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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem zadania jest „opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej 

pomiędzy skrzyżowaniami ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą 
tramwajową oraz parkingiem Park&Ride”. 
 

Celem zadania inwestycyjnego jest: 

• uzyskanie merytorycznej podstawy do ustalenia przebiegu linii tramwajowej w ciągu  
ul. Wielickiej z osiedlem Rżąka; 

• budowa pętli tramwajowej oraz parkingu Park&Ride; 

• określenie szczegółowego zakresu realizacji oraz uwarunkowań środowiskowych budowy 
linii tramwajowej wraz z pętlą; 

• określenie możliwości technicznych w zakresie przekroczenia linią tramwajową autostrady 
A4 w kierunku południowym. 

 
 Zakres inwestycji: 

 
Rysunek 1 Orientacyjny zakres terytorialny opracowania (źródło - załącznik nr 1 do umowy) 

 
Zakres inwestycji obejmuje: 

• budowę i przebudowę torowiska tramwajowego; 

• rozbudowę i przebudowę układu drogowego; 

• przebudowę skrzyżowań ulicy Wielickiej min. z ulicami:  
o Teligi;  
o Marii Orwid; 
o Jerzmanowskiego; 
o Rydygiera; 
o Nad Serafą. 

• budowę i przebudowę przystanków dla komunikacji miejskiej; 

• budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych; 

• przebudowę zjazdów; 

• wycinkę kolidującego zadrzewienia oraz zagospodarowanie terenów zielonych; 

• przebudowę łączników z ulicą Kosocicką oraz ul. Mała Góra; 

• przebudowę węzła nad A4 (w zależności od wariantu). 
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
2.1. Dokumentacja formalno-prawna 

 

• Umowa nr W/II/44/GK/2/2021. zawarta w Krakowie pomiędzy Zamawiającym tj. Gmina Miejską 
Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004) przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 , a Wykonawcą – 
Sweco Polska Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r.poz.124 z późn.zm.) 

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r.poz.735 z późn.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 

1129), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 

r. poz. 1065 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. poz. 1389), 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków   technicznych   jakim   powinny   odpowiadać   kanały    technologiczne    (Dz. U. 

 z 2015 r. poz. 680), 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji  

o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa 

drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1618) , 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt 

objętych ochroną (Dz. U. poz. 2183), 

• Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Krakowskiego z dnia 16.11.1998 roku w sprawie pomników 

przyrody na terenie województwa krakowskiego (Dz. Ur. Woj. Krak. Nr 28, poz. 238), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

470  

z późn. zm), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. 

zm.), 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne  i górnicze  

(tekst jednolity: Dz. U.  z 2020 r. poz. 1064), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.  

 2020 r. poz. 282), 

• Ustawa z dnia 3 października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), 
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• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. 

zm.), 

• Uchwała Nr XCI/2394/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia 

kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wspierania mobilności aktywnej 

realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego, 

• Uchwała nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony 

drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

• Uchwała Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad 

 i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku    

publicznego    i o wolontariacie    projektów    aktów    prawa    miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

• Zarządzenie Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.       

w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury 

rowerowej Miasta Krakowa”, 

• Zarządzenie Nr 2282/2019 Prezydenta  Miasta  Krakowa  z  dnia  9  września  2019  r.  

w sprawie określenia kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata  

2019 – 2030 

• Ustalenia z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

• Wytyczne wynikające z dokumentu: „Standardy ochrony i kształtowania zieleni na terenach 

inwestycji miejskich w Krakowie” (ZZM), 

• Zarządzenie Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

do  stosowania  wytycznych  w  zakresie  projektowania  infrastruktury  w ramach zadań 

realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa - http://zdmk.krakow.pl/nasze-

dzialania/wytyczne/ 

• Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, Zespół redakcyjny Biura Projektowego 

Vegmar 

• Studium podstawowych tras rowerowych m. Krakowa, pracownia Edukacji Marcin Hyła 

• „Sukcesywne wprowadzenie standardu by przystanki komunikacji zbiorowej były nie dalej niż 

400 m od miejsca zamieszkania”. 

 
2.2. Materiały geodezyjne 

 
Mapa zasadnicza w skali 1:500 pozyskano z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

 
2.3. Wizje lokalne 

 
Wizje lokalne w terenie inwestycji zostały przeprowadzone przez pracowników jednostki projektowej 

tj. Sweco Polska Sp. z o. o. m.in. w dniach: 

• 17.05.2021 r.  

• 16.07.2021 r. 

• 13.10.2021 r.  
 
3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Obszar planowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w po południowo-wschodniej części Krakowa 
zgodnie z rysunkiem nr 1 i obejmuje dzielnicę XII Bieżanów – Prokocim.   

http://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/
http://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/
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3.1. Analiza dokumentów planistycznych oraz strategicznych 
 

 Rysunek 2 Struktura przestrzenna, źródło www.bip.krakow.pl 
 

Na analizowanym obszarze Dzielnicy XII – Prokocim Bieżanów  mamy do czynienia z terenami: 

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

• zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

• zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, 

• zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

• usług, 

• zieleni urządzonej, 

• zieleni nieurządzonej. 
 
Zespoły osiedli zabudowy wielorodzinnej są dominującym terytorialnie i gabarytowo składnikiem tkanki 
mieszkaniowej. Są to w większości osiedla zabudowy blokowej z lat 60-80 w większości powstałych  
w systemie wielkopłytowym niespełniającym standardów np. w dziedzinie urządzeń obsługi technicznej 
(parkingi). 

 
Obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wprowadzone na podstawie: 

• Uchwała nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów 
przyrodniczych miasta Krakowa” – etap A. Dotyczy wszystkich rozpatrywanych wariantów; 

• Uchwała nr LVII/733/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Aleksandry”. 
Dotyczy wariantów W1, W2 i W4; 

• Uchwała nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - 
obszar "A" (z późniejszymi zmianami). Dotyczy wariantu W1, W2 i W3. 

 
 

http://www.bip.krakow.pl/
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Analizowany obszar inwestycji (Prokocim na obszarze Dzielnicy XII) jest objęty w bardzo niskim 
procencie obowiązującymi MPZP co pokazuje poniższy rysunek: 
 

  
Rysunek 3 Planowanie miejscowe i programy operacyjne, źródło www.bip.krakow.pl 

 

 
 
W dniu 12 stycznia 2022 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVI/2138/22 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXX/778/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
"PIASKI WIELKIE". 

 

 
Rysunek 4   Granice obszaru MPZP „Piaski Wielkie”, źródło www.bip.krakow.pl

http://www.bip.krakow.pl/
http://www.bip.krakow.pl/
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     Po południowej stronie nowej siedziby Uniwersyteckiego Szpitala Kraków  - Prokocim znajduje się 
istotny element założeń przestrzennych o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej – „Zielony Pierścień 
Podgórza” tzw. Nowe Planty Podgórskie. Teren stanowi 142 ha łączące Parki Miejskie Podgórza w 
spójny ciąg terenów zieleni.  

W pobliżu realizowanej inwestycji znajduje się również Park Aleksandry oraz Park Rżąka. Park 
Aleksandry składa się z dwóch części południowej, która jest oficjalnie parkiem oraz północnej 
nieurządzonej. Park Rżąka jest to niewielki park z oczkiem wodnym do celów rekreacyjnych. Graniczy 
z terenem Słonej Wody. 

 
Rysunek 5   „Zielony Pierścień Podgórza” – plansza prezentująca część programu wyborczego 
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 
 
Omawiany obszar znajduje się w bliskiej odległości od autostrady A4. Emisja zanieczyszczeń  
i uciążliwość akustyczna wraz z obszarem wymiany powietrza zostały przedstawione na poniższym 
rysunku. 

 
Rysunek 6   Środowisko przyrodnicze - kierunki i zasady ochrony i rozwoju, źródło 
www.bip.krakow.pl 

http://www.bip.krakow.pl/
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Zgodnie z Rozporządzeniem, dopuszczalne poziomy hałasu dla najbliższego otoczenia 
planowanego torowiska wynoszą: 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej/związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży/ tereny domów opieki społecznej/ tereny szpitali w miastach - 61 dB w porze dnia 
(6:00-22:00) i 56 dB w porze nocy (22:00-6:00); 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego/tereny 
zabudowy zagrodowej/tereny rekreacyjno-wypoczynkowe/tereny mieszkaniowo usługowe – 
65 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocy. 

 
Zabytki i krajobraz kulturowy 
Na terenie, na którym planowana jest inwestycja, dla każdego z rozpatrywanych wariantów, nie 

występują zabytki wpisane do rejestru zabytków ani do gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
Najbliżej położonym zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków jest zespół pałacowo-parkowy 

Wodzickich (później Jerzmanowskich) w Prokocimiu z pałacem, kaplicą, oficyną, dawnymi czworakami, 
budynkiem gospodarczym z wieżą oraz parkiem z aleją dojazdową (w odległości około 120 metrów od 
wariantów W1, W2, W3 oraz w odległości około 200 metrów od wariantu W4). Obiekt wpisany jest do 
rejestru zabytków pod nr A-639 zgodnie z decyzją z dnia 22.03.1983 r. 

W bliskim sąsiedztwie zakresu prac (w odległości około 10 m od zakresu opracowań) dla wariantów 
W1, W2 oraz W3 znajduje się kapliczka wpisana do GEZ oraz WEZ, położona przy ul. Wielickiej, 
w rejonie Szpitala Pediatrycznego. W przypadku wariantu W4 obiektami położonymi w najbliższym 
sąsiedztwie zakresu są trzy obiekty ujęte w GEZ oraz WEZ: kapliczka położona przy ul. Kosocickiej 1, 
budynek mieszkalny przy ul. Mała Góra 32 (oba obiekty w odległości około 5 m od zakresu prac) oraz 
budynek mieszkalny przy ul. Kosocickiej 10 (w odległości około 20 m od zakresu prac). 

Południowo-wschodnia część terenu zakresu inwestycji, dla każdego z czterech rozpatrywanych 
wariantów, położona jest na obszarze objętym nadzorem archeologicznym. W przypadku wariantu W3, 
planowana pętla tramwajowa położona jest na obszarze objętym nadzorem archeologicznym. Strefy 
nadzoru archeologicznego służą ochronie występujących na obszarze Krakowa zabytków 
archeologicznych nieruchomych i ruchomych (pozostałości osadnictwa, cmentarzysk i innych reliktów 
działalności człowieka). W obrębie strefy nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac 
ziemnych związanych z robotami budowlanymi konieczne jest nadzorowanie prac przez osobę 
uprawnioną do prowadzenia badań archeologicznych.  
 

Pokrycie szatą roślinną 
W stanie obecnym teren inwestycji przedstawia dość zróżnicowaną wartość przyrodniczą. 

Występują tu tereny zarówno silnie zurbanizowane, jak i biologicznie czynne, niekiedy o wysokich  
w skali lokalnej walorach przyrodniczych. 

Kwestię zieleni należy również przeanalizować w świetle stanu projektowanego. Miasto Kraków 
dysponuje dokumentem strategicznym pt. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie 
na lata 2019-2030. W ramach cytowanego opracowania wyznaczono w zakresie opracowania 
istniejące tereny zielone: lasy, obudowę biologiczną cieków i zbiorników wodnych, ogrody klasztorne / 
kościelne, parki, parki rzeczne, istniejące zbiorowiska do zachowania, tereny upraw rolnych i użytków 
zielonych, zieleń izolacyjną, nieurządzoną, przy obiektach użyteczności publicznej, towarzyszącej 
zabudowie mieszkaniowej i przyulicznej. Wyznaczono także projektowane tereny zieleni. W ramach 
opracowania wyznaczono też istniejące i projektowane aleje. W zakresie opracowania koncentrują się 
one głównie wzdłuż ul. Wielickiej i autostrady A4. Kolizje z tymi terenami mają marginalny charakter, 
dotyczą zasadniczo terenów zieleni w sąsiedztwie drogi (tak wyznaczonych obszarowych terenów 
zieleni, jak i istniejących oraz projektowanych zielonych alei). 
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Teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany na obszarze deficytu terenów zieleni i wzrostu 
deficytu terenów zieleni publicznej. 

 
Rysunek 7   Obszary deficytowe pod względem zieleni miejskiej, źródło – Kierunki rozwoju 
terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030 
 
Zieleń średnia i wysoka w zakresie opracowania: 
Pokrycie zielenią opisywanego terenu jest typowe dla terenów zurbanizowanych. Zadrzewienia  
i zakrzewienia stanowią mozaikę samosiewów, urządzonej zieleni przydomowej, osiedlowej, a także 
zieleni miejskiej o typowo ozdobnym charakterze (w tym parków). W niewielkim stopniu obejmują też 
fragmenty Lasu Rżąckiego. Znaczna część terenu jest jednak zupełnie pozbawiona zieleni. 
Samosiewy na terenach niezagospodarowanych zdominowane są głównie przez topole osiki Populus 
tremula i brzozy brodawkowate Betula pendula, wierzby iwy Salix caprea, wierzby kruche Salix fragilis, 
a także robinie akacjowe Robinia pseudoacacia, które pierwotnie nasadzane celowo, stopniowo 
zaczęły ekspansję na tereny niezagospodarowane. Tego typu zadrzewienia są jednak stosunkowo 
rzadkie (spotykane głównie w rej. ul. Nad Serafą), większość terenów zadrzewionych pochodzi 
z celowych nasadzeń, na co wskazuje zróżnicowany skład gatunkowy i obecność gatunków obcego 
pochodzenia, takich jak klon czerwony Acer rubra i topola kanadyjska Populus x canadensis. Topole 
te, należą do największych drzew spotykanych w obszarze, zwłaszcza w sąsiedztwie  
ul. Jakubowskiego. Często spotyka się też zieleń przydomową – silnie kształtowaną o charakterze 
ozdobnym, a także pozostałości dawnej zieleni przydomowej. Świadczą o tym często notowane 
drzewa owocowe, zwłaszcza jabłonie Malus sp. i orzech włoski Juglans regia. Poza tym zieleń 
urządzona cechuje się dużym udziałem krzewów ozdobnych. Towarzyszą one zarówno zabudowie 
mieszkaniowej jak i usługowej, często w postaci niewielkich skwerów. Częstym widokiem są też 
szpalery żywotników Thuja sp. Tereny niezagospodarowane, zbliżone do łąk i pastwisk w dolinie 
Potoku Malinówka stopniowo zarastają, głównie za przyczyną rozprzestrzeniającego się głogu 
jednoszyjkowego Crategus monogyna, choć duży udział w tym rejonie mają też pojedyncze dęby 
szypułkowe Quercus rubra. Poza tym wzdłuż ul. Wielickiej występują niewielkie ciągi krzewów 
ozdobnych, a także szpalery niewielkich jeszcze drzew, które pochodzą z nasadzeń prowadzonych w 
ostatnich latach (licznie sadzone były np. platany klonolistne Platanus x acerifolia. Na ekranach 
akustycznych pojawiają się liczne pnącza, zwłaszcza winobluszcz pieciolistkowy Parthenocissus 
quinquefolia. 
Zasadniczo, jako że projektowane rozwiązanie związane są głównie z istniejącym 
zagospodarowaniem, nie będą wymagały zasadniczo szeroko zakrojonej wycinki. 
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W zakresie zaprojektowanych wariantów brak obszarowych form ochrony przyrody. Najbliżej 
zlokalizowana forma ochrony przyrody oddalona jest od terenu inwestycji o ok. 0,29 km na południe 
(wariant W4) – jest to użytek ekologiczny „Las Krztystonowski”. 
 
