
„Rozbudowa ul. Generała Leopolda Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i 
przebudową Ronda Piastowskiego” 

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

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a,  

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

 

1 

Spis treści 

 

Część opisowa: 

1. Opis techniczny  

2. Orientacja 

 

Część rysunkowa: 

Rys. 1/1 
Rys. 1/2 
Rys. 1/3 
Rys. 1/4 
Rys. 1/5 
Rys. 2 
 

Sytuacja – część 1 
Sytuacja – część 2 
Sytuacja – część 3 
Sytuacja – część 4 
Sytuacja – część 5 
Przekroje charakterystyczne 
 

 w skali 1:500 
w skali 1:500 
w skali 1:500 
w skali 1:500 
w skali 1:500 
w skali 1:50 
 



„Rozbudowa ul. Generała Leopolda Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i 
przebudową Ronda Piastowskiego” 

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

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a,  

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

 

2 

 

„Przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji rozbudowy ul. Okulickiego” 

dla tematu  

„Rozbudowa ul. Generała Leopolda Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z 

Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego” 

 

Opis techniczny 

 

FAZA KONCEPCYJNA 

 

 

 

 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

 

  Zakres opracowania obejmuje wykonanie koncepcji rozbudowy ul. Okulickiego. Projekt 

opracowano na zlecenie Inwestora - Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Dróg Miasta Krakowa, 

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

 

2. Dane wyjściowe 

 

• Umowa z Gminą Miejską Kraków (znak 463/ZDMK/2021), 

• Zatwierdzona koncepcja wielowariantowa  

• Mapa sytuacyjno–wysokościowa, 

• Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 

• Projekt budowy drogi ekspresowej S7, 

• Projekt koncepcji budowy zjazdów z ulicy Okulickiego w Krakowie. 
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3. Stan istniejący 

Obszar obejmujący zakres poniższego opracowania stanowi tereny zagospodarowane. 

Obejmuje następujące ulice: ul. Wiślicka, ul. Stella-Sawickiego, al. Andersa, al. Gen. Tadeusza 

Bora-Komorowskiego, ul. Czaplickiego, ul. Kupały, ul. Mistrzejowicka, ul. Fatimska, ul. 

Mikołajczyka, ul. Piasta Kołodzieja oraz ul. Srebrnych Orłów. Wzdłuż ul. Okulickiego 

zlokalizowane są dwa obiekty mostowe. Jeden z nich stanowi estakada będąca 

dwupoziomowym skrzyżowaniem ul. Okulickiego i ul. Mikołajczyka. Drugi obiekt zlokalizowany 

jest nad rzeką Dłubnią. Skrzyżowanie ul. Mikołajczyka – ul. Srebrnych Orłów – ul. Piasta 

Kołodzieja jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym wewnątrz którego znajdują się torowiska 

tramwajowe. 

 

4. Stan projektowany  

4.1. Sytuacja 

Rozbudowywana ul. Okulickiego projektowana jest o parametrach drogi klasy GP. Pasy 

ruchu mają szerokość 3.5m. Jezdnie o różnych kierunkach ruchu rozdziela pas dzielący o 

szerokości 2,5m (od skrzyżowania ul. Okulickiego z ul. Fatimską do ulicy Mikołajczyka i 6,0m od 

ul. Mikołajczyka do skrzyżowania z ul. Andersa. Tam, gdzie było to możliwe, odsunięto ciągi 

piesze i rowerowe pasem zieleni o szerokości 5.0m od jezdni głównej. Ścieżki rowerowe 

zaprojektowano zgodnie z nowymi standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury 

rowerowej miasta Krakowa o szerokości 2.5m. Chodnik o szerokości użytkowej 2.0m oddzielony 

jest od ścieżki rowerowej dwoma rzędami kostki o łącznej szerokości 0.2 m. 

Początek opracowania stanowi skrzyżowanie ul. Wiślickiej oraz ul. Stella-Sawickiego. 

Zaprojektowano dodatkową wyspę azylu dla pieszych i rowerzystów. Na wylocie skrzyżowania 

zaprojektowano przystanek o długości 40.0m. 

