuż Trasy Balickiej oraz nad Trasą Balicką 

w tunelu oraz jednostronnie wzdłuż projektowanego odcinka ul. Lindego. Przewidziano połączenie 

rowerowe z trasą rowerową – Velo Młynówka. 

 Obiekty inżynierskie 

KI_E-01 – Tunel w ciągu trasy Balickiej 

 Zaprojektowano dwunawowy tunel o konstrukcji betonowej, wykonywany metodą odkrywkową. 

Sciany tunelu będą wykonywane w technologii ścian szczelinowych, które będą zwieńczone żelbetową 
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płytą stropową. Ze względu na przewidywany wysoki poziom wód gruntowych zaprojektowano płytę 

denną, zapewniającą szczelność. 

  Przekrój poprzeczny tunelu dostosowano do przekroju poprzecznego drogi prowadząc dwie 

jezdnie trasy Balickiej oraz obustronne ciągi ewakuacyjne. W związku z usytuowaniem w tunelu 

przystanków autobusowych zaprojektowano perony dwa podróżnych oraz dwa ciągi schodów łączące 

je z poziomem terenu. Ponadto w tunelu przewidziano komorę techniczną dla usytuowania 

przepompowni. Na wlotach do tunelu, zaprojektowano dwie komory techniczne dla umieszczenia 

koniecznych elementów instalacji tunelu, a opisanych w częściach branżowych. 

 Ze względów bezpieczeństwa tunel wyposażony został w : 

•   7 par wnęk dla usytuowania punktów alarmowych wyposażonych w telefon i dwie gaśnice 

•   5 par wnęk dla usytuowania hydrantów 

•   3 przejścia poprzeczne między nawami tunelu 

 Z każdej nawy tunelu możliwa jest ewakuacja za pomocą 6 wyjść awaryjnych, które stanowią: 

przejścia poprzeczne, wlot i wylot z tunelu oraz schody w rejonie przystanku autobusowego. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – dwunawowa rama żelbetowa  

• Rozpiętość teoretyczna :    13,05+13,05m 

• Rozpiętość teoretyczna (w rejonie przystanków): 19,60+19,60m 

• Rozpiętość teoretyczna (w rejonie komory technicznej): 13,05+18,60+7,20m 

• Szerokość całkowita:     29,60m (39,90m ; 39,85m) 

• Długość całkowita tunelu    885,20m 

• Długość ścian oporowych na wlotach   141,20+163,60m 

• Światło pionowe nawy tunelu     6,00m 

• Światło poziomenawy  tunelu    12,00m 

• Grubość płyty stropowej:   0,75-1,00m 

• Grubość płyty dennej:    1,00m 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

 Monitoringiem zostały objęte 

•   skrzyżowanie Trasy Balickiej z ul. Lindego 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej czterech kamer. 

Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Tablice DIP przewidziano na przystankach komunikacji zbiorowej: 

• Na skrzyżowaniu Trasa Balicka/ul. Na Błonie (w tunelu) 
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• Na skrzyżowaniu Trasa Balicka/ul. Lindego 

Zasilanie kabel YKY 3x6 oraz kabel sygnałowy FTP zostanie doprowadzone kanalizacją do szafy 

sygnalizacji świetlnej  

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.5.6.1 Przebudowa kolidujących sieci 

[*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Przebudową objęto: 

• [13, 14] dwutorową linię napowietrzną  tor I [13] AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ 

Salwator; tor II [14] AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Pradnikp.10-11. Ze względu na 

zmianę rzędnych terenu oraz konieczność zastosowania obostrzeń przy skrzyżowaniu z drogą 

przewidziano przebudowę dwóch słupów kratowych nr 10 i 11 z wymianą przewodów w 

kolidującym przęśle. 

Sieć SN 15kV. Przebudową objęto: 

• [1] linię kablową HAKFta 3x185 relacji: 4395-4660TORI z GPZ Balicka p.19. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [3] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: 4395-4341 z GPZ Balicka p.16. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [4] linię kablową HAKnFtA 3x70 relacji: 4395-4928 z GPZ Balicka p.4. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [9] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji k4266-Ł142 GPZ Balicka p44. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [10] linia kablowa HAKFtA 3x95 relacji 4395-Ł150 z GPZ Balicka p.11. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [11] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji Ł103-Ł24 z GPZ Balicka p43. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowanie kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [12] linię napowietrzną AFL-6 3x50 relacji Ł125-Ł1440 z GPZ Balicka p10. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [15] linia kablowa HAKFtA 3x70 relacji Ł142-4278 z GPZ Balicka p.44. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowanie kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [16] linia kablowa HAKFtA 3x70 relacji BAL-Ł102 z GPZ Balicka p.44. Kolidujący odcinek 

zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

Sieć nN. Przebudową objęto: 

• [5] linię napowietrzną AL. 3x50+35(rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw. 5 ze stacji KRK45627 

wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35 do złącza – posesja 45) + 1x25 (oświetlenie ZDMK 

z PZ4115/I). Trzy ostatnie słupy obwodu wraz z oświetleniem zostaną zdemontowane. Złącze 
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kablowe zostanie przebudowane w nowej lokalizacji i zasilone z linii napowietrznej obw. 2 ze 

stacji KRK4266 [7] 

• [6, 7] linię napowietrzną AL. 3x50+35(rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw. 5 ze stacji KRK4266 

[7] + 1x25 (oświetlenie ZDMK z PZ4194/II)[6]. Z ostatniego rozkracznego krańcowego słupa 

obwodu (KRK851059) zostanie zasilone kablowo złącze dla posesji 45.  

• [obca] linia kablowa 3xYAKY 4x240(?). Kolidujący odcinek zostanie przebudowany z 

zastosowaniem kabla 3xYAKXS 4x240 

• [25] linia kablowa YAKXS 4x120 obw. 1 ze stacji KRK45012. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• [26] linia kablowa NA2XY-J 4x120 obw. 1 ze stacji KRK45012. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

8.4.5.6.2 Oświetlenie 

Oświetlenie na przebudowywanym fragmencie ul. Na błonie zostanie również przebudowane i 

zasilone z istniejących obwodów. Część po północnej stronie trasy balickiej z szafy PZ4194, cześć po 

południowej stronie z szafy PZ4215. Na przebudowywanym fragmencie ul. Lindego zaprojektowano 

nowe oświetlenie zasilane z szafy oświetleniowej trasy głównej. 

Trasa Balicka zostanie oświetlona obustronnie z słupami posadowionymi w pasach zieleni 

pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym. Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem 

oświetlające trasę i ciąg pieszo rowerowy.  

Na odcinku tunelowym zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy oświetlany będzie latarniami 

usytuowanymi po prawej stronie. Początkowy odcinek do km 0+300 (do tunelu) zostanie zasilony 

z obwodów projektowanego węzła Armii Krajowej trasy zwierzynieckiej. Słupy oświetleniowe 

zlokalizowane będą na murze oporowym. Pozostała część zasilana będzie z projektowanych szaf 

PZxxx1 (km 0+800), PZxxx2 (km 1+400), PZxxx3 (km 2+200) 

8.4.5.6.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe i szafy sygnalizacji świetlnej oraz windy w 

rejonie ul. Na Błonie. 

Tunel posiadający wydzielone instalacje elektryczne zasilany będzie ze stacji transformatorowych 

znajdujących się przy wlocie i wylocie z tunelu.. Zaprojektowano zasilanie dwoma niezależnymi liniami 

15kV. Dla rezerwowania obie stacje zostaną połączone linią kablową 15kVbiegnaca poza tunelem po 

prawej stronie. Wewnętrzne instalacje tunelu wraz ze stacjami transformatorowymi zostały ujęte w 

części tunelowej.. 

8.4.5.6.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

Sygnalizację świetlną przewidziano dla skrzyżowania: 

•   Trasy Balickiej z ul. Lindego. 
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 Sieć tletechniczna  

8.4.5.7.1 Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

lewej stronie, w pasie zieleni pomiędzy droga a ciągiem pieszo rowerowym. Na odcinku tunelowym 

kanały prowadzone będą wzdłuż ciągu pieszo rowerowego. 

Wzdłuż przebudowywanych krzyżujących się trasą główną  ul. Na Błonie i ul. Lindego w obu 

kierunkach zaprojektowano odgałęzienia kanału szerokopasmowego. Z kanału technologicznego SSR 

zostaną wyprowadzone odgałęzienia do szaf oświetleniowych, szaf sygnalizacji świetlnej, pompowni i 

innych należących do Systemu sterowania Ruchem. 

8.4.5.7.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

Dwie kolidujące napowietrzne linie rozdzielcze łączące się na ul. Na Błonie [T1] należące do Orange 

Polska SA. zostaną przebudowane. Przejście przez trasę balicką zostanie skablowane w kanalizacji, 

pozostałe odcinki zostaną przebudowane jako napowietrzne.  

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 0+125 oraz cały tunel. Wody opadowe z Trasy 

Balickiej odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową 

kierowane poprzez pompownię do odbiornika. Odwodnienie tunelu przewiduje się za pomocą 

odwodnienia liniowego skierowanego do najniżeszego punktu a następnie poprzez pompownię 

kanalizacją do odbiornika. Odbiornik będzie w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury.  

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje projektowany odcinek ulicy Na Błonie. Wody opadowe z drogi odbierane będą za 

pomocą wpustów drogowych. Kanalizacją deszczową wody kierowane będą do odbiornika w postaci 

ogrodów deszczowych. Nadmiar wód kierowany będzie do cieku Młynówka Królewska.  

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje Trasę balicką od wylotu z tunelu od km 1+200 do km 1+390. Wody opadowe z 

drogi odbierane będą za pomocą wpustów. Kanalizacją deszczową wody kierowane będą poprzez 

pompownię do odbiornika w zlewni nr 4. 

Zlewnia nr 4 

Zlewnia obejmuje ulicę Lindego, ulicę Zygmunta Starego oraz odcinek Trasy Balickiej od km 1+430 

do km 2+200. Wody opadowe z drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie 

kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Przewiduje się lokalizację odbiorników po obu stronach Trasy Balickiej.  
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 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

 W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Istniejące sieci do km 0+120 nie wchodzą zakres niniejszej koncepcji, zakres ten ujęty będzie w ramach 

prac projektowych dotyczących Trasy Zwierzynieckiej. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Kanalizację sanitarną DN 400 wraz sięgaczami znajdującą się nad projektowanym tunelem 

należy zabezpieczyć. 

• Wodociąg o średnicy Ø300 mm znajdujący się w rejonie ulicy Na Błonie i nad projektowanym 

tunelem należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową o przekroju jajowym DN 1350/900 znajdująca się nad projektowanym 

tunelem należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację sanitarną znajdująca nad tunelem wzdłuż ulicy Na Błonie należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową DN 1200 znajdująca się nad tunelem  w km 0+945 należy zabezpieczyć. 

• Kanalizację sanitarną DN 300 znajdująca się nad tunelem w km 1+085 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową DN 400 znajdująca się nad tunelem  w km 1+090 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację sanitarną DN 300 znajdująca się nad tunelem w km 1+376 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową o przekroju jajowym 900/600 znajdująca się nad tunelem  w km 1+380 

należy zabezpieczyć 

Infrastruktura przewidziana do przebudowy: 

• Kanalizację sanitarną DN 400 na odcinku wlotu do tunelu od strony Armi Krajowej należy 

przebudować. Proponowana trasa przebudowywanego została pokazana w części graficznej. 

• Gazociąg DN 150 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 1+365 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Wodociąg DN 100 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 1+361 został przewidziany do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części 

graficznej. 

• Kanalizacja sanitarna DN 350 w km 1+600 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa DN 800 w km 1+600 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej.  

• Dwa wodociągi tranzytowe DN 1200 i DN 1300 zostały przewidziane do przebudowy w celu 

uniknięcia kolizji z projektowanym układem drogowym. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 
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 Wariant ‘ 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka przebiega pod projektowaną ul. Zakliki, nad rz. Rudawą oraz nad linią kolejową 

nr 118 pod kątem zbliżonym do 60°. Ciągi piesze i rowerowe oddzielone są od jezdni pasami zieleni o 

szerokości 5m. Chodniki powiązano z lokalnym układem dojść. Po przekroczeniu linii kolejowej Trasa 

Balicka przebiega po jej północnej stronie omijając infrastrukturę techniczną nalężącą do lotniska w 

Balicach. Pomiędzy ul. Powstania Styczniowego, i ul. Podkamyk zaprojektowano skrzyżowanie 

jednopoziomowe z sygnalizacją świetlną.   

 Ul. Zakliki prowadzona jest wiaduktem nad LK118, Trasą Balicką i łączy się z ul. Podłużną 

skrzyżowaniem jednopoziomowym, a dalej pod kątem 90° odbija w stronę Trasy Balickiej, którą przecina 

na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną i prowadzi ruch do parkingu P&R oraz pętli autobusowej.  

 Nowy odcinek ul. Podłużnej łączy istniejącą ul. Podłużną obiektem nad rz. Rudawą z ul. Zakliki 

na wyżej opisanym skrzyżowaniu.  

 Ul. Podkamyk wymaga rozbudowy praktycznie na całym swoim przebiegu. Na jej przecięciu z 

ul. Jadwigi Majówny zaprojektowano małe rondo. Ul. Podkamyk przekracza linię kolejową wiaduktem 

pod kątem zbliżonym do 60° i przecina Trasę Balicką skrzyżowaniem jednopoziomowym z sygnalizacją 

świetlną. Dalej biegnie równolegle, po północnej stronie drogi głównej i łączy się ze swoim starodrożem.  

 Przejazdy kolejowo – drogowe w poziomie szyn na ul. Zakliki i Krzyżówka zostaną 

przekwalifikowane na przejścia w poziomie szyn umożliwiające dotarcie pasażerom na odpowiedni 

peron. Przejazd kolejowo – drogowy na ul. Podkamyk zostanie zlikwidowany. 

 Parkingi P&R „Zakliki” 

 Parking P&R „Zakliki” zaprojektowano pomiędzy nowym odcinkiem ul. Zakliki, a linią kolejową 

nr 118 w taki sposób aby zminimalizować czas dojścia pasażerów do przystanku. Zaprojektowano 100 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych (4% dla osób niepełnosprawnych, 10% miejsc z 

ładowarkami o mocy 2x10kW), niezbędne jezdnie manewrowe oraz dwa stanowiska K&R w pobliżu 

przystanków kojowych. Wjazd i wyjazd będą wyposażone w szlabany. Dojścia dla pieszych zostaną 

powiązane z projektowanymi chodnikami.  

 W razie potrzeby parking można powiększyć o dodatkowe 100 miejsc postojowych, lokalizując 

je po zachodniej stronie ul. Zakliki, za pętlą autobusową, zapewniając dojście do przystanku pomiędzy 

pętlą, a torami.  

 Terminal autobusowy 

 W rejonie P&R Zakliki zaprojektowano terminal autobusowy wyposażony w dwie krawędzie 

peronowe o długości 20 m, jedno stanowisko postojowe dla autobusów oraz jedno stanowisko do 

ładowania autobusów elektrycznych. Szerokość peronów przystankowych wynosi 3,5m. Należy 

zapewnić urządzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz ich podłączenie do istniejącego 

systemu. 
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 Parkingi P&R „Olszanica” 

 Parking P&R „Olszanica” zaprojektowano pomiędzy Trasą Balicką, a linią kolejową nr 118 w 

lokalizacji istniejącego przystanku osobowego „Kraków Olszanica” w taki sposób aby zminimalizować 

czas dojścia pasażerów do przystanku. Zaprojektowano 500 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych (4% dla osób niepełnosprawnych, 10% miejsc z ładowarkami o mocy 2x10kW), niezbędne 

jezdnie manewrowe oraz dwa stanowiska K&R w pobliżu przystanków kojowych. Ze względu na 

wielkość parkingu zaprojektowano dwa wjazdy i wyjazdy, które będą wyposażone w szlabany. Dojścia 

dla pieszych zostaną powiązane z projektowanymi chodnikami.  

 W razie potrzeby parking można powiększyć o dodatkowe 500 miejsc postojowych, lokalizując 

je „rozszerzając” zaprojektowany parking i uzyskując w ten sposób dodatkowe 139 m.p. oraz 

wykorzystując teren po południowej stronie torów, gdzie można zlokalizować kolejne 361 miejsc 

postojowych.  

 Infrastruktura rowerowa 

 Ścieżki rowerowe zaprojektowano obustronnie wzdłuż Trasy Balickiej. Przewidziano dojazd 

w rejon przystanków Kraków Zakliki oraz Kraków Olszanica. W ich rejonie zaprojektowano zadaszone 

oraz monitorowane stanowiska postojowe dla 50 rowerów (stanowiska B&R). W celu umożliwienia 

pokonania linii kolejowej, wzdłuż ulicy Zakliki oraz Krzyżówka zaprojektowano ciągi pieszo – rowerowe.  

 Obiekty inżynierskie 

KI_prim-01 – Most w ciągu ul. Zakliki z Mydlnik nad Rudawą 

 Zaprojektowano most o konstrukcji łukowej z zespolonym pomostem stalowo-betonowym 

opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do 

przekroju poprzecznego drogi prowadząc jezdnię oraz ciąg pieszo-rowerowy z jednej strony i chodnik z 

drugiej. Na skraju obiektu przewidziano barieroporęcze zabezpieczające stalowe łuki nośne. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – łukowy z podwieszonym pomostem stalowo-betonowym. 

• Rozpiętość teoretyczna :   58,00 

• Szerokość całkowita:    15,70 

• Kąty skrzyżowania z Rudawą   ok. 73˚ 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,30m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 
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min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_prim-02 – Most w ciągu ul. Zakliki z Mydlnik nad Trasą Balicką i linią kolejową nr 118 

 Zaprojektowano pięcioprzęsłowy wiadukt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju dwubelkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny 

mostu dostosowano do przekroju poprzecznego drogi prowadząc jezdnię oraz ciąg pieszo-rowerowy z 

jednej strony i chodnik z drugiej. Na skrajach obiektu przewidziano barieroporęcze zabezpieczające 

użytkowników przed spadnięciem z wiaduktu.  

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   32,50+40,00+35,50+35,50+32,5m 

• Szerokość całkowita:    13,78-14,88m 

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  61˚ 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  62˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  2,26m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej   6,90m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 
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KI_prim-03 – Most w ciągu Trasy Balickiej nad Rudawą 

 Zaprojektowano most o konstrukcji łukowej z zespolonym pomostem stalowo-betonowym 

opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do 

przekroju poprzecznego drogi prowadząc dwie jezdnie Trasy Balickiej oraz obustronne ciągi pieszo-

rowerowe. Żelbetowe płyty pomostowe są rozdzielone w pasie dzielącym Trasy Balickiej. Ustrój łukowy 

jest wspólny dla obydwu jezdni i składa się z trzech łuków stalowych połączonych ze stalowym rusztem. 

Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze zabezpieczające stalowe łuki nośne, a na 

skrajach obiektu przewidziano balustrady zabezpieczające ruch pieszo-rowerowy. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – łukowy z podwieszonym pomostem stalowo-betonowym. 

• Rozpiętość teoretyczna :   92,00m 

• Szerokość całkowita:    35,08m 

• Kąty skrzyżowania z Rudawą   ok. 45˚ 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,30m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_prim-04 – Wiadukt w ciągu Trasy Balickiej nad linią kolejową nr 118 

 Zaprojektowano dwuprzęsłowy wiadukt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju dwubelkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Zaprojektowano belki o 

zmiennej wysokości. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do przekroju poprzecznego drogi 

prowadząc dwie jezdnie Trasy Balickiej oraz obustronne ciągi pieszo-rowerowe. Ustrój niosący jest 

rozdzielony w pasie dzielącym Trasy Balickiej. 

 Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze ochronne, a na skrajach obiektu 

przewidziano balustrady zabezpieczające ruch pieszo-rowerowy. 

  Podstawowe parametry geometryczne: 
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• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   62,00+62,00m 

• Szerokość całkowita:    32,68m 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  63˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  2,29-4,29m 

• Wysokość skrajni drogowej na obiekcie  4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej pod obiektem 6,90m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_prim-05 – Wiadukt w ciągu ulicy Podkamyk nad linią kolejową nr 118 

 Zaprojektowano jednoprzęsłowy wiadukt o konstrukcji ramowej zintegrowanej z zespolonym 

pomostem stalowo-betonowym. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do przekroju poprzecznego 

drogi prowadząc jezdnię oraz ciąg pieszo-rowerowy z jednej strony. Na skrajach obiektu przewidziano 

barieroporęcze zabezpieczające użytkowników przed spadnięciem z wiaduktu. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – ramowy z pomostem stalowo-betonowym. 

• Rozpiętość teoretyczna :   40,00m 

• Szerokość całkowita:    12,83m 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,24m 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  65˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,52m 

• Wysokość skrajni drogowej na obiekcie  4,50m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej pod obiektem 6,90m 
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 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów podłączonych 

do kolektorów odwadniających. 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem zostały objęte: 

• Skrzyżowanie- zjazd na P&R Zakliki w km 2+750 

• Parking P&R przy stacji kolejowej „Kraków Zkliki” 

• Skrzyżowanie- zjazd na P&R Olszanicka w km 4+500 

• Parking P&R przy stacji kolejowej „Kraków Olszanicka” 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej czterech kamer. Na 

parkingu kamery montowane będą na słupach oświetleniowych. 

Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Tablice DIP przewidziano na przystankach komunikacji zbiorowej: 

• Przy zjeżdzie na P&R Zakliki 

• Przy zjeżdzie na P&R Olszanicka 

Zasilanie kabel YKY 3x6 oraz kabel sygnałowy FTP zostanie doprowadzone kanalizacją do szafy 

parkingu P&R  

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.6.9.1 Przebudowa kolidujących sieci 

 [*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Przebudową objęto: 

• [31] jednotorową linię napowietrzną AFL-6 3x240 relacji GPZ Salwator–GPZ Skawina; przęsło 

2a-3 

• [32] jednotorową linię napowietrzną AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka–GPZ Prądnik; przęsło 2b-

3 
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• [33, 34] dwutorowa linia napowietrzna, przęsła 3-4-5-6   

Tor I [33] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Salwator – GPZ Skawina 

Tor II [34] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Prądnik  

• [37] jednotorową linię nap. AFL-6 3x240 relacji GPZ Pasternik–GPZ Skawina; przęsła 57-58-59 

• [38] jednotorową linię nap. AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Prądnik, przęsła 59-2b 

• [39] jednotorową linię nap. AFL-6 3x240 relacji GPZ Salwator – GPZ Skawina, przęsła 57-2a 

• [37, 39]  dwutorowa linia napowietrzna, przęsła 56-57   

Tor I [37] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Pasternik–GPZ Skawina 

Tor II [39] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Salwator – GPZ Skawina 

• [37, 38]  dwutorowa linia napowietrzna, przęsła 59-60  

Tor I [37] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Pasternik–GPZ Skawina 

Tor II [38] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Prądnik 

Na kolidującym odcinku linie zostaną poprowadzone nowymi trasami: 

• Linia AFL-6 3x240 relacji GPZ Pasternik–GPZ Skawina przęsła: 

Słup 57 (proj. istn. lokalizacja) – słup 58a (proj. nowa lokalizacja) – słup 58b(proj. dod.) - słup 59 (istn.) 

• Linia AFL-6 3x240 relacji GPZ Salwator – GPZ Skawina przęsła: 

Słup 57 (proj. istn. lokalizacja) – słup 3 (proj. nowa lokalizacja) – słup 4 (proj. nowa lokalizacja) –  

słup 5 (proj. nowa lokalizacja)  -słup 6 (proj. istn. lokalizacja) 

• Linia AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka–GPZ Pradnik przęsła: 

Słup 59 (istn.) –słup 58b(proj. dod.) –słup 58a (proj. nowa lokalizacja) –słup 3 (proj. nowa lokalizacja) – 

słup 4 (proj. nowa lokalizacja) – słup 5 (proj. nowa lokalizacja)  -słup 6 (proj. istn. lokalizacja) 

Sieć SN 15 kV. Przebudową objęto: 

• [29] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.8, tor 1. Kolidujące 

odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [30] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.30, tor 2. 