Na przeważającym obszarze w podłożu zalegają piaski – rysunek poniżej. 

 
Rysunek 8   Fragment mapy geologicznej, źródło -  Opracowanie ekofizjograficzne miasta 
Krakowa 2010, 

 
Omawiany obszar znajduje się w południowej części Kotliny Sandomierskiej na Wysoczyźnie Wielicko-
Gdowskiej.  

 

 
 
Rysunek 9   Podział geomorfologiczny, źródło -  Opracowanie ekofizjograficzne miasta Krakowa 
2010. 

Wody powierzchniowe  
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Głównymi ciekami kształtującymi warunki hydrograficzne obszaru są Malinówka i Serafa. We 
wschodniej części, w odległości ok. 600 m od inwestycji, na rzece Serafie znajduje się zbiornik 
Bieżanów o powierzchni 6,5 ha stanowiący zbiornik przeciwpowodziowy. 

Na rzece Malinówce planowane są trzy zbiorniki ujęte w Planie Zarządzania Ryzykiem 
Powodziowym (PZPR), przyjętym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 
2016r. (Dz. U. 2016 poz. 1841), który zachowuje ważność na podstawie art. 555 ust. 2 pkt 7 ustawy  
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Zbiorniki mają za zadanie zwiększenie zabezpieczenia 
powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, m. Wieliczka: Etap II Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 
9+223 Etap III Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220 Etap IV Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w 
km 2+320 Etap V Zbiornik Malinówka. Lokalizacja jednego z zbiorników (PZRP_PL2000_04 
272137020003) koliduje z projektowanym przebiegiem wariantu W4. 

Wody podziemne 

Zgodnie z danymi Centralnej Bazy Danych Geologicznych, w większości obszar inwestycji 
przebiega przez obszary, w których zwierciadło wód gruntowych znajduje się na głębokości 5-10 m ppt 
lub w przedziale 2-5 m ppt. Problematyczne mogą być obszary dojazdu do pętli wariantu W3 oraz 
przebieg główny (na krótkim odcinku 34 m) W2 i W3 ze względu na przebieg przez tereny, gdzie 
poziom wód gruntowych znajduje się poniżej 1m ppt. 

3.2. Istniejący układ drogowy 
 

• Ul. Wielicka (droga kategorii powiatowej, klasy głównej ruchu przyspieszonego - GP)  

Przed autostradą, ulica Wielicka posiada przekrój dwujezdniowy 2x3 na pozostałym fragmencie jej 
przekrój to 2x2.  
W rejonie skanalizowanego skrzyżowania z ul. Teligi wstępują: 

• dwa osobne pasy do skrętu w prawo; 

• pas do skrętu w lewo w kierunku Wieliczki; 

• pas do jazdy na wprost. 
Na skrzyżowaniu występuje przystanek Prokocim Szpital.  

W rejonie skrzyżowania z ul. Marii Orwid w kierunku Centrum występuje dodatkowy pas do 
skrętu w lewo oraz do zawracania.  

Na skrzyżowaniu z ul. Jerzmanowskiego od Centrum lewoskręt jest realizowany za pomocą 
dodatkowego pasa ruchu.  

Możliwość skrętu w ulicę Rydygiera jest zapewniona dodatkowym pasem z centrum, a w ulicę 
Podłęską z Wieliczki w formie zjazdu publicznego.  

Ruch na wszystkich skrzyżowaniach jest sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. 
Nawierzchnia ulicy jest wykonana z mieszanki asfaltowej. Na odcinku ul. Wielickiej od Centrum (przed 
autostradą A4) zlokalizowane są obustronne chodniki, oświetlenie oraz na fragmentach występuje 
ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy. Wzdłuż ulicy znajdują się przystanki autobusowe. 
Prędkość została ograniczona do 70 km/h. Na całej ulicy Wielickiej nie ma możliwości zatrzymywania 
pojazdów (ograniczenie znakiem B-36). Przy autostradzie od strony północnej znajdują się dwa 
łączniki zapewniające komunikację z ul. Kosocicką oraz ul. Mała Góra (jednojezdniowe, 
dwukierunkowe). Od łączników przekrój ulicy Wielickiej posiada po dwa pasy ruchu na każdej z jezdni 
(2x2). Następnie ul. Wielicka krzyżuje się z autostradą w formie węzła. W miejscach łącznic 
wyposażona jest w dodatkowe pasy włączania i wyłączania.  Analizowany fragment ul. Wielickiej 
kończy się na skrzyżowaniu z ul. Nad Serfą po południowej stronie autostrady. Skrzyżowanie posiada 
dodatkowy pas skrętu w lewo (z kierunku Centrum i Wieliczki) oraz w prawo z kierunku Wieliczki. Skręt 
w prawo z Centrum jest realizowany jako wspólna relacja z relacją na wprost. 
 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    2,9 – 3,5 m 
Istniejąca szerokość ścieżki rowerowej:    1,3 – 1,5 m 
Istniejąca szerokość chodnika:      1,5 – 3,0 m 
   

• Ul. Teligi (droga kategorii powiatowej, klasy zbiorczej – Z) 

Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa. Wzdłuż drogi po stronie zachodniej znajduje się linia 
tramwajowa wyłączona z jezdni wraz ze słupami trakcyjnymi w międzytorzu.  
Na wlocie skrzyżowania od ul. Wielickiej po stronie południowej znajduje się przystanek autobusowy. 
Wzdłuż linii tramwajowej występuje wspólny ciąg pieszo-rowerowy (asfaltowy). Wlot stanowią dwa 
pasy ruchu w prawo (centrum Krakowa), pas do jazdy na wprost (ul. Kostaneckiego) oraz pas 
przeznaczony do skrętu w lewo (Wieliczka). Nawierzchnia ulicy wykonana jest z mieszanki asfaltowej. 
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Wzdłuż ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik (z wyłączeniem fragmentu gdzie występuje 
wspólny ciąg pieszo-rowerowy) oraz oświetlenie.  

 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    2,8 – 3,5 m 
Istniejąca szerokość ścieżki rowerowej:    2 m 
Istniejąca szerokość chodnika:      1,9 – 4,2 m 
Istniejąca szerokość ciągu pieszo-rowerowego:    3,5 – 4,0 m 

 

• Ul. Kostaneckiego (droga kategorii gminnej, klasy lokalnej – L) 

Ulica, na której występują duże różnice wysokościowe (duże pochylenia podłużne). Wzdłuż 
Kostaneckiego znajduje się obustronny chodnik wraz z sygnalizacją świetlną. Na wlocie występują dwa 
pasy ruchu dla relacji lewoskrętnej oraz prawoskrętnej. Wlot jest skanalizowany z  przejściem dla 
pieszych oraz przejazdem dla rowerzystów.  

 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    3 – 3,6 m 
Istniejąca szerokość chodnika:      2,9 – 3,2 m 
 

• Ul. Jana Kurczaba (droga kategorii gminnej, klasy lokalnej – L) 

Ulica jednojezdniowa o nawierzchni asfaltowej, która krzyżuje się z ul. Teligi. Posiada obustronny 
chodnik oraz oświetlenie. Na wlocie po północnej stronie znajduje się przejazd tramwajowy. 
 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    3 m 
Istniejąca szerokość chodnika:      1,6 – 2,5 m 
 

• Ul. Konrada Wallenroda (droga kategorii gminnej, klasy lokalnej – L) 

Ulica jednojezdniowa o nawierzchni asfaltowej, która krzyżuje się z ul. Teligi. Posiada obustronny 
chodnik oraz oświetlenie. Na wlocie znajduje się przejazd tramwajowy. 
 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    2,75 - 3 m 
Istniejąca szerokość chodnika:      3,0 m 

 

• Ul. Marii Orwid (w stanie istniejącym droga wewnętrzna, jednak z uwagi na połączenie  

z ul. Jakubowskiego oraz skrzyżowanie z ul. Wielicką – droga klasy lokalnej -L) 

Ulica jednojezdniowa o nawierzchni asfaltowej. Na skrzyżowaniu występuje sygnalizacja świetlna  
a relacje skrętne odbywają się na wspólnym pasie ruchu. W stanie istniejącym wzdłuż ul. Marii Orwid 
nie występuje chodnik ani ścieżka rowerowa.  Na wlocie odbywa się przejście oraz przejazd 
rowerzystów. 
 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    3,4 – 3,9 m 
 

• Ul. Erazma Jerzmanowskiego (droga kategorii gminnej, klasy lokalnej – L) 

Na skanalizowanym wlocie skrzyżowania jednojezdniowej ulicy występuje przejazd rowerowy wraz 
z przejściem dla pieszych. Azyl w stanie istniejącym ma ok. 2,3 m szerokości. Wzdłuż ulicy występuje 
obustronny chodnik oraz oświetlenie. Na wlocie znajdują się dwa pasy ruchu - do skrętu w lewo oraz w 
prawo. W bliskiej odległości skrzyżowania znajduje się stacja paliw. Nawierzchnia ulicy jest wykonana 
z mieszanki asfaltowej. Nawierzchnia chodnika częściowo została wykonana z kostki brukowej a 
częściowo z asfaltu. 

 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    2,8 – 3,6 m 
Istniejąca szerokość chodnika:      2,2 – 2,9 m 

 

• Ul. Ludwika Rydygiera (droga kategorii gminnej, klasy dojazdowej – D) 

Ulica jednojezdniowa o nawierzchni asfaltowej. Sterowanie ruchem odbywa się za pomocą 
sygnalizacji świetlnej. Na wlocie występują dwa pasy ruchu dla skrętu w lewo oraz w prawo. 
Skrzyżowanie stanowi dojazd do osiedla Rżąka. W stanie istniejącym występuje ograniczenie 
prędkości do 30 km/h oraz zakaz ruchu pojazdów o masie całkowitej większej niż 3,5 t. Na wlocie 
występuje przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy. Od ul. Rydygiera do ul. Wielickiej ruch 
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pieszych i rowerzystów jest prowadzony wspólnym  ciągiem o nawierzchni asfaltowej, szerokości ok. 
1,4 m. 
 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    2,7 – 4,0 m 
Istniejąca szerokość chodnika:      1,5 – 2,3 m 
 

• Zjazd publiczny na ul. Podłęską (ul. Podłęska – droga kategorii gminnej, klasy 

dojazdowej – D) 

Zjazd w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Ograniczono ruch 
pojazdów o masie 2,5 t, występuje informacja o drodze bez przejazdu (znak D-4A) oraz o strefie 
zamieszkania (znak D-40). Wzdłuż zjazdu występuje jednostronny chodnik oraz znajdują się miejsca 
postojowe umożliwiające parkowanie pod kątem 90 stopni. Brak latarni. Po stronie wschodniej znajduje 
się wjazd na  parking strzeżony w odległości ok. 10 m od ulicy Wielickiej. 
 
Istniejąca szerokość zjazdu:     4,4 m 
Istniejąca szerokość chodnika:      1,3 m 
 

• Łącznik po stronie południowej z ulicą Kosocicką i po stronie północnej z ul. Mała Góra 

Łączniki są jednojezdniowe o nawierzchni asfaltowej. Odbywa się na nich ruch dwukierunkowy. Po 
południowej stronie występuje jednostronny chodnik. Wzdłuż łącznika po stronie północnej występuje 
droga wewnętrzna z możliwością ruchu pieszych (ul. Kaimska). Chodnik jest prowadzony między 
Łącznikiem a ul. Wielicką w odległości ok. 12,5 – 21 m od Łącznika. Między Łącznikiem a ul. Kaimską 
znajduje się przystanek autobusowy. 
 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    3,5 - 4,0 m 
Istniejąca szerokość chodnika:      2,7 – 3,1 m 
Istniejąca szerokość drogi wewnętrznej – ul. Kaimska:  3,2 - 4,8 m 
 

• Ul. Kosocicka (droga kategorii powiatowej, klasy zbiorczej – Z) 

Ulica równoległa do autostrady A4, wzdłuż której występuje zabudowa jednorodzinna oraz 
zlokalizowane są miejsca prowadzenia usług min. salon łazienek, sklep materiałów budowlanych, 
centrum napraw samochodowych itp. Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej.  
W obszarze łącznika znajduje się przystanek autobusowy wzdłuż ulicy występuje obustronny chodnik.  
 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    3,2  m 
Istniejąca szerokość chodnika:      2 m 
 

• Ul. Mała Góra (droga kategorii powiatowej, klasy zbiorczej – Z) 

Jednojezdniowa ulica o nawierzchni asfaltowej z zakazem ruchu pojazdów o masie całkowitej większej 
niż 7 t. Wzdłuż ulicy występuje zabudowa jednorodzinna oraz są prowadzone usługi. Występuje 
jednostronny chodnik po stronie południowej. 
 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    3,1  m 
Istniejąca szerokość chodnika:      1,7 m 
 

• Ul. Nad Serafą (droga kategorii gminnej, klasy dojazdowej – D) 

Ulica jednojezdniowa, jednokierunkowa o nawierzchni asfaltowej. Na wlocie występuje wspólny 
pas ruchu dla wszystkich relacji oraz jednostronny chodnik.  

 
Istniejąca szerokość pasa ruchu:    3,2  m 
Istniejąca szerokość chodnika:      1,9 - 2,2 m 
 
3.3. Istniejący układ torowy 
 

W planowanym zakresie inwestycji występuje dwutorowa linia tramwajowa: 

• Wzdłuż ul. Teligi – jako torowisko wydzielone z jezdni. 
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3.4. Istniejące uzbrojenie terenu 
 

W obszarze inwestycji zlokalizowany jest wodociąg, gazociąg, sieć ciepłownicza, kanalizacja 
deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna.  