Na skrzyżowaniu z al. Andersa zaprojektowano wydzieloną jezdnię dla skręcających w 

prawo w al. Andersa oraz jezdnię dla skręcających w lewo w al. Andersa. Z al. Andersa 

zaprojektowano dwa pasy do skrętu w lewo oraz jeden pas do skrętu w prawo, który stanowi 

również bus-pas do skrętu w lewo. W ul. Czaplickiego zaprojektowano plac nawrotowy o 

wymiarach 12.5m x 12.5m. 

Od początku opracowania do km 1+200 zaprojektowano bus-bas (w kierunku centrum). 

W każdym kierunku przewidziano po dwa pasy ruchu na wprost. Wzdłuż ulicy Okulickiego 

zaprojektowano przystanki o długości 20.0m. 
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W km 1+120 zlokalizowano obiekt stanowiący dwupoziomowe skrzyżowanie ulic 

Okulickiego i Mikołajczyka. Dla pieszych oraz osób poruszających się rowerem przewidziano 

chodniki oraz ścieżki rowerowe wzdłuż wszystkich projektowanych ulic. 

W km 1+200 zaprojektowano rondo turbinowe o średnicy wewnętrznej R=12.0m z 

pasami ruchu o szerokości 5.0m oraz przejezdnym pierścieniem wokół wyspy środkowej o 

szerokości 2.0m. Południowy wlot ronda umożliwia połączenie ul. Okulickiego z ul. Mikołajczyka 

poprzez rondo jednopasowe zlokalizowane wzdłuż ul. Mikołajczyka o średnicy wewnętrznej 

R=300.0m z pasem ruchu o szerokości 5.0m oraz przejezdnym pierścieniem o szerokości 2.0m. 

W km 1+500 skrzyżowanie z ul. Kupały zaprojektowano jako rondo turbinowe o średnicy 

wewnętrznej R=10.0m z pasami ruchu o szerokości 5.0m oraz przejezdnym pierścieniem wokół  

wyspy środkowej o szerokości 2.0m. 

W km 2+250 skrzyżowanie ulic Mistrzejowicka i Fatimska zaprojektowano jako rondo 

turbinowe o średnicy wewnętrznej R=10.0m z pasami ruchu o szerokości 5.0m oraz 

przejezdnym pierścieniem wokół  wyspy środkowej o szerokości 2.0m. Przy ul. Fatimskiej 

zaprojektowano drogę serwisową o szerokości 5.0m umożliwiającą dojazd do posesji, na końcu 

której zaprojektowano plac nawrotowy o wymiarach 12.5m x 12.5m. 

W km ok. 2+460 projekt dowiązano do układu drogowego realizowanego według 

odrębnego opracowania, będącego częścią budowy drogi ekspresowej S7. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajczyka – Srebrnych Orłów – Piasta Kołodzieja przebudowano na 

rondo turbinowe o średnicy wewnętrznej R=13.0m z pasami ruchu o szerokości 5.0m oraz 

przejezdnym pierścieniem wokół wyspy środkowej o szerokości 2.0m. Skrzyżowanie torowisk 

tramwajowych zlokalizowano na zachód od ronda turbinowego. Torowisko tramwajowe wzdłuż 

przebudowywanej ul. Mikołajczyka zaprojektowano po południowej stronie tej drogi. 

 

4.2. Rozwiązanie wysokościowe 

Zachowano przekroje podłużne istniejących ulic. Wzdłuż ul. Okulickiego w km 0+955 

obniżono niweletę jezdni o ok. 2m z uwagi na możliwą kładkę pieszo-rowerową. Obniżenie 

jezdni ma na celu zmniejszenie wysokości, jaką będą musieli pokonać piesi oraz rowerzyści, 

którzy przechodzić będą na drugą stronę jezdni ul. Okulickiego. 

 

 

 

 



„Rozbudowa ul. Generała Leopolda Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i 
przebudową Ronda Piastowskiego” 

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

31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a,  

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

 

5 

4.3. Odwodnienie 

 Odwodnienie projektowanej jezdni oraz terenów przyległych zaprojektowano jako 

powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do 

projektowanych wpustów wodościekowych.  