Kolidujące odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [35] linię napowietrzną AFL-6 3x70 relacji Ł150-k4582 z GPZ Balicka p11. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [41, 42] linię napowietrzną AASXSn 3x70 relacji Ł150-k4582 z GPZ Balicka p11. Kolidujące dwa  

odcineki zostaną skablowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [43] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: L1521-KRK44817 z GPZ Balicka p.11. 

Kolidujący odcinek zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• Słupowa stacja transformatorowa KRK44817. Zostanie przeniesiona do nowej niekolidującej 

lokalizacji  

• Sieć nN 0,4kV– Przebudową objęto: 
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• [obca] linia kablowa YAKY 4x120(?). Kolidujący odcinek zostanie przebudowany z 

zastosowaniem kabla 3xYAKXS 4x120 

• [36] linia kablowa YAKXS 4x35 obw. 7 ze stacji KRK4404. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• Słupowa stacja transformatorowa KRK44817. Zostanie przeniesiona do nowej niekolidującej 

lokalizacji  

• [44] linię napowietrzną AsXSn 4x70 (rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw.2 ze stacji KRK44817. 

Kolidujący odcinek zostanie skablowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• [45] linię napowietrzną AsXSn 4x25 (rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw.2 ze stacji KRK44817 

przyłącze do posesji 16(Podkamyk) 

• [46] linię napowietrzną AsXSn 4x70 (rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw.2 ze stacji KRK44817. 

Kolidujący odcinek zostanie skablowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• [47] linia kablowa NA2XY-J 4x120 obw. 1 ze stacji KRK44817. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

8.4.6.9.2 Oświetlenie 

 Oświetlenie na przebudowywanym fragmencie ul. Zakliki z Mydlnik zostanie również 

przebudowane i zasilone z istniejących obwodów szafy PZ4307. Oświetlenie na przebudowywanym 

fragmencie ul. Podkamyk i ul. Krzyżówka zostanie również przebudowane i zasilone z istniejących 

obwodów szafy PZ44276. Przeniesiona zostanie również sama szafa oświetleniowa PZ44276. 

 Trasa Balicka zostanie oświetlona obustronnie z słupami posadowionymi w pasach zieleni 

pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym. Oświetlenie zostanie zasilane z projektowanych szaf 

PZxxx3 (km 2+200), PZxxx4 (km 3+000), PZxxx6 (km 4+000), PZxxx7 (km 5+000). 

 Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę i ciąg pieszo rowerowy. 

Na tym odcinku zlokalizowano dwa P&R których oświetlenie zasilane będzie z oddzielnych szaf 

oświetleniowych: 

• PZxxx5 (km 3+000) P&R Zakliki 

• PZxxx8 (km 5+000) P&R Oszanicka 

8.4.6.9.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

 Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe, parkingi P&R (oświetlenie i stacje 

ładowania samochodów i autobusów). 

8.4.6.9.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

 Sygnalizację świetlną przewidziano dla skrzyżowania: 

• Skrzyżowanie- zjazd na P&R Zakliki w km 2+750 

• Skrzyżowanie- zjazd na P&R Olszanicka w km 4+500 
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 Sieć teletechniczna  

8.4.6.10.1 Kanały technologiczne 

 Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

lewej stronie, w pasie zieleni pomiędzy droga a ciągiem pieszo rowerowym. W rejonie obiektów nad 

linią kolejową i rzeką Rudawa kanały prowadzone będą w terenie poza obiektami. 

 Z kanału technologicznego SSR zostaną wyprowadzone odgałęzienia do szaf oświetleniowych, 

szaf sygnalizacji świetlnej, pompowni i innych należących  

8.4.6.10.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

W rejonie ul. Zakliki z Mydlnik zostaną przebudowane dwie kolidujące linie kablowe rozdzielcze 

[T2 i T3] należące do Orange Polska SA. Przejście przez trasę balicką zostanie skablowane w 

kanalizacji pozostałe odcinki zostaną przebudowane jako napowietrzne.   

W rejonie ul. Podkamyk  zostaną przebudowane: 

[T5] linia kablowa. Przebudowa z zastosowaniem kabli doziemnych o tej samej pojemności. 

[T6] linia kablowa. Na kolidujących odcinkach linia zostanie przełożona lub zabezpieczona rurą 

dwudzielna HDPE110. 

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 2+200 do km 2+740 oraz ulicę Zakliki z 

Mydlnik od km 0+000 do km 0+150. Wody opadowe z Trasy Balickiej odbierane będą za pomocą 

wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników. w postaci zielono-

niebieskiej infrastruktury.  

 

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje ulicę Zakliki z Mydlnik od km 0+000 do km 0+175. Przewiduje się przebudowę 

istniejącej kanalizacji deszczowej na przeprojektowanym odcinku. Wody opadowe z drogi odbierane 

będą za pomocą rowów drogowych i wpustów. Kanalizacją deszczową wody kierowane będą do 

istniejącej kanalizacji drogi Zakliki z Mydlnik. Szczegółowe rozwiązania ustalić z Gestorem sieci.  

 

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje zakresem ulicę Zakliki z Mydlnik od km 0+500 do końca. Wody opadowe z 

drogi odbierane będą za pomocą rowów drogowych i wpustów. Kanalizacją deszczową wody kierowane 

będą poprzez osadnik i separator do istniejącego rowu biegnącego wzdłuż ulicy Pylnej. Z uwagi na brak 

informacji czy istniejący rów będzie w stanie przejąć wody z odwodnienia drogi zakłada się dodatkowy 

wariant z odprowadzeniem wód poprzez pompownię do Potoku Olszanickiego. Na dalszym etapie 

projektowania należy określić ostateczne rozwiązanie. 
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Zlewnia nr 4 

Zlewnia obejmuje ulicę Zakliki z Mydlnik w rejonie teren parkingu P+R „Zakliki”. Wody opadowe 

z drogi odbierane będą za pomocą rowów drogowych i wpustów. Wody z rowów kierowane będą 

bezpośrednio do odbiornika. Zakłada się wykonanie odbiornika w postaci stawu z uwagi na brak 

możliwości odprowadzenia wód do cieku naturalnego.  

 

Zlewnia nr 5. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 2+700 do km 3+100. Wody opadowe z Trasy 

Balickiej odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową 

kierowane do odbiorników w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury.  

 

Zlewnia nr 6. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 3+350 do km 3+975. Wody opadowe z Trasy 

Balickiej odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową 

kierowane do odbiornika w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury.  

 

Zlewnia nr 7. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 3+550 do km 4+465, ulicę Podkamyk 

(południe) od km 0+352 do końca i ulicę Podkamyk (północ). Wody z ulicy Podkamyk (północ) odbierane 

będą za pomocą rowów drogowych i kierowanych do odbiornika znajdującego się po północnej stronie 

Trasy Balickiej. Z pozostałego obszaru wody opadowe odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, 

a następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników. Odbiornikami w tym rejonie będą 

rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury.  

 

Zlewnia nr 8. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 4+500 do końca tego wariantu oraz ulicę 

Krzyżówka do km 0+360. Wody z ulicy Krzyżówka odbierane będą za pomocą rowów drogowych i 

kierowanych do odbiornika znajdującego się po północnej stronie Trasy Balickiej. Z pozostałego obszaru 

wody opadowe odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową 

kierowane do odbiornika. Obszar odbiornika będzie miał kontynuacje w dalszych wariantach Trasy 

Balickiej. 

 

Zlewnia nr 9. 

Zlewnia obejmuje zakresem P+R „Olszanica oraz drogę DJL8. Wody z tego terenu odbierane 

będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową poprzez pompownię 

kierowane do odbiornika ujętego w zlewni nr 8. Wody z terenu parkingów będą podczyszczane z 

substancji ropopochodnych w separatorze zintegrowanym z osadnikiem. Należy w tym rejonie 

przewidzieć możliwość rozbudowy sieci kanalizacji oraz pompowni dla dodatkowego parkingu. 
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Zlewnia nr 10. 

Zlewnia obejmuje zakresem ulicę Podkamyk (południe) od km 0+000 do km 0+245 i drogę DJL9 

na całej długości. Wody z drogi DJL9 odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie 

kanalizacją deszczową poprzez pompownię będą przepompowywane do kanalizacji w ulicy Podkamyk. 

Należy w tym rejonie przewidzieć możliwość rozbudowy kanalizacji dla dodatkowego parkingu. W 

ramach koncepcji zakłada się że wody z parkingu będą odbierane za pomocą wpustów do kanalizacji 

deszczowej podczyszczane w separatorze z osadnikiem. Woda z parkingu będzie retencjonowana i 

odprowadzana do pompowni.  

Ulica Podkamyk odwadniana będzie również za pomocą wpustów drogowych, a następnie 

kanalizacją deszczową poprzez osadnik i separator do zbiornika retencyjnego. Z zbiornika wody 

kierowane będą poprzez pompownię do Potoku Olszanickiego. 

 

 

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

 W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Infrastruktura lotniska tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i dwa kanały deszczowe. Nie 

przewiduje się przebudowy tej infrastruktury, sieci te należy zabezpieczyć. 

• Wodociąg o średnicy Ø150 mm znajdujący się w km 3+812 należy zabezpieczyć. 

• Kanalizację deszczową 2 x DN 1000 znajdująca się w km 2+465 należy zabezpieczyć. 

• Kanalizację sanitarną znajdująca się w km 2+268 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową znajdująca się w km 2+266 należy zabezpieczyć.  

Infrastruktura przewidziana do przebudowy: 

• Istniejący wodociąg DN 400 w km 3+345 został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części graficznej. 

• Dwa wodociągi tranzytowe DN 1200 i DN 1300 zostały przewidziane do przebudowy w celu 

uniknięcia kolizji z projektowanym układem drogowym. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa DN 800 krzyżująca się z Trasą Balicką w km 2+973 z uwagi na kolizję 

z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do przebudowy. 

Proponowana trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa DN 400 ulicy Zakliki z Mydlnik krzyżująca się z Trasą Balicką w km 

2+969 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Gazociąg średniego ciśnienia DN 100 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 2+989 z uwagi na 

kolizję z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. 

Proponowana trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 
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• Kanalizacja o przekroju jajowym DN 1050/700w km około 2+400 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej. 

• Gazociąg DN 250 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 2+310 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Gazociąg DN 50 w rejonie projektowanego ronda w ulicy Podkamyk z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Istniejący wodociąg DN 150 w rejonie projektowanego ronda w ulicy Podkamyk został 

przewidziany do przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została 

pokazana w części graficznej. 

• Kanalizacja sanitarna DN 300 w rejonie projektowanego ronda w ulicy Podkamyk z uwagi na 

kolizję z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do przebudowy. 

Proponowana trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

 

 

 Wariant ‘’ 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka przebiega pod projektowaną ul. Zakliki, oraz nad rz. Rudawą, dalej po 

południowej stornie linii kolejowej, którą przekracza górą w rejonie istniejącej ulicy Podkamyk pod kątem 

zbliżonym do 60. Ciągi piesze i rowerowe oddzielone są od jezdni pasami zieleni o szerokości 5m. 

Chodniki powiązano z lokalnym układem dojść. Po przekroczeniu linii kolejowej Trasa Balicka przebiega 

po jej północnej stronie omijając infrastrukturę techniczną nalężącą do lotniska w Balicach. Pomiędzy 

ul. Powstania Styczniowego, i ul. Podkamyk zaprojektowano skrzyżowanie jednopoziomowe z 

sygnalizacją świetlną.   

 Ul. Zakliki prowadzona jest wiaduktem nad LK118, Trasą Balicką i łączy się z ul. Podłużną 

skrzyżowaniem jednopoziomowym, a dalej pod kątem 90° odbija w stronę Trasy Balickiej i prowadzi 

ruch do parkingu P&R oraz pętli autobusowej. Krzyżuje się z jezdnią główną na skrzyżowaniu typu T z 

sygnalizacją świetlną.  

 Nowy odcinek ul. Podłużnej łączy istniejącą ul. Podłużną obiektem nad rz. Rudawą z ul. Zakliki 

na wyżej opisanym skrzyżowaniu.  

 Ul. Podkamyk wymaga rozbudowy praktycznie na całym swoim przebiegu. Na jej przecięciu 

z ul. Jadwigi Majówny zaprojektowano małe rondo. Ul. Podkamyk przekracza linię kolejową wiaduktem 

i przecina Trasę Balicką skrzyżowaniem jednopoziomowym z sygnalizacją świetlną. Dalej biegnie 

równolegle, po północnej stronie drogi głównej i łączy się ze swoim starodrożem.  
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 Przejazdy kolejowo – drogowe w poziomie szyn na ul. Zakliki i, Krzyżówka zostaną 

przekwalifikowane na przejścia w poziomie szyn umożliwiające dotarcie pasażerom na odpowiedni 

peron. Przejazd kolejowo – drogowy na ul. Podkamyk zostanie zlikwidowany. 

 Parkingi P&R „Zakliki” 

 Parking P&R „Zakliki” zaprojektowano po zachodniej stornie nowego odcinka ul. Zakliki, przed 

skrzyżowaniem z Trasą Balicką. Zaprojektowano 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

(4% dla osób niepełnosprawnych, 10% miejsc z ładowarkami o mocy 2x10kW), niezbędne jezdnie 

manewrowe oraz dwa stanowiska K&R w pobliżu przystanków kojowych. Wjazd i wyjazd będą 

wyposażone w szlabany. Dojścia dla pieszych zostaną powiązane z projektowanymi chodnikami.  

 W razie potrzeby parking można powiększyć o dodatkowe 100 miejsc postojowych 

„rozszerzając” projektowany parking w stronę zachodnią.  

 Terminal autobusowy 

 W rejonie P&R Zakliki, po przeciwnej stronie do parkingu zaprojektowano terminal autobusowy 

wyposażony w dwie krawędzie peronowe o długości 20 m, jedno stanowisko postojowe dla autobusów 

oraz jedno stanowisko do ładowania autobusów elektrycznych. Szerokość peronów przystankowych 

wynosi 3,5m. Należy zapewnić urządzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz ich 

podłączenie do istniejącego systemu. 

 Parkingi P&R „Olszanica” 

 Parking P&R „Olszanica” zaprojektowano pomiędzy Trasą Balicką, a linią kolejową nr 118 w 

lokalizacji istniejącego przystanku osobowego „Kraków Olszanica” w taki sposób aby zminimalizować 

czas dojścia pasażerów do przystanku. Zaprojektowano 500 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych (4% dla osób niepełnosprawnych, 10% miejsc z ładowarkami o mocy 2x10kW), niezbędne 

jezdnie manewrowe oraz dwa stanowiska K&R po północnej stronie torów w pobliżu peronów. Ze 

względu na wielkość parkingu zaprojektowano dwa wjazdy i wyjazdy, które będą wyposażone 

w szlabany. Dojścia dla pieszych zostaną powiązane z projektowanymi chodnikami.  

 W razie potrzeby parking można powiększyć o dodatkowe 500 miejsc postojowych poprzez 

budowę parkingu wielopoziomowego w dostępnym terenie po wschodniej stronie zaprojektowanego 

parkingu. 

 Infrastruktura rowerowa 

 Ścieżki rowerowe zaprojektowano obustronnie wzdłuż Trasy Balickiej. Przewidziano dojazd 

w rejon przystanków Kraków Zakliki oraz Kraków Olszanica. W ich rejonie zaprojektowano zadaszone 

oraz monitorowane stanowiska postojowe dla 50 rowerów (stanowiska B&R). W celu umożliwienia 

pokonania linii kolejowej, wzdłuż ulicy Zakliki oraz Krzyżówka zaprojektowano ciągi pieszo – rowerowe.  

 Obiekty inżynierskie 

KI_bis-01 – Most w ciągu ul. Zakliki z Mydlnik nad Rudawą 
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 Zaprojektowano most o konstrukcji łukowej z zespolonym pomostem stalowo-betonowym 

opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do 

przekroju poprzecznego drogi prowadząc jezdnię oraz ciąg pieszo-rowerowy z jednej strony i chodnik z 

drugiej. Na skraju obiektu przewidziano barieroporęcze zabezpieczające stalowe łuki nośne. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – łukowy z podwieszonym pomostem stalowo-betonowym. 

• Rozpiętość teoretyczna :   52,25m 

• Szerokość całkowita:    15,70m 

• Kąty skrzyżowania z Rudawą   ok. 73˚ 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,30m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_bis-02 – Most w ciągu ul. Zakliki z Mydlnik nad Trasą Balicką i linią kolejową nr 118 

 Zaprojektowano czteroprzęsłowy wiadukt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju dwubelkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny 

mostu dostosowano do przekroju poprzecznego drogi prowadząc jezdnię oraz ciąg pieszo-rowerowy z 

jednej strony i chodnik z drugiej. Na skrajach obiektu przewidziano barieroporęcze zabezpieczające 

użytkowników przed spadnięciem z wiaduktu.  

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   32,50+40,00+28,95+25,85m 

• Szerokość całkowita:    13,78-14,88m 

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  81˚ 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  62˚ 
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• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  2,26m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej   6,90m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_bis-03 – Most w ciągu Trasy Balickiej nad Rudawą 

 Zaprojektowano most o konstrukcji łukowej z zespolonym pomostem stalowo-betonowym 

opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do 

przekroju poprzecznego drogi prowadząc dwie jezdnie Trasy Balickiej oraz obustronne ciągi pieszo-

rowerowe. Żelbetowe płyty pomostowe są rozdzielone w pasie dzielącym Trasy Balickiej. Ustrój łukowy 

jest wspólny dla obydwu jezdni i składa się z trzech łuków stalowych połączonych ze stalowym rusztem. 

Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze zabezpieczające stalowe łuki nośne, a na 

skrajach obiektu przewidziano balustrady zabezpieczające ruch pieszo-rowerowy. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – łukowy z podwieszonym pomostem stalowo-betonowym. 

• Rozpiętość teoretyczna :   52,00m 

• Szerokość całkowita:    35,17m 

• Kąty skrzyżowania z Rudawą   ok. 90˚ 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,30m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 
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stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_bis-04 – przejście dla zwierząt w ciągu Trasy Balickiej 

 Zaprojektowano jednoprzęsłowy wiadukt o konstrukcji betonowej, ramowej. Światło obiektu 

dostosowano do wymaganej wielkości przejścia dla zwierzyny średniej. Na wlotach do przejścia 

przewidziano trójkątne ściany żelbetowe. Ściany usytuowane są pod kątem 45o do osi przejścia, 

ułatwiając wejście zwierzętom do przejścia. Na zwieńczeniu ścian czołowych przewidziano balustrady 

zabezpieczające przed upadkiem z wysokości .  

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – jednonawowa rama żelbetowa.  

• Rozpiętość teoretyczna :   10,80m 

• Długość całkowita:    38,42m (51,15m ze ścianami czołowymi) 

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  90˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  0,80-1,10m 

• Światło pionowe    3,50m 

• Światło poziome    10,00m 

Przez obiekt przeprowadzona jest nawierzchnia i górna część nasypu, ujęte w części drogowej 

opracowania. 

 

KI_bis-05 – przejście dla zwierząt w ciągu Trasy Balickiej 

 Zaprojektowano jednoprzęsłowy wiadukt o konstrukcji betonowej, ramowej. Światło obiektu 

dostosowano do wymaganej wielkości przejścia dla zwierzyny średniej. Na wlotach do przejścia 

przewidziano trójkątne ściany żelbetowe. Ściany usytuowane są pod kątem 45o do osi przejścia, 

ułatwiając wejście zwierzętom do przejścia. Na zwieńczeniu ścian czołowych przewidziano balustrady 

zabezpieczające przed upadkiem z wysokości .  

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – jednonawowa rama żelbetowa.  

• Rozpiętość teoretyczna :   10,80m 

• Długość całkowita:    45,14m (57,44m ze ścianami czołowymi) 

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  90˚ 
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• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  0,80-1,10m 

• Światło pionowe    3,50m 

• Światło poziome    10,00m 

Przez obiekt przeprowadzona jest nawierzchnia i górna część nasypu, ujęte w części drogowej 

opracowania. 

 

KI_bis-06 – Wiadukt w ciągu Trasy Balickiej nad linią kolejową nr 118 

 Zaprojektowano jednoprzęsłowy wiadukt o konstrukcji ramowej zintegrowanej z zespolonym 

pomostem stalowo-betonowym. Przekrój poprzeczny wiaduktu dostosowano do przekroju 

poprzecznego drogi prowadząc dwie jezdnie Trasy Balickiej oraz obustronne ciągi pieszo-rowerowe. 

Ustroje niosące są rozdzielone w pasie dzielącym Trasy Balickiej.  

 Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze ochronne, a na skrajach obiektu 

przewidziano balustrady zabezpieczające ruch pieszo-rowerowy. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – ramowy z pomostem stalowo-betonowym. 

• Rozpiętość teoretyczna :   43,60m 

• Szerokość całkowita:    32,68m 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,25m 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  63˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,56m 

• Wysokość skrajni drogowej na obiekcie  4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej pod obiektem 6,90m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów podłączonych 

do kolektorów odwadniających. 

 

KI_bis-07 – Wiadukt w ciągu ulicy Podkamyk nad linią kolejową nr 118 
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 Zaprojektowano jednoprzęsłowy wiadukt o konstrukcji ramowej zintegrowanej z zespolonym 

pomostem stalowo-betonowym. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do przekroju poprzecznego 

drogi prowadząc jezdnię oraz ciąg pieszo-rowerowy z jednej strony. Na skrajach obiektu przewidziano 

barieroporęcze zabezpieczające użytkowników przed spadnięciem z wiaduktu. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – ramowy z pomostem stalowo-betonowym. 

• Rozpiętość teoretyczna :   40,00m 

• Szerokość całkowita:    12,83m 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,24m 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  65˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,53m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej   6,90m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów podłączonych 

do kolektorów odwadniających. 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

 Monitoringiem zostały objęte: 

• Skrzyżowanie- zjazd na P&R Zakliki w km 2+750 

• Parking P&R przy stacji kolejowej „Kraków Zkliki” 

• Skrzyżowanie- zjazd na P&R Olszanicka w km 4+500 

• Parking P&R przy stacji kolejowej „Kraków Olszanicka” 

 Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej czterech 

kamer. Na parkingu kamery montowane będą na słupach oświetleniowych. 

 Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  
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 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

 Tablice DIP przewidziano na przystankach komunikacji zbiorowej: 

• Przy zjeździe na P&R Zakliki 

• Przy zjeździe na P&R Olszanicka 

Zasilanie kabel YKY 3x6 oraz kabel sygnałowy FTP zostanie doprowadzone kanalizacją do szafy 

parkingu P&R  

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.7.9.1 Przebudowa kolidujących sieci 

 [*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Przebudową objęto: 

• [31] jednotorową linię napowietrzną AFL-6 3x240 relacji GPZ Salwator–GPZ Skawina; przęsło 

2a-3 

• [32] jednotorową linię napowietrzną AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka–GPZ Prądnik; przęsło 2b-

3 

• [33, 34] dwutorowa linia napowietrzna, przęsła 3-4-5-6   

Tor I [33] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Salwator – GPZ Skawina 

Tor II [34] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Prądnik  

• [37] jednotorową linię nap. AFL-6 3x240 relacji GPZ Pasternik–GPZ Skawina; przęsła 57-58-59 

• [38] jednotorową linię nap. AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Prądnik, przęsła 59-2b 

• [39] jednotorową linię nap. AFL-6 3x240 relacji GPZ Salwator – GPZ Skawina, przęsła 57-2a 

• [37, 39] dwutorowa linia napowietrzna, przęsła 56-57   

Tor I [37] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Pasternik–GPZ Skawina 

Tor II [39] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Salwator – GPZ Skawina 

• [37, 38] dwutorowa linia napowietrzna, przęsła 59-60  

Tor I [37] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Pasternik–GPZ Skawina 

Tor II [38] - AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka – GPZ Prądnik 

Na kolidującym odcinku linie zostaną poprowadzone nowymi trasami: 

• Linia AFL-6 3x240 relacji GPZ Pasternik–GPZ Skawina przęsła: 

Słup 57 (proj. istn. lokalizacja) – słup 58a (proj. nowa lokalizacja) – słup 58b(proj. dod.) - słup 59 

(istn.) 