 
Wodociąg: 
Właścicielem sieci wodociągowej i magistralnej w obszarze opracowania są Wodociągi Miasta 

Krakowa (WMK). Sieci wodociągowe i magistralne w rejonie opracowania należy przebudować na 
trasę niekolizyjną z projektowanym torowiskiem poza jezdnie. Przekroczenie torowiska tramwajowego  
i jezdni należy wykonać po kątem zbliżonym do kąta prostego w rurach ochronnych.  

Projektowaną armaturę należy lokalizować  poza obszarem najezdnym w terenie dostępnym dla 
gestora sieci.   

Armaturę odpowietrzająco-napowietrzającą na magistralach należy zlokalizować w oparciu  
o analizę  profilu sieci wodociągowej i wytycznych gestora sieci. 

 
Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna 
Właścicielem kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obszarze opracowania są Wodociągi Miasta 

Krakowa (WMK). Przebudowę kanalizacji zaprojektowano w miejscach kolidujących z projektowanym 
układem drogowo-tramwajowym. Przebudowywaną siec zlokalizowano w jezdni, pasie dzielącym  
i poboczu projektowanego układu drogowego.  

 
Sieci gazowe 
Gestorem sieci gazowej na terenie opracowania jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG). 
Istniejące sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia będą w kolizji z projektowanym układem 

drogowo-tramwajowym należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi. Przekroczenie jezdni 
i torowiska przebudowywanymi sieciami należy zaprojektować pod kątem zbliżonym do kata prostego 
w rurach ochronnych. 

 
Sieci ciepłownicze 
Gestorem sieci ciepłowniczej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 
W rejonie opracowania zlokalizowane są sieci ciepłownicze wykonane w technologii preizolowanej  

i tradycyjnej prowadzone w obszarze ulic w kanałach. 
Istniejące sieci cieplne w rejonie opracowania należy zabezpieczyć kanałami przełazowymi lub 

rurami ochronnymi zgodnie z warunkami gestora sieci. W przypadku nie spełnienia wymagań  
w zakresie zabezpieczenia sieci ciepłownicze należy przebudować i zabezpieczyć zgodnie  
z warunkami gestora sieci. 

 
Sieci teletechniczne 

W granicach opracowania zlokalizowane są następujące sieci telekomunikacyjne operatorów 
Orange Polska, Tauron Dystrybucja, Cyfronet, 3S: 

• telekomunikacyjne, abonenckie, rozdzielcze i magistralne kable ziemne; 

• rurociągi kablowe wraz z kablami miedzianymi i światłowodowymi; 

• kanalizacja kablowa wraz z telekomunikacyjnymi, kablami miedzianymi i światłowodowymi; 

• napowietrzna sieć telekomunikacyjna na podbudowie słupowej wraz z kablami miedzianymi 
rozdzielczymi, abonenckimi i światłowodowymi; 

Nie jest wykluczone istnienie sieci telekomunikacyjnych innych podmiotów nie wskazanych na 
mapie. 

Kolidujące z planowaną inwestycją istniejące sieci telekomunikacyjne przewidziano 
do przebudowy. 

 
Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego 

Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są sieci elektroenergetyczne 
własności: 

– TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie,  
– Zarządu Dróg Miasta Krakowa, 
 w tym: 
• linie kablowe nN i SN; 
• linie napowietrzne nN; 
• stacje transformatorowe SN/nN; 
• złącza kablowe nN i SN; 
• oświetlenie uliczne wykonane jako skojarzone na słupach nN; 
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• oświetlenie uliczne wykonane jako wydzielone na słupach stalowych lub aluminiowych. 
Kolidujące z planowaną inwestycją istniejące sieci elektroenergetyczne przewidziano do 

przebudowy lub likwidacji. 
 

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 
Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są sieci elektroenergetyczne własności 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie: 

• linie kablowe nN i SN; 

• linie napowietrzne nN; 

• linie napowietrzne WN; 

• stacje transformatorowe SN/nN 

• złącza kablowe nN 

Kolidujące z planowaną inwestycją istniejące sieci elektroenergetyczne przewidziano do 

przebudowy lub likwidacji. 
 
4. STAN PROJEKTOWANY – ROZWIĄZANIA OGÓLNE 

 
4.1. Przeznaczenie i program użytkowy 
 
Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji zbiorowej na odcinku pomiędzy ul. Wielicką  

a osiedlem Rżąka poprzez przebudowę i budowę trasy dwutorowej linii tramwajowej. Realizacja 
przedsięwzięcia ma również na celu poprawę warunków ruchowych i zwiększenie bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu. W ramach zadania na każdym z wariantów została wykonana analiza 
studialna obejmująca sposób  przejścia linią tramwajową w kierunku południowym poprzez autostradę 
A4 w kierunku Wieliczki.  
 

Funkcje użytkowe planowanego układu tramwajowo-drogowego: 
- nowe połączenie tramwajowe, 
- usprawnienie obsługi autobusowej i tramwajowej komunikacji zbiorowej, 
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa na drodze, 
- poprawa warunków dla pieszych, w tym osób z niepełnosprawnością, 
- poprawa warunków dla rowerzystów. 

 
4.2. Forma architektoniczna i funkcje rozbudowywanego układu drogowo-tramwajowego 

 
Rozbudowywany układ drogowy i torowy jest obiektem ogólnodostępnym pełniącym funkcje 

komunikacyjne. 
Funkcją nowego układu drogowego i torowego jest również zapewnienie kierującym i podróżnym 

przemieszczanie się w warunkach możliwie najbezpieczniejszych.  
Przy planowaniu przestrzennym dróg i torowiska uwzględniono istniejące zagospodarowanie terenu 

oraz projekty związane.  
 
4.3. Układ tramwajowy 

 
Projektowana linia tramwajowa zostanie dowiązania do istniejącej dwutorowej linii zlokalizowanej 

wzdłuż ulicy Teligi w sposób umożliwiający przejazd w każdym kierunku. Wykonano 4 warianty 
prowadzenia linii tramwajowej (W1-W4). 
 

4.3.1. Parametry techniczne torowiska 
 
Parametry techniczne projektowanych torowisk tramwajowych: 

• rodzaj torowiska na szlaku:    dwutorowe; 

• rozstaw osi torów:     3,20 m; 4,0 m 

• rozstaw szyn w torze:     1435 mm; 

• rodzaj szyn:      49E1, 59R2, 60R2; 

• minimalna wartość łuku poziomego   R=25 m; 
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4.4. Układ drogowy 

 
4.4.1. Jezdnia 

 
Inwestycja znajduje się na terenie zabudowy. 
 

• ul. Wielicka: 

o kategoria:    powiatowa/krajowa, 

o klasa techniczna:    GP, 

o prędkość miarodajna:    Vm=80 km/h, 

o prędkość dopuszczalna   Vo=70 km/h, 

o przekrój jezdni:    dwujezdniowy, 

o szerokość pasa ruchu na prostej:  3,0 - 3,50 m (zgodnie z planem sytuacyjnym). 

 
4.4.2. Zjazdy 

 
Zaprojektowano przebudowę zjazdów indywidualnych w dostosowaniu do istniejącego 

zagospodarowania terenu przyległych nieruchomości. Szerokości zjazdów zaprojektowano  
zgodnie z przepisami.   

 

We wszystkich wariantach zaślepiono ulicę Podłęską od strony ul. Wielickiej. Obsłużenie 
przyległego zagospodarowania będzie odbywać się od strony ul. Aleksandry. 

 
4.4.3. Miejsca postojowe dla samochodów oraz parkingi Park&Ride 

 
Ze względu na ograniczenia terenowe oraz realizowane inne inwestycje zaproponowano dwie 

lokalizacje parkingów Park&Ride. W wariancie W1, W2 i W3 parking znajduje się między poradnią 
opieki paliatywnej a ul. Rydygiera po południowej stronie ul. Wielickiej. W wariantach W1 i W2 
dodatkowo zapewniono miejsca postojowe przy pętli (14 miejsca w tym dwa dla osób  
z niepełnosprawnością) oraz po północnej stronie przy ul. Kaimskiej (24 miejsca w tym dwa dla osób  
z niepełnosprawnością). W4 jest to jedyny wariant, w którym zarówno pętla jak i parking Park&Ride 
znajdują się po południowej stronie autostrady A4. 

 
Podstawowe założenia w aspekcie przestrzennym: 

• lokalizacja budynku w sposób najmniej kolidujący z istniejącym otoczeniem, 

• uporządkowanie ciągów pieszych, 

• uporządkowanie komunikacji kołowej, propozycja ciągu pieszego i rozplanowanie miejsc 
postojowych, 

• dostosowanie do potrzeb użytkowania, 

• stopniowanie wysokości zabudowy, poprzez zastosowanie półpiętra, 

• rozdzielenie strefy komunikacyjnej kołowej od komunikacji pieszej w zakresie dojścia do 
budynku, 

• czytelne strefowanie terenu, 

• przezierność budynku umożliwiająca obserwację tego co się dzieje wewnątrz budynku. 
 
Schemat komunikacji drogowej w budynku opiera się o rozwiązanie w postaci trzech ramp w układzie 
równoległym do siebie. Zastosowano układ „Split Level” – zazębiających się kondygnacji z ich 
przesunięciem w pionie pozwalający na zredukowanie komunikacji do potrzebnego minimum. Układ 
konstrukcyjny dopuszcza rozwiązanie obiektu w formie technologii tradycyjnej monolitycznej lub  
z elementów prefabrykowanych. Wymiary budynku wynoszą 34,2 m x 100,65 m o pojemności min. 500 
miejsc z czego 4% wyznaczono jako miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Układ słupowo-
płytowy oparty jest na siatce słupów o rozstawie 8,30 m x 5,00-6,35 – 5,00 m.  

 

4.4.4. Rozwiązania w ruchu komunikacji publicznej i zbiorowej 
 
W zakresie inwestycji będzie funkcjonowała komunikacja publiczna tramwajowa i autobusowa.  

W wariancie W2 – zaprojektowano pasy autobusowo-tramwajowe. Na większości odcinka linii 
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tramwajowej (z wyłączeniem wariantu W2, oraz przejazdów, skrzyżowań) zaprojektowano torowisko 
typu zielonego.  

Szczegółowe rozwiązania zostaną zaprojektowane na dalszym etapie inwestycji. 
 

4.4.5. Projektowane przystanki 
 

Na terenie inwestycji planuje się – w zależności od wariantu - budowę nowych peronów 
przystankowych i/lub przebudowę istniejących przystanków.  
 
Poniżej przedstawiono parametry peronów przystankowych: 

• długość peronu tramwajowego:        45 m; 

• długość peronu autobusowo-tramwajowego:      75 m; 

• szerokość peronu autobusowo-tramwajowego i tramwajowego:    4 - 7,5 m; 

• długość pochylni(rampy):        4,0 m; 

• krawędzi peronów z krawężników typu kassel z odsłonięciem na ok.   16-18 cm: ; 

• odległość krawędzi peronu od osi toru:       1,25 m; 

• szerokość pasów fakturowych oznaczeń nawierzchniowych (FON):  

30 - 40 cm; 

• pochylenie poprzeczne peronu:       2%; 

• rodzaj nawierzchni:    płytki betonowe w kolorze jasnoszarym. 

 
Przyjęto 4 przęsłowe wiaty przystankowe o nazwie Positive Kraków o wymiarach 1,809 m x 6,1 m  
i wysokości 2,608 m. 
 

4.4.6. Rozwiązania w ruchu pieszych 
 

Na terenie planowanej inwestycji przewiduje się ruch pieszych: 

• na chodnikach, 

• na ciągach pieszo-rowerowych, 

• na peronach przystankowych. 
Szerokość projektowanych chodników na większości odcinków wynosi 2,25 m.  

W miejscach, gdzie występują ograniczenia terenowe w postaci np. istniejących obiektów oraz / lub  
ze względu na chęć ochrony istniejących drzew zaprojektowano miejscowe zawężenia chodników 
zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowano w miejscach, gdzie wprowadzenie osobnego chodnika  
i ścieżki rowerowej nawet o minimalnych wymiarach nie było możliwe, ze względu na ograniczenia 
terenowe w postaci np. istniejących ogrodzeń i / lub ze względu na chęć ochrony istniejących drzew 
oraz na dowiązaniach do istniejących ciągów. 

Ciąg pieszo-jezdny zaprojektowano w poszczególnych wariantach w miejscu, gdzie oprócz 
zapewnienia ciągłości ruchu pieszego należało zapewnić dostęp do drogi publicznej  
z posesji prywatnych. 

W rejonie skrzyżowań oraz przystanków autobusowo-tramwajowych zaprojektowane zostały 
przejścia dla pieszych. Minimalna szerokość zaprojektowanych przejść dla pieszych wynosi 4,00 m. 
Szerokości przejść zostały dostosowane do natężeń ruchu.   
 

4.4.7. Rozwiązania w ruchu rowerowym 
 
Na terenie planowanej inwestycji przewiduje się ruch rowerowy: 

• na ścieżkach rowerowych jedno i dwukierunkowych, 

• na ciągach pieszo-rowerowych, 

• na jezdni, w miejscach gdzie nie zaprojektowano ścieżek rowerowych / ciągów pieszo-
rowerowych. 

Szerokość projektowanych dwukierunkowych ścieżek rowerowych na większości odcinków wynosi 
2,50 m. W miejscach, gdzie występują ograniczenia terenowe w postaci np. istniejących obiektów  
i / lub ze względu na chęć ochrony istniejących drzew oraz / lub na dowiązaniach do ścieżek 
rowerowych realizowanych wg odrębnej inwestycji, zaprojektowano odcinkowe zawężenia zgodnie  
z planem sytuacyjnym. W miejscach włączeń i wyłączeń ruchu rowerowego z jezdni wyznaczono 
ścieżki jednokierunkowe: 

• dla rowerów przebiegające równolegle do jezdni, 
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• prowadzone niezależnie od geometrii jezdni. 
Szerokość projektowanych jednokierunkowych ścieżek rowerowych dla rowerów wynosi 1,50 m. 
W rejonie skrzyżowań oraz przystanków autobusowo-tramwajowych zaprojektowane zostały 

przejazdy rowerowe. Minimalna szerokość zaprojektowanych przejazdów wynosi: 
1,80 m – w przypadku przejazdu jednokierunkowego, 
3,00 m – w przypadku przejazdu dwukierunkowego. 
 