• Linia AFL-6 3x240 relacji GPZ Salwator – GPZ Skawina przęsła: 

Słup 57 (proj. istn. lokalizacja) – słup 3 (proj. nowa lokalizacja) – słup 4 (proj. nowa lokalizacja) – 

słup 5 (proj. nowa lokalizacja)  -słup 6 (proj. istn. lokalizacja) 

• Linia AFL-6 3x240 relacji GPZ Balicka–GPZ Pradnik przęsła: 

Słup 59 (istn.) –słup 58b(proj. dod.) –słup 58a (proj. nowa lokalizacja) –słup 3 (proj. nowa lokalizacja) – 
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słup 4 (proj. nowa lokalizacja) – słup 5 (proj. nowa lokalizacja)  -słup 6 (proj. istn. lokalizacja) 

Sieć SN 15 kV. Przebudową objęto: 

• [29] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.8, tor 1. Kolidujące 

odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [30] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.30, tor 2. 

Kolidujące odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [35] linię napowietrzną AFL-6 3x70 relacji Ł150-k4582 z GPZ Balicka p11. Kolidujący odcinek 

zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [41, 42] linię napowietrzną AASXSn 3x70 relacji Ł150-k4582 z GPZ Balicka p11. Kolidujące dwa  

odcineki zostaną skablowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• [43] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: L1521-KRK44817 z GPZ Balicka p.11. 

Kolidujący odcinek zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• Słupowa stacja transformatorowa KRK44817. Zostanie przeniesiona do nowej niekolidującej 

lokalizacji  

Sieć nN 0,4kV–. Przebudową objęto: 

• [obca] linia kablowa YAKY 4x120(?). Kolidujący odcinek zostanie przebudowany z 

zastosowaniem kabla 3xYAKXS 4x120 

• [36] linia kablowa YAKXS 4x35 obw. 7 ze stacji KRK4404. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• Słupowa stacja transformatorowa KRK44817. Zostanie przeniesiona do nowej niekolidującej 

lokalizacji  

• [44] linię napowietrzną AsXSn 4x70 (rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw.2 ze stacji KRK44817. 

Kolidujący odcinek zostanie skablowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• [45] linię napowietrzną AsXSn 4x25 (rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw.2 ze stacji KRK44817 

przyłącze do posesji 16(Podkamyk) 

• [46] linię napowietrzną AsXSn 4x70 (rozdzielcza Tauron Dystrybucja obw.2 ze stacji KRK44817. 

Kolidujący odcinek zostanie skablowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

• [47] linia kablowa NA2XY-J 4x120 obw. 1 ze stacji KRK44817. Kolidujący odcinek zostanie 

przebudowany z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

8.4.7.9.2 Oświetlenie 

Oświetlenie na przebudowywanym fragmencie ul. Zakliki z Mydlnik zostanie również 

przebudowane i zasilone z istniejących obwodów szafy PZ4307. Oświetlenie na przebudowywanym 

fragmencie ul. Podkamyk i ul. Krzyżówka zostanie również przebudowane i zasilone z istniejących 

obwodów szafy PZ44276. Przeniesiona zostanie również sama szafa oświetleniowa PZ44276. 
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Trasa Balicka zostanie oświetlona obustronnie z słupami posadowionymi w pasach zieleni 

pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym. Oświetlenie zostanie zasilane z projektowanych szaf 

PZxxx3 (km 2+200), PZxxx4 (km 3+000), PZxxx6 (km 4+000), PZxxx7 (km 5+000). 

Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę i ciąg pieszo rowerowy. 

Na tym odcinku zlokalizowano dwa P&R których oświetlenie zasilane będzie z oddzielnych szaf 

oświetleniowych: 

• PZxxx5 (km 3+000) P&R Zakliki 

• PZxxx8 (km 5+000) P&R Oszanicka 

8.4.7.9.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe, parkingi P&R (oświetlenie i stacje 

ładowania samochodów i autobusów). 

8.4.7.9.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

Sygnalizację świetlną przewidziano dla skrzyżowania: 

• Skrzyżowanie- zjazd na P&R Zakliki w km 2+750 

• Skrzyżowanie- zjazd na P&R Olszanicka w km 4+500 

 Sieć teletechniczna  

8.4.7.10.1 Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

lewej stronie, w pasie zieleni pomiędzy droga a ciągiem pieszo rowerowym. W rejonie obiektów nad 

linią kolejową i rzeką Rudawa kanały prowadzone będą w terenie poza obiektami. 

Z kanału technologicznego SSR zostaną wyprowadzone odgałęzienia do szaf oświetleniowych, szaf 

sygnalizacji świetlnej, pompowni i innych należących  

8.4.7.10.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

W rejonie ul. Zakliki z Mydlnik zostaną przebudowane dwie kolidujące linie kablowe rozdzielcze 

[T2 i T3] należące do Orange Polska SA. Przejście przez trasę balicką zostanie skablowane w 

kanalizacji pozostałe odcinki zostaną przebudowane jako napowietrzne.   

W rejonie ul. Podkamyk  zostaną przebudowane: 

[T4] linia napowietrzna ze skablowanym przejściem przez tory kolejowe. Skablowanie nie kolidującym 

odcinku z zastosowaniem słupów kablowych i kabli doziemnych o tej samej pojemności 

[T5] linia kablowa. Przebudowa z zastosowaniem kabli doziemnych o tej samej pojemności. 

[T6] linia kablowa. Na kolidujących odcinkach linia zostanie przełożona lub zabezpieczona rurą 

dwudzielna HDPE110. 

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 
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Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 2+200 do km 2+940. Wody opadowe z Trasy 

Balickiej odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową 

kierowane do odbiornika w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury.  

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje ulicę Zakliki z Mydlnik od km 0+440 do końca projektowanego odcinka. 

Przewiduje się przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na przeprojektowanym odcinku. Wody 

opadowe z drogi odbierane będą za pomocą rowów drogowych i wpustów. Kanalizacją deszczową wody 

kierowane będą do istniejącej kanalizacji drogi Zakliki z Mydlnik. Na etapie projektu budowlanego należy 

sprawdzić czy przepustowość istniejącej kanalizacji. Szczegółowe rozwiązania ustalić z Gestorem sieci.  

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje zakresem ulicę Zakliki z Mydlnik od km 0+000 do km 0+114. Wody opadowe 

z drogi odbierane będą za pomocą rowów drogowych i wpustów. Kanalizacją deszczową wody 

kierowane będą poprzez osadnik i separator do istniejącego rowu biegnącego wzdłuż ulicy Pylnej. Z 

uwagi na brak informacji czy istniejący rów będzie w stanie przejąć wody z odwodnienia drogi zakłada 

się dodatkowy wariant z odprowadzeniem wód poprzez pompownię do Potoku Olszanickiego. Na 

dalszym etapie projektowania należy określić ostateczne rozwiązanie. 

Zlewnia nr 4 

Zlewnia obejmuje ulicę Zakliki z Mydlnik od km 0+000 do 0+270 oraz teren parkingu P+R 

„Zakliki”. Wody opadowe z drogi odbierane będą za pomocą rowów drogowych i wpustów. Wody z 

rowów kierowane będą bezpośrednio do odbiorników w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury 

znajdujących się po południowej stronie Trasy Balickiej. Również wody z wpustów poprzez kanalizacje 

deszczową kierowane będą do tych odbiorników.  

Zlewnia nr 5. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 2+200 do km 2+940. Wody opadowe z Trasy 

Balickiej odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową 

kierowane do odbiornika w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury znajdujących się po północnej 

stronie Trasy.  

Zlewnia nr 6. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 3+350 do km 3+975. Wody opadowe z Trasy 

Balickiej odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową 

kierowane do odbiornika w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury.  

Zlewnia nr 7. 

Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 4+230 do km 4+600, ulicę Podkamyk 

(południe) od km 0+352 do końca i ulicę Podkamyk (północ). Wody z ulicy Podkamyk (północ) odbierane 

będą za pomocą rowów drogowych i kierowanych do odbiornika znajdującego się po północnej stronie 

Trasy Balickiej. Z pozostałego obszaru wody opadowe odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, 

a następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników.  

Zlewnia nr 8. 
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Zlewnia obejmuje zakresem Trasę Balicką od km 4+640 do końca tego wariantu oraz ulicę 

Krzyżówka do km 0+360. Wody z ulicy Krzyżówka odbierane będą za pomocą rowów drogowych i 

kierowanych do odbiornika znajdującego się po północnej stronie Trasy Balickiej. Z pozostałego obszaru 

wody opadowe odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową 

kierowane do odbiornika. Obszar odbiornika będzie miał kontynuacje w dalszych wariantach Trasy 

Balickiej.   

Zlewnia nr 9. 

Zlewnia obejmuje zakresem P+R „Olszanica oraz drogę DJL8. Wody z tego terenu odbierane 

będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową poprzez pompownię 

kierowane do odbiornika ujętego w zlewni nr 8. Wody z terenu parkingów będą podczyszczane z 

substancji ropopochodnych w separatorze zintegrowanym z osadnikiem. Należy w tym rejonie 

przewidzieć możliwość rozbudowy pompowni dla dodatkowego parkingu wielopoziomowego. 

Zlewnia nr 10. 

Zlewnia obejmuje zakresem ulicę Podkamyk (południe) od km 0+000 do km 0+245 i drogę DJL9 

na całej długości. Wody z drogi DJL9 odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie 

kanalizacją deszczową poprzez pompownię będą przepompowywane do kanalizacji w ulicy Podkamyk. 

Ulica Podkamyk odwadniana będzie również za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją 

deszczową poprzez osadnik i separator do zbiornika retencyjnego. Z zbiornika wody kierowane będą 

poprzez pompownię do Potoku Olszanickiego. 

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

 W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Infrastruktura lotniska tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i dwa kanały deszczowe. Nie 

przewiduje się przebudowy tej infrastruktury, sieci te należy zabezpieczyć.  

• Wodociąg o średnicy Ø150 mm znajdujący się w km 3+812 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową 2 x DN 1000 znajdująca się w km 2+465 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację sanitarną znajdująca się w km 2+268 należy zabezpieczyć.  

• Kanalizację deszczową znajdująca się w km 2+266 należy zabezpieczyć.  

Infrastruktura przewidziana do przebudowy: 

• Istniejący wodociąg DN 400 w km 3+345 został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowywanego wodociągu została pokazana w części graficznej. 

• Dwa wodociągi tranzytowe DN 1200 i DN 1300 zostały przewidziane do przebudowy w celu 

uniknięcia kolizji z projektowanym układem drogowym. Proponowana trasa przebudowy została 

pokazana w części graficznej. 

• Kanalizacja deszczowa DN 800 krzyżująca się z Trasą Balicką w km 2+973 z uwagi na kolizję 

z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do przebudowy. 

Proponowana trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  
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• Kanalizacja deszczowa DN 400 ulicy Zakliki z Mydlnik krzyżująca się z Trasą Balicką w km 

2+969 z uwagi na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do 

przebudowy. Proponowana trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Gazociąg średniego ciśnienia DN 100 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 2+989 z uwagi na 

kolizję z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. 

Proponowana trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Kanalizacja o przekroju jajowym DN 1050/700w km około 2+400 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Gazociąg DN 250 krzyżujący się z Trasą Balicką w km 2+310 z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Gazociąg DN 50 w rejonie projektowanego ronda w ulicy Podkamyk z uwagi na kolizję z 

projektowanymi rozwiązaniami drogowymi został przewidziany do przebudowy. Proponowana 

trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

• Istniejący wodociąg DN 150 w rejonie projektowanego ronda w ulicy Podkamyk został 

przewidziany do przebudowy. Proponowana trasa przebudowywanego wodociągu została 

pokazana w części graficznej.  

• Kanalizacja sanitarna DN 300 w rejonie projektowanego ronda w ulicy Podkamyk z uwagi na 

kolizję z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi została przewidziana do przebudowy. 

Proponowana trasa przebudowy została pokazana w części graficznej.  

 Wariant I.1 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka przebiega nad drogą wojewódzką nr 774, nad autostradą A4 i łączy się z układem 

dróg wokół lotniska na skrzyżowaniu typu rondo. Komunikację z projektowaną DW 774 oraz pośrednie 

połączenie z autostradą zapewni łącznik drogowy pomiędzy dwoma skrzyżowaniami typu rondo 

turbinowe.  

 Połączenie Trasy Balickiej z autostradą A4 zaprojektowano w formie węzła typu „koniczyna” o 

wszystkich relacjach. Przewidziano możliwość poszerzenia autostrady o dodatkowe pasy ruchu oraz 

konieczność wyposażenia jej w jezdnie zbierająco – rozprowadzające oraz odpowiedniej długości 

odcinki włączeń i wyłączeń. 

 Infrastruktura rowerowa 

 Przewidziano niezależnie prowadzone połączenie ścieżki rowerowej (równolegle z chodnikiem) 

z istniejącą infrastrukturą w rejonie ronda na wjeździe do lotniska Balice oraz projektowaną 

infrastruktura wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 774 (ciąg pieszo – rowerowy) poprzez wykorzystanie 

istniejącego zjazdu Rogoziany.  
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 Obiekty inżynierskie 

KI_I.1-01 – Przejście dla zwierząt nad Trasą Balicką i linią kolejową 118 

 Zaprojektowano czteroprzęsłowy obiekt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju belkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu 

dostosowano do wymaganej szerokości przejścia dla zwierząt wynoszącej 40m. Na skrajach obiektu 

przewidziano osłony przeciwolśnieniowe zabezpieczające zwierzynę przed oślepieniem. Na końcach 

obiektu przewidziane najścia w formie „lejka” obramione przy  przyczółkach ścianami bocznymi. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   41,00+43,80+43,80+47,00m 

• Szerokość całkowita:    40,60m 

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  ok. 90˚ 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  ok. 88˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,80m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej   6,90m 

 Projektuje się zasypanie obiektu warstwą ziemi urodzajnej umożliwiającej wegetację roślinności 

o grubości 80cm.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_I.1-02 – Wiadukt w ciągu Trasy Balickiej nad drogą wojewódzką 774 

 Zaprojektowano jednoprzęsłowy wiadukt wolnopodparty o konstrukcji betonowej, sprężonej z 

pomostem o przekroju belkowym opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój 

poprzeczny mostu dostosowano do przekroju poprzecznego drogi prowadząc dwie jezdnie Trasy 

Balickiej oraz przejścia robocze z dwóch stron obiektu. Na skraju jezdni przewidziano bariery i  

barieroporęcze, a na skraju obiektu balustrady. Ustrój niosący jest rozdzielony w pasie dzielącym Trasy 

Balickiej. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy wolnopodparty wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   37,00m 

• Szerokość całkowita:    33,18m 

• Kąty skrzyżowania z drogą wojewódzką 774 ok. 72˚ 

• Wysokość konstrukcyjna:   2,19m 
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• Wysokość skrajni drogowej   4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_I.1-03 – Wiadukt w ciągu Trasy Balickiej nad autostradą A4 

 Zaprojektowano trójprzęsłowy wiadukt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem o 

przekroju trójbelkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Zaprojektowano belki o 

zmiennej wysokości. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do przekroju poprzecznego drogi 

prowadząc dwie jezdnie Trasy Balickiej oraz obustronne przejścia robocze. Ustrój niosący jest 

rozdzielony w pasie dzielącym Trasy Balickiej. 

 Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze ochronne, a na skrajach obiektu 

przewidziano balustrady zabezpieczające ruch pieszo-rowerowy. 

  Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   26,00+50,00+26,00m 

• Szerokość całkowita:    33,18m 

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  61˚ 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  62˚ 

• Wysokość skrajni drogowej na obiekcie  4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej pod obiektem 6,90m 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,69-2,29m 

• Wysokość skrajni drogowej pod obiektem 4,50m (4,70m dla autostrady A4) 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  
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 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_I.1-04 – Wiadukt w ciągu jezdni zbierająco-rozprowadzającej nr1 nad jezdnią dodatkową i linią 

kolejową nr 118 

 Zaprojektowano dwuprzęsłowy wiadukt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju dwubelkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny 

mostu dostosowano do przekroju poprzecznego drogi prowadząc dwie jezdnię zbierająco-

rozprowadzającą oraz jednostronne przejście robocze.  

 Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze ochronne, a na skrajach przejścia 

roboczego przewidziano balustrady zabezpieczające ruch pieszo-rowerowy. 

  Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   40,00+40,00m 

• Szerokość całkowita:    12,98-18,79m 

• Kąt skrzyżowania z jezdnią dodatkową  ok 65˚ 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  78˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  2,23m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej   6,90m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 
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Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_I.1-05 – Wiadukt w ciągu jezdni zbierająco-rozprowadzającej nr2 nad jezdnią dodatkową i linią 

kolejową nr 118 

 Zaprojektowano dwuprzęsłowy wiadukt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju dwubelkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny 

mostu dostosowano do przekroju poprzecznego drogi prowadząc dwie jezdnię zbierająco-

rozprowadzającą oraz jednostronne przejście robocze.  

 Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze ochronne, a na skrajach przejścia 

roboczego przewidziano balustrady zabezpieczające ruch pieszo-rowerowy. 

  Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   40,00+40,00m 

• Szerokość całkowita:    12,98m 

• Kąt skrzyżowania z jezdnią dodatkową  ok 65˚ 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  78˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  2,23m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej   6,90m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 
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 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem zostały objęte 

•  rondo ze zjazdem na projektowaną (EKKOM) DW774 i zjazdem na istniejącą DW774 (lotnisko 

Balice) 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na słupach oświetleniowych czterech kamer. 

Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Na tym odcinku nie występują przystanki komunikacji zbiorowej. 

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.8.6.1 Przebudowa kolidujących sieci 

[*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Na tym odcinku nie występują kolizje z siecią WN 

Sieć SN. Przebudową objęto: 

• [29] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.8, tor 1. Kolidujące 

odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [30] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.30, tor 2. 

Kolidujące odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• Kontenerową stację transformatorową KRK44219.  Przebudowa nowej lokalizacji wraz 

podłączeniem istniejących kabli SN. 

• Słupowa stacja transformatorowa KRK44891. Przebudowa na kontenerową w nowej lokalizacji 

wraz podłączeniem istniejących kabli SN.  

• [51] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: 44891-44219 z GPZ Balicka p.10. Linia zostanie 

przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 wraz ze stacjami. 

• [52] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: Ł988-44219 z GPZ Balicka p.10. Kolidujący 

odcinek zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 wraz ze 

stacjami. 

Sieć nN. Przebudową objęto: 

• Kontenerową stację transformatorową KRK44219.  Przebudowa nowej lokalizacji wraz 

podłączeniem istniejących kabli nN. 

• Słupowa stacja transformatorowa KRK44891. Przebudowa na kontenerową w nowej lokalizacji 

wraz podłączeniem istniejących kabli nN..  

• [51] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: 44891-44219 z GPZ Balicka p.10. Linia zostanie 

• [   ] linia kablowa nN YAKY 4x120 relacji stacja KRK44891 – złącze kablowe. Kolidujący odcinek 

wraz ze stacją zostanie przebudowy z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 
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8.4.8.6.2 Oświetlenie 

Trasa Balicka do ronda zostanie oświetlona obustronnie z słupami posadowionymi w pasach 

zieleni pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym i zasilona z projektowanej szafy oświetleniowej 

PZxxx7 (km 5+000). Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę i ciąg pieszo 

rowerowy. 

Od ronda do włączenia w istniejąca DW774 przy lotnisku zostanie oświetlona latarniami 

z wysięgnikiem jednoramiennym usytuowanym po obu stronach drogi i zasilone z projektowanej szafy 

PZxxx9 (km 5+650).  

Projektowana łącznica do projektowanej przez EKKOM DW774 zostanie oświetlona latarniami 

z wysięgnikami jednoramiennymi usytuowanymi po obu stronach drogi i zasilone z szafy oświetleniowej 

zaprojektowanej wraz z DW774. 

Projektowane łącznice wjazdu na A4 od strony Krakowa wraz droga rowerową zostaną 

oświetlone latarniami z wysięgnikami jednoramiennymi usytuowanymi po jednej stronie każdej z jezdni 

i zasilone z projektowanej szafy PZxxx9 (km 5+650). 

Projektowane łącznice wjazdu na A4 od strony lotniska wraz droga rowerową zostaną 

oświetlone latarniami z wysięgnikami jednoramiennymi usytuowanymi po jednej stronie każdej z jezdni 

i zasilone z istniejącej szafy PZ4281. 

8.4.8.6.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe i szafa monitoringu wizyjnego. 

8.4.8.6.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

Na tym odcinku nie przewiduje się skrzyżowań i przejść dla pieszych z sygnalizacja świetlną. 

 Sieć teletechniczna  

8.4.8.7.1 Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

prawej stronie. Kanał technologiczny szerokopasmowy zostanie włączony od projektowanej wraz 

DW774 (EKKOM) kanalizacji. Kanał SSR zostanie zakończony w szafie światłowodowej usytuowanej 

przy rondzie (km 5+000) 

8.4.8.7.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

Na tym odcinku nie występują kolizje z istniejącą siecią teletechniczną. 

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 

Zlewnia obejmuje zakresem jezdnię łącznice nr 1, nr 2 i nr 4 oraz Trasę Balicką od km 5+950 

do końca projektowanego odcinka. Wody opadowe z drogi będą kierowane do rowów drogowych i 

wpustów. Woda z rowów odprowadzona będzie bezpośrednio do Potoku Olszanickiego. Natomiast 
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woda z wpustów do kanalizacji deszczowej a następnie wody kierowane będą poprzez osadnik i 

separator do zbiornika retencyjnego. Z zbiornika poprzez pompownie woda odprowadzana będzie do 

Potoku Olszanickiego.  

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje zakresem łącznice Balice, nr 6 i nr 7 oraz Trasę Balicką od km 5+650 do km 

5+825. Wody opadowe z drogi odbierane będą za pomocą rowów drogowych i wpustów. Woda z 

wpustów kanalizacją deszczową kierowana będzie na rowy drogowe. Następnie rowami do Potoku 

Olszanickiego. Oczyszczanie wód opadowych z zawiesiny odbywać się będzie na rowach drogowych. 

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek łącznik Balice od km 4+944 do km 5+550 oraz ul. 

Krzyżówka (zachód). Wody opadowe z Trasy Balickiej odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, 

a następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiornika w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury 

po północnej stronie. Z ul. Krzyżówka wody odbierane będą poprzez rowy drogowe i odprowadzone 

również do odbiornika w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury. Nadmiar wód przelewem awaryjnym 

będzie kierowany do zlewni nr 4. 

Zlewnia nr 4 

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek główny Trasy Balickiej od km 5+100 do km 5+550 oraz  

łącznik P/L. Wody opadowe odbierane będą za pomocą rowów drogowych oraz wpustów drogowych. 

Kanalizacją deszczową kierowane będą poprzez osadnik i separator do zbiornika retencyjnego. 

Następnie poprzez pompownie kierowane będą do Potoku Olszanickiego . 

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

 W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Infrastruktura lotniska tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i dwa kanały deszczowe. Nie 

przewiduje się przebudowy tej infrastruktury, sieci te należy zabezpieczyć.  

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• kanalizacja sanitarna będąca w kolizji z projektowanym odcinkiem drogi Łącznikiem Balice. 

Przewiduje się przebudowę kolidującego odcinka wraz nowym wylotem do Potoku 

Olszanickiego.  

• kanalizacja deszczowa odwadniająca likwidowane układy drogowe zostanie zlikwidowana i 

przeprojektowana w zakresie odwodnienia nowych układów drogowych. 

 Wariant I.2 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka przebiega nad drogą wojewódzką nr 774 i łączy się z autostradą A4 bezkolizyjnym 

układem drogowym. Komunikację z projektowaną DW 774 oraz pośrednie połączenie z lotniskiem 

również zapewni układ bezkolizyjny. Oba rozwiązania stanowią części jednego węzła w postaci 

podwójnej „trąbki”. Przewidziano możliwość poszerzenia autostrady o dodatkowe pasy ruchu oraz 



   

 
Wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja budowy Trasy Balickiej  

 

141 

 

konieczność wyposażenia jej w odpowiedniej długości odcinki włączeń i wyłączeń. Dodatkowo w celu 

usprawnienia dojazdu do lotniska zaplanowano dodatkowe łącznice prowadzące bezpośrednio na układ 

dróg wewnętrznych przy lotnisku. 

 W celu zapewnienia komunikacji z lotniskiem przewidziano wykorzystanie części istniejącego 

zjazdu „Rogoziany”, który zostanie połączony ze skrzyżowaniem w ciągu DW 774. Wszelkie inne 

elementy istniejącego węzła zostaną rozebrane.  

 Infrastruktura rowerowa 

 Przewidziano niezależnie prowadzone połączenie ścieżki rowerowej (równolegle z chodnikiem) 

z istniejącą infrastrukturą w rejonie ronda na wjeździe do lotniska Balice oraz projektowaną 

infrastruktura wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 774 (ciąg pieszo – rowerowy) poprzez wykorzystanie 

istniejącego zjazdu Rogoziany.  

 Obiekty inżynierskie 

KI_I.2-01 – Przejście dla zwierząt nad Trasą Balicką i linią kolejową 118 

 Zaprojektowano czteroprzęsłowy obiekt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju belkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu 

dostosowano do wymaganej szerokości przejścia dla zwierząt wynoszącej 40m. Na skrajach obiektu 

przewidziano osłony przeciwolśnieniowe zabezpieczające zwierzynę przed oślepieniem. Na końcach 

obiektu przewidziane najścia w formie „lejka” obramione przy  przyczółkach ścianami bocznymi. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   41,00+43,80+43,80+47,00m 

• Szerokość całkowita:    40,60m 

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  ok. 90˚ 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  ok. 88˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,80m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej   6,90m 

Projektuje się zasypanie obiektu warstwą ziemi urodzajnej umożliwiającej wegetację roślinności 

o grubości 80cm,.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

KI_I.2-02 - Łącznice 8 i 9 nad Trasą Balicką 

 Zaprojektowano dwuprzęsłowy wiadukt o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem o 

przekroju dwujbelkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny 
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mostu dostosowano do przekroju poprzecznego drogi prowadząc dwie jezdnie Trasy Balickiej oraz 

obustronne przejścia robocze. Ustrój niosący jest rozdzielony w pasie dzielącym Trasy Balickiej. 

 Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze ochronne, a na skrajach obiektu 

przewidziano balustrady zabezpieczające chodniki robocze. 

  Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, dwuprzęsłowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   2x24,00 = 48,00m 

• Szerokość całkowita:    19,18m 

• Kąt skrzyżowania z DW 774   75˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,38m 

• Wysokość skrajni drogowej na obiekcie  4,70m 

• Wysokość skrajni drogowej pod obiektem 4,70m  

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach stosuje się nawierzchnię 

chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości min. 5mm, odporną na 

ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia chodników musi być 

co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. Nawierzchnia obramiona 

jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy chodnikowe zakończono 

prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_I.2-03 - Trasa Balicka nad DW 774 

 Zaprojektowano jednoprzęsłowy wiadukt o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem o 

przekroju trójbelkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu 

dostosowano do przekroju poprzecznego drogi prowadząc dwie jezdnie Trasy Balickiej oraz obustronne 

przejścia robocze. Ustrój niosący jest rozdzielony w pasie dzielącym Trasy Balickiej. 

 Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze ochronne, a na skrajach obiektu 

przewidziano balustrady zabezpieczające chodniki robocze. 

  Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, jednoprzęsłowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   36,00m 

• Szerokość całkowita:    33,18m 

• Kąt skrzyżowania z DW 774   71˚ 
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• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  2,09m 

• Wysokość skrajni drogowej na obiekcie  4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni drogowej pod obiektem 4,70m  

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach stosuje się nawierzchnię 

chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości min. 5mm, odporną na 

ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia chodników musi być 

co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. Nawierzchnia obramiona 

jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy chodnikowe zakończono 

prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

KI_I.2-04 -  Trasa Balicka nad łącznikiem Balice 

 Zaprojektowano jednoprzęsłowy wiadukt o konstrukcji betonowej, sprężonej, opartym na 

masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do przekroju 

poprzecznego drogi prowadząc dwie jezdnie Trasy Balickiej oraz obustronne przejścia robocze. Ustrój 

niosący jest rozdzielony w pasie dzielącym Trasy Balickiej. 

 Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze ochronne, a na skrajach obiektu 

przewidziano balustrady zabezpieczające chodniki robocze. 

  Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, jednoprzęsłowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   25,00m 

• Szerokość całkowita:    29,68 – 30,27m 

• Kąt skrzyżowania z DW 774   76˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,48m 

• Wysokość skrajni drogowej na obiekcie  4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni drogowej pod obiektem 4,70m  

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach stosuje się nawierzchnię 

chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości min. 5mm, odporną na 
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ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia chodników musi być 

co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. Nawierzchnia obramiona 

jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy chodnikowe zakończono 

prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

KI_I.2-05 - Łącznica 2 i 3 nad A4 

 Zaprojektowano jednoprzęsłowy wiadukt o konstrukcji łukowej, z podwieszonym pomostem 

zespolonym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu 

dostosowano do przekroju poprzecznego drogi prowadząc dwie jezdnie Trasy Balickiej oraz obustronne 

przejścia robocze. Ustrój niosący jest rozdzielony w pasie dzielącym Trasy Balickiej. 

 Na skraju jezdni przewidziano bariery i barieroporęcze ochronne, a na skrajach obiektu 

przewidziano balustrady zabezpieczające chodniki robocze. 

  Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – łukowa z podwieszonym pomostem zespolonym stalowo-betonowym  

• Rozpiętość teoretyczna :   62,50m 

• Szerokość całkowita:    24,18m 

• Kąt skrzyżowania z DW 774   79˚ 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,30m 

• Wysokość skrajni drogowej na obiekcie  4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni drogowej pod obiektem 4,70m  

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach stosuje się nawierzchnię 

chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości min. 5mm, odporną na 

ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia chodników musi być 

co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. Nawierzchnia obramiona 

jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy chodnikowe zakończono 

prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem zostały objęte 
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•  rondo ze zjazdem na projektowaną (EKKOM) DW774 i zjazdem na istniejącą DW774 (lotnisko 

Balice) 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na słupach oświetleniowych czterech kamer. 

Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Na tym odcinku nie występują przystanki komunikacji zbiorowej. 

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.9.6.1 Przebudowa kolidujących sieci 

 [*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Na tym odcinku nie występują kolizje z siecią WN 

Sieć SN 15kV. Przebudową objęto: 

• [29] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.8, tor 1. Kolidujące 

odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [30] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.30, tor 2. 

Kolidujące odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• Kontenerową stację transformatorową KRK44219. Przebudowa nowej lokalizacji wraz 

podłączeniem istniejących kabli SN. 

• [51] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: 44891-44219 z GPZ Balicka p.10. Kolidujący 

odcinek zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50. 

• [52] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: Ł988-44219 z GPZ Balicka p.10. Kolidujące 

odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50. 

• [56] linię kablową 3xXUHAKXS 1x120 relacji: 44891-44975 z GPZ Balicka p.10. Kolidujący 

odcinek zostanie przebudowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/50. 

• Sieć nN. Przebudową objęto: 

• Kontenerową stację transformatorową KRK44219.  Przebudowa nowej lokalizacji wraz 

podłączeniem istniejących kabli nN. 

• [51] linię kablową 3xXUHAKXS 1x240 relacji: 44891-44219 z GPZ Balicka p.10. Linia zostanie 

• [   ] linia kablowa nN YAKY 4x120 relacji stacja KRK44891 – złącze kablowe. Kolidujące odcinki 

zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla NA2XY-J 4x120 

8.4.9.6.2 Oświetlenie 

Trasa Balicka do pierwszej trąbki zostanie oświetlona obustronnie z słupami posadowionymi w 

pasach zieleni pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym i zasilona z projektowanej szafy 

oświetleniowej PZxxx7 (km 5+000). Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę 

i ciąg pieszo rowerowy. 
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Łącznice pierwszej trąbki wraz trasą główną zostaną oświetlone latarniami z wysięgnikiem 

jednoramiennym usytuowanym po obu stronach drogi i zasilone z projektowanej szafy PZxx11 (km 

5+400).  

Projektowana łącznica do projektowanej przez EKKOM DW774 zostanie oświetlona latarniami 

z wysięgnikami jednoramiennymi usytuowanymi po obu stronach drogi i zasilone z szafy oświetleniowej 

(PZxx10) zaprojektowanej wraz z DW774. 

Projektowane łącznice wjazdu na A4 druga trąbka zostaną oświetlone latarniami z wysięgnikami 

jednoramiennymi usytuowanymi po jednej stronie każdej z jezdni i zasilone z projektowanej szafy 

PZxxx9 (km 5+650) i z istniejącej szafy PZ4281 od strony lotniska.  

8.4.9.6.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe i szafa monitoringu wizyjnego. 

8.4.9.6.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

Na tym odcinku nie przewiduje się skrzyżowań i przejść dla pieszych z sygnalizacja świetlną. 

 Sieć teletechniczna  

8.4.9.7.1 Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

prawej stronie. Kanał technologiczny szerokopasmowy zostanie włączony od projektowanej wraz 

DW774 (EKKOM) kanalizacji. Kanał SSR zostanie zakończony w szafie światłowodowej usytuowanej 

przy rondzie DW774 przy PZxxx10 (km 5+600) 

8.4.9.7.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

Na tym odcinku nie występują kolizje z istniejącą siecią teletechniczną. 

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 

Zlewnia obejmuje zakresem jezdnię łącznice nr 1 i nr 2. Wody opadowe z drogi będą kierowane 

do rowów drogowych a następnie do Potoku Olszanickiego. Oczyszczanie wód opadowych z zawiesiny 

odbywać się będzie na rowach drogowych.  

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje zakresem łącznice Balice, nr 4 i nr 6. Wody opadowe z drogi odbierane będą 

za pomocą rowów drogowych. Woda z rowów odprowadzana będzie do przebudowywanego Potoku 

Olszanickiego. Oczyszczanie wód opadowych z zawiesiny odbywać się będzie na rowach drogowych. 

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek łącznik Balice od km 0+530 do końca. Wody opadowe z 

drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową włączona 
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do istniejącej kanalizacji deszczowej odwadniającą istniejący układ drogowy. Na części odcinka 

istniejąca kanalizacja zostanie przebudowana i dostosowana do projektowanego układu drogowego.  

Zlewnia nr 4 

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek główny Trasy Balickiej od km 5+725 do km 5+825 oraz 

łącznik nr 5. Wody opadowe odbierane będą za pomocą rowów drogowych oraz wpustów drogowych. 

Kanalizacją deszczową kierowane będą poprzez osadnik i separator do zbiornika retencyjno-

infiltracyjnego.  

Zlewnia nr 5 

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek główny Trasy Balickiej od km 4+944 do km 5+550 oraz  

łącznice nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11. Wody opadowe odbierane będą za pomocą rowów drogowych 

oraz wpustów drogowych. Kanalizacją deszczową kierowane będą poprzez osadnik i separator do 

zbiornika retencyjnego. Następnie poprzez pompownie kierowane będą do Potoku Olszanickiego . 

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

 W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Infrastruktura lotniska tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i dwa kanały deszczowe. Nie 

przewiduje się przebudowy tej infrastruktury, sieci te należy zabezpieczyć.  

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• kanalizacja sanitarna będąca w kolizji z projektowanym odcinkiem drogi Łącznikiem Balice. 

Przewiduje się przebudowę kolidującego odcinka wraz nowym wylotem do Potoku 

Olszanickiego.  

• kanalizacja deszczowa odwadniająca likwidowane układy drogowe zostanie zlikwidowana i 

przeprojektowana w zakresie odwodnienia nowych układów drogowych. 

 Wariant II.1 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka łączy się z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 774 skrzyżowaniem typu rondo 

turbinowe (wg rozwiązań projektowych dla DW 774). W celu zapewnienia komunikacji z lotniskiem 

przewidziano wykorzystanie części istniejącego zjazdu „Rogoziany”, który również zostanie połączony 

z w/w skrzyżowaniem. Wszelkie inne elementy istniejącego węzła zostaną rozebrane. Dalszy przebieg 

Trasy Balickiej będzie odbywał się śladem drogi wojewódzkiej. W celu skomunikowania układu 

drogowego z nowym węzłem na autostradzie, pomiędzy istniejącym węzłem „Kraków Balice II”, a ul. 

Olszanicką zaprojektowano skrzyżowanie w postaci ronda turbinowego. 

 Połączenie Trasy Balickiej z autostradą A4 zaprojektowano w formie węzła typu „trąbka”. 

Przewidziano możliwość poszerzenia autostrady o dodatkowe pasy ruchu oraz konieczność 

wyposażenia jej w odpowiedniej długości odcinki włączeń i wyłączeń.  
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 Infrastruktura rowerowa 

 Przewidziano niezależnie prowadzone połączenie ścieżki rowerowej prowadzonej równolegle 

do chodnika z istniejącą infrastrukturą w rejonie ronda na wjeździe do lotniska Balice oraz projektowaną 

infrastruktura wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 774 (ciąg pieszo – rowerowy). 

trasą rowerową – Velo Młynówka. 

 Obiekty inżynierskie 

KI_II.1-01 – Przejście dla zwierząt nad Trasą Balicką i linią kolejową 118 

 Zaprojektowano czteroprzęsłowy obiekt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju belkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu 

dostosowano do wymaganej szerokości przejścia dla zwierząt wynoszącej 40m. Na skrajach obiektu 

przewidziano osłony przeciwolśnieniowe zabezpieczające zwierzynę przed oślepieniem. Na końcach 

obiektu przewidziane najścia w formie „lejka” obramione przy  przyczółkach ścianami bocznymi. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   41,00+43,80+43,80+47,00m 

• Szerokość całkowita:    40,60m 

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  ok. 90˚ 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  ok. 88˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,80m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej   6,90m 

Projektuje się zasypanie obiektu warstwą ziemi urodzajnej umożliwiającej wegetację roślinności 

o grubości 80cm.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

KI_II.1-02 – Wiadukt w ciągu łącznic L01P i L04P nad autostradą A4 

 Zaprojektowano obiekt o konstrukcji łukowej z zespolonym pomostem stalowo-betonowym 

opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do 

przekroju poprzecznego drogi prowadząc jezdnie łącznic oraz obustronne przejścia robocze. Na skraju 

jezdni przewidziano bariery i  barieroporęcze, a na skraju obiektu balustrady. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – łukowy z podwieszonym pomostem stalowo-betonowym. 

• Rozpiętość teoretyczna :   77,30m 

• Szerokość całkowita:    21,59m 



   

 
Wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja budowy Trasy Balickiej  

 

149 

 

• Kąty skrzyżowania z autostradą A4  ok. 58˚ 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,30m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m (dla autostrady A4 4,70m) 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem zostały objęte 

• rondo (EKKOM) na DW774 (włączenie trasy balickiej) 

• rondo (projektowane) na DW774 – zjazd na projektowany węzeł A4 „BALICE” 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na słupach oświetleniowych czterech kamer. 

Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Na tym odcinku nie występują przystanki komunikacji zbiorowej. 

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.10.6.1 Przebudowa kolidujących sieci 

[*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Na tym odcinku nie występują kolizje z siecia WN 

Sieć SN 15kV. Przebudową objęto: 

• [29] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.8, tor 1. Kolidujące 

odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [30] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.30, tor 2. 

Kolidujące odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 
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• [64] linię napowietrzną AFL-6 3x70 relacji Ł988 – kŁ1047 z GPZ Balicka p.10. Kolidujący 

odcinek (dwa przęsła) zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

Sieć nN. Na tym odcinku nie występują kolizje z siecia nN. 

8.4.10.6.2 Oświetlenie 

 Trasa Balicka do ronda na drodze DW774 (EKKOM) zostanie oświetlona obustronnie słupami 

posadowionymi w pasach zieleni pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym i zasilona 

z projektowanej szafy oświetleniowej PZxxx7 (km 5+000) i szafy oświetleniowej PZxx10 

zaprojektowanej wraz z DW774. Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę 

i ciąg pieszo rowerowy. 

Łącznik od ronda do włączenia w istniejącą DW774 przy lotnisku (rondo) zostanie oświetlona 

latarniami z wysięgnikiem jednoramiennym usytuowanym z jednej stronie drogi i zasilone z istniejącej 

szafy PZ4281 i szafy oświetleniowej PZxx10 zaprojektowanej wraz z DW774. 

 Projektowany węzeł „Balice” na A4 (typu „trabka”) wraz z projektowanym rondem na 

DW774(EKKOM) i łącznicami zostanie oświetlony latarniami z wysięgnikami jednoramiennymi 

usytuowanymi po obu stronach drogi i zasilony z projektowanych szaf oświetleniowych PZxx12 i 

PZxx13. 

8.4.10.6.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe i szafa monitoringu wizyjnego. 

8.4.10.6.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

Na tym odcinku nie przewiduje się skrzyżowań i przejść dla pieszych z sygnalizacja świetlną. 

 Sieć teletechniczna  

8.4.10.7.1 Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

prawej stronie. Kanał technologiczny szerokopasmowy zostanie włączony od projektowanego wraz 

DW774 (EKKOM) kanalizacji. Wzdłuż łącznika od projektowanego ronda na DW 774(EKKOM) do 

projektowanego węzła „Balice) zaprojektowano kanał technologiczny szerokopasmowy połączony 

z kanałem projektowanym w ramach DW774. 

8.4.10.7.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

Na tym odcinku nie występują kolizje z istniejącą siecią teletechniczną. 

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 
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Zlewnia obejmuje zakresem jezdnię łącznice L01P i L04P. Wody opadowe z drogi będą 

kierowane do rowów drogowych z uwagi na brak odbiornika przewiduje się wykonanie zbiornika 

retencyjno-infiltracyjnego. Zakłada się zbiornik o powierzchni  

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje zakresem łącznice L02L, L03L i L05L do drogi DW 774. Wody opadowe z 

drogi odbierane będą za pomocą rowów drogowych oraz wpustów drogowych. Woda z wpustów 

kanalizacją deszczową odprowadzana będzie do przepustu łączącego rowy drogowe. Następnie wody 

z rowów kierowane będą poprzez osadnik i separator do zbiornika podziemnego. Z zbiornika poprzez 

pompownie kierowane będą do odbiornika tj. Potoku Olszanickiego. Zakłada się zbiornik o pojemności  

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek łącznik Balice od km 0+530 do końca. Wody opadowe z 

drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową włączona 

do istniejącej kanalizacji deszczowej odwadniającą istniejący układ drogowy. Na części odcinka 

istniejąca kanalizacja zostanie przebudowana i dostosowana do projektowanego układu drogowego.  

Zlewnia nr 4 

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek główny Trasy Balickiej od km 4+944 do połączenia z DW 

774 oraz drogi biegnącej równolegle do Trasy Balickiej. Wody opadowe z Trasy Balickiej odbierane 

będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników w 

postaci zielono-niebieskiej infrastruktury. Z drogi równoległej wody odbierane będą poprzez rowy 

drogowe i odprowadzone do odbiorników w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury .  

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

 W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Infrastruktura lotniska tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i dwa kanały deszczowe. Nie 

przewiduje się przebudowy tej infrastruktury, sieci te należy zabezpieczyć.  

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• kanalizacja sanitarna będąca w kolizji z projektowanym odcinkiem drogi Łącznikiem Balice. 

Przewiduje się przebudowę kolidującego odcinka wraz nowym wylotem do Potoku 

Olszanickiego.  

 Wariant II.2 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka łączy się z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 774 skrzyżowaniem typu rondo 

turbinowe (wg rozwiązań projektowych dla DW 774). W celu zapewnienia komunikacji z lotniskiem 

przewidziano wykorzystanie części istniejącego zjazdu „Rogoziany”, który również zostanie połączony 

z w/w skrzyżowaniem. Wszelkie inne elementy istniejącego węzła zostaną rozebrane. Dalszy przebieg 

Trasy Balickiej będzie odbywał się śladem drogi wojewódzkiej. W celu skomunikowania układu 
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drogowego z nowym węzłem na autostradzie, pomiędzy istniejącym węzłem „Kraków Balice II”, a ul. 

Olszanicką zaprojektowano skrzyżowanie w postaci ronda turbinowego. 

 Połączenie Trasy Balickiej z autostradą A4 zaprojektowano w formie węzła typu „nożyczki”. 

Przewidziano możliwość poszerzenia autostrady o dodatkowe pasy ruchu oraz konieczność 

wyposażenia jej w jezdnie zbierająco – rozprowadzającą oraz odpowiedniej długości odcinki włączeń 

i wyłączeń.  

 Infrastruktura rowerowa 

 Przewidziano niezależnie prowadzone połączenie ścieżki rowerowej prowadzonej równolegle 

do chodnika z istniejącą infrastrukturą w rejonie ronda na wjeździe do lotniska Balice oraz projektowaną 

infrastruktura wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 774 (ciąg pieszo – rowerowy). 

 Obiekty inżynierskie 

KI_II.2-01 – Przejście dla zwierząt nad Trasą Balicką i linią kolejową 118 

 Zaprojektowano czteroprzęsłowy obiekt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju belkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu 

dostosowano do wymaganej szerokości przejścia dla zwierząt wynoszącej 40m. Na skrajach obiektu 

przewidziano osłony przeciwolśnieniowe zabezpieczające zwierzynę przed oślepieniem. Na końcach 

obiektu przewidziane najścia w formie „lejka” obramione przy  przyczółkach ścianami bocznymi. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   41,00+43,80+43,80+47,00m 

• Szerokość całkowita:    40,60m 

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  ok. 90˚ 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  ok. 88˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,80m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej   6,90m 

Projektuje się zasypanie obiektu warstwą ziemi urodzajnej umożliwiającej wegetację roślinności 

o grubości 80cm,.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 

KI_II.2-02 – Wiadukt w ciągu łącznic L01P i L04P nad autostradą A4 

 Zaprojektowano obiekt o konstrukcji łukowej z zespolonym pomostem stalowo-betonowym 

opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do 
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przekroju poprzecznego drogi prowadząc jezdnie łącznic oraz obustronne przejścia robocze. Na skraju 

jezdni przewidziano bariery i  barieroporęcze, a na skraju obiektu balustrady. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – łukowy z podwieszonym pomostem stalowo-betonowym. 

• Rozpiętość teoretyczna :   82,03m 

• Szerokość całkowita:    21,48m 

• Kąty skrzyżowania z autostradą A4  ok. 58˚ 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,30m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m (dla autostrady A4 4,70m) 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 

chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem zostały objęte 

•  rondo (EKKOM) na DW774 (włączenie trasy balickiej) 

•  rondo (projektowane) na DW774 – zjazd na projektowany węzeł A4 „BALICE” 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na słupach oświetleniowych czterech kamer. 

Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Na tym odcinku nie występują przystanki komunikacji zbiorowej. 

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.11.6.1 Przebudowa kolidujących sieci 

[*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Na tym odcinku nie występują kolizje z siecia WN 
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Sieć SN 15kV. Przebudową objęto: 

• [29] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.8, tor 1. Kolidujące 

odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [30] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.30, tor 2. 