Zaplanowano lokalizację stojaków na rowery przy każdym przystanku komunikacji zbiorowej wraz  

z rezerwą pod punkt mobilności o wymiarach 1 m x 1 m (liczba stojaków zgodnie z planem 
sytuacyjnym). Stosowane stojaki rowerowe będą wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej o powłoce 
matowej w formie i wzorze zgodnym z modelem przyjętym w rozdziale 9 na str. 83 „Standardów 
technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”. 
 

4.4.8. Konstrukcje nawierzchni 
Przedstawiono na rysunku 04-1 Przekroje typowe. Rozwiązania zostaną doszczegółowione na 

dalszym etapie inwestycji. 
 

4.4.9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ogrodzenia 
 
Zaprojektowano ogrodzenia segmentowe typu U-12a o wysokości 1,10 m:  

• na krawędzi peronów przystankowych oddzielonych od jezdni opaską. 

• na krawędzi peronów przystankowych oddzielonych opaską od ścieżki rowerowej, 
Szczegółowe rozwiązania dotyczące lokalizacji, formy, kolorystyki i materiału wygrodzenia powinny być 
zgodne z obowiązującymi standardami miasta Kraków. 

 
4.5. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania przez osoby  

z niepełnosprawnościami. 
 
Warunki dla osób z niepełnosprawnościami zapewniono poprzez zastosowanie: 

• w obszarze skrzyżowań, przejść dla pieszych, peronów przystankowych, szerokich ciągów 
pieszych powyżej 4,0 m oraz na placach miejskich, gdzie trudno zlokalizować punkty 
orientacyjne i krawędzie kierunkowe przydatne podczas poruszania się osobom z dysfunkcją 
wzroku stosuje się system informacji fakturowej. 
Fakturowe oznaczenia nawierzchni (FON) zastosowano w postaci: 

o elementów galanterii drogowej (kostki, płytki itd.) z fakturą kierunkową, 
o elementów galanterii drogowej (kostki, płytki itd.) z fakturą ostrzegawczą, 
o elementów galanterii drogowej (kostki, płytki itd.) z fakturą uwagi, 
o pozostałych elementów w zakresie małej architektury oraz galanterii drogowej 

mających na celu ułatwienie poruszania się osobom z niepełnosprawnościami, 

• obniżonego do 0-2 cm krawężnika na przejściach dla pieszych oraz przy miejscach 
postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

• kontrastowe oznaczenie krawężnika na przejściach dla pieszych, 

• maksymalnych pochyleń podłużnych na ciągach pieszych (chodnikach) i pieszo-rowerowych – 
do 5,00 %, 

• sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach informującej sygnałem dźwiękowym o możliwości 
przejścia przez skrzyżowanie („światło zielone”), 

• ciągów pieszych o szerokości min. 2,00 z miejscowymi zawężaniami do min. 1,25 m. 
Szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych należy opracować na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi standardami w mieście 
Krakowie. 
 

4.6. Zieleń 
 
Rozwiązania układu tramwajowo-drogowego wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi 

zaprojektowano z uwzględnieniem minimalizacji wycinek zadrzewienia. Przewiduje się wycinkę 
kolidujących drzew i krzewów, których zachowanie nie było możliwe.  

 
Zaprojektowano pasy zieleni: 

• w miejscach występujących drzew przewidzianych do pozostawienia,  

• pomiędzy jezdniami a chodnikiem lub ścieżką rowerową lub ciągiem pieszo-rowerowym, 
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• pomiędzy jezdniami a torowiskiem,  

• pomiędzy torowiskiem a chodnikiem lub ścieżką rowerową lub ciągiem pieszo-rowerowym. 
 
W miejscach, gdzie ze względu na ograniczenia terenowe niemożliwe było wprowadzenie pasa 

zieleni: 

• zastosowano pasy kompensacyjne, 

• przewiduje się pozostawienie istniejących drzew w chodniku i zastosowanie krat ochronnych 
pod drzewa wraz z ewentualnymi osłonami. 

 
Wycinka w zależności od wariantu: 
Warianty W1 i W2 
Warianty W1 i W2 są praktycznie tożsame, jeśli chodzi o skalę wycinki. Może ona objąć zlokalizowane 
najbliżej jezdni drzewa i grupy krzewów. Wycinki wymagać będzie zieleń osiedlowa przy ul. Teligi, 
zwłaszcza u zbiegu z ul. Konrada Wallenroda a także pasy zieleni wzdłuż ul. Wielickiej (głównie 
samosiew, zieleń osiedlowa oraz nowonasadzone szpalery drzew w Parku Rżąka. 
Wariant W3 
W wariancie W3 wycinka wzdłuż ul. Wielickiej będzie kształtowała się podobnie, jak dla wariantów W1  
i W2, natomiast przy ul. Teligi jej skala będzie nieco mniejsza. Zasadniczą różnicą w stosunku do 
wcześniej omówionych wariantów jest ingerencja w zieleń wysoką w rejonie ul. Jakubowskiego 
(zwłaszcza osiągające znaczne rozmiary topole kanadyjskie) i Las Rżącki. Te dwa wskazane tereny 
będą wymagały wycinki zieleni w dość szerokim zakresie. 
Wariant W4 
Ingerencja w zieleń wysoką i średnią będzie kształtowała się podobnie, jak dla wariantu W3.  
W przypadku ul. Wielickiej i Teligi nie będzie jednak zachodziła ingerencja w zieleń przy 
ul. Jakubowskiego i Las Rżącki jak będzie to miało miejsce w przypadku wariantu W3. Wariant W4 
w odróżnieniu od wszystkich innych wariantów będzie ingerował w niezagospodarowane tereny w 
rejonie ul. Mała Góra i ul. Chojnackiego (gdzie kolidować będzie głównie z pojedynczymi, choć 
niejednokrotnie dość dużymi dębami i wierzbami, a także luźnymi zakrzewieniami głogu. W wyniku 
realizacji tego wariantu usunięcia będzie wymagała też znaczna część samosiewu w ul. Nad Serafą. 
 
Zasadniczo wycinka w ciągu ul. Wielickiej i ul. Telgi będzie podobna we wszystkich wariantach i raczej 
niewielka. Z większą ingerencją w zieleń będą wiązały się warianty W3 i W4. Wariant 3 przetnie 
zadrzewione tereny w rejonie ul. Jakubowskiego i Lasu Rżąckiego. Wariant W4 natomiast ingerować 
będzie w tereny w rejonie ul. Mała Góra i ul. Chojnackiego oraz w rejonie ul. Nad Serafą, gdzie 
zadrzewienia występują co prawda w rozproszeniu, ale obejmują niejednokrotnie dość okazałe 
egzemplarze drzew. 
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5. STAN PROJEKTOWANY  
5.1. Analizy przebiegu wariantów na przestrzeni czasu realizacji koncepcji 

 

Poniżej przedstawiono propozycje prowadzenia wariantów na przestrzeni czasu realizacji koncepcji. 

 
Rysunek 10 Przedstawienie lokalizacji wariantów z maja 2021r.  

 
Rysunek 11 Przedstawienie lokalizacji wariantów z czerwca 2021r.  
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Rysunek 12 Przedstawienie lokalizacji wariantów z lipca 2021r.  

 
Rysunek 13 Przedstawienie lokalizacji wariantów z sierpnia 2021r.  
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Rysunek 14 Przedstawienie lokalizacji wariantów z listopada 2021r.  

 
Rysunek 15 Przedstawienie lokalizacji wariantów z grudnia 2021r. 
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Rysunek 16 Przedstawienie aktualnego przebiegu wariantów (styczeń 2022 r.) 
 

Omówienie aktualnego przebiegu z uwzględnieniem projektów powiązanych: 
Wszystkie zaproponowane warianty linii tramwajowej rozpoczynają swój bieg w ulicy Wielickiej  

- istniejące torowisko w obszarze przystanku Prokocim Szpital.  
Rozwiązania ul. L.Teligi oraz ul. M.Orwid dostosowano do projektu „Budowa układu 

komunikacyjnego w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu” oraz do projektu rozbudowy 
prawego pasa przy Obi.  

Uwzględniono również projekt o nazwie „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją 
usługowo-handlową z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 
oraz przebudową zjazdu i budową nowego zjazdu z dz. dr 111/21, 111/25, 111/27,111/30, budową 
zjazdu z ul. Wielickiej (dz. nr 395/7) na teren inwestycji, na działkach nr 111/18, 111/26, 111/31, 114/11 
przy ul. Wielickiej w Krakowie”.  Projekt ten znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Wielickiej oraz Orwid.  
W przedstawionej inwestycji wzdłuż ulicy Wielickiej pozostawiono pas szerokości 4 m potencjalnie 
zarezerwowany pod infrastrukturę pieszo-rowerową. W związku z powyższym we wszystkich 
wariantach na długości planowanej inwestycji przyjęto węższe wymiary chodnika i ścieżki rowerowej. 

Rozwiązania ul. Kostaneckiego dostosowano do projektu budowy zespołu 2 budynków 
mieszkalnych, wielorodzinnych Podgórze przy ul. Kosocickiej i ul. Czerwiakowskiego. 

 Na przebudowywanym odcinku ul. Wielickiej we wszystkich wariantach zaplanowano budowę 
dwukierunkowej obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. 

Szerokości pasów ruchu: 

• ul. Wielicka      3,0 - 3,50 m (zgodnie z planem sytuacyjnym) 

• ul. K. Kostaneckiego    3,25-3,50 m (dowiązanie do projektu 
„Budowa układu komunikacyjnego w rejonie 
Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu”, 

• ul. L. Teligi     3,50 m, 

• ul. J. Kurczaba    3,00 m, 

• ul. K. Wallenroda    3,50 m, 

• ul. M. Orwid     3,25-3,50 m(dowiązanie do projektu, 
„Budowa układu komunikacyjnego w rejonie 
Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu”, 

• ul. E. Jerzmanowskiego   3,00 m, 

• ul. L. Rydygiera    3,25 m, 

• ul. Kosocicka    3,25-3,50 m (dowiązanie do projektu budowy 
      zespołu 2 budynków mieszkalnych,  

wielorodzinnych, 

• ul. Mała Góra    3,00 m, 
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• ul. Nad Serafą    2,75 m. 
 
5.2. Analizy ruchu 

 

W ramach prac wykonano analizy i prognozy ruchu w oparciu o udostępniony przez 
Zamawiającego Model Ruchu dla miasta Krakowa w oprogramowaniu PTV Visum, zaktualizowany do 
danych z 2017 roku. W ramach prac Model ruchu został zaktualizowany do danych dla roku 2020.  
W zakresie dostępnych danych rejony komunikacyjne w obszarze analizy zostały doszczegółowione  
w celu zwiększenia dokładności prowadzonych analiz. W warstwie podażowej zaktualizowano zmienne 
objaśniające, przypisując je do rejonów komunikacyjnych zgodnie z dostępnymi danymi. Model ruchu 
w obszarze analizy został skalibrowany do danych z roku 2020 w zakresie natężenia ruchu 
drogowego, pozyskanych z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu (dane dla roku 2020 i 2021) oraz 
Zarządu Dróg Miasta Krakowa (dane dla okresu 2017 - 2020). Były to pomiary relacji skrętnych oraz 
pomiary z pętli indukcyjnych. 

Na podstawie tak skalibrowanego modelu ruchu wykonano analizy ruchu dla godziny szczytu 
porannego i popołudniowego w oparciu o założenia dotyczące przebiegów poszczególnych wariantów. 
Uzyskano wartości natężenia ruchu drogowego oraz liczby pasażerów w publicznym transporcie 
zbiorowym, agregowane do przystanków oraz prognozowane dobowe wykorzystanie parkingów 
Park&Ride. Bazując na zaktualizowanym modelu ruchu wykonano prognozy ruchu w oparciu  
o założenia dotyczące wartości zmiennych objaśniających, zdefiniowane w modelu, które były 
aktualizowane w oparciu o dostępne dane i najlepszą wiedzę. W modelach dla szczytu porannego przy 
wykorzystaniu macierzy dobowych oszacowano wielkość ruchu korzystającego z parkingów 
Park&Ride, które następnie wyeksportowano do modeli dla szczytu popołudniowego. Do macierzy 
ruchu komunikacji indywidualnej dodano macierz odzwierciedlającą ruch do parkingów oraz odjęto 
macierz ruchu bezpośredniego, który został zastąpiony podróżami multimodalnymi. Do macierzy 
komunikacji zbiorowej dodano ruch z parkingów. 

Horyzonty prognostyczne to lata 2035 i 2050. 
Bazując na modelu ruchu w skali makro, wykonano model ruchu w skali mikro w oprogramowaniu 

PTV Vissim, w ramach którego wykonano szczegółową analizę ruchu dla obszaru objętego analizą. Na 
podstawie skalibrowanego modelu w skali mikro wykonano analizy przepustowości i warunków ruchu, 
uzyskując dane o średnich stratach czasu, zasięgach kolejek, średnich kolejkach na wlocie oraz 
Poziomach Swobody Ruchu. Porównując te parametry zestawiono wyniki dla poszczególnych 
wariantów inwestycyjnych. 

5.3. Projektowane skrzyżowania: 

Rozbudowywany układ drogowy i torowy jest obiektem ogólnodostępnym pełniącym funkcje 
komunikacyjne. Funkcją nowego układu drogowego i torowego jest również zapewnienie kierującym 
i podróżnym przemieszczanie się w warunkach możliwie najbezpieczniejszych.  

Przy planowaniu przestrzennym dróg i torowiska uwzględniono istniejące zagospodarowanie terenu 
oraz projekty związane. Ul. Wielicka stanowi drogę z pierwszeństwem przejazdu. 

ul. Wielicka – ul. Teligi – ul. Kostaneckiego (Wariant W1, W2, W3, W4) 

Skrzyżowanie projektuje się jako czterowlotowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną.  

Na wlocie ul. Wielickiej od Centrum wyznaczono pasy ruchu: 

• 1 do skrętu w lewo i 1 w prawo, 

• 1 wspólny do skrętu w lewo i do jazdy na wprost, 

• 2 do jazdy na wprost. 