Kolidujące odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [64] linię napowietrzną AFL-6 3x70 relacji Ł988 – kŁ1047 z GPZ Balicka p.10. Kolidujący 

odcinek (dwa przęsła) zostanie skablowany z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x120/25 

• Sieć nN. Na tym odcinku nie występują kolizje z siecia nN. 

8.4.11.6.2 Oświetlenie 

 Trasa Balicka do ronda na drodze DW774 (EKKOM) zostanie oświetlona obustronnie słupami 

posadowionymi w pasach zieleni pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym i zasilona 

z projektowanej szafy oświetleniowej PZxxx7 (km 5+000) i szafy oświetleniowej PZxx10 

zaprojektowanej wraz z DW774. Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę 

i ciąg pieszo rowerowy. 

Łącznik od ronda do włączenia w istniejącą DW774 przy lotnisku (rondo) zostanie oświetlona latarniami 

z wysięgnikiem jednoramiennym usytuowanym z jednej stronie drogi i zasilone z istniejącej szafy 

PZ4281 i szafy oświetleniowej PZxx10 zaprojektowanej wraz z DW774. 

 Projektowany węzeł „Balice” na A4 (typu „nożyczki”) wraz z projektowanym rondem na 

DW774(EKKOM) i łącznicami zostanie oświetlony latarniami z wysięgnikami jednoramiennymi 

usytuowanymi po obu stronach drogi i zasilony z projektowanych szaf oświetleniowych PZxx12 i 

PZxx13. 

8.4.11.6.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe i szafa monitoringu wizyjnego. 

8.4.11.6.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

Na tym odcinku nie przewiduje się skrzyżowań i przejść dla pieszych z sygnalizacja świetlną. 

 Sieć teletechniczna  

8.4.11.7.1 Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

prawej stronie. Kanał technologiczny szerokopasmowy zostanie włączony od projektowanego wraz 

DW774 (EKKOM) kanalizacji. Wzdłuż łącznika od projektowanego ronda na DW 774(EKKOM) do 

projektowanego węzła „Balice) zaprojektowano kanał technologiczny szerokopasmowy połączony 

z kanałem projektowanym w ramach DW774. 

8.4.11.7.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

Na tym odcinku nie występują kolizje z istniejącą siecią teletechniczną. 
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 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 

Zlewnia obejmuje zakresem jezdnię zbierająco-rozprowadzającą nr1, łącznice L01P i L04P. 

Wody opadowe z drogi do rowów drogowych z uwagi na brak odbiornika przewiduje się wykonanie 

zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Zakłada się zbiornik o powierzchni  

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje zakresem łącznice L02L, L03L i L05L do drogi DW 774. Wody opadowe z 

drogi odbierane będą za pomocą rowów drogowych oraz wpustów drogowych. Woda z wpustów 

kanalizacją deszczową odprowadzana będzie do przepustu łączącego rowy drogowe. Następnie wody 

z rowów kierowane będą poprzez osadnik i separator do zbiornika podziemnego. Z zbiornika poprzez 

pompownie kierowane będą do odbiornika tj. Potoku Olszanickiego. Zakłada się zbiornik o pojemności  

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek łącznik Balice od km 0+530 do końca. Wody opadowe z 

drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową włączona 

do istniejącej kanalizacji deszczowej odwadniającą istniejący układ drogowy. Na części odcinka 

istniejąca kanalizacja zostanie przebudowana i dostosowana do projektowanego układu drogowego.  

Zlewnia nr 4 

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek główny Trasy Balickiej od km 4+944 do połączenia z DW 

774 oraz drogi biegnącej równolegle do Trasy Balickiej. Wody opadowe z Trasy Balickiej odbierane 

będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników w 

postaci zielono-niebieskiej infrastruktury. Z drogi równoległej wody odbierane będą poprzez rowy 

drogowe i odprowadzone do odbiorników w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury .  

 

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

 W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Infrastruktura lotniska tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i dwa kanały deszczowe. Nie 

przewiduje się przebudowy tej infrastruktury, sieci te należy zabezpieczyć.  

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• kanalizacja sanitarna będąca w kolizji z projektowanym odcinkiem drogi Łącznikiem Balice. 

Przewiduje się przebudowę kolidującego odcinka wraz nowym wylotem do Potoku 

Olszanickiego.  

 Wariant III.1 

 Charakterystyczne rozwiązania drogowe 

 Trasa Balicka łączy się z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 774 skrzyżowaniem typu rondo 

turbinowe (wg rozwiązań projektowych dla DW 774). W celu zapewnienia komunikacji z lotniskiem 
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przewidziano wykorzystanie części istniejącego zjazdu „Rogoziany”, który również zostanie połączony 

z w/w skrzyżowaniem. Wszelkie inne elementy istniejącego węzła zostaną rozebrane. Dalszy przebieg 

Trasy Balickiej będzie odbywał się śladem drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ul. Olszanicką oraz 

dalej na południe po śladzie planowanej dalszej części DW774. W celu skomunikowania układu 

drogowego z nowym węzłem na autostradzie, zlokalizowanym na południe od ul. Olszanickiej 

zaprojektowano skrzyżowanie w postaci ronda turbinowego. 

 Połączenie Trasy Balickiej z autostradą A4 zaprojektowano w formie węzła typu „trąbka”. 

Przewidziano możliwość poszerzenia autostrady o dodatkowe pasy ruchu oraz konieczność 

wyposażenia jej w odpowiedniej długości odcinki włączeń i wyłączeń.  

 Infrastruktura rowerowa 

 Przewidziano niezależnie prowadzone połączenie ścieżki rowerowej prowadzonej równolegle 

do chodnika z istniejącą infrastrukturą w rejonie ronda na wjeździe do lotniska Balice oraz projektowaną 

infrastruktura wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 774 (ciąg pieszo – rowerowy). 

 Obiekty inżynierskie 

KI_III.1-01 – Przejście dla zwierząt nad Trasą Balicką i linią kolejową 118 

 Zaprojektowano czteroprzęsłowy obiekt ciągły o konstrukcji betonowej, sprężonej z pomostem 

o przekroju belkowym, opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu 

dostosowano do wymaganej szerokości przejścia dla zwierząt wynoszącej 40m. Na skrajach obiektu 

przewidziano osłony przeciwolśnieniowe zabezpieczające zwierzynę przed oślepieniem. Na końcach 

obiektu przewidziane najścia w formie „lejka” obramione przy  przyczółkach ścianami bocznymi. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – belkowy, ciągły wiadukt betonowy, sprężony  

• Rozpiętość teoretyczna :   41,00+43,80+43,80+47,00m 

• Szerokość całkowita:    40,60m 

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  ok. 90˚ 

• Kąt skrzyżowania z linią kolejową  ok. 88˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,80m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,70m 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

• Wysokość skrajni kolejowej   6,90m 

Projektuje się zasypanie obiektu warstwą ziemi urodzajnej umożliwiającej wegetację roślinności o 

grubości 80cm,.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 
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KI_III.1-02 – przejście dla zwierząt w ciągu Trasy Balickiej 

 Zaprojektowano jednoprzęsłowy wiadukt o konstrukcji betonowej, ramowej. Światło obiektu 

dostosowano do wymaganej wielkości przejścia dla zwierzyny średniej. Na wlotach do przejścia 

przewidziano trójkątne ściany żelbetowe. Ściany usytuowane są pod kątem 45o do osi przejścia, 

ułatwiając wejście zwierzętom do przejścia. Na zwieńczeniu ścian czołowych przewidziano balustrady 

zabezpieczające przed upadkiem z wysokości .  

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – jednonawowa rama żelbetowa.  

• Rozpiętość teoretyczna :   12,25m 

• Długość całkowita:    25,85m  

• Kąt skrzyżowania z Trasą Balicką  ok. 50˚ 

• Wysokość konstrukcyjna ustroju:  1,00-1,15m 

• Światło pionowe    4,50m 

• Światło poziome    11,25m 

• Przez obiekt przeprowadzona jest nawierzchnia i górna część nasypu, ujęte w części drogowej 

opracowania. 

 

KI_III.1-03 – Wiadukt w ciągu łącznic L01P i L04P nad autostradą A4 

 Zaprojektowano obiekt o konstrukcji łukowej z zespolonym pomostem stalowo-betonowym 

opartym na masywnych przyczółkach żelbetowych. Przekrój poprzeczny mostu dostosowano do 

przekroju poprzecznego drogi prowadząc jezdnie łącznic oraz obustronne przejścia robocze. Na skraju 

jezdni przewidziano bariery i  barieroporęcze, a na skraju obiektu balustrady. 

 Podstawowe parametry geometryczne: 

• Typ konstrukcji – łukowy z podwieszonym pomostem stalowo-betonowym. 

• Rozpiętość teoretyczna :   53,60m 

• Szerokość całkowita:    21,48m 

• Kąty skrzyżowania z autostradą A4  ok. 90˚ 

• Grubość płyty żelbetowej:   0,30m 

• Wysokość skrajni drogowej   4,50m (dla autostrady A4 4,70m) 

• Wysokość skrajni pieszej i rowerowej  2,50m 

 Za przyczółkami na ściankach zaplecznych przyczółków przewidziano płyty przejściowe 

wykonywane z żelbetu w technologii „na mokro”.  

 Na jezdni projektuje się nawierzchnię w postaci warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwy 

ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Na chodnikach  oraz ciągach pieszo-rowerowych 

stosuje się nawierzchnię chemoutwardzalną z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości 

min. 5mm, odporną na ścieranie i stanowiącą jednocześnie izolację górnych powierzchni. Nawierzchnia 
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chodników musi być co najmniej trzy warstwowa i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3mm. 

Nawierzchnia obramiona jest  kamiennym krawężnikiem kotwionym w kapie chodnikowej. Kapy 

chodnikowe zakończono prefabrykatami gzymsowymi z polimerobetonu.  

 Obiekt oparty jest na łożyskach garnkowych, a na końcach konstrukcji zastosowano szczelne 

dylatacje wkładkowe. Woda opadowa odprowadzana jest systemem odwodnienia złożonym z wpustów 

podłączonych do kolektorów odwadniających. 

 Sieć monitoringu wizyjnego CCTV 

Monitoringiem zostały objęte 

• rondo (EKKOM) na DW774 (włączenie trasy balickiej) 

• rondo (EKKOM) na DW774 (włączenie do istniejącej DW774 

• rondo (projektowane) na DW774 – zjazd na projektowany węzeł A4 „BALICE” 

Na skrzyżowaniach przewiduje się montaż na słupach oświetleniowych czterech kamer. 

Dobór kamer i ich lokalizacja zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego dla wybranego 

wariantu drogowego.  

 Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP 

Na tym odcinku nie występują przystanki komunikacji zbiorowej. 

 Sieć elektroenergetyczna 

8.4.12.6.1 Przebudowa kolidujących sieci 

[*] w nawiasie podano nr pozycji z warunków przebudowy sieci Tauron Dystrybucja. 

Sieć WN 110kV. Na tym odcinku nie występują kolizje z siecia WN 

Sieć SN 15kV. Przebudową objęto: 

• [29] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.8, tor 1. Kolidujące 

odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

• [30] linię kablową 3xXRUHAKXS 1x240 relacji: 4395-444256  GPZ Balicka p.30, tor 2. 

Kolidujące odcinki zostaną przebudowane z zastosowaniem kabla 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 

8.4.12.6.2 Oświetlenie 

 Trasa Balicka do ronda na drodze DW774 (EKKOM) zostanie oświetlona obustronnie słupami 

posadowionymi w pasach zieleni pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym i zasilona 

z projektowanej szafy oświetleniowej PZxxx7 (km 5+000) i szafy oświetleniowej PZxx10 

zaprojektowanej wraz z DW774. Zastosowano słupy z podwójnym wysięgnikiem oświetlające trasę 

i ciąg pieszo rowerowy. 

Łącznik od ronda do włączenia w istniejącą DW774 przy lotnisku (rondo) zostanie oświetlona 

latarniami z wysięgnikiem jednoramiennym usytuowanym z jednej stronie drogi i zasilone z istniejącej 

szafy PZ4281 i szafy oświetleniowej PZxx10 zaprojektowanej wraz z DW774. 
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 Projektowany węzeł „Balice” na A4 (typu „trąbka”) wraz z projektowanym rondem na na 

projektowanym przedłużeniu (kontynuacji) DW774 i łącznicami zostanie oświetlony latarniami 

z wysięgnikami jednoramiennymi usytuowanymi po obu stronach drogi i zasilony z projektowanych szaf 

oświetleniowych PZxx12 i PZxx13. 

8.4.12.6.3 Zasilanie urządzeń infrastruktury drogowej 

Na tym odcinku trasy zasilane będą szafy oświetleniowe i szafa monitoringu wizyjnego. 

8.4.12.6.4 Sygnalizacja świetlna - część elektroenergetyczna 

Na tym odcinku nie przewiduje się skrzyżowań i przejść dla pieszych z sygnalizacja świetlną. 

 Sieć teletechniczna  

8.4.12.7.1 Kanały technologiczne 

 Kanały technologiczne szerokopasmowy i SSR zaprojektowano wzdłuż projektowanej trasy po 

prawej stronie. Kanał technologiczny szerokopasmowy zostanie włączony od projektowanego wraz 

DW774 (EKKOM) kanalizacji. Wzdłuż projektowanego przedłużenia (kontynuacji) DW774 łącznika od 

projektowanego ronda na DW 774 do projektowanego węzła „Balice zaprojektowano kanał 

technologiczny szerokopasmowy połączony z kanałem projektowanym w ramach DW774. 

8.4.12.7.2 Przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych 

Na tym odcinku nie występują kolizje z istniejącą siecią teletechniczną. 

 Kanalizacja deszczowa 

Opis poszczególnych zlewni. 

Zlewnia nr 1. 

Zlewnia obejmuje zakresem kontynuacje DW 774 od km 0+000 do km  0+250. Wody opadowe 

z drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacja deszczową 

odprowadzane do rowów drogowych. Wody z rowów drogowych wyznaczonych przez branżę drogową 

kierowane będą do odwodnienia DW 774. Oczyszczanie wód opadowych z zawiesiny odbywać się 

będzie w studniach wpustów drogowych wyposażonych w osadnik oraz na rowach drogowych. 

Zlewnia nr 2 

Zlewnia obejmuje zakresem kontynuacje DW 774 od km 0+250 do km  0+950. Wody opadowe 

z drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacja deszczową 

odprowadzane do przepustu łączącego rowy drogowe. Następnie wody kierowane będą do istniejącego 

rowu który przewiduje się do oczyszczenia/odtworzenia na odcinku około 320 m. Oczyszczanie wód 

opadowych z zawiesiny odbywać się będzie w studniach wpustów drogowych wyposażonych w osadnik 

oraz na rowach drogowych 

Zlewnia nr 3  

Zlewnia obejmuje zakresem kontynuacje DW 774 od km 0+950 do końca projektowanego 

odcinka oraz odcinek łącznicy L03L od km 0+000 do km 0+165. Wody opadowe z drogi odbierane będą 
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za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacja deszczową odprowadzane do przepustów 

łączących rowy drogowe. Następnie wody kierowane będą do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego 

poprzez osadnik i separator.  

Zlewnia nr 4  

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek łącznicy L05L na całej długości oraz odcinek łącznicy L03L 

od km 0+250 do km  0+600. Wody opadowe z łącznika L03L odbierane będą za pomocą wpustów 

drogowych, a następnie kanalizacja deszczową odprowadzane do przepustu łączącego rowy drogowe. 

Natomiast wody z łącznika L05L na całej długości zbierane będą poprzez rowy drogowe. Następnie 

wody kierowane będą do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego poprzez osadnik i separator. 

Zlewnia nr 5 

Zlewnia obejmuje odcinki łączników L01P i L04P na całej długości. Wody opadowe z drogi 

odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacja deszczową na odcinku gdzie 

drogi biegną równolegle obok siebie, na pozostałych odcinkach wody odbierane będą przez rowy 

drogowe. Następnie wody kierowane będą do istniejącego rowu/cieku. Oczyszczanie wód opadowych 

z zawiesiny odbywać się będzie w studniach wpustów drogowych wyposażonych w osadnik oraz na 

rowach drogowych 

Zlewnia nr 6 

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek łącznika L02L na całej długości. Wody opadowe z drogi 

odbierane będą za pomocą rowów drogowych. Następnie wody kierowane będą do istniejącego rowu 

wzdłuż autostrady A4. Oczyszczanie wód opadowych z zawiesiny na rowach drogowych. 

 

Zlewnia nr 7  

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek łącznik Balice od km 0+530 do końca. Wody opadowe z 

drogi odbierane będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową włączona 

do istniejącej kanalizacji deszczowej odwadniającą istniejący układ drogowy. Na części odcinka 

istniejąca kanalizacja zostanie przebudowana i dostosowana do projektowanego układu drogowego.  

Zlewnia nr 8 

Zlewnia obejmuje zakresem odcinek główny Trasy Balickiej od km 4+944 do połączenia z DW 

774 oraz drogi biegnącej równolegle do Trasy Balickiej. Wody opadowe z Trasy Balickiej odbierane 

będą za pomocą wpustów drogowych, a następnie kanalizacją deszczową kierowane do odbiorników w 

postaci zielono-niebieskiej infrastruktury. Z drogi równoległej wody odbierane będą poprzez rowy 

drogowe i odprowadzone do odbiorników w postaci zielono-niebieskiej infrastruktury .  

 Kolizje z istniejącą infrastrukturą sanitarną 

 W obszarze tego wariantu istniejące sieci sanitarne zostaną zabezpieczona lub przebudowana. 

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 

• Infrastruktura lotniska tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i dwa kanały deszczowe. Nie 

przewiduje się przebudowy tej infrastruktury, sieci te należy zabezpieczyć.  

Infrastruktura przewidziana do zabezpieczenia: 
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• kanalizacja sanitarna będąca w kolizji z projektowanym odcinkiem drogi Łącznikiem Balice. 

Przewiduje się przebudowę kolidującego odcinka wraz nowym wylotem do Potoku 

Olszanickiego.  

9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

9.1 Zestawienie przyjętych konstrukcji nawierzchni 

 
Tabela 6 Zestawienie kategorii ruch Dróg/Ulic poszczególnych wariantów 

Droga/Ulica 
Wariant 

A B C D E ‘ ‘’ I.1 I.2 II.1 II.2 III.1 

DJ1-DJ32 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 

Trasa Balicka KR5 KR5 KR5 KR5 KR5 KR5 KR5 - KR6 - - - 

Na Błonie KR3 KR3 KR3 KR3 KR3 - - - - - - - 

Lindego KR3 KR3 KR3 KR3 KR3 - - - - - - - 

Brzegowa - - - -  KR2 KR2 - - - - - 

Zakliki z Mydlniki - - - - - KR3 KR3 - - - - - 

Podłużna - - - - - KR3 KR3 - - - - - 

Józefa Becka - - - - - KR2 KR2 - - - - - 

Podkamyk(południe) - - - - - KR3 KR3 - - - - - 

Krzyżówka - - - - - KR2 KR2 - - - - - 

Podkamyk(północ) - - - - - KR2 KR2 - - - - - 

Jadwigi Majówny - - - - - KR2 KR2 - - - - - 

Krzyżówka (zachód) - - - - - -  KR2 - - - - 

Droga łącznikowa strona P/L - - - - - - - KR6 - - - - 

DW774 - - - - - - - KR6 - - - - 

Jezdnia zbierająco 
rozprowadzająca nr 1 

- - - - - - - KR6 - - KR6 - 

Jezdnia zbierająco 
rozprowadzająca nr 2 

- - - - - - - KR6 - - - - 

Łącznica nr 1 - - - - - - - KR6 KR5 - - - 

Łącznica nr 2 - - - - - - - KR6 KR5 - - - 

Łącznica nr 3 - - - - - - - KR6 KR5 - - - 

Łącznica nr 4 - - - - - - - KR6 KR5 - - - 

Łącznica nr 5 - - - - - - - KR6 KR5 - - - 

Łącznica nr 6 - - - - - - - KR6 KR4 - - - 

Łącznica nr 7 - - - - - - - KR6 KR6 - - - 

Łącznica nr 8 - - - - - - - KR6 KR6 - - - 

Łącznica nr 9 - - - - - - - - KR5 - - - 

Łącznica nr 10 - - - - - - - - KR6 - - - 

Łącznica nr 11 - - - - - - - - KR6 - - - 

Łącznik Balice - - - - - - - - KR4 KR6 KR6 KR6 

ŁącznicaL01P - - - - - - - - - KR6 KR6 KR6 

ŁącznicaL02L - - - - - - - - - KR6 KR6 KR6 

ŁącznicaL03L - - - - - - - - - KR6 KR6 KR6 

Łącznica L05L - - - - - - - - - KR6 KR6 KR6 

Łącznica L04P - - - - - - - - - - KR6 KR6 

Kontynuacja DW774 - - - - - - - - - - - KR5 

 

9.2 Konstrukcja nawierzchni KR2 

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego , gr. 8 cm, 

• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm, 

• Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,32 m. 
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9.3 Konstrukcja nawierzchni KR3 

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5 cm, 

• warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, gr 7 cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm, 

• podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym , gr. 15 cm. 

• Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,51 m. 

9.4 Konstrukcja nawierzchni KR4  

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6 cm, 

• warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, gr 10 cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm, 

• podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm. 

• Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,55 m. 

9.5 Konstrukcja nawierzchni KR5  

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm, 

• warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, gr 12 cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm, 

• podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm. 

• Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,59 m. 

9.6 Konstrukcja nawierzchni KR6  

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego , gr. 8 cm, 

• warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, gr 16 cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm, 

• podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm. 

• Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,63 m. 

9.7 Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych, konstrukcja betonowa KR5 

• nawierzchnia ze zbrojonego betonu cementowego o podwyższonej wytrzymałości C35/45 w 

kolorze czerwonym, gr. 25 cm, 

• warstwa poślizgowa z folii PCV, gr. 6 mm, 
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• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10, gr. 20 

cm, 

• warstwa podbudowy pomocniej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm, 

• Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,83 m. 

9.8 Konstrukcja nawierzchni chodników odseparowanych od krawędzi jezdni 

• Konstrukcja niedostosowana do przenoszenia ruchu utrzymaniowego: 

• kostka brukowa, betonowa, prostokątna, koloru szarego, gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm, 

• Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,31 m.  

9.9 Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo–rowerowych 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5 cm 

• warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łam. stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 gr. 10 cm, 

• warstwa podbudowy z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 0/45, gr. 20 cm, 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm. 

• Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,65 m.  

9.10 Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki 

• kostka brukowa, betonowa, prostokątna, koloru grafitowego, gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm, 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25 cm. 

• Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,56 m.  

9.11 Konstrukcja nawierzchni wysp na Trasie Balickiej o konstrukcji KR5 

• kostka brukowa, betonowa, prostokątna, koloru szarego, gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 50 cm, 

• warstwa podbudowy pomocniej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm, 

• warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej, gr. 20 cm. 

• Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,96 m.  
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9.12 Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni 

 Nawierzchnię należy posadowić na gruncie nośnym o odpowiednich parametrach. W przypadku 

niewystarczającej nośności gruntu rodzimego należy go odpowiednio wzmocnić, np. poprzez 

zastosowanie geosyntetyków wymiany bądź doziarnienia gruntu.  

10 MODEL RUCHU ORAZ PROGNOZY RUCHU 

10.1 Przedmiot i zakres analiz 

Ze względu na rozmiar tej części koncepcji Prognozy i analizy ruchu stanowiły osobno 

uzgadniany tom opracowania. Poniżej przedstawiono najważniejsze jego punkty tj.: zakres 

przeprowadzonych prac, założenia modelowania ruchu oraz wyniki.  

Prognozy ruchu sporządzono metodą modelowania  z wykorzystaniem klasycznego 

czterostadiowego modelu ruchu obejmującego modele generacji ruchu, sieci, obszaru, rozkładu 

przestrzennego. Ze względu na lokalizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta 

prognozę ruchu opracowano w podziale na dwie fazy.  