Łącznie: 5 pasów ruchu o szerokości 3,5 m. W wariantach W1-W3 promień skrętu w prawo wynosi  
25 m, w wariancie W4 wynosi 27 m. Promień skrętu w lewo w wariantach W1-W3 wynosi 40 m,  
w wariancie W4 wynosi 30 m. Po południowej stronie wlotu w wariantach W1-W3 zaprojektowano 
wspólny czterometrowy ciąg pieszo-rowerowy. Między jezdnią a ciągiem znajduje się metrowy 
zieleniec, w którym przewidziano montaż słupków U-12C. Na wysokości ul. Kostaneckiego dowiązano 
ciąg do projektowanych rozwiązań związanych z realizacją ul. Jakubowskiego. Z uwagi na fakt,  
że w wariancie W4 projektowana krawędź jezdni praktycznie pokrywa się z projektem rozbudowy pasa 
do skrętu w prawo w ul. Kostaneckiego rozwiązania ścieżki rowerowej, chodnika oraz przystanku 
zostały uwzględnione. We wszystkich wariantach zlokalizowano przystanek autobusowy na prawym 
pasie ruchu.  

Na wlocie ul. Wielickiej do Centrum wyznaczono pasy ruchu: 
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• 1 do skrętu w lewo i 1 w prawo, 

• 3 do jazdy na wprost. 

Łącznie 5 pasów ruchu o szerokości 3,5 m. W wariantach W1-W3 promień skrętu w prawo wynosi  
30 m, w wariancie W4 wynosi 20 m. Promień skrętu w lewo w wariantach W1-W3 wynosi 50 m,  
w wariancie W4 wynosi 20 m. W wariancie W1-W3 wyznaczono buspas na skrajnym pasie do jazdy na 
wprost w kierunku centrum. Po północnej stronie wlotu w wariantach W1-W3 zlokalizowano ciąg 
pieszo-rowerowy w odległości 2 m od jezdni oraz 0,5 m od krawędzi torowiska tramwajowego  
w wariancie W4. 

Na północnym wlocie ul. Teligi wyznaczono pasy ruchu: 

• 2 do skrętu w prawo, 

• 1 do jazdy na wprost i 1 do skrętu w lewo. 

Łącznie 4 pasy ruchu o szerokości 3,5 m. W wariantach W1-W3 promień skrętu w prawo wynosi  
25 m, w wariancie W4 wynosi 98 m. Promień skrętu w lewo w wariantach W1-W3 wynosi 30 m,  
w wariancie W4 wynosi 15 m. W wariancie W1-W3 umożliwiono wykonanie manewru zawracania 
wspólnie z relacją skrętu w lewo. 

Na południowym wlocie ul. Kostaneckiego wyznaczono pasy ruchu: 

• 1 do skrętu w lewo 

• 1 wspólny pas do jazdy na wprost i do skrętu wprawo 
Wlot Kostaneckiego został dostosowany do projektu budowy układu komunikacyjnego w rejonie 
Szpitala. W związku z powyższym przewiduję się jedynie korektę krawędzi wysp kanalizujących oraz 
dowiązanie rozwiązań w zakresie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. 

Łącznie 2 pasy ruchu. Lewoskręt o szerokości 3,25 m oraz pas do jazdy na wprost i w prawo  
o szerokości 3,5 m. 

ul. Teligi – ul. Kurczaba  

Wariant W1, W2, W3: 
Prowadzenie linii tramwajowej w pasie dzielącym ul. Teligi i konieczności lokalizacji przystanków 
tramwajowych na wysokości ul. Kurczaba (wariant W1, W2, W3) wpływa na zwiększenie szerokości 
przekroju poprzecznego względem stanu istniejącego. Utrudniony jest bezpośredni przejazd ulicą 
Kurczaba  przez ul. Teligi. W związku z tym, zapewniono możliwość zawracania dla prawoskrętu  
z ul. Kurczaba w kierunku ulicy Wielickiej na najbliższym skrzyżowaniu oraz w kierunku Bieżanowa za 
pomocą ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Teligi z ul. Wallenroda. 
 
Wariant W4: 
Ruch na skrzyżowaniu z ul. Kurczaba odbywa się jak w stanie istniejącym. 

ul. Teligi – ul. Wallenroda (Wariant W1, W2, W3) 

Zaprojektowano rondo turbinowe, trójwlotowe.  
Parametry ronda turbinowego:  
- średnica zewnętrzna Dz=45,0 m, 
- szerokość pasa ruchu jezdni ronda S=5,0 m, 
- szerokość pierścienie P=1,5 m, 
- szerokość separatora x=0,6 m. 

ul. Wielicka – ul. Orwid (Wariant W1, W2, W3, W4) 

Skrzyżowanie projektuje się jako trójwlotowe z sygnalizacją świetlną, częściowo skanalizowane. 

Na wlocie ul. Wielickiej od Centrum wyznaczono pasy ruchu: 

• 2 do jazdy na wprost, 

• 1 wspólny do jazdy na wprost oraz do skrętu w prawo. 

Łącznie: 3 pasów ruchu o szerokości 3,5 m. Promień skrętu w prawo wynosi 12 m dla wariantów W1-
W3, w wariancie W4 dowiązano rozwiązania do przebudowy ul. Jakubowskiego o tym samym 
promieniu. 

Na wlocie ul. Wielickiej do Centrum wyznaczono pasy ruchu: 



„Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniami ulic 

Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem  

Park&Ride” 

 

 

Sweco Polska Sp. z o.o. – strona 29 

• 1 do skrętu w lewo, 

• 3 do jazdy na wprost. 

Łącznie 4 pasów ruchu o szerokości 3,5 m. Promień skrętu w lewo wynosi: 

- 12 m dla wariantu W1 i W3, 

- 23 m dla wariantu W2, 

- 14 m dla wariantu W4, przy czym na tym wariancie planuje się jedynie przebudowę lokalizacji przejść 
i przejazdów dla rowerzystów. Pozostałe rozwiązania zgodnie z projektem ul. Macieja Jakubowskiego 
przy szpitalu. 

Na południowym wlocie ul. Oriwid wyznaczono pasy ruchu: 

• 1 do jazdy w lewo i 1 w prawo. 

Łącznie 2 pasów ruchu. Lewoskręt o szerokości 3,25 m oraz prawoskręt o szerokości 3,5 m 
(szerokości zgodnie z rozwiązaniami projektu przy ul. Jakubowskiego). Promień skrętu w prawo wynosi 
8 m we wszystkich wariantach. Promień skrętu w lewo wynosi 20 m dla wariantu W1, W3, W4 oraz 25 
m dla wariantu W2. 

ul. Wielicka – ul. Jerzmanowskiego (Wariant W1, W2, W3 – analiza studialna, W4) 

Skrzyżowanie projektuje się jako trójwlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną. 

Na wlocie ul. Wielickiej od Centrum wyznaczono pasy ruchu: 

• 3 do jazdy na wprost, 

• 1 skrętu w lewo. 

Łącznie: 4 pasów ruchu o szerokości 3,5 m. Promień skrętu w lewo wynosi 25 m dla wariantu W1 i W3 
oraz 20 m dla W2. W wariancie W4 rozwiązania jak w stanie istniejącym – nie przewiduje się 
przebudowy. 

Na wlocie ul. Wielickiej do Centrum wyznaczono pasy ruchu: 

• 2 do jazdy na wprost, 

• 1 wspólny do jazdy na wprost i 1 w prawo. 

Łącznie 3 pasów ruchu o szerokości 3,5 m. Promień skrętu w prawo wynosi 15 m dla wariantu W1-W3 
oraz 20 m dla wariantu W4. 

Na północnym wlocie ul. Jerzmanowskiego wyznaczono pasy ruchu: 

• 1 do jazdy w lewo i 1 w prawo 

Łącznie 2 pasów ruchu o szerokości 3 m. Promień skrętu w prawo wynosi 10 m dla wariantów W1-W3 
oraz 12 m dla wariantu W4. 

ul. Wielicka – ul. Rydygiera (Wariant W1, W2, W3 – analiza studialna, W4) 

Skrzyżowanie projektuje się jako trójwlotowe częściowo skanalizowane z sygnalizacją świetlną.  

Na wlocie ul. Wielickiej od Centrum wyznaczono pasy ruchu: 

• 3 do jazdy na wprost, 

• 1 skrętu w lewo. 

Łącznie: 4 pasów ruchu o szerokości 3,5 m. Promień skrętu w prawo wynosi 12 m dla wariantu W1  
i W2, W4 oraz 10 m dla wariantu W3. 

Na wlocie ul. Wielickiej do Centrum wyznaczono pasy ruchu: 

• 3 do jazdy na wprost. 

Łącznie 3 pasów ruchu o szerokości 3,5 m. Brak możliwości skrętu w ul. Rydygiera jak w stanie 
istniejącym. 

Na południowym wlocie ul. Rydygiera wyznaczono pasy ruchu: 

• 1 do jazdy w lewo i 1 w prawo 
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Łącznie 2 pasów ruchu o szerokości 3,5 m. Wyprostowano wlot w stosunku do stanu istniejącego za 
wyjątkiem wariantu W3, w którym rozwiązania przyjmuje się jak w stanie istniejącym. Promień skrętu w 
prawo wynosi 10 m dla wariantu W1 i W2 oraz 15 m dla W4. Promień lewoskrętu wynosi 20 m dla 
wariantu W1, 15 m dla W2, 20 m dla wariantu W3. 

ul. Mała Góra – Łącznik - Chojnackiego (Wariant W4) 

Skrzyżowanie projektuje się jako zwykłe czterowlotowe bez sygnalizacji świetlnej. Ul. Mała Góra 
stanowi drogę z pierwszeństwem przejazdu. 

Na wlocie ul. Mała Góra w kierunku zachodnim wyznaczono: 

• 1 pas wspólny do jazdy na wprost i skrętu. 
Promień skrętu w prawo wynosi 15 m. 

Na wlocie ul. Mała Góra w kierunku wschodnim wyznaczono: 

• 1 pas do jazdy na wprost i w prawo oraz 1 do skrętu w lewo. 
Łącznie 2 pasy ruchu po 3,5 m szerokości każdy. Promień prawoskrętu wynosi 8 m. 

Na wlocie od Łącznika wyznaczono: 

• 1 pas wspólny do relacji skrętnych. Promień skrętu w prawo wynosi 12 m. Przewidziano 
przebruk kostką kamienną o promieniu skrętu 14 m. 

Na wlocie od Chojnackiego wyznaczono: 

• 1 pas wspólny do jazdy na wprost i skrętu w lewo oraz w prawo. 

Szerokość pasa ruchu na wlocie wynosi 3 m o promieniu skrętu w prawo 8 m. 

ul. Mała Góra – ul. Kaimska  (Wariant W4) 

Skrzyżowanie projektuje się jako zwykłe trójwlotowe bez sygnalizacji świetlnej. Ul. Mała Góra stanowi 
drogę z pierwszeństwem przejazdu. Promień skrętu w prawo z ul. Mała Góra na ul. Kaimską wynosi  
8 m z przebrukiem z kostki kamiennej o promieniu 17 m. Promień skrętu w prawo z ul. Kaimskiej na  
ul. Mała Góra wynosi 5 m. Zapewniono warunki widoczności na skrzyżowaniu.  

ul. Mała Góra – ul. Aleksandry  (Wariant W4) 

Skrzyżowanie projektuje się jako skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe bez sygnalizacji świetlnej. Promień 
skrętu z ul. Mała Góra w prawo wynosi 10 m. Promień skrętu w prawo z ul. Aleksandry wynosi 10 m. 

ul. Nad Serafą– ulicą równoległą do Wielickiej po stronie północnej (Wariant W4) 

Skrzyżowanie trójwlotowe bez sygnalizacji. Ul. Nad Serafą stanowi drogę z pierwszeństwem 
przejazdu. Promień skrętu w prawo do ul. Nad Serfą wynosi 12 m. Promień skrętu w prawo z ul. Nad 
Serafą wynosi 8 m. 

ul. Nad Serafą– ul. Wielicka za autostradą A4 

Dowiązano krawędzie do stano istniejącego i wyokrąglono krawędzie promieniami 16 m (prawoskręt  
z ul. Nad Serafą) i 15 m (prawoskręt z ul. Wielickiej). 

5.4. Przyjęte wspólne parametry dla wszystkich wariantów: 

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów: 

• Ścieżka rowerowa dwukierunkowa   2,50 m 

• Ścieżka rowerowa jednokierunkowa   1,50 m 

• Chodnik      2,25 m 

• Opaska między ścieżką rowerową a chodnikiem 0,50 m 

• Ciąg pieszo-rowerowy    3,00 m 

• Azyl na przejściach dla pieszych   3,00 – 6,85 m 

• Azyl na przejazdach rowerowych   3,00 – 6,85 m 
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W skład pętli tramwajowo-autobusowych wchodzą: 

• 2 perony tramwajowe przyjazdowe; 

• 1 peron tramwajowy odjazdowy; 

• 2 perony autobusowe przyjazdowe; 

• 2 perony autobusowe odjazdowe; 

• 1 peron autobusowy do odstawienia; 

• 3 perony autobusowe do ładowania. 

Przewiduje się całościowe zadaszenie pętli w taki sposób aby słupy podtrzymujące 

konstrukcję zadaszenia nie utrudniały wymiany pasażerskiej na peronach (uwzględniając osoby 

z ograniczeniami mobilności). 

Parametry przystanków: 

• Zatoka autobusowa: 
Długość krawędzi zatrzymania     min. 20 m 
Szerokość zatoki przy jezdni    3,00 m 
Szerokość przystanku     3,50 – 4,0 m 
Wyokrąglenie załomów krawędzi łukami  R=30,0 m 

• Peron tramwajowy 
Długość peronu      min. 45 m 
Szerokość peronu przystankowego   4,00-7,50 m 

Parametry zatok Kiss&Ride 

• Długość krawędzi zatrzymania     18 m 

• Szerokość      3,0 m 

• Wyokrąglenie załomów krawędzi łukami   R=30,0 m 
 

5.5. Wariant W1 – torowisko wydzielone z jezdni 
 
Przebieg: 

Na całej długości (za wyjątkiem obiektu inżynierskiego nad autostradą A4) projektowane torowisko 
tramwajowe typu zielonego jest prowadzone w istniejącym pasie dzielącym drogi nr 94. Zapewniono 
połączenie linii tramwajowej z istniejącą linią od ul. Teligi. Przeniesiono przystanek Prokocim Szpital  
z ul. Wielickiej oraz ul. Teligi do pasów dzielących ulic. Zaprojektowano parking typu P&R po stronie 
południowej między poradnią opieki paliatywnej, a osiedlem Rżąka w km ok. 0+800. Korzystanie  
z parkingu Park&Ride będzie możliwe zarówno z centrum Krakowa jak i z Wieliczki. Wjazd na 
Park&Ride jest realizowany od ul. Jerzmanowskiego, drogą wewnętrzną między stacją paliw  
a ul. Wielicką, następnie zostanie wykonany przejazd pod ul. Wielicką. Przy osiedlu Rżąka 
zaplanowano lokalizację pętli tramwajowej. Dodatkowo przewidziano dwa parkingi przy pętli po stronie 
południowej wzdłuż ul. Czerwiakowskiego oraz po stronie północnej od ul. Kaimskiej. Dojście do pętli 
oraz os. Rząka zapewni przejście podziemne (z możliwością przejazdu rowerowego) w km ok. 1+030. 
Przy pętli tramwajowej planuje się lokalizację parkingu Bike&Ride. Przewidziano stojaki dla 20 rowerów 
z wiatami. Stanowiska Kiss&Ride znajdują się w km ok 1+100 po obu stronach jezdni. 