Faza I obejmowała prognozę ruchu na sieci dróg krajowych i wojewódzkich z wykorzystaniem 

Krajowego Modelu Ruchu obrazującego przemieszczenia w dalekich podróżach, a nie 

uwzględniającego ruchu wewnętrznego gmin i miast. Faza I stanowiła podstawę do określenia wielkości 

ruchu tranzytowego względem Krakowa eksportowanego do Krakowskiego Modelu Ruchu. 

Metodyka opracowywania prognozy ruchu na Krajowym Modelu Ruchu oraz założenia do 

prognoz zostały zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr 

DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.36.2021.AN z dnia 10.03.2021 r  

Faza II prognozy obejmowała obliczenia na Krakowskim Modelu Ruchu uwzględniającym 

specyfikę ruchu Krakowa wraz z obszarem aglomeracyjnym ze szczegółowo opracowanym ruchem 

wewnętrznym miasta. Importowany z Krajowego Modelu Ruchu ruch zewnętrzny stanowił uzupełnienie 

modelu miasta szczególnie w odniesieniu do ruchu tranzytowego. Takie podejście pozwala na 

uwzględnienie szeregu czynników wynikających ze szczegółowości modelu miejskiego w prognozie na 

styku obszaru miejskiego i zamiejskiego.  

Ze względu na lokalizację w przeważającej części na terenie miasta oraz większą dokładność 

odwzorowania ruchu w obrębie miasta i aglomeracji do określenia wielkości potoków ruchu na 

prognozowanych odcinkach sieci drogowej w tym odcinkach autostrady A4 i planowanym do zmiany 

węźle „Kraków Balice” posłużono się wynikami z Krakowskiego Modelu Ruchu.  

 Zakres przeprowadzonych prac 

Projektowana inwestycja obejmuje budowę drogi dwujezdniowej na odcinku ok. 4,5 km od 

projektowanego wg odrębnego opracowania węzła z ul. Armii Krajowej w ciągu Trasy Zwierzynieckiej 

do włączenia do Autostrady A4 i drogi wojewódzkiej DW 774 i budową dróg dojazdowych 

umożliwiających obsługę terenu przyległego. Prognozy ruchu zostały opracowane dla pięciu wariantów 

trasy, z różnym połączeniem z autostradą A4. 
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Zakres prac obejmował: 

a) Analizę dostępnych danych pomiarowych: 

• Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich, 

• Cząstkowe wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 udostępnione przez DSS GDDKIA 

• Pomiary ruchu ze stacji ciągłych pomiarów ruchu nr 12502, 12503, 12602, 12616. 

• Pomiarów ruchu z opracowania „Analizy i prognozy ruchu na potrzeby opracowania 

dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi S52” Gradiens, 

lipiec 2019 

• Pomiarów ruchu drogowego zrealizowanych na skrzyżowaniach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

774 zrealizowanych w maju 2019 r. w rejonie węzła „Kraków Balice” 

• pomiarów ruchu drogowego zrealizowanych w ramach opracowania „Koncepcja integracji 

systemów transportowych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w październiku 

2016 roku i obejmujące: 

• Pomiary ruchu na sieci ulic Miasta Krakowa z lat 2017 – 2019 udostępnione przez Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa 

• Pomiary  ruchu z wybranych skrzyżowań z automatycznych stacji z okresu 1 tygodnia roku 2019 

lub 2020 udostępnione przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa 

• Pomiary ruchu wjazdowego i wyjazdowego z parkingów Park and Ride: Czerwone Maki, 

Bieżanów, Kurdwanów, Mały Płaszów z okresów miesięcznych z lat 2019-2020 udostępnione 

przez Zarząd Transportu Publicznego Krakowa, 

b) Opracowanie Krajowego Modelu Ruchu dla roku bazowego oraz dla okresów perspektywicznych 

roku 2035 i 2050 

c) Kalibracja udostępnionego Krakowskiego Modelu Ruchu 2017 do poziomu roku bazowego 

d) Analizę istniejącego zagospodarowania terenu wzdłuż planowanej Trasy Balickiej, 

e) Analizę projektowanego zagospodarowania terenu wynikającą z ustaleń obowiązujących lub 

będących w trakcie procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wzdłuż 

planowanej Trasy Balickiej 

f) Analizę istniejącego w Krakowie systemu Park and Ride 

g) Opracowanie modeli prognostycznych dla okresów perspektywicznych roku 2035 i 2050 dla 

wariantów projektowanej Trasy Balickiej w zakresie komunikacji indywidualnej i komunikacji 

zbiorowej.   

 Opis i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Projektowana inwestycja obejmuje budowę drogi dwujezdniowej na odcinku ok. 4,5 km od 

projektowanego wg odrębnego opracowania węzła z ul. Armii Krajowej w ciągu Trasy Zwierzynieckiej 

do włączenia do Autostrady A4 i drogi wojewódzkiej DW 774 i budową dróg dojazdowych 

umożliwiających obsługę terenu przyległego. Prognozy ruchu zostały opracowane dla pięciu wariantów 

trasy, z różnym połączeniem z autostradą A4. 
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Wariant I zakłada na odcinku od skrzyżowania z Trasą Zwierzyniecka prowadzenie po terenie, 

realizacje skrzyżowań z ulicami: Na Błonie, Lindego, Zakliki z Mydlnik, Krzyżówka. Węzeł z autostradą 

A4 zaproponowano w formie bezkolizyjnego węzła typu podwójna trąbka w miejscu obecnego.  

Wariant II zakłada na odcinku od skrzyżowania z Trasą Zwierzyniecka prowadzenie po terenie, 

realizacje skrzyżowań z ulicami: Lindego, Zakliki z Mydlnik, Krzyżówka. W miejscu obecnego węzła 

Kraków Balice zaproponowano budowę bezkolizyjnego węzła typu pełna koniczyna.  

W Wariancie III początkowy odcinek do ul. Na Błonie prowadzony jest w wykopie otwartym.  

Zakłada się realizacje skrzyżowań z ulicami: Na Błonie, Lindego, Zakliki z Mydlnik, Krzyżówka. Obecny 

węzeł Kraków Balice zastąpiony zostanie węzłem typu trąbka w nowej lokalizacji (w kierunku 

południowym) z podłączeniem do nowego przebiegu drogi wojewódzkie nr 774. 

Wariant IV obejmuje realizację początkowego odcinka do ul. Na Błonie w wykopie otwartym.  

Zakłada się realizacje skrzyżowań z ulicami: Lindego, Zakliki z Mydlnik, Krzyżówka. Obecny węzeł 

Kraków Balice zastąpiony zostanie węzłem typu pełna koniczyna w nowej lokalizacji (w kierunku 

południowym analogicznie jak w wariancie III) z podłączeniem do nowego przebiegu drogi wojewódzkie 

nr 774 po stronie wschodniej oraz do obecnej DW 774 (ul. Medweckiego) po stronie zachodniej. 

W Wariancie V przewiduje się realizację początkowego odcinka trasy w tunelu, tym samym bez 

możliwości wykonania skrzyżowania z ul. Na Błonie. Dalszy odcinek trasy prowadzony po terenie 

obejmuje realizację skrzyżowań z ulicami: Lindego, Zakliki z Mydlnik, Krzyżówka. Obecny węzeł Kraków 

Balice zastąpiony zostanie węzłem bezkolizyjnym w nowej lokalizacji po południowej stronie 

ul. Olszanickiej, częściowo na terenie Gminy Kraków oraz Gminy Liszki, z podłączeniem do nowego 

przebiegu drogi wojewódzkie nr 774 po stronie wschodniej oraz do obecnej DW 774 po stronie 

zachodniej. 

W wszystkich wariantach przewiduje się realizację dodatkowych dróg poprzecznych tj: 

przedłużenia ul. Lindego do Trasy Balickiej oraz nowego odcinka ul. Nad Zalewem połączonego z Trasą 

Balicką. W rejonie przystanku kolejowego Kraków Zakliki z Mydlnik przewiduje się we wszystkich 

wariantach budowę nowego przekroczenia rzeki Rudawy i linii kolejowej nr 118.  

Dla wszystkich wariantów przewidziano realizację parkingu Park and Ride w rejonie przystanku 

kolejowego Kraków Olszanica na ok 500 mp oraz w rejonie przystanku Kraków Zakliki z Mydlnik na ok 

100 mp. Jednocześnie w rejonie przystanku Zakliki z Mydlnik zaprojektowany został dworzec 

autobusowy.  

 Opis wszystkich wykorzystanych dostępnych danych  

Podstawą wykonania obliczeń prognostycznych w skali modelu krajowego był Krajowy Model 

Ruchu opracowany na zlecenie Departamentu Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad. Model ruchu został opracowany dla obszaru całego kraju. Podstawowej jednostce 

komunikacyjnej tj. rejonowi odpowiadają powiaty lub miasta na prawach powiatu. Rejony zewnętrzne 

są reprezentowane przez przejścia graniczne.  

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano aktualizacji modelu ruchu do poziomu ruchu 

pochodzącego z roku 2019/2020. W tym celu wykorzystano wyniki: 

• Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich, 
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• Cząstkowe wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 udostępnione przez DSS GDDKIA 

• Pomiary ruchu ze stacji ciągłych pomiarów ruchu nr 12502, 12503, 12602, 12616. 

• Pomiarów ruchu z opracowania „Analizy i prognozy ruchu na potrzeby opracowania 

dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi S52” Gradiens, 

lipiec 2019 

• Pomiarów ruchu drogowego zrealizowanych na skrzyżowaniach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

774 zrealizowanych w maju 2019 r. w rejonie węzła „Kraków Balice” 

• pomiarów ruchu drogowego zrealizowanych w ramach opracowania „Koncepcja integracji 

systemów transportowych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w październiku 

2016 roku i obejmujące: 

• Pomiary ruchu na sieci ulic Miasta Krakowa z lat 2017 – 2019 udostępnione przez Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa 

• Pomiary  ruchu z wybranych skrzyżowań z automatycznych stacji z okresu 1 tygodnia roku 2019 

lub 2020 udostępnione przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa 

• Pomiary ruchu wjazdowego i wyjazdowego z parkingów Park and Ride: Czerwone Maki, 

Bieżanów, Kurdwanów, Mały Płaszów z okresów miesięcznych z lat 2019-2020 udostępnione 

przez Zarząd Transportu Publicznego Krakowa. 

Ponadto w opracowaniu niniejszej prognozy ruchu wykorzystano model ruchu dla Miasta 

Krakowa opracowany na bazie Kompleksowych Badań Ruchu 2013 zaktualizowany do roku 2017, w 

którym przeprowadzone i wykorzystane były: szczegółowe ankiety mieszkańców Krakowa oraz obszaru 

aglomeracyjnego, pomiary ruchu na sieci drogowej miasta dla kalibracji modelu, pomiary napełnieni 

pasażerskich w pojazdach komunikacji zbiorowej na obszarze Krakowa oraz na liniach 

aglomeracyjnych. Szczegółowy opis Krakowskiego Modelu Ruchu został przedstawiony w dalszej 

części opracowania.  

10.2 Założeniach do modelowania ruchu 

 Założeniach dla Krajowego Modelu Ruchu 

Prognozę ruchu wykonano zgodnie z metodyką GDDKiA opartą o udostępniany numeryczny 

model sieci oraz o opublikowane wytyczne opracowania prognoz ruchu. Opierają się one o wzrost ruchu 

w rejonach komunikacyjnych na bazie zmian wskaźnika PKB oraz zmian wskaźnika wzrostu ruchu 

wewnętrznego.  

 Model generacji ruchu 

Model generacji ruchu został opracowany dla obszaru kraju w podziale na 335 

rejonów komunikacyjnych wewnętrznych i 85 rejonów komunikacyjnych zewnętrznych. Na potrzeby 

opracowania model został ograniczony do obszaru (województwo małopolskie, woj. podkarpackie oraz 

części woj. śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego), pozostałe rejony zostały zagregowane do 

rejonów zewnętrznych o potencjałach ruchotwórczych odpowiadających sumie ruchu w miejscu 
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ograniczenia sieci. W rejonie analizy tj. na części województwa małopolskiego nastąpiło 

uszczegółowienie poprzez rozbicie rejonów komunikacyjnych odpowiadającym powiatom na mniejsze 

rejony odpowiadające gminom. Wielkość generacji ruchu związanego z gminami została przydzielona 

proporcjonalnie do liczby ludności.  

Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku rozdrobnienia rejonów do gmin, jako podstawowego 

rejonu komunikacyjnego, uszczegółowieniu uległa również ich generacja ruchu.  Uwzględniono ruchu 

między gminnego dotychczas pomijany, jako wewnętrzny ruch powiatów i nieprezentowany 

w rozkładach potoków. Uszczegółowienie to nastąpiło na etapie kalibracji sieci i macierzy podróży do 

roku bazowego 2015.  

Generacja ruchu z rejonów obejmuje ruch w czterech podstawowych kategoriach pojazdów: 

samochody osobowe, samochody dostawcze, samochody ciężarowe i samochody ciężarowe 

z przyczepami. 

 Model sieci  

Model sieci opiera się na podstawowym układzie dróg krajowych oraz wojewódzkich zawartym 

w Krajowym Modelu Ruchu 2005 uzupełnionym o zrealizowane w późniejszych latach odcinki dróg, 

i obejmuje 49 typów odcinków w zależności od klasy drogi oraz parametrów technicznych (przekroju 

poprzecznego, przepustowości, prędkości) 

Na etapie uszczegółowiania modelu obszaru, w rejonie analizy, przeprowadzono aktualizację 

odcinków dróg krajowych i wojewódzkich tworząc nowe węzły umożliwiające prawidłowe podpięcie 

nowych rejonów komunikacyjnych.  

Ponadto, zgodnie z zaleceniem DSS GDDKiA (pismo nr DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.36.2021.AN 

z dnia 10.03.2021 r.), w modelach sieci dla okresów perspektywicznych uwzględniono planowany 

rozwój sieci drogowej zgodny załącznikiem nr 1 (pozycje od 1 do 127) Programu Budowy Dróg 

Krajowych 2014–2023 (aktualizacja przyjęta uchwałą nr 76/2020 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 

2020 r) 

W szczególności w rejonie Krakowa model uzupełniono o następujące inwestycje: 

• Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK 79 – do roku 2023 

• Rozbudowa autostrady A4 odc. Kraków Balice I - Kraków Południe - ul. Kąpielowa  (rozbudowa 

o trzeci pas ruchu wraz z rozbudową Węzła Balice) - zakończenie robót do 2035 

• Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, 

odc. węzeł Szczepanowice – Kraków zakończenie robót 2024 

• Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52 - planowane zakończenie robót 2023 

• Rozbudowa węzła „Kraków Południe” na skrzyżowaniu A4 i DK7 – oddanie do ruchu 2026 

Prognozy ruchu w każdym z okresów zostały wykonane dla wariantu bezinwestycyjnego 

uwzględniającego powyższe zmiany. Warianty inwestycyjne tj. zakładające budowę Trasy Balickiej wraz 

z rozbudowa węzła Kraków – Balice lub budową nowego węzła w nowej lokalizacji zostały 

przedstawione w części prognoz wykonanych na Krakowskim Modelu Ruchu. 
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 Model rozkładu przestrzennego 

Model rozkładu ruchu oparto o rozkład przestrzenny Krajowego Modelu Ruchu opracowany 

na bazie m.in. badań ankietowych i dane statystycznych GUS z zachowaniem zasad modelu 

grawitacyjnego (liczba podróży między poszczególnymi rejonami wynika z funkcji potencjału 

rejonów i odległości między nimi). W związku z uszczegółowieniem modelu obszaru o rejony 

reprezentujące gminy w rejonie Krakowa, przeprowadzono dodatkową kalibrację 

modeli uwzględniającą to zjawisko z wykorzystaniem posiadanych numerycznych modeli ruchu dla 

Krakowa i aglomeracji. Pozostałe elementy rozkładu przestrzennego zostały zachowane zgodnie 

z pierwotnym modelem KMR. 

 Rozkład długości podróży 

Rozkład przestrzenny w analizowanym obszarze został przyjęty na podstawie danych 

ze skalibrowanego Krajowego Modelu Ruchu. Rozkład ten został skalibrowany i zweryfikowany przy 

okazji tworzenia modelu ruchu i w sposób prawidłowy obrazuje przestrzenny rozkład przemieszczeń. W 

analizowanym obszarze nie są dostępne szczegółowe badania rozkładu długości podróży.  

 Model obszaru 

Krajowy Model Ruchu został ograniczony do części odpowiadającej analizowanemu 

obszarowi wraz z niezbędnym obszarem buforowym tj. województwo małopolskie, woj. podkarpackie 

oraz części woj. śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Uzyskany w ten sposób obszar 

w części województwa małopolskiego oraz śląskiego został uszczegółowiony o rejony odpowiadające 

gminom. Rozbicie rejonów komunikacyjnych odpowiadających powiatom na gminy pozwoliło na 

wierniejsze odwzorowanie potoków ruchu na sieci drogowej.  

Podłączenia nowych rejonów komunikacyjnych (gmin) wykonano do najbliższego węzła 

względem centroidy rejonu, z uwzględnieniem rzeczywistego rozmieszczenia środka ciężkości gminy 

oraz licznych ograniczeń terenowych (duża cześć gmin w południowej części małopolski ma 

ograniczone powiązania komunikacyjne wynikające z górskiego charakteru terenu).  

 Założeniach dla Krakowskiego Modelu Ruchu 

Podstawą do obliczeń potoków ruchu były prognozy ruchu na obszarze aglomeracji krakowskiej 

przy użyciu Krakowskiego Modelu Ruchu przygotowanego na podstawie Kompleksowych Badań Ruchu 

z roku 2013. Model zaktualizowany dla roku 2017 został udostępniony przez Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.  

Udostępniony model został uszczegółowiony w obszarze szczegółowych analiz w zakresie 

weryfikacji odcinków sieci, podziału na rejony komunikacyjne oraz podłączenia rejonów 

komunikacyjnych do sieci drogowej oraz sieci komunikacji zbiorowej.  

Prognozy, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, opracowano dla lat 2035 i 2050, a 

obliczenia na potrzeby niniejszej prognozy zostały przygotowane dla godziny szczytu porannego i 

popołudniowego 
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 Ogólny opis modelu 

Jest to model matematyczny odwzorowujący sieć drogową i linie transportu zbiorowego oraz 

zawierający informacje o przemieszczeniach wykonywanych przez użytkowników miasta.  

Model ruchu został przygotowany jako klasyczny model czterostadiowy w skład którego 

wchodzą następujące etapy: 

• potencjały ruchotwórcze, czyli liczba podróży rozpoczynanych i kończonych w poszczególnych 

rejonach komunikacyjnych w jednostce czasu (doba, godzina), 

• rozkład przestrzenny ruchu (więźba ruchu), który obrazuje przepływy osób (lub ładunków) 

pomiędzy rejonami komunikacyjnymi, 

• podział zadań przewozowych, który określa udział poszczególnych środków transportowych 

w podróżach; rozróżnia się podział pierwotny (na etapie potencjałów ruchotwórczych) oraz 

podział wtórny (po więźbie ruchu), 

• rozkład ruchu na sieć transportową. 

Model popytu rozpatruje podróże w podziale na siedem motywacji dla których stworzone zostały 

modele potencjałów ruchotwórczych, rozkładu przestrzennego ruchu oraz podziału zadań 

przewozowych. 

W modelu obszar miasta jest podzielony na 363 rejony komunikacyjne. Dodatkowo model 

uwzględnia w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 14 rejonów komunikacyjnych 

odpowiadające poszczególnym gminom oraz 27 rejonów zewnętrznych reprezentujących wloty do 

obszaru. Dla każdego rejonu komunikacyjnego określone zostały miejsca podłączeń do sieci ulicznej 

reprezentujące drugorzędny (ulice dojazdowe) układ drogowy miasta. 
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Rys. 43 Obszar objęty Krakowskiem Modelem Ruchu 

 Generacja ruchu 

Do obliczenia potencjałów ruchotwórczych Krakowski Model Ruchu zakłada wykorzystanie 

odnoszących się do rejonów komunikacyjnych zmiennych objaśniających tj.: liczby mieszkańców, 

powierzchni usług oświatowych, powierzchni biurowej, powierzchni handlowej, powierzchni 

mieszkalnej, powierzchni produkcyjnej, powierzchni przemysłowej a w odniesieniu do gmin 

zewnętrznych liczby mieszkańców gmin oraz liczby pracujących w gminach. 

Dla użytych zmiennych objaśniających użyto formuł regresji liniowej do wyznaczenia 

potencjałów ruchotwórczych dla poszczególnych rejonów komunikacyjnych. Formuły do obliczenia 

produkcji oraz atrakcji zebrane w poniższych tabelach są integralną częścią udostępnionego modelu i 

nie były zmieniane.  

Udostępniony przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa Krakowski Model 

Ruchu, zawiera zestaw zmiennych objaśniających rejony komunikacyjne dla trzech okresów 

prognostycznych roku: 2017 (rok bazowy modelu),  2035 oraz 2050 i stanowiły one podstawę do 

obliczeń generacji ruchu z rejonów komunikacyjnych.  W przypadku podziału rejonów na mikrorejony 

nastąpił podział podanych zmiennych z uwzględnieniem nowych granic mikrorejonów. Przy podziale 

kierowano się ustaleniami planów miejscowych, projektami planów będących w trakcie opracowania lub 

w przypadku ich braku ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Krakowa. 

 

Generacja ruchu MPL Kraków – Balice 

Ze względu na wagę obsługi komunikacyjnej portu lotniczego Kraków – Balice analizie poddano 

generację ruchu z min związanego. W tym celu wykorzystano opracowanie „Koncepcja funkcjonalno – 

techniczna układu komunikacyjnego w rejonie portu lotniczego Kraków – Balice – dla potrzeb 

sporządzanych planów miejscowych w tym rejonie” oraz innych opracowań w tym rejonie autorstwa 

PPiPST Altrans, a w szczególności dane pozwalające na określenie generacji ruchu w horyzontach 

prognostycznych dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice oraz terenów 

inwestycyjnych znajdujących się w sąsiedztwie Portu Lotniczego oraz DW 774. 

Generację ruchu Portu Lotniczego określono na podstawie pomiarów ruchu kołowego w rejonie 

MPL Kraków – Balice oraz badań preferencji pasażerskich pasażerów lotniska. Na tej podstawie 

określono wielkości ruchu wjazdowego i wyjazdowego z podziałem na  dwa wjazdy do lotniska dla 

średniego ruchu w szczytowej godzinie w ciągu dnia. Szczytowa godzina związana z ruchem 

pasażerskim przypada w innych godzinach niż godzina porannego szczytu kołowego, jednak przyjęto 

w obliczeniach  zbieżność tych dwóch okresów w celu przyjęcia niekorzystnego scenariusza 

pozwalającego na  zwymiarowanie dróg w rejonie lotniska.  Takie podejście niweluje ryzyko 

ewentualnego nakładania się szczytów lotniskowych i drogowych i wystąpienia zatorów blokujących 

dojazd lub wyjazd z terenów MPL.  

Wielkość ruchu w horyzontach prognostycznych przyjęto na podstawie zapisów Planu 

Generalnego dla MPL Kraków – Balice. Zgodnie z nim w roku 2036 Port Lotniczy będzie obsługiwał 12 
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mln pasażerów. Prognozy ruchu kołowego biorą również pod uwagę zakładane zmiany podziału zadań 

przewozowych w dojeździe do lotniska. W poszczególnych horyzontach prognostycznych wielkość 

generacji obliczono metodą interpolacji oraz ekstrapolacji trendu wzrostu ruchu lotniczego. 

Generacja ruchu terenów inwestycyjnych w rejonie portu lotniczego 

W ramach prac nad koncepcją układu komunikacyjnego w rejonie portu lotniczego Kraków-

Balice analizie poddano tereny znajdujące się w mieście Krakowie oraz w gminach Liszki i Zabierzów. 