 
Parametry techniczne projektowanego układu tramwajowego: 

• rodzaj torowiska na szlaku:    typu zielonego 

• lokalizacja torowiska:     w pasie dzielącym ul. Wielickiej 

w pasie dzielącym ul. Teligi 

• rozstaw osi torów:     4,00 m 

• szerokość wydzielonego dwutorowego torowiska 7,90 m 

• lokalizacja słupów trakcyjnych:     w międzytorzu 

 
Studialna analiza przejścia linią tramwajową w kierunku południowym: Omawiany wariant 

zostanie poprowadzony nad autostradą A4 i zakończony przed skrzyżowaniem z ul. Nad Serafą. 
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5.6. Wariant W2 –  PAT – pas autobusowo-tramwajowy 
 

Przebieg: 
Przebieg trasy pokrywa się z wariantem W1.1, z tą różnicą że w istniejącym pasie dzielącym 

zaprojektowano pas autobusowo-tramwajowy (PAT). Torowisko będzie wykonane z betonu 
cementowego lub prefabrykowanych płyt.  

 
Parametry techniczne projektowanego układu tramwajowego: 

• rodzaj torowiska na szlaku:    z betonu cementowego lub 

prefabrykowanych płyt 

monolitycznych 

• lokalizacja torowiska:     w pasie dzielącym ul. Wielickiej 

w pasie dzielącym ul. Teligi 

• rozstaw osi torów:     3,20 m, 4,00 m 

• szerokość wydzielonego dwutorowego torowiska 7,10 m, 7,90 m 

• lokalizacja słupów trakcyjnych:     w pasie rozdziału pomiędzy  

torowiskiem 

Studialna analiza przejścia linią tramwajową w kierunku południowym: Omawiany wariant 
zostanie poprowadzony nad autostradą A4 i zakończony przed skrzyżowaniem z ul. Nad Serafą. 
 

5.7. Wariant W3 – torowisko wydzielone z jezdni 
 
Przebieg: 

Na początkowy odcinku do km około 0+600 wariant pokrywa się z wariantem W1 następnie jest 
prowadzony między Szpitalem Uniwersyteckim a Poradnią Opieki Paliatywnej (Miejskie Centrum 
Opieki), przy Szkole Podstawowej Nr 157 (osiedle Rżąka). Przy ul. Rydygiera i ul. Kosocickiej 
zaplanowano budowę pętli tramwajowej. Od ul. Wielickiej do ronda na ul. Macieja Jakubowskiego 
(„Budowa układu komunikacyjnego w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu”) 
zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy szerokości 5 m z warunkowym ruchem pojazdów technicznych 
(od km 0+700 do km 0+850). Przy pętli zlokalizowano stanowiska Kiss&Ride oraz parking dla rowerów. 
Lokalizacja Park&Ride pokrywa się z wariantem W1 i W2.  
 

Parametry techniczne projektowanego układu tramwajowego: 

• rodzaj torowiska na szlaku:    typu zielonego 

• lokalizacja torowiska:     w pasie dzielącym ul. Wielickiej 

w pasie dzielącym ul. Teligi 

poza jezdnią na odcinku między  

poradnią opieki paliatywnej a pętlą 

autobusowo-tramwajową 

• rozstaw osi torów:     4,00 m 

• szerokość wydzielonego dwutorowego torowiska 7,90 m 

• lokalizacja słupów trakcyjnych:     w międzytorzu 

 
Studialna analiza przejścia linią tramwajową w kierunku południowym: Omawiany wariant 

zostanie poprowadzony nad autostradą A4 i zakończony przed skrzyżowaniem z ul. Nad Serafą 
zgodnie z wariantem W1. 
 

5.8. Wariant W4 – torowisko wydzielone z jezdni 
 
Przebieg: 

Linię tramwajową poprowadzono wzdłuż ul. Wielickiej po północnej stronie jezdni do km ok. 1+300 
następnie linia tramwajowa przechodzi między ul. Kaimską a łącznicą. Od km ok. 1+600 linia 
tramwajowa została zaprojektowana po południowej stronie jezdni ul. Mała Góra. W km ok. 2+100 
krzyżuje się z autostradą. Za Autostradą od strony Wieliczki zaprojektowano pętlę oraz Park&Ride. 

Prowadzenie linii tramwajowej na poziomie jezdni ul. Mała Góra, a następnie przejście nad suchym 
zbiornikiem, autostradą A4 oraz łącznicą wymaga prowadzenia linii wysoko nad istniejącym terenem. 
Ponadto połączenie projektowanej pętli i parkingu Parki&Ride z ulicą Nad Serafą i ulicą Wielicką po 
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południowej stronie A4 wymaga ukształtowania pętli w wysokim nasypie wynoszącym miejscami nawet 
17 m. Maksymalne pochylenia niwelety tramwaju (3% na dojazdach do wiaduktu) oraz minimalny 
promień w przekroju podłużnym (2000m) ograniczają manewrowanie niweletą. Przejście linią 
tramwajową nad autostradą A4 w miejscu innym niż obecny przebieg ulicy Wielickiej wiąże się  
z koniecznością wykonania nowej estakady nad projektowanym zbiornikiem i autostradą A4 oraz wiąże 
się z duża ilością robót ziemnych generujących wysokie koszty. Wykonanie połączenia pętli  
z istniejącym układem drogowym – skrzyżowanie Wielicka-Nad Serafą wymaga przeprojektowania 
istniejącego układu drogowego. 

 
Parametry techniczne projektowanego układu tramwajowego: 

• rodzaj torowiska na szlaku:    typu zielonego 

• lokalizacja torowiska:     po północnej stronie ul. Wielickiej 

i ul. Teligi,  

między łącznikiem a ul. Kaimską, 

po południowej stronie ul. Mała Góra, 

poza jezdnią do przejścia nad 

autostradą w kierunku Wieliczki 

• rozstaw osi torów:     4,00 m 

• szerokość wydzielonego dwutorowego torowiska 7,90 m 

• lokalizacja słupów trakcyjnych:     w międzytorzu 

 
Studialna analiza przejścia linią tramwajową w kierunku południowym: Linia tramwajowa 

została przeprowadzona przez autostradę w sposób umożliwiający jej przyszłościowe połączenie  
z dalszą linią tramwajową w kierunku Wieliczki. 

6. Przebudowa uzbrojenia terenu 

6.1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych 

Projektuje się przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną 
Inwestycją budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową. 

W obszarze opracowania wystąpiły kolizje kabli ziemnych, kanalizacji kablowej, rurociągów 

kablowych, sieci napowietrznej z projektowanym układem drogowym. 

W celu likwidacji kolizji projektuje się wykonanie zabezpieczenia oraz przebudowy istniejących 

sieci telekomunikacyjnych: 

ul. Wielicka: 

• od ok. km -0+328 do ok. km 0-+045 

• od ok. km -0+328 do ok. km 0+840 

• od ok. km -0+300 do ok. km -0+240 

• od ok. km -0+235 do ok. km -0+250 

• od ok. km -0+305 do ok. km 1+360 

• od ok. km -0+250 do ok. km -0+270 

• od ok. km -0+220 do ok. km 0+400 

• od ok. km -0+210 do ok. km -0+100 

• od ok. km -0+220 do ok. km -0+030 

• od ok. km -0+160 do ok. km -0+030 

• od ok. km -0+245 do ok. km 0+100 

• od ok. km -0+030 do ok. km -0+035 

• od ok. km -0+060 do ok. km 0+000 

• od ok. km 0+250 do ok. km 0+785 

• od ok. km 0+290 do ok. km 0+330 

• od ok. km 0+310 do ok. km 1+260 

• od ok. km 0+350 do ok. km 0+410 

• od ok. km 0+350 do ok. km 0+530 

• od ok. km 0+490 do ok. km 0+510 
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• od ok. km 0+520 do ok. km 0+530 

• od ok. km 0+445 do ok. km 1+260 

• od ok. km 1+060 do ok. km 1+090 

• od ok. km 1+110 do ok. km 1+120 

• od ok. km 1+270 do ok. km 1+385 

• od ok. km 2+155 do ok. km 2+339 
 
ul. Teligi: 

• od ok. km 0+250 do ok. km 0+260 

• od ok. km 0+235 do ok. km 0+245 

• od ok. km 0+230 do ok. km 0+235 

• od ok. km 0+170 do ok. km 0+220 

• od ok. km 0+200 do ok. km 0+220 

• od ok. km 0+130 do ok. km 0+160 

• od ok. km 0+085 do ok. km 0+220 

• od ok. km -0+042 do ok. km -0+142 
 
Informacje ogólne: 

Kolidujące kable ziemne należy przebudować poza miejsce kolizji poprzez budowę nowego 
odcinka kabla ziemnego o przekroju dostosowanym do istniejącego. Połączenie projektowanego kabla 
z istniejącym wykonać za pomocą złączy przelotowych termokurczliwych.  

Kolidującą kanalizację kablową przebudować poprzez budowę nowych odcinków kanalizacji z rur 
typu RHDPE Ø110/6,3 wraz ze studniami kablowymi żelbetowymi. Po wybudowaniu kanalizacji 
kablowej należy przebudować kable miedziane i światłowodowe. Przejście projektowaną kanalizacją 
kablową pod istniejącymi drogami należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą rury 
przewiertowej typu RHDPEp Ø110/6,3.  

Kolidujące rurociągi kablowe należy przebudować poprzez budowę nowych odcinków rurociągu  
z rur RHDPE Ø40/3,7 wraz ze studniami kablowymi żelbetowymi. W miejscu skrzyżowania 
projektowanego rurociągu kablowego z projektowaną drogą, rurociąg zabezpieczyć za pomocą rury 
osłonowej typu HDPE Ø160/9,1. Przejście projektowanym rurociągiem kablowym pod istniejącymi 
drogami należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą rury przewiertowej typu RHDPEp 
Ø160/9,1. W miejscu skrzyżowania istniejącego rurociągu kablowego z projektowanym układem 
drogowym, zabezpieczenie wykonać za pomocą rur osłonowych dwudzielnych typu HDPE-D Ø160.  

Istniejące rurociągi kablowe kolidujące na krótkim odcinku należy przełożyć bezprzerwowo. 
Napowietrzną linię telekomunikacyjną na podbudowie słupów telekomunikacyjnych projektuje się 

przebudować za pomocą pojedynczych słupów drewnianych, uszczudlonych o wysokości 7,0 m  
w miejsce nie kolidujące z planowaną inwestycją. Połączenie projektowanego kabla napowietrznego  
z istniejącym należy wykonać za pomocą złączy przelotowych termokurczliwych. W przypadku 
skablowania kolidującej linii napowietrznej, przebudowę należy wykonać poprzez budowę kanalizacji 
kablowej z rur typu HDPE Ø110/6,3 wraz ze studniami kablowymi żelbetowymi. 

Słupy kablowe należy uziemić za pomocą uziomu szpilkowego dł. 3,0 m. Wejście na projektowany 
słup telekomunikacyjny wykonać do wysokości 3,0 m powyżej poziomu terenu za pomocą rur 
odpornych na działanie promieniowania UV typu RHDPE-UV Ø32/3,0.  

Prace przy budowie kanalizacji i rurociągów kablowych oraz studni kablowych należy wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych, należy przebudować kable 
światłowodowe i miedziane. 

Kolizyjne odcinki przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

• wybudować nowy odcinek kabla ziemnego / rurociągu / kanalizacji kablowej; 

• wykonać przełożenie do nowego odcinka rurociągu / kanalizacji kabli 
telekomunikacyjnych z wykonaniem połączeń do kabli istniejących w złączach 
równoległych; 

• zdemontować kolizyjne odcinki kabli telekomunikacyjnych, rurociągu / kanalizacji 
kablowej. 

Kanalizację projektuje się z rur HDPE Ø110/6,3. Dla budowy kanalizacji stosować studnie 
wg normy ZN-OPL-023/16. Prace przy budowie kanalizacji należy wykonywać 
zgodnie z postanowieniami normy ZN-OPL-012/15. 

Rurociąg kablowy powinien spełniać wymagania normy ZN-OPL-013/15 „Telekomunikacyjna 
kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna”.  
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Rury powinny spełniać wymagania normy ZN-OPL-014/15 „Telekomunikacyjna kanalizacja 
kablowa. Elementy kanalizacji”. 

Prace przy budowie kanalizacji i rurociągów kablowych oraz studni kablowych należy wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Demontaż sieci: 

Po dokonanej przebudowanie kanalizacji kablowej, rurociągów kablowych, kabli ziemnych oraz 
linii telekomunikacyjnych napowietrznych, można przystąpić do demontażu odcinków kolizyjnych sieci 
telekomunikacyjnej. 

Budowa kanału technologicznego: 

Projektuje się budowę kanału technologicznego w wersji KTu4, tj. w postaci kanalizacji kablowej 
wykonanej z   ciągu złożonego z modułu czterech rur RO 125/108, dwunastu rur RS40/3,7 mm  
i czterech wiązek mikrorur 40mm  wraz ze studniami kablowymi żelbetowymi typu SKO-4.  

Przejście kanałem technologicznym pod projektowanymi drogami wykonać w konfiguracji KTp. 
Rurociąg kablowy na skrzyżowaniu z projektowanym układem drogowym należy zabezpieczyć 

za pomocą rury osłonowej typu HDPEp Ø160/9,1. 
Rury kanalizacji kablowej kanału technologicznego układać na głębokości 1,0 m +/- 5 cm 

od powierzchni gruntu. Stosowanie zmniejszonych głębokości wykopu możliwe jest wyłącznie 
przy trudnych warunkach terenowych wymagającymi specjalnych metod wydobywczych. Umieszczając 
rury na głębokości płytszej niż do 0,5 m należy zastosować dodatkową rurę ochronną lub przykrywę 
kanalizacji. 

Prace przy budowie kanału technologicznego należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Inwestora. 
Dla budowy kanalizacji stosować studnie wg normy ZN-OPL-023/16.  
Prace przy budowie kanalizacji należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy ZN-OPL-

011/96. 

Budowa kanalizacji koordynacyjnej: 

Projektuje się budowę kanalizacji koordynacyjnej na potrzeby zarządzania ruchem, złożoną  
z czerech rur RHDPE 110 wraz ze studniami SK-2. 

Projektuje się połączyć kanalizacją koordynacyjną tablice DIP w rejonach wiat komunikacji 
tramwajowej, tablice informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych oraz podstacje trakcyjne. 

Zaprojektowana kanalizacja będzie nawiązywać do istniejącej kanalizacji w rejonie skrzyżowania 
Wielicka - Teligi - Kostaneckiego. 

Otwory rur projektuje się zabezpieczyć uszczelkami w studniach kablowych. 

6.2. Przebudowa oświetlenia 

Przebudowa i demontaż oświetlenia  

Projektuje się demontaż kolidującego oświetlenia własności Zarządu Dróg Miasta Krakowa:  

o ul. Wielicka (PZ nr 3341, 3312), 

o ul. Wielicka / Teligi (PZ nr 3105), 

o ul. Kosocicka (PZ nr 3198), 

o ul. Rydygiera (PZ nr 3407), 

o ul. Jerzmanowskiego (PZ nr 3107)  

o ul. Kurczaba (PZ nr 3108) 

 
Demontażowi podlegają: 

– słupy oświetleniowe wraz z fundamentem, 

– wysięgniki, 

– oprawy sodowe / typu LED, 

– kable oświetleniowe nN, 

– kable zasilające nN, 

– przewody napowietrzne nN. 

 
Przebudowie podlegają: 

– szafy oświetleniowe (PZ 3105, PZ 3341). 
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Budowa oświetlenia drogowego 

Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego obejmuje: 

– demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi, 

– demontaż kabli oświetleniowych nN, 

– budowa oświetlenia ulicznego (posadowienie słupów, montaż wysięgników i opraw 

oświetleniowych, ułożenie linii kablowej między słupami), 

– budowa szaf oświetleniowych, 

– budowa linii kablowych zasilających szafy oświetlenia ulicznego oraz złącza kablowe, 

– budowa złącz kablowych urządzeń związanych z drogą, 

– budowa linii kablowych zasilających urządzenia związane z drogą (infrastruktury 

przystankowej), 

– przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego, 

– zabezpieczenie linii kablowych nN. 

 

Na zakres inwestycji objęty niniejszym projektem składają się: 

– Oświetlenie ul. Wielickiej, 

– Oświetlenie ul. Teligi 

– Oświetlenie ciągów pieszo-rowerowych, 

– Doświetlenie przejść dla pieszych, 

– Oświetlenie przejść i przejazdów podziemnych 

– Oświetlenie parkingów Park & Ride 

– Oświetlenie pętli autobusowo - tramwajowych 

– Oświetlenie skrzyżowań: 

o ul. Wielicka / ul. Teligi, 

o ul. Wielicka / ul. Kaimska / ul. Mała Góra, 

o ul. Mała Góra / ul. Aleksandry, 

o ul. Teligi / ul. Wallenroda, 

– Oświetlenie przystanków autobusowych i tramwajowych, 

– Dowiązanie istniejącego oświetlenia ulic pobocznych do rozwiązań projektowanych.  

 
Oświetlenie zaprojektowano wykonać na słupach stalowych, ocynkowanych, okrągłych, , na 

fundamentach prefabrykowanych, uwzględnia się możliwości zastosowania wspólnych konstrukcji 

wsporczych do urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym (słupy sygnalizacyjno-oświetleniowe, 

słupy trakcyjno-oświetleniowe, itp.)  

Wszystkie słupy oświetleniowe powinny posiadać certyfikat na bezpieczeństwo bierne o kategorii 

zgodnej z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 12767. 

Oświetlenie przejść dla pieszych przewidziano za pomocą asymetrycznych opraw LED 

usytuowanymi po obu stronach drogi, przed przejściem dla pieszych względem kierunku ruchu 

pojazdów 

Między oświetlonym, a nieoświetlonym odcinkiem drogi należy zastosować strefy przejściowe. 

Projektowane oświetlenie projektuje się zasilić za pomocą kabli aluminiowych typu YAKXS o 

przekrojach dostosowanych do obciążenia z projektowanych oraz istniejących szaf oświetleniowych, 

których typ i wyposażenie należy uzgodnić z właścicielem bądź zarządzającym oświetleniem.  

Projektowane oświetlanie zasilić przy wykorzystaniu nowoprojektowanych szaf oświetlenia lub też 

z istniejących szaf oświetleniowych które mogą wymagać modernizacji lub przestawienia poza obszar 

kolizji. .  

Projektowane linie kablowe nN na skrzyżowaniu z projektowanym lub istniejących uzbrojeniem 

terenu oraz projektowanym układem drogowym należy zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych. Przy 

skrzyżowaniach z projektowaną drogą przewidziane zostaną dodatkowe rury rezerwowe. 

Projektowane kable oświetleniowe nN należy chronić na całej długości rurami karbowanymi (rury 

osłonowe RHDPEk-F Ø 110), natomiast przy przejściach pod jezdniami i dojazdami do budynków 

kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi grubościennymi, zachowując odpowiednie, wymagane 

normą, odległości od krzyżowanych urządzeń (rury osłonowe RHDPEp Ø 110/6,3). 
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Oświetlenie będzie zaprojektowane tak, aby zapewniona była skuteczna ochrona 

przeciwporażeniowa podstawowa oraz dodatkowa (samoczynne wyłączenie zasilania). 

Szafy oświetleniowe dla zasilania oświetlenia należy wykonać jako wolnostojące, w obudowie 

termoutwardzalnej lub ze stopu aluminium na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelności 

min. IP54. Szafy oświetleniowe wykonać w obudowie dwuczęściowej z wydzieloną i osobną zamykaną 

częścią Zakładu Energetycznego dla przyłączenia zasilania i zamontowanym układem pomiarowym 

energii elektrycznej oraz częścią użytkownika.  

Szafka powinna być przystosowana do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonana 

na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.  

Szafy malowane środkiem typu anty plakat w kolorze ciemnozielonym (RAL 6009). 

 

Szafek nie należy posadawiać przy projektowanych ścieżkach pieszo-rowerowych, przejściach 

podziemnych, chodnikach itp., w miejscach szczególnie narażonych na dewastacje i kradzieże, w 

przypadku lokalizacji w ww. miejscach należy zachować skrajnie min. 0,5m. 

Zasilanie obiektów związanych z obsługą drogi 

W ramach realizacji zadania przewidziano zasilanie następujących obiektów: 

– zasilanie systemu monitoringu, 

– zasilanie punktu socjalnego dla kierowców 

– zasilanie na potrzeby infrastruktury przystankowej. 

– zasilanie ładowarek autobusowych 

– zasilanie sygnalizacji świetlnej 

– zasilanie pompowni 

 
Zasilanie złącz kablowych zaprojektować zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi 

przez TAURON Dystrybucja S.A., z projektowanych szaf pomiarowych należy wyprowadzić linie 

kablowe nN w kierunku projektowanych ZK.  

Kable nN należy chronić rurami karbowanymi natomiast przy przejściach pod jezdniami i 

dojazdami do budynków kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi grubościennymi, zachowując 

odpowiednie, wymagane normą, odległości od krzyżowanych urządzeń. 

Granicą eksploatacji są zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo – rozliczeniowym w 

kierunku instalacji odbiorcy.  

Pomiar energii elektrycznej zaprojektowano w układzie bezpośrednim 3-fazowym i 1-fazowym. 

Liczniki energii elektrycznej zlokalizowane będą w szafkach pomiarowych zgodnie z wydanymi warunki 

przyłączeniowymi. 

6.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN 

Kolidujące linie kablowe nN zostaną przebudowane poza obszar kolizyjny zgodnie z wydanymi 
warunkami przebudowy przez TAURON Dystrybucja S.A.  

Istniejące linie kablowe nN w miejscach kolizji z projektowanym układem drogowym bądź 
projektowanym uzbrojeniem terenu należy przebudować za pomocą kabli o przekroju dostosowanym 
do standardów technicznych TAURON Dystrybucja S.A: 

Końce projektowanych linii kablowych nN z istniejącymi należy połączyć za pomocą muf 
kablowych odpowiedniego typu (muf przejściowych/ przelotowych). 
Istniejące linie kablowe w miejscach obniżenia terenu projektuje się przegłębić. 
W rejonie skrzyżowań z projektowanym układem drogowym oraz projektowanym bądź istniejącym 
uzbrojeniem terenu, linie kablowe projektuje się zabezpieczyć przy użyciu rur osłonowych. 

Kolidujące słupy linii napowietrznych nN należy przebudować poza obszar kolizyjny przy 
zastosowaniu słupów wirowanych o sile wierzchołkowej słupa dostosowanej obciążeń mechanicznych 
linii. Pomiędzy projektowanymi słupami projektuje się zawieszenie przewodów izolowanych bądź 
skablowanie linii napowietrznej nN o przekrojach dostosowanych do istniejącego obciążenia 
przewodów, natomiast pomiędzy słupami projektowanymi a istniejącymi, w przypadku skrócenia 
przęsła istniejące przewody należy przewiesić. 
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Istniejące przyłącza napowietrzne i zejścia kablowe należy odtworzyć. W przypadku 
wydłużenia przęsła przyłącza, przewód projektuje się wymienić na izolowany. 
Istniejące złącza kablowe projektuje się przestawić poza obszar kolizji. 

6.4. Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN 

Kolidujące linie kablowe SN zostaną przebudowane poza obszar kolizyjny zgodnie z wydanymi 
warunkami przebudowy przez TAURON Dystrybucja S.A. 
Przekrój projektowanych odcinków linii kablowych będzie dostosowany do standardów technicznych 
TAURON Dystrybucja S.A: 

Końce projektowanych kabli SN z istniejącymi połączone zostaną za pomocą muf kablowych 
odpowiedniego typu (muf przejściowych/ przelotowych). 
W rejonie skrzyżowań z projektowanym układem drogowym oraz projektowanym bądź istniejącym 
uzbrojeniem terenu, linie kablowe SN zostaną zabezpieczone przy użyciu odpowiedniego typu rur 
osłonowych. 

7. Analiza środowiskowa 

7.1. Ochrona przed hałasem 

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na całym swoim przebiegu pośród licznych terenów 
chronionych akustycznie pokrytych gęstą zabudową mieszkaniową. Oddziaływanie zarówno hałasu jak 
i drgań zależy od natężenia ruchu, jakim będzie obciążona linia. Na chwilę obecną nie jest możliwe 
oszacowanie zasięgu oddziaływania w omawianym zakresie, z uwagi na wczesny etap projektu i brak 
danych. 

7.2. Ochrona zabytków i krajobrazu kulturowego 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarach, które objęte są strefą 
nadzoru archeologicznego w związku z czym jej realizacja będzie wiązać się z ingerencją w cenne 
obszary kulturowe. Na terenie, na którym realizowana będzie inwestycja nie występują zabytki ujęte w 
rejestrze zabytków oraz gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
 

 

8. Odstępstwa od przepisów technicznych 
 

Ze względu na konieczność wzajemnego skoordynowania rozwiązań sytuacyjnych  
i wysokościowych w zakresie układu drogowego i tramwajowego, przewiduje się konieczność 
zaprojektowania rozwiązań niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, m.in.: 

• DZIAŁ III Droga i połączenia dróg, Rozdział 8 Chodniki - § 43, pkt 1) – w zakresie odległości 
chodnika względem jezdni. 

• DZIAŁ III Droga i połączenia dróg, Rozdział 9 Ścieżki rowerowe - § 46, pkt 2) – w zakresie 
usytuowania ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej. 

• DZIAŁ III Droga i połączenia dróg, Rozdział 10 Torowisko tramwajowe - § 49, pkt 2)  
– w zakresie lokalizacji rozjazdów i zwrotnic w obszarze skrzyżowania w części torowiska 
wspólnego z jezdnią. 

W toku projektowania i zmian przepisów dopuszcza się konieczność innych odstępstw. 
 

9. Wnioski 
 

9.1. Zajętość terenu: 
 
Wariant W1   – ok. 0,24 km2 

Wariant W2    – ok. 0,24 km2 

Wariant W3    – ok. 0,27 km2 

Wariant W4   – ok. 0,22 km2 
 

Z przedstawionych powyżej danych najmniejszą zajętością terenu cechują się wariant W4. 
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9.2. Przebieg tras: 
 
Przebieg realizowanych odcinków tramwajowych należy przeanalizować pod kątem:  

• dostępności dla uczestników komunikacji zbiorowej, pieszych i rowerzystów   
(z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami), 

• kolizji z ruchem kołowym (w szczególności na skrzyżowaniach), 

• lokalizacji pętli tramwajowo-autobusowej, 

• lokalizacji parkingu Park&Ride, 

• wpływu na istniejącą zabudowę (wyburzenia, wykupy), 

• wpływu na istniejące tereny zielone. 
 

9.2.1. Dostępność dla uczestników komunikacji zbiorowej, pieszych i rowerzystów:  
 

Lokalizacje przystanków uwzględniają „Sukcesywne wprowadzenie standardu by przystanki 

komunikacji zbiorowej były nie dalej niż 400 m od miejsca zamieszkania”. 

Wariant W1, W2, W3: 
- linia tramwajowa w pasie dzielącym ul. Wielickiej skraca dojścia pieszych w kierunku północnym 

jak i południowym, 
- zastosowano przejazdy i przejścia z sygnalizacją świetlną na wszystkich wlotach, które wpływają 

na bezpieczeństwo,  
- przejścia zaprojektowano możliwie jak najbliżej tarcz skrzyżowania pod kątem prostym do drogi 

poprawiają czytelność oraz skracają trasę, 
- lokalizacje przystanków pozwalają na zmiany środka transportu w obrębie skrzyżowania, 
- długość trasy dojścia z przystanku Prokocim Szpital względem istniejącego stanu uległa poprawie 

(krótsza droga, łatwiejszy dostęp do przystanków). 
 