W celu określenia chłonności programowej obszaru poddanego procedurze sporządzania planów 

miejscowych oraz pozostałych znajdujących się w strefie oddziaływania przeanalizowano dokumenty 

planistyczne w kontekście zapisów pozwalających na realizowanie inwestycji wpływających istotnie na 

generację ruchu z obszaru.  

W poszczególnych dokumentach planistycznych zinwentaryzowano zapisy dotyczące 

obszarów przeznaczonych pod zabudowę usługową oraz produkcyjną. Łącznie w wyznaczonym 

obszarze analizy na takie cele przeznaczono ok. 500 ha. W celu sporządzenia etapowego planu rozwoju 

zagospodarowania w obszarze analizy podzielono prognozy na etapy. Przyjęto, że zapisane w 

dokumentach planistycznych obszary zostaną zabudowane w roku 2035. Dalszy wzrost ruchu w roku 

2050 wynikał będzie ze wzrostu ruchliwości mieszkańców oraz dalszych ewentualnych przekształceń 

terenów obecnie stanowiących rezerwy nie przeznaczone pod zabudowę. Przyjęto zabudowę w 

pierwszej kolejności obszarów zlokalizowanych wokół istniejącej zabudowy, o dobrym skomunikowaniu, 

a także już wydanych decyzjach administracyjnych o lokalizacji inwestycji.  

 

 Model sieci 

Dla projektowanych elementów projektowanych elementów sieci wykorzystano zawarte w 

modelu parametry odcinków. Model obejmuje 100 zdefiniowanych typów odcinków z czego nie 

wszystkie są wykorzystywane. Dla projektowanych elementów przyjęto typ odcinka zgodny z zakładana 

klasą ulicy, przekrojem. Dla Trasy Balickiej przyjęto typ odcinka nr 36, dla poprzecznych ulic zbiorczych 

nr 43, a dla ulic lokalnych i dojazdowych nr 51 i 52. 

Model sieci stanu istniejącego uzupełniono o odcinki drogowe oraz połączenia tramwajowe, 

zgodnie z harmonogramem zawartym w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz z zapisami Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa. 

Do roku 2035: 

a) Budowa Trasy Łagiewnickiej 

b) Budowa Trasy Wolbromskiej 

c) Rozbudowa ul. Igołomskiej 

d) Rozbudowa al. 29 Listopada 

e) Budowa wiaduktu nad przystankiem kolejowym os. Piastów 

f) Budowa Trasy Zwierzynieckiej 

g) Budowa Trasy Pychowickiej 

h) Rozbudowa ul. Okulickiego 
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i) Budowa ul. Iwaszki 

j) Rozbudowa ul. Stella-Sawickiego 

k) Budowa ul. 8 Pułku Ułanów 

l) Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej 

m) Budowa ul. Humboldta 

n) Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej 

o) Budowa linii tramwajowej KST Meissnera-Mistrzejowice 

p) Budowa linii tramwajowej KST Górka Narodowa 

q) Budowa linii tramwajowej KST Stella-Sawickiego 

r) Budowa linii tramwajowej KST Azory 

s) Budowa linii tramwajowej KST Bronowice Wielkie 

t) Budowa linii tramwajowej Azory – Cichy Kącik 

u) Budowa linii tramwajowej z Os. Piastów do stacji przy przystanku kolejowym Kraków Os. Piastów 

v) Budowa linii tramwajowej KST Salwator – Przegorzały wraz z węzłem przesiadkowym 

w) Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów - Rybitwy 

x) Budowa przystanków kolejowych 

• Kraków Bronowice 

• Kraków Opatkowice 

• Kraków Os. Piastów 

• Kraków Prądnik Czerwony 

• Kraków Złocień 

• Kraków Grzegórzki 

y) Uruchomienie linii SKA (co 30min) na trasie: Kraków Mydlniki - Kraków Bronowice - Kraków Łobzów 

- Kraków Olsza - Kraków Mogilska - Kraków Al. Pokoju - Kraków Klimeckiego -  Kraków Płaszów 

(mała obwodowa) 

Ponadto inwestycje zewnętrzne drogowe: 

a) Rozbudowa autostrady A4 odc. Kraków Balice I - Kraków Południe - ul. Kąpielowa  (rozbudowa o 

trzeci pas ruchu wraz z rozbudową Węzła Balice), 

b) Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. 

węzeł Szczepanowice – Kraków  

c) Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52 

d) Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK 79 

e) Rozbudowa węzła „Kraków Południe” na skrzyżowaniu A4 i DK7 

 

Dla horyzontu czasowego prognozy – roku 2035 przyjmuje się wprowadzenie rozwiązań 

uspokojenia ruchu w ciągu II obwodnicy miasta. Prognoza zakłada, że w przypadku realizacji III 

obwodnicy wprowadzone zostaną rozwiązania uspokojenia ruchu na ciągu II obwodnicy. Dla na odcinku 
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od Mostu Dębnickiego do skrzyżowania Nowy Kleparz przyjęto ograniczenie przepustowości do 1000 

poj/ godz. oraz obniżenie prędkości do 50 km/godz. 

 

Do roku 2050: 

a) Budowa Trasy Ciepłowniczej 

b) Budowa Trasy Nowobagrowej 

Model sieci drogowej został zweryfikowany pod kątem przepustowości węzłów. Odbyło się to z 

wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruch Urzędu Miasta 

Krakowa, a w szczególności programów sygnalizacji świetlnych decydujących o przepustowości 

poszczególnych wlotów bądź relacji na skrzyżowaniach. Oszacowane przepustowości da 

poszczególnych relacji, stanowiły podstawę do wprowadzenia korekt w przepustowości relacji na 

węzłach. W przypadku skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnych przepustowość oszacowano na bazie 

dostępnych pomiarów ruchu. Na wlotach rond zamiast korekty przepustowości relacji zastosowano 

korektę przepustowości wlotów. 

 Przestrzenny rozkład ruchu 

Rozkład przestrzenny ruchu (więźba ruchu) został wykonany z wykorzystaniem modelu 

grawitacyjnego. Funkcje oporu opracowano osobno dla podróży wewnętrznych w stosunku do Krakowa 

oraz podróży z gmin do Krakowa i z Krakowa do gmin. Dla podróży wewnętrznych w Krakowie 

opracowano  funkcje oporu przestrzeni dla poszczególnych grup motywacji: d-p-d, d-n-d, d-i-d, nzd.  

 Podział zadań przewozowych 

Dla podziału zadań przewozowych został opracowany model logitowy, określający 

prawdopodobieństwo wyboru danego środka transportu w podróżach niepieszych w zależności od 

ilorazu czasu podróży między rejonami komunikacyjnymi transportem indywidualnym i transportem 

zbiorowym. Do podziału zadań przewozowych wykorzystano funkcje zawarte w modelu roku bazowego  

 Linie Komunikacji Zbiorowej 

W wariantach inwestycyjnych wraz z wprowadzonymi nowymi rozwiązaniami drogowymi 

zmianie uległy trasy przejazdów linii komunikacji zbiorowej. W każdym z wariantów wprowadzono 

analogiczne zmiany uwzględniające konstrukcję poszczególnych wariantów. Ze względu na 

prowadzenie Trasy Balickiej przez tereny niezagospodarowane i nie przeznaczone w planach 

miejscowych do zabudowy, poprowadzone nia zostały wyłącznie linie istniejące przekierowane z innych 

tras: 208 (od ul. Armii Krajowej w kierunku portu lotniczego) oraz linia 572 (od ul. Armii Krajowej do 

dworca Zakliki z Mydlnik. Ponadto na dworcu Zakliki z Mydlnik umiejscowiono końcowy przystanek linii 

139 prowadzonej ul. Balicką. 

 Park and Ride 

W ramach opracowania model ruchu uzupełniono o grupę uwzgledniającą funkcjonowanie 

parkingów w systemie Par and Ride. Parkingi P+R zostały zobrazowane jako dodatkowe rejony 
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komunikacyjne o numerach 903201- 903205 i obejmowały parkingi: Olszanica, Zakliki z Mydlnik, 

Bronowice, Przegorzały, Czerwone Maki.  

W systemie zostały wstępnie zdefiniowane zewnętrzne rejony komunikacyjne potencjalnie 

wykorzystujące taka formę podróży. Jej zakres obejmował gminy aglomeracji oraz zewnętrzne wloty 

drogowe. Kalibracja modelu Park and Ride odbyła się w oparciu o szczegółową analizę istniejących 

parkingów działających w tym systemie w Krakowie. Analizie poddano parkingi: Czerwone Maki, 

Bieżanów, Kurdwanów, Mały Płaszów, a dane pochodziły z lat 2019 i 2020. 

 

 

Rys. 44 Rejony komunikacyjne ujęte w systemie Park and Ride 

Analiza ruchu na istniejących parkingach Park and Ride 

Dzięki informacjom dotyczącym parkingów Park and Ride udostępnionym przez Zarząd 

Transportu Publicznego przeprowadzono analizę ruchu związanego z takim obiektami na terenie 

Krakowa. Obecnie dostępne są 4 tego typu parkingi: Czerwone Maki (196 mp), Bieżanów (110mp), 

Kurdwanów (167 mp) i Mały Płaszów (165 mp).  

W oparciu o udostępnione dane określono podstawowe parametry takie jak: akumulacja na 

parkingu (procentowa wartość napełnienia parkingu) w odniesieniu do w średniego dnia roboczego oraz 

całego tygodnia, wielkość ruchu wjazdowego i wyjazdowego. Zebrane dane dotyczą parkingów z 

różnych miesięcy pomiędzy styczniem 2019 roku a październikiem 2020 roku.  

Udostępnione dane obejmowały dla każdego pojazdu: godzinę wjazdu, godzinę wyjazdu, 

sposób wniesienia opłaty oraz początek numeru rejestracyjnego.  

Średnie napełnienie w dni robocze, dla wszystkich parkingów objętych pomiarami w roku 2019 

wyniosło ok. 65%. W okresie tym największe napełnienie zaobserwować można na P&R Bieżanów, 

które w trakcie dni roboczych przekraczało pojemność parkingu. Najmniejsza wartość akumulacji w roku 

2019, wynoszącą w dni robocze ok. 23% występowała na parkingu P&R Mały Płaszów. Parking 
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położony na Czerwonych Makach charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem wartości 

akumulacji (ok. 79%), natomiast na parkingu położonym w Kurdwanowie wartość ta wynosi ok. 57%. 

Wartości te wynikają z wielu czynników, warto nadmienić jednak o pojemności parkingów, której wartość 

najmniejsza jest dla parkingu zlokalizowanego w Bieżanowie (110 pojazdów) a ruch dojazdowy do 

miasta z kierunku wielickiego jest jednym z największych.  

Uwzględniając wszystkie parkingi ruch wjazdowy waha się pomiędzy 7% – 42% co daje ruch 

średni na poziomie 22%. Ruch wyjazdowy z parkingów obejmuje przedział 5% - 31% co daje ruch średni 

na poziomie 17%. W obydwu przypadkach są to wartości bardzo niskie i wynikają z małego ruchu na 

parkingach Kurdwanów i Mały Płaszów. W przypadku uwzględniania dwóch najbardziej popularnych 

parkingów Bieżanów i Czerwone Maki wartości średnie wzrastają do 33% na wjeździe i 25% na 

wyjeździe i te wartości zostały przyjęte do obliczeń w procedurach modelowania ruchu związanego z 

parkingami Park and Ride. 

10.3 Wyniki kalibracji modelu 

 Kalibracja Krajowego Modelu Ruchu 

Kalibracja modelu została przeprowadzona w oparciu o wyniki dostępnych pomiarów 

Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich, 

Kalibracja modelu została przeprowadzona osobno dla każdej z uwzględnianych różnych 

kategorii pojazdów (SO, SD, SC, SCP). Wartość R2 dla poszczególnych grup pojazdów wyniosła: SO 

98%, SD  96%, S.C. 97%, SCp 99%. W wyniku przeprowadzonej procedury uzyskano zgodność modelu 

z pomiarami na poziomie pozwalającym na wykorzystanie skalibrowanego modelu ruchu do 

opracowania prognoz dla okresów perspektywicznych.   

 

Rys. 45 Porównanie potoków modelowanych i pomiarowych – Krajowy Model Ruchu 2015 
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 Kalibracja Krakowskiego Modelu Ruchu 

Dla uzyskania najlepszej zgodności w obszarze otaczającym projektowana Trasę Balicką 

przeanalizowano liczne skrzyżowania w północno-zachodnim rejonie miasta Krakowa, w tym m. in. ciąg 

uliczny Kościuszki – Księcia Józefa, Balicka – Bronowicka oraz ulic Królowej Jadwigi, Piastowskiej, 

Armii Krajowej, Alei III Wieszczów oraz węzły wzdłuż autostrady A4 i IV Obwodnicy Krakowa.  

Pomiary ruchu na poszczególnych skrzyżowaniach zostały udostępnione przez ZDMK i 

pochodzą z lat 2017/2018/2019. Dla porównania sytuacji ruchowej skorzystano również z 

udostępnionych przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu danych z pomiaru automatycznego z 

detektorów zainstalowanych na skrzyżowaniach. Udostępnione dane automatyczne objęły swoim 

zasięgiem ciągły pomiar z jednego tygodnia z roku 2020 lub 2021. Na podstawie udostępnionych 

danych wyodrębniono godzinę szczytu w typowy dzień roboczy i określono wielkość natężeń ruchu na 

poszczególnych drogach.  

 

Rys. 46 Dobowy rozkład natężenia na ulicach Krakowa, źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
WMIR UMK 

Na wykresie dobowej zmienności natężenia ruchu w sposób wyraźny widać zaznaczone szczyty 

komunikacyjne – poranny w okolicach godzin 7:00 – 9:00 oraz bardziej wypłaszczony szczyt 

popołudniowy   w okolicach godzin 15:00 – 19:00. Procentowe udziały godziny szczytu porannego (8:00 

– 9:00) i popołudniowego (16:00-17:00) w całodobowym natężeniu ruchu wynoszą odpowiednio 6,1% 

oraz 7,7%.  

Z udostępnionych danych z lat (2019 - 2021) wynika, iż w okresie ostatnich lat ruch na ulicach 

Krakowa ustabilizował się. Nie występuje jednolity trend wzrostowy, a w niektórych przypadkach wręcz 

spadek. Przyjęcie zatem archiwalnych pomiarów ruchu z lat ubiegłych można uznać za poprawne i nie 

obarczone dużym  
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Kalibracja modelu obejmowała procedurę dostosowywania parametrów sieci do uzyskania 

wysokiej zgodności natężenia ruchu w modelu z wartościami pomierzonymi i została przeprowadzono 

osobno dla szczytu porannego i popołudniowego. W wyniku kalibracji uzyskano zgodność modelu ruchu 

z pomiarami na satysfakcjonującym poziomie. Wartość R2 dla szczytu porannego wyniosła 0,88, a dla 

szczytu popołudniowego 0,85. 

 

Rys. 47 Wyniki kalibracji Krakowskiego Modelu Ruchu – szczyt poranny 
 

 

Rys. 48 Wyniki kalibracji Krakowskiego Modelu Ruchu – szczyt popołudniowy 

10.4 Prognozy ruchu na modelu krajowym  

W wyniku przeprowadzonej kalibracji uzyskano rozkład modelowanych potoków ruchu dla roku 

bazowego, a następnie w wyniku wykonanych rozkładów ruchu macierzy prognozowanych obraz 

potoków ruchu dla wariantów bezinwestycyjnych dla lat 2020, 2035, 2050.  
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Dla prognoz ruchu opracowanych na modelu krajowym zdecydowano o rezygnacji z 

przeprowadzenia analiz dla wariantów inwestycyjnych. Wynika to z lokalizacji planowanej Trasy 

Balickiej na terenie Krakowa i zdecydowanie lepszego odwzorowania ruchu wewnątrz miasta. Model 

krajowy nie jest przystosowany do prognozowania ruchu wewnątrz dużych aglomeracji miejskich.  

 
Tabela 7 Prognozowany ruch dobowy wraz ze strukturą rodzajową pojazdów dla odcinków autostrady A4 

– rok 2035 

2035 

ODCINEK OKRES  S.O. S.D. S.C. S.CP. SUMA 

WĘZEŁ BALICE I  

- WĘZEŁ MODLNICZKA 

6-22 45000 3300 1400 3400 53100 

22-6 2400 400 400 1200 4400 

DOBA 47400 3700 1800 4600 57500 

WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ BALICE 

II/LOTNISKO/ 

6-22 53500 4500 2200 6200 66400 

22-6 2800 600 600 2100 6100 

DOBA 56300 5100 2800 8300 72500 

WĘZEŁ BALICE II/LOTNISKO/  

-WĘZEŁ KRAKÓW/PIEKARY/ 

6-22 54400 3700 2200 5800 66100 

22-6 2900 500 600 2000 6000 

DOBA 57300 4200 2800 7800 72100 

WĘZEŁ KRAKÓW/PIEKARY/  

- WĘZEŁ KRAKÓW/TYNIEC/ 

6-22 46500 3900 2000 5900 58300 

22-6 2400 500 500 2000 5400 

DOBA 48900 4400 2500 7900 63700 

 

Tabela 8 Prognozowany ruch dobowy wraz ze strukturą rodzajową pojazdów dla odcinków autostrady A4 
– rok 2050 

2050 

ODCINEK OKRES  S.O. S.D. S.C. S.CP. SUMA 

WĘZEŁ BALICE I  

- WĘZEŁ MODLNICZKA 

6-22 57800 3500 1500 4400 67200 

22-6 3000 400 400 1500 5300 

DOBA 60800 3900 1900 5900 72500 

WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ BALICE 

II/LOTNISKO/ 

6-22 54800 4700 2300 7900 69700 

22-6 2900 600 600 2600 6700 

DOBA 57700 5300 2900 10500 76400 

WĘZEŁ BALICE II/LOTNISKO/  

-WĘZEŁ KRAKÓW/PIEKARY/ 

6-22 57300 3800 2300 7600 71000 

22-6 3000 500 600 2500 6600 

DOBA 60300 4300 2900 10100 77600 

WĘZEŁ KRAKÓW/PIEKARY/  

- WĘZEŁ KRAKÓW/TYNIEC/ 

6-22 54300 3900 2200 7600 68000 

22-6 2900 500 600 2500 6500 

DOBA 57200 4400 2800 10100 74500 

 

10.5 Prognozy ruchu na krakowskim modelu ruchu 

W wyniku przeprowadzonych rozkładów ruchu uzyskano obraz prognozowanych potoków ruchu 

dla poszczególnych lat prognozy oraz poszczególnych wariantów. Prognozy ruchu zawierają wyniki dla 
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wariantów bezinwestycyjnych i inwestycyjnych dla godziny szczytu porannego i popołudniowego dla 

2035 i 2050.  

Wyniki prognoz ruchu opracowane zostały osobno dla komunikacji indywidualnej oraz dla 

komunikacji zbiorowej  

10.6 Parametry pracy przewozowej układu drogowego 

Tabela 9 Parametry pracy przewozowej – komunikacja indywidualna szczyt poranny 

scenariusz  Poj*godz Poj*km średnia prędkość 

TB W0 2035 rano  80 437 100,00% 2 075 181 100,00% 31,69 100,00% 

TB W1 2035 rano  80 008 99,47% 2 075 406 100,01% 31,80 99,67% 

TB W2 2035 rano  79 940 99,38% 2 073 580 99,92% 31,84 99,54% 

TB W3 2035 rano  80 170 99,67% 2 076 770 100,08% 31,78 99,73% 

TB W4 2035 rano  79 931 99,37% 2 076 812 100,08% 31,82 99,61% 

TB W5 2035 rano  79 941 99,38% 2 081 079 100,28% 31,79 99,68% 

       
TB W0 2050 rano  83 604 100,00% 2 550 358 100,00% 31,05 100,00% 

TB W1 2050 rano  82 852 99,10% 2 553 465 100,12% 31,15 99,68% 

TB W2 2050 rano  82 349 98,50% 2 547 791 99,90% 31,19 99,57% 

TB W3 2050 rano  82 561 98,75% 2 552 682 100,09% 31,16 99,65% 

TB W4 2050 rano  82 589 98,79% 2 554 299 100,15% 31,18 99,59% 

TB W5 2050 rano  82 627 98,83% 2 558 184 100,31% 31,16 99,64% 

 

Tabela 10 Parametry pracy przewozowej – komunikacja indywidualna szczyt popołudniowy 

scenariusz  Poj*godz Poj*km średnia prędkość 

TB W0 2035 rano  60 160 100,00% 1 895 599 100,00% 32,10 100,00% 

TB W1 2035 rano  59 861 99,50% 1 894 779 99,96% 32,20 100,32% 

TB W2 2035 rano  59 782 99,37% 1 892 934 99,86% 32,25 100,47% 

TB W3 2035 rano  59 789 99,38% 1 895 755 100,01% 32,19 100,27% 

TB W4 2035 rano  59 685 99,21% 1 895 039 99,97% 32,23 100,40% 

TB W5 2035 rano  59 650 99,15% 1 899 599 100,21% 32,20 100,30% 

       
TB W0 2050 rano  61 138 100,00% 2 487 144 100,00% 30,77 100,00% 

TB W1 2050 rano  61 031 99,82% 2 484 488 99,89% 30,88 100,36% 

TB W2 2050 rano  61 050 99,86% 2 482 154 99,80% 30,91 100,44% 

TB W3 2050 rano  61 032 99,83% 2 487 521 100,02% 30,88 100,36% 

TB W4 2050 rano  61 024 99,81% 2 484 916 99,91% 30,91 100,43% 

TB W5 2050 rano  61 001 99,78% 2 488 855 100,07% 30,90 100,41% 
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Tabela 11 Parametry pracy przewozowej – komunikacja zbiorowa szczyt poranny 

scenariusz  Pass*km Pass*godz 

TB W0 2035 rano  1 021 513 100,00% 35 146 100,00% 

TB W1 2035 rano  1 021 073 99,96% 35 118 99,92% 

TB W2 2035 rano  1 020 589 99,91% 35 108 99,89% 

TB W3 2035 rano  1 021 837 100,03% 35 104 99,88% 

TB W4 2035 rano  1 020 971 99,95% 35 121 99,93% 

TB W5 2035 rano  1 020 743 99,92% 35 111 99,90% 

     
TB W0 2050 rano  1 646 912 100,00% 53 372 100,00% 

TB W1 2050 rano  1 642 617 99,74% 53 195 99,67% 

TB W2 2050 rano  1 644 831 99,87% 53 283 99,83% 

TB W3 2050 rano  1 647 934 100,06% 53 259 99,79% 

TB W4 2050 rano  1 642 310 99,72% 53 186 99,65% 

TB W5 2050 rano  1 642 108 99,71% 53 184 99,65% 

 
Tabela 12 Parametry pracy przewozowej – komunikacja zbiorowa szczyt popołudniowy 

scenariusz  Pass*km Pass*godz 

TB W0 2035 rano  787 397 100,00% 27 236 100,00% 

TB W1 2035 rano  787 621 100,03% 27 232 99,98% 

TB W2 2035 rano  786 944 99,94% 27 230 99,98% 

TB W3 2035 rano  786 544 99,89% 27 212 99,91% 

TB W4 2035 rano  788 348 100,12% 27 265 100,11% 

TB W5 2035 rano  788 116 100,09% 27 254 100,07% 

     
TB W0 2050 rano  1 189 217 100,00% 38 699 100,00% 

TB W1 2050 rano  1 189 124 99,99% 38 687 99,97% 

TB W2 2050 rano  1 188 982 99,98% 38 685 99,97% 

TB W3 2050 rano  1 188 512 99,94% 38 682 99,96% 

TB W4 2050 rano  1 188 559 99,94% 38 660 99,90% 

TB W5 2050 rano  1 189 146 99,99% 38 690 99,98% 
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Tabela 13 Parametry pracy przewozowej – ruch wewnętrzny szczyt poranny 

scenariusz  
ruch wewnętrzny w komunikacji 

indywidualnej 

ruch wewnętrzny w 

komunikacji zbiorowej 
Podział zadań przewozowych 

 wartość zmiana wartość zmiana KI KZ 

TB W0 2035 rano  87 298 100,00% 74 333 100,00% 54,01% 45,99% 

TB W1 2035 rano  87 315 100,02% 74 320 99,98% 54,02% 45,98% 

TB W2 2035 rano  87 382 100,10% 74 265 99,91% 54,06% 45,94% 

TB W3 2035 rano  87 464 100,19% 74 199 99,82% 54,10% 45,90% 

TB W4 2035 rano  87 334 100,04% 74 306 99,96% 54,03% 45,97% 

TB W5 2035 rano  87 378 100,09% 74 270 99,91% 54,05% 45,95% 

       
TB W0 2050 rano  89 366 100,00% 89 720 100,00% 49,90% 50,10% 

TB W1 2050 rano  89 812 100,50% 89 361 99,60% 50,13% 49,87% 

TB W2 2050 rano  89 531 100,18% 89 587 99,85% 49,98% 50,02% 

TB W3 2050 rano  89 845 100,54% 89 336 99,57% 50,14% 49,86% 

TB W4 2050 rano  89 830 100,52% 89 348 99,59% 50,13% 49,87% 

TB W5 2050 rano  89 909 100,61% 89 286 99,52% 50,17% 49,83% 

 

Tabela 14 Parametry pracy przewozowej – ruch wewnętrzny szczyt popołudniowy 

scenariusz  
ruch wewnętrzny w komunikacji 

indywidualnej 

ruch wewnętrzny w 

komunikacji zbiorowej 
Podział zadań przewozowych 

 wartość zmiana wartość zmiana KI KZ 

TB W0 2035 rano  62 128 100,00% 67 052 100,00% 48,09% 51,91% 

TB W1 2035 rano  62 104 99,96% 67 081 100,04% 48,07% 51,93% 

TB W2 2035 rano  62 119 99,99% 67 060 100,01% 48,09% 51,91% 

TB W3 2035 rano  62 162 100,06% 67 005 99,93% 48,13% 51,87% 

TB W4 2035 rano  62 021 99,83% 67 183 100,20% 48,00% 52,00% 

TB W5 2035 rano  62 068 99,90% 67 124 100,11% 48,04% 51,96% 

       
TB W0 2050 rano  68 504 100,00% 77 262 100,00% 47,00% 53,00% 

TB W1 2050 rano  68 503 100,00% 77 260 100,00% 47,00% 53,00% 

TB W2 2050 rano  68 501 99,99% 77 262 100,00% 46,99% 53,01% 

TB W3 2050 rano  68 600 100,14% 77 135 99,84% 47,07% 52,93% 

TB W4 2050 rano  68 526 100,03% 77 228 99,96% 47,01% 52,99% 

TB W5 2050 rano  68 521 100,02% 77 233 99,96% 47,01% 52,99% 
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Tabela 15 Parametry pracy przewozowej – ruch zewnętrzny szczyt poranny 

scenariusz  
ruch wewnętrzny w komunikacji 

indywidualnej 

ruch wewnętrzny w 

komunikacji zbiorowej 
Podział zadań przewozowych 

 wartość zmiana wartość zmiana KI KZ 

TB W0 2035 rano  49 088 100,00% 29 094 100,00% 62,79% 37,21% 

TB W1 2035 rano  49 094 100,01% 29 094 100,00% 62,79% 37,21% 

TB W2 2035 rano  49 120 100,07% 29 075 99,93% 62,82% 37,18% 

TB W3 2035 rano  49 120 100,07% 29 074 99,93% 62,82% 37,18% 

TB W4 2035 rano  49 109 100,04% 29 081 99,96% 62,81% 37,19% 

TB W5 2035 rano  49 116 100,06% 29 079 99,95% 62,81% 37,19% 

 
      

TB W0 2050 rano  62 875 100,00% 46 784 100,00% 57,34% 42,66% 

TB W1 2050 rano  62 930 100,09% 46 747 99,92% 57,38% 42,62% 

TB W2 2050 rano  63 014 100,22% 46 681 99,78% 57,44% 42,56% 

TB W3 2050 rano  63 035 100,25% 46 664 99,74% 57,46% 42,54% 

TB W4 2050 rano  63 021 100,23% 46 673 99,76% 57,45% 42,55% 

TB W5 2050 rano  63 032 100,25% 46 670 99,76% 57,46% 42,54% 

 

Tabela 16 Parametry pracy przewozowej – ruch zewnętrzny szczyt popołudniowy 

scenariusz  
ruch wewnętrzny w komunikacji 

indywidualnej 

ruch wewnętrzny w 

komunikacji zbiorowej 
Podział zadań przewozowych 

 wartość zmiana wartość zmiana KI KZ 

TB W0 2035 rano  27 041 100,00% 24 172 100,00% 52,80% 47,20% 

TB W1 2035 rano  27 035 99,98% 24 205 100,14% 52,76% 47,24% 

TB W2 2035 rano  27 066 100,09% 24 171 100,00% 52,83% 47,17% 

TB W3 2035 rano  27 055 100,05% 24 176 100,02% 52,81% 47,19% 

TB W4 2035 rano  27 043 100,01% 24 208 100,15% 52,77% 47,23% 

TB W5 2035 rano  27 047 100,02% 24 190 100,07% 52,79% 47,21% 

 
      

TB W0 2050 rano  33 316 100,00% 36 569 100,00% 47,67% 52,33% 

TB W1 2050 rano  33 319 100,01% 36 590 100,06% 47,66% 52,34% 

TB W2 2050 rano  33 346 100,09% 36 571 100,01% 47,69% 52,31% 

TB W3 2050 rano  33 357 100,12% 36 543 99,93% 47,72% 52,28% 

TB W4 2050 rano  33 351 100,11% 36 548 99,94% 47,71% 52,29% 

TB W5 2050 rano  33 352 100,11% 36 559 99,97% 47,71% 52,29% 

 

Analiza wyników pracy przewozowej pozwala na stwierdzenie, że: 

• W przypadku pracy przewozowej pojazdokilometrów w komunikacji indywidualnej ze wszystkich 

rozpatrywanych scenariuszach najkorzystniej przedstawia się wariant 2. W szczycie porannym 

jedynie w wariancie 2 następuje zmniejszenie pracy przewozowej w stosunku do stanów 

bezinwestycyjnych. W szczycie popołudniowym poprawa pracy przewozowej następuje w 
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wariantach 1, 2 i 4. W pozostałych przypadkach praca przewozowa pojazdokilometrów rośnie , 

a najwyższą wartość uzyskuje w wariancie 5. 

• W przypadku pracy przewozowej pojazdogodzin w komunikacji indywidualnej wszystkie 

warianty oferują jej spadek. W szczycie porannym najniższe wartości, na bardzo zbliżonym 

poziomie, osiągają trzy warianty:  2, 4 i 5.  Z kolei w szczycie popołudniowym najmniejsza pracę 

przewozową pojazdogodzin osiągają warianty 4 i 5.  

• We wszystkich scenariuszach średnia prędkość w wariantach inwestycyjnych jest wyższa od 

średniej prędkości w wariantach bezinwestycyjnych. Podobnie jak w przypadku prac 

przewozowych najwyższe wartości osiąga wariant 2 zarówno w scenariuszach porannych jak i 

popołudniowych. 

• W przypadku pracy przewozowej pasażerogodzin w komunikacji zbiorowej wielkość tego 

parametru, w każdym z wariantów inwestycyjnych w szczycie porannym maleje. najkorzystniej 

prezentują się warianty 2 i 3 w pierwszym okresie prognozy (rok 2035) oraz warianty 4 i 5 w 

drugim okresie prognozy (rok 2050). W szczycie popołudniowym w roku 2035 najkorzystniej 

prezentuje się wariant 3, a w roku 2050 wariant 4.  

• Analiza podziału zdań przewozowych w ruchu wewnętrznym wskazuje, że w scenariuszach 

porannych w roku 2035 występuje większy udział komunikacji indywidualnej niż zbiorowej. W 

roku 2050 następuje zrównanie udziału komunikacji indywidualnej i zbiorowej, a różnice 

pomiędzy wariantami zawierają się w ok 0,19 punktu procentowego. Z kolei w szczytach 

popołudniowych we wszystkich okresach ruch w komunikacji zbiorowej jest większy niż w 

komunikacji indywidualnej. Porównując podział zadań przewozowych pomiędzy 

poszczególnymi wariantami inwestycyjnymi najkorzystniej prezentują się warianty 1, 2 i 4. 

• Biorąc pod uwagę wyniki prognoz ruchu trudno jest jednoznacznie wskazać najkorzystniejszy 

wariant. Różnice pomiędzy wariantami są niewielkie i w wielu przypadkach wszystkie warianty 

wykazują podobne tendencje w stosunku do scenariusza bezinwestycyjnego.  

• Niemniej jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem w komunikacji indywidualnej okazuje się 

wariant 2, jako osiągający najkorzystniejsze wyniki w większości okresów. Biorąc pod uwagę 

wyniki parametrów w komunikacji zbiorowej najkorzystniejszy to wariant 3.  

10.7 Analiza warunków ruchu 

Analiza warunków ruchu na projektowanym układzie drogowym objęła rejon planowanego 

węzła autostrady A4 oraz skrzyżowania na projektowanej Trasie Balickiej. Analiza warunków ruchu 

została przeprowadzona dla pięciu wariantów inwestycyjnych.  

Analizę opracowano na podstawie: 

• „Instrukcji obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej” – GDDP Warszawa 1995. 

• „Metodę obliczania przepustowości rond” - – GDDKiA Warszawa 2004 

• „Metodę obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej” – GDDKiA 

Warszawa 2004 
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• „Metodę obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną” – GDDKiA Warszawa 

2004 

W przypadku oceny przepustowości rond turbinowych wykorzystano połączenie metody 

niemieckiej obliczania przepustowości ronda turbinowego oraz metody polskiej. Obliczenia 

przepustowości rond przeprowadzono wg poniższego schematu: 

a) Określenie: typu ronda turbinowego, geometrii ronda i jego wlotów z uwzględnieniem 

możliwości prowadzenia relacji, natężeń ruchu wraz ze strukturą rodzajową  

b) Ustalenie natężenia relacji nadrzędnych na rondzie dla  każdego pasa ruchu na wlocie, wg 

metody niemieckiej 

c) Ustalenie granicznego odstępu czasu tg, odstępu czasu między pojazdami wjeżdżającymi z 

kolejki tf oraz odstępu minimalnego tm, wg metody niemieckiej 

d) Obliczenie przepustowości wyjściowych pasów ruchu na wlotach ronda, wg metody niemieckiej 

e) Określenie wpływu pieszych oraz struktury rodzajowej ruchu, wg metody polskiej 

f) Obliczenie przepustowości możliwych poszczególnych wlotów, wg metody polskiej 

g) Obliczenie przepustowości rzeczywistej ronda, wg metody polskiej 

h) Obliczenie przepustowości rzeczywistych poszczególnych pasów ruchu na wlotach ronda, wg 

metody polskiej 

i) Ocena wykorzystania przepustowości ronda oraz dopuszczalnego wzrostu ruchu, wg metody 

polskiej 

 Warunku ruchu na odcinkach miedzy węzłowych autostrady A4 

Warunki ruchu na odcinkach międzywęzłowych określono dla odcinków pomiędzy węzłami: 

istniejącym „Balice I”, nowoprojektowanym węzłem w trzech lokalizacjach oraz istniejącym węzłem 

„Bielany” wg poniższego schematu. 

Przeprowadzone obliczenia warunków ruchu pokazują, że w zdecydowanej większości 

osiągnięty będzie Poziom Swobody Ruchu C lub D. Jedynie w przypadku wariantu W2 i W3 w szczycie 

porannym na odcinku pomiędzy węzłem Bielany i nowo projektowanym węzłem PSR osiągnie poziom 

E.   

 Warunku ruchu na węzłach 

Obliczenia przepustowości obszarów wyłączenia oraz włączenia łącznic przeprowadzono na 

podstawie „Instrukcji obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej, GDDP, Warszawa 1995”. 

Metoda opiera się na obliczeniu miernika podstawowego PSR, czyli gęstości ruchu w obszarach wpływu 

łącznic. Dodatkowo określono miernik pomocniczy jakim jest prędkość ruchu swobodnego na 

autostradzie w tych obszarach.  

Przepustowość łącznic jest określona w „Instrukcji obliczania przepustowości dróg I i II klasy 

technicznej, GDDP, Warszawa 1995”. W zależności od prędkości ruchu swobodnego na łącznicy 

wartości przepustowości wahają się w przedziale 1700 – 2300 [E/h] dla łącznic jednopasowych oraz 

3000 – 4600 [E/h] dla łącznic dwupasowych i są wyższe od wartości prognozowanych natężeń ruchu w 

każdym z analizowanych scenariuszy. 
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Przeprowadzone obliczenia warunków ruchu pokazują, że w zdecydowanej większości 

osiągnięty będzie Poziom Swobody Ruchu C lub D. Jedynie w przypadku wariantu W2 w szczycie 

porannym w obszarze wyłączenia na łącznicę C PSR obniży się do poziomu E. 

 Warunku ruchu na skrzyżowaniach  

Dla poszczególnych skrzyżowań Trasy Balickiej przedstawiono wyniki obliczeń przepustowości 

wraz ze wskazaniem koniecznej do zastosowania organizacji ruchu. Przedstawiono zalecenia w 

zakresie podziału relacji na pasach ruchu oraz konieczne do zapewnienia i długości   dodatkowych 

pasów ruchu. W przypadku zastosowania sterowania sygnalizacja świetlną, przedstawiono wstępne 

propozycje układu faz oraz programy sygnalizacji. Dla wszystkich skrzyżowań otrzymano wyniki 

pozwalające osiągnąć co najmniej III Poziom Swobody Ruchu.  

Dla natężeń prognozowanych na rok 2050 zaproponowane rozwiązanie rond turbinowych w 

rejonie węzłów autostrady A4 częściowo nie spełniają wymagań przepustowości i warunków ruchu. 

Bardzo niekorzystne warunki ruchu PSR IV ze znacznymi wartościami strat czasu wystąpią na 

niektórych wlotach i pasach ruchu, zarówno w analizach dla szczytu porannego jak i popołudniowego. 

Biorąc pod uwagę odległy horyzont prognozy ruchu oraz rozwój terenów bezpośrednio wpływających 

na obciążenie ruchem tego obszaru w roku 2035 tak sytuacja nie powinna wystąpić lub zdążyć się 

sporadycznie.  

Kluczowe dla warunków ruchu w rejonie węzła autostrady A4, skrzyżowań projektowanej drogi 

wojewódzkiej 774 i Trasy Balickiej oraz innych elementów układu drogowego w analizowanej 

perspektywie ma zagospodarowanie terenów wokół lotniskowych usytuowanych na terenie Krakowa 

oraz gmin Zabierzów i Liszki. Planowany znaczący rozwój tych terenów uwzględniany w prognozach 

ruchu powoduje, że stanowią one istotne obciążenie sieci drogowej. W niniejszych prognozach 

założono realizację maksymalnego programu z dużą generacją ruchu. W przypadku ograniczenia ich 

rozwoju lub odsunięcia w czasie wykazane utrudnienia na układzie drogowym nie wystąpią. Na 

podstawie przeprowadzonych testów rozwoju obszaru (na wzór testu wrażliwości od zerowego 

zagospodarowania co 10% w górę), szacuje się, że projektowany układ drogowy będzie w stanie 

obsłużyć ok. 40-50 % ruchu generowanego z tych terenów, bez przekroczeń przepustowości 

skrzyżowań. W zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej w latach kolejnych oraz szczegółowych 

zamierzeń inwestorów, np. poprzez lokowanie w tym obszarze funkcji nie generujących dużego ruchu, 

prognozy ruchu mogą się różnić. Konieczna jest zatem stała kontrola zamierzeń inwestycyjnych 

w świetle projektowanych rozwiązań drogowych, a w szczególnych przypadkach zaangażowanie 

inwestorów do ewentualnych korekt i zmian układu drogowego. 

11 ETAPOWANIE BUDOWY 

 Trasa Balicka to planowany nowy odcinek drogi, który prowadzić będzie ruch pomiędzy centrum 

miasta Krakowa, a autostradą A4 oraz lotniskiem w Balicach. Z tego względu założenie etapowania tej 

inwestycji w formie nie spełniającej głównego celu nie przyniesie właściwych rezultatów. Istniejące 

i planowane drogi, które przecina Trasa Balicka, poza DW 774 i autostradą A4 są drogami o niewielkim, 
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lokalnym znaczeniu. Przerwanie inwestycji na którymkolwiek z pośrednich skrzyżowań spowoduje brak 

możliwości realizacji założeń dla inwestycji.  

 Wykonanie Trasy Balickiej jako jednojezdniowej z planowaną przyszłą jej rozbudową o drugą 

jezdnię jest nieuzasadnione i stwarza jedynie pozory zysków ekonomicznych. Przy obecnym wzroście 

cen robocizny oraz cen materiałów, a także po uwzględnieniu robót traconych, a także konieczności 

przeprowadzenia procesu inwestycyjnego na nowo (wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej oraz 

koniecznością pozyskania nowej DŚU) koszt przyszłej rozbudowy będzie zdecydowanie wyższy niż 

wykonanie inwestycji w pełnym zakresie. Nie bez znaczenia są także uwarunkowania społeczne, tj. 

dalsza konieczność utrzymywania komunikacyjnego pasa ochronnego wzdłuż całej drogi oraz 

ograniczenia z tym związane. 

 Możliwe jest natomiast osiągnięcie zakładanego celu funkcjonalnego, przy jednoczesnym 

podzieleniu inwestycji na etapy. Zgodnie z ustaleniami, autostrada A4 oraz lotnisko zostaną połączone 

z planowaną DW 774 w formie węzła tymczasowego, z wykorzystaniem istniejącego zjazdu 

„Rogoziany”.  

 

Rys. 49 Tymczasowe połączenie DW 774 z węzłem „Kraków Balice II” 

 W związku z tym, że planowane jest również połączenie Trasy Balickiej z drogą wojewódzką 

istnieje możliwość wykorzystania węzła tymczasowego dla potrzeb niniejszej inwestycji. Tym samym 

zapewnione zostanie funkcjonowania układu drogowego w pełnym zakresie bez konieczności budowy 

węzła autostradowego w pierwszym etapie inwestycji. 
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Rys. 50 Proponowane tymczasowe połączenie Trasy Balickiej z węzłem „Kraków Balice II” 

12 WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI 

 Harmonogram realizacji inwestycji należy oszacować w zależności od przyjętego wariantu 

realizacyjnego oraz ewentualnego podziału inwestycji na etapy, a także biorąc pod uwagę konieczne 

do wprowadzenia zmiany na etapie projektów budowlanych i wykonawczych.  

 Bazując na realizowanych inwestycjach w terenie miasta Krakowa należy zwrócić uwagę na 

skomplikowany charakter robót budowlanych. Większość inwestycji infrastrukturalnych jest z tego 

powodu znacznie opóźniona. Z tego względu niezasadne jest ograniczanie czasu niezbędnego na 

realizację inwestycji. Prowadzi to do sytuacji niemożności pełnego rozpoznania przez Wykonawcę prac 

stanu faktycznego w zakresie zleconych prac, a tym samym do roszczeń terminowych i finansowych.  

 Przy szacowaniu wstępnego harmonogramu realizacji inwestycji wzięto pod uwagę następujące 

główne elementy zadania: 

• Prace koncepcyjne związane z przygotowaniem wniosku do DŚU; 

• Niezbędny czas na uzyskanie ostatecznej DŚU wraz z przewidywanymi odwołaniami od tej 

decyzji; 

• Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu wraz z wyłonieniem Wykonawcy robót 

budowlanych i projektowych; 

• Prace przedprojektowe związane z koniecznością mobilizacji zespołów projektowych; 

• Prace projektowe w zakresie projektów budowlanych wraz ze złożeniem wniosku o decyzję 

ZRID; 

• Czas niezbędny na uzyskanie decyzji  wraz z koniecznością przeprowadzenia ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko oraz rygorem natychmiastowej wykonalności; 

• Prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych; 

• Zasadnicze prace budowlane; 

• Odbiory końcowe. 
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12.1 Prace na etapie przygotowania inwestycji 

 Zasadniczo, niezależnie od skomplikowania poszczególnych wariantów proces projektowy, 

decyzyjny będzie trwał zbliżoną ilość czasu. Czas potrzebny na zorganizowanie przetargu publicznego 

i wyłonienie Wykonawcy może natomiast zależeć od stopnia trudności preferowanego rozwiązania ze 

względu na większą ilość zadawanych pytań, ewentualny dialog techniczny, czy ilość odwołań. 

Najbardziej skomplikowanym pod tym względem jest wariant E oraz I.1. Najprostsze technicznej 

rozwiązania zawiera wariant A oraz B i węzły autostradowe w lokalizacji II i III. Wariant ‘ oraz ‘’ są do 

siebie zbliżone.  

Tabela 17 Niezbędny czas dla prac na etapie przygotowania inwestycji 
Czynność Niezbędny czas 

Prace koncepcyjne związane z 
przygotowaniem wniosku do DŚU 

12 miesięcy 

Procedowanie DŚU 8 miesięcy 

Odwołania 6 miesięcy 

Łącznie 26 miesięcy 

 
Tabela 18 Niezbędny czas dla procedury wyłonienia Wykonawcy 

Warianty Niezbędny czas 

A (B) – I 5 miesięcy 

A (B) – II (III) 4 miesiące 

C (D) – I 6 miesięcy 

C (D) – II (III) 5 miesięcy 

E – I 7 miesięcy 

E - II (III) 6 miesięcy 

Średnio 5,5 miesiąca 

 

 Podsumowując średni szacowany czas na przygotowanie inwestycji oraz wyłonienie 

Wykonawcy zajmie około 31 miesięcy. 

12.2 Prace projektowe na etapie realizacji inwestycji 

 Ze względu na skomplikowany charakter prac czas potrzebny na opracowanie projektów 

budowlanych również powinien być uzależniony od zakładanych wariantów. Procedowanie decyzji ZRID 

wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania to proces stosunkowo nieżelazny od 

komplikowania inwestycji i szacuje się, że wyniesie 9 miesięcy.  

Tabela 19 Niezbędny czas na prace projektowe na etapie realizacji inwestycji 
Warianty Niezbędny czas 

A (B) – I 13 miesięcy 

A (B) – II (III) 12 miesięcy 

C (D) – I 14 miesięcy 

C (D) – II (III) 13 miesięcy 

E – I 15 miesięcy 

E - II (III) 14 miesięcy 

Średnio 13,5 miesiąca 

 

 Podsumowując średni szacowany czas na prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 

zajmie około 23 miesięcy. 

12.3 Prace budowlane wraz z odbiorami końcowymi 

 Podobnie jak wyżej czas trwania prac budowlanych będzie zależał od przyjętego wariantu 

realizacyjnego. 
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Tabela 20 Niezbędny czas na prace budowlane 
Warianty Niezbędny czas 

A (B) – I 32 miesiące 

A (B) – II (III) 28 miesięcy 

C (D) – I 36 miesięcy 

C (D) – II (III) 32 miesiące 

E – I 36 miesięcy 

E - II (III) 32 miesiące 

Średnio 33,6 miesiąca 

12.4 Niezbędny czas realizacji inwestycji 

 Najkrótszy niezbędny czas na realizację całego zamierzenia budowlanego jak należy przyjąć 

przy założeniu wyboru najprostszego wariantu realizacyjnego, braku wymogu przeprowadzonej 

ponownej oceny odziaływania na środowisko oraz braku odwołań od procedur administracyjnych wynosi 

74 miesiące. Może się on jednak wydłużyć nawet do 92 miesięcy przy innych założeniach 

realizacyjnych. 

 