Wariant W1, W2: 
- zastosowane azyle o szerokości od 3,00 – 6,85 m dają możliwość zatrzymania się podczas 

przekraczania jezdni lub torów tramwajowych, 
- możliwość bezkolizyjnego przedostania się z północnej części ul. Wielickiej na południową za 

pomocą przejścia/przejazdu w obrębie projektowanej pętli. 
 
Wariant W3: 
- zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy między Szpitalem Uniwersyteckim a Poradnią Opieki 

Paliatywnej (Miejskie Centrum Opieki), przy Szkole Podstawowej Nr 157 (osiedle Rżąka) umożliwia 
łatwe skomunikowanie z ul. Wielicką. 

 
Wariant W4 
- linia tramwajowa po północnej części ul. Wielickiej wydłuża trasę dojścia/dojazdu w kierunku 

południowym połączenie z osiedlem Rżąka wymaga przejścia na drugą stronę jezdni, 
- przystanek tramwajowy Prokocim Szpital obsługuje dwie relacje Centrum Krakowa – Wielicka oraz 

Wielicka - Teligi dzięki czemu jest możliwość szybkiej zmiany kierunku jazdy bez potrzeby przejścia,  
- na całej długości ulicy Wielickiej zastosowano przejścia i przejazdy łączące południową część  

z północną, w tym celu wykorzystano istniejące pasy dzielące jako azyle o szerokości ponad 3,00 m, 
- na odcinku ul. Mała Góra umożliwiono poruszanie się rowerzystów oddzielnie od samochodów za 

pomocą wspólnego ciągu pieszo-rowerowego co poprawia bezpieczeństwo, wpływa również na 
pieszych ponieważ w stanie istniejącym chodnik występował tylko po południowej stronie jezdni, 

- prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego nad autostradą w kierunku Wieliczki wpływa na 
atrakcyjność ciągu ale również komunikuje południową część autostrady z częścią północną. 

 
Z przedstawionych powyżej argumentów pod względem dostępności dla użytkowników 

komunikacji zbiorowej, pieszych oraz rowerzystów, z uwzględnieniem celu inwestycji tj. połączenie linii 
tramwajowej z osiedlem Rżąka najkorzystniejszymi wariantami są W1 oraz W2. 

 
9.2.2. Kolizja linii tramwajowej z ruchem drogowym:  

 
Projektowane rozwiązania na ul. Wielickiej nie zmniejszają liczby pasów do poruszają się pojazdów 
względem stanu istniejącego. 
 

Wariant W1, W2, W3: 
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Skrzyżowanie z Teligi: 
 - rozwiązanie poprawia czytelność skrzyżowania ale dzieli potoki ruchu na wprost i w lewo na wlocie 
od ul. Teligi przejściem dla pieszych. Może to wpływać na wydłużenie czasu przejazdu przez 
skrzyżowanie lub może powodować zatrzymywanie się pojazdów na przejściu/przejeździe. Polepszono 
sytuację dwóch pasów skręcających z ulicy Teligi na ul. Wielicką – mniejszy kąt, więcej pojazdów 
będzie mogło ustawić się na pasach skręcających w stosunku do stanu istniejącego. 
 
Studialna analiza przejścia linią tramwajową  przez autostradę A4 
- wprowadzenie linii tramwajowej na obiekt razem z ruchem pojazdów będzie wiązało się ze 
wzmocnieniem i przebudową obiektu nad autostradą. 
 
    Wariant W1, W2, 
Zjazd na pętle będzie powodować zatrzymanie się pojazdów z centrum. 
 
    Wariant W3 
Zjazd tramwaju w kierunku pętli po stronie południowej będzie wymuszał zatrzymanie się pojazdów na 
południowej jezdni. 
 
    Wariant W4 
Połączenie projektowanej linii tramwajowej z istniejącą na ul. Teligi powoduje znaczne wydłużenie się 
czasu i drogi oczekiwania na wlotach od ul. Teligi. Powyższa sytuacja może powodować 
zatrzymywania się pojazdów zarówno na przejściach dla pieszych jak i przejazdach tramwajowych. 
Sytuacje mogłaby poprawić rezygnacja z połączenia projektowanej linii z kierunkiem północnym na  
ul. Teligi, 
- pozostały przebieg na ul. Wielickiej w tym wariancie nie wpływa negatywnie na ruch pojazdów. 
 
Studialna analiza przejścia linią tramwajową  przez autostradę A4 
- rozwiązanie powoduje konieczność wybudowania kolejnego obiektu nad A4. 
 
Podczas wyboru najkorzystniejszego wariantu uwzględniając kolizję z ruchem drogowym należy 
również wziąć pod uwagę koszt realizacji inwestycji oraz wpływ na odbywający się ruch również 
podczas budowy. W wariatach W1, W2 oraz W3 przejście przez autostradę nie wymusza budowy 
nowego obiektu, co znacząco wpływa na koszt inwestycji jak również na sytuację poruszających się 
pojazdów na autostradzie.  
 

9.3. Lokalizacja pętli tramwajowo-autobusowej 
 
Wariant W1, W2: 
Lokalizacja pętli między osiedlem Rżąka a ul. Wielicką umożliwia realizację głównego zadania 
inwestycyjnego dodatkowym atutem jej lokalizacji jest realizowany projekt budowy zespołu 2 budynków 
mieszkalnych, wielorodzinnych Podgórze przy ul. Kosocickiej i ul. Czerwiakowskiego. 
 
Wariant W3: 
Lokalizacja pętli umożliwia skomunikowanie zarówno Oddziału Klinicznego Onkologii Szpitala 
Uniwersyteckiego jak również osiedla Rżąka znajduje się w bliskiej odległości od projektowanej pętli 
autobusowej  zgodnie z inwestycją „Budowa układu komunikacyjnego w rejonie Szpitala 
Uniwersyteckiego w Prokocimiu”. 
 
Wariant W4: 
Lokalizacja pętli po południowej stronie autostrady jest jednocześnie realizacją studialnej analizy 
przejścia przez autostradę. Ze względu na gęstą zabudowę oraz realizowane budowy/projekty jest  
to i jedyna inna możliwość realizacji pętli na przedmiotowym zadaniu. 
 
Biorąc pod uwagę aspekt dostępności i możliwości korzystania z pętli jak największej ilości ludzi 
najlepszym wariantem jest wariant W1/W2. 
 

9.4. Lokalizacja P&R: 
 
Wariant W1, W2, W3 
Lokalizacja parkingu Park and Ride przy Szpitalu: 
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- bezpośredni dojazd z ul. Wielickiej został zapewniony z centrum - lewoskręt oraz z Wieliczki - relacją 
skrętu w prawo, następnie przejazdem pod ul. Wielicką. Jednocześnie użytkownik korzystający  
z Parkingu może uniknąć zatorów w rejonie ul. Kostaneckiego i Marii Orwid i w szybkim czasie znaleźć 
się bezpośrednio na głównej drodze (ul. Wielicka). Przy parkingu zaprojektowano przystanek 
autobusowy oraz tramwajowy. 
 
Wariant W4: 
Lokalizacja parkingu po południowej stronie A4 jest to jedyne takie rozwiązanie na przedmiotowym 
zadaniu. Lokalizacja ta komunikuje użytkowników od strony Wieliczki bez konieczności przejeżdżania 
przez obiekt nad A4. Korzystanie z pętli dla uczestników przyjeżdzających z kierunku Tarnowa będzie 
utrudnione i wymusza dojazd. Dojazd ten nie będzie bezpośredni. 
 
Najkorzystniejsze rozwiązanie parkingu Park&Ride to wariant W1, W2 oraz W3. 
 

9.5. Wpływ na istniejącą zabudowę 
 

Wariant W1, W2: 
Budowa pętli wiąże się z koniecznością wyburzenia 3 budynków jednorodzinnych oraz budynku 
usługowego. Na pozostałej części inwestycji jej realizacja została dostosowana do warunków 
istniejących. 
 
Wariant W3: 
Jest to wariant, który nie wpływa negatywnie na istniejącą zabudowę. 
 
Wariant W4: 
Na odcinku przy ul. Mała Góra realizacja będzie się wiązać z wykupami części działek budowlanych. 
Linia tramwajowa została poprowadzona bardzo blisko istniejącej zabudowy. Zjazd na działki będzie 
odbywać się po torach tramwajowych.  Wariant ten powoduje wyburzenia po południowej stronie 
autostrady A4 (6 budynków, w tym budynek jednorodzinny). 
 
Ze względu na wpływ na zabudowę(wyburzenia) najkorzystniejszym wariantem jest wariant W3. 
 

9.6. Wpływ na istniejące tereny zielone 
 
Wycinka drzew na wszystkich wariantach dotyczy projektowanej obustronnej wydzielonej ścieżki 
rowerowej dlatego pod kątem wycinki zostaną przeanalizowane lokalizacje pętel oraz parkingów. 
 

Wariant W1, W2: 
W miejscu lokalizowanego Park&Ride występują pojedyncze drzewa i krzewy wzdłuż ul. Wielickiej.  
Na większej części obszaru przeznaczonego pod P&R nie występuje zadrzewienie. W miejscu pętli 
występują pojedyncze drzewa oraz krzewy. 
 
Wariant W3: 
Pętle zaprojektowano powyżej lokalizacji „Piasków Wielkich”. Budowa pętli wiąże się wycinką dużej 
ilości drzew zaliczonej do Zielonego Pierścienia Podgórza. W miejscu parkingu występują pojedyncze 
drzewa i krzewy. 
 
Wariant W4: 
Budowa pętli oraz parkingu Park&Ride wiąże się z wycinką pojedynczych drzew i krzewów. 
 
Ze względu tereny zielone najlepszym wariantem jest wariant W1/W2. 
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9.7. Wariant rekomendowany 
 

[hierarchia ważności oceny] W1 W2 W3 W4 

Zajętość terenu [0,1]     

Dostępność dla  uczestników komunikacji zbiorowej, pieszych  
i rowerzystów [0,3] 

    

Kolizja z ruchem drogowym [0,1]     

Lokalizacja pętli tramwajowo-autobusowej [0,1]     

Lokalizacja Park&Ride [0,1]     

Wpływ na istniejącą zabudowę [0,1]     

Wpływ na tereny zielone [0,2]     

SUMA ∑ 0,8 0,8 0,3 0,1 

 
Zweryfikowana dokumentacja projektowa w oparciu o powyższą tabelę jak również kryteria 

środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne wskazują jako najkorzystniejszy wariant trasy 
W1/W2. 

 
10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Przedmiotem zadania jest „opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej 
pomiędzy skrzyżowaniami ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą 
tramwajową oraz parkingiem Park&Ride”. 
 
Planowane przedsięwzięcie położone jest w Krakowie w województwie małopolskim w dzielnicy 
Podgórze. 
 
Ulica Wielicka – główna krakowska droga wylotowa na południowy wschód i Wieliczkę. Na odcinku od 
ul. H. Kamieńskiego znajdują się dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Od swojego początku aż do  
ul. L. Teligi towarzyszy jej linia tramwajowa do Nowego Bieżanowa. Od węzła autostradowego jest 
drogą krajową nr 94. [źródło: https://pl.wikipedia.org] 
 

Celem zadania inwestycyjnego jest: 

• ustalenia przebiegu linii tramwajowej w ciągu ul. Wielickiej z osiedlem Rżąka; 

• budowa pętli tramwajowej 

• budowa parkingu Park&Ride; 

• określenie zakresu realizacji oraz uwarunkowań środowiskowych budowy linii tramwajowej 
wraz z pętlą; 

• określenie możliwości technicznych w zakresie przekroczenia linią tramwajową autostrady 
A4 w kierunku południowym. 

 
Opracowanie dzieli się na etapy: 
Etap I – dokonanie analiz stanu istniejącego, dokumentów planistycznych, wykonanie prognoz 

ruchu dla wszystkich wariantów i zaopiniowanie ich w jednostkach i wydziałach merytorycznych 
Etap II - część koncepcyjna wraz z konsultacjami społecznymi i decyzją środowiskową 
Etap III – pozyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 
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Przebieg wariantów:  

 
Rysunek 17   Aktualny przebieg wariantów (styczeń 2022 r.) 
 
Wszystkie zaproponowane warianty linii tramwajowej rozpoczynają swój bieg w ulicy Wielickiej  

- istniejące torowisko w obszarze przystanku Prokocim Szpital. Obecnie na analizowanym obszarze 
realizowane są inne inwestycje co znacząco ogranicza możliwość lokalizacji Park&Ride oraz Pętli,  
a nawet wpływa na przebieg linii tramwajowej. 

 
Wariant W1 oraz W2 
Przebieg linii tramwajowej w wariancie W1 oraz W2 pokrywa się. Wariant W1 charakteryzuje się 

torowiskiem typu „zielonego”, natomiast w wariancie W2 zaprojektowano pasy autobusowo 
tramwajowe (PAT). Projektowaną linie tramwajową wpisano w istniejący pas dzielący. Przejście nad 
autostradą zostanie zapewnione poprzez lokalizację linii tramwajowej na obiekcie nad autostradą A4.  
Pętlę tramwajową zlokalizowano między ul. Czerwiakowskiego a ul. Wielicką przy osiedlu Rżąka.  

 
Wariant W3 
Przebieg linii tramwajowej pokrywa się z wariantem W1 oraz W2 na ok. 900 m, następnie linia 

tramwajowa została wyprowadzona z jezdni i prowadzona między ul. Orwid a Jerzmanowskiego  
w kierunku południowym. Linia kończy swój bieg na pętli tramwajowej między Zielonym Pierścieniem 
Podgórza a szpitalem Uniwersyteckim.  

 
Park and Ride w wariancie W1, W2 oraz W3 znajduje się na wysokości ul. Jerzmanowskiego po 

południowej stronie ulicy Wielickiej. 
 
Wariant W4 
Linię tramwajową wyprowadzono z jezdni i zlokalizowano po północnej stronie ul. Wielickiej. Dalsza 

część trasy odbywa się wzdłuż ul. Kaimskiej oraz po południowej stronie ul. Mała Góra. Za 
skrzyżowaniem z ul. Aleksandry tramwaj zmienia swój bieg w kierunku południowym, w stronę 
Wieliczki. Za autostradą zlokalizowano Park&Ride wraz z pętlą. 

 
 


