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PODSTAWA OPRACOWANIA 
  

• Ustalenia z Radą Dzielnicy XVI. 

• Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500. 

• Projektowane zagospodarowanie terenu. 

• Wizja w terenie. 
 

OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot inwestycji. 
  
Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO 
WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM, ZE ZNAJDUJĄCYMI SIĘ  
W OBRĘBIE BUDYNKU WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, 
KANALIZACJI, INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
Z KLIMATYZACJĄ PRZY UL. MACIEJA WIELGUSA W KRAKOWIE, NA DZ. NR 
204/42, 204/46, 204/51, 204/53,  205/2, 205/9, 205/10, 205/12, 205/13, 205/14, 
205/18, 206/4, OBR. 9, NOWA HUTA 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
Teren inwestycji niedrogowej obejmuje działki nr 204/42, 204/46, 204/51, 204/53,  205/2, 
205/9, 205/10, 205/12, 205/13, 205/14, 205/18, 206/4, obr. 9 Nowa Huta. W części 
graficznej pokazano zakres objęty opracowaniem tożsamy z zakresem objętym 
wnioskiem o wydanie uchwały i ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Załamania 
granic opracowania oznaczono symbolami A - F. 
Teren objęty zakresem opracowania jest niezabudowany. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami usługowymi i parkingami 
(dz. nr 204/50, 204/52, 205/17, 206/3, 207/21, 207/22) oraz działki drogowe. Po 
przeciwnej stronie ul. Wielgusa znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny (dz. 
195/2). Po przeciwnej stronie ul.  Szybkiej znajdują się budynki mieszkalne 
jednorodzinne (dz. nr 193/6, 193/7, 193/8). Na przedmiotowej działce nie ma 
zlokalizowanych urządzeń wodnych ani systemów melioracji.  
 
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji przebiegają ulice Macieja Wielgusa oraz 
Szybka. Ulica Macieja Wielgusa jest drogą wewnętrzną a ulica Szybka drogą 
gminną. Ulice te mają połączenie od zachodu z ulicą Obrońców Krzyża (droga 
powiatowa) a od południa z ulicą Kocmyrzowską (droga wojewódzka). 
 
Ulica Macieja Wilgusa posiada jezdnię szerokości 6,0 m. Jezdnia ograniczona jest 
obustronnie krawężnikiem. Po stronie południowej przy jezdni znajduje się chodnik 
szerokości 2,0 m. Po stronie północnej zlokalizowane są miejsca postojowe 
usytuowane równolegle do krawędzi jezdni a za nimi chodnik średniej szerokości 2,0 
m. Pomimo takiego usytuowania miejsc postojowych parkowanie pojazdów 
odbywa się prostopadle do jezdni kosztem zajęcia całego chodnika. 
Zarówno jezdnia jak i miejsca postojowe i chodnik posiadają nawierzchnię z kostki 
betonowej typu behaton zróżnicowanej kolorystycznie w zależności od 
przeznaczenia. 
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W ciągu jezdni po jej południowej stronie znajdują się zjazdy do przyległych, 
zabudowanych terenów. Są to zjazdy publiczne obsługujące punkty handlowo - 
usługowe oraz parking dla klientów Bieńczyckiego Placu Targowego. Po stronie 
północnej znajduje się jeden zjazd prowadzący do zabudowań Zespołu Szkół 
Gastronomicznych. 
Ponadto na całym odcinku znajdują sie dojścia piesze dołączające poprzecznie do 
ulicy. 
Ulica Wielgusa na zachodnim końcu łączy się z ulicą Obrońców Krzyża a na 
wschodnim z ulicą Szybką. 
Odwodnienie ulicy odbywa się do kanalizacji poprzez wpusty deszczowe. 
 
Ulica Szybka posiada jezdnię szerokości średniej 3,5 m na odcinku gdzie jest 
jednokierunkowa czyli od ulicy Fatimskiej przez włączenie ulicy Wilgusa do początku 
zabudowań salonu samochodowego gdzie przechodzi w ulicę dwukierunkową 
umożliwiając dojazd do pomieszczeń oraz parkingu salonu. Na odcinku 
dwukierunkowym szerokość jezdni wynosi 5,5÷6,0 m. Jezdnia nie posiada 
regularnych poboczy a przyległy teren jest miejscowo położony znacznie powyżej 
poziomu jezdni, głównie w rejonie włączenia ulicy Wielgusa. 
Na południowym końcu ulica Szybka włącza się do ulicy Kocmyrzowskiej przecinając 
ma wlocie chodnik oraz ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż tej ulicy. 
Wzdłuż ulicy Szybkiej znajduje się wyznaczony kontra pas dla rowerów biegnący aż 
do ulicy Fatimskiej. 
W ciągu jezdni znajdują się zjazdy do przyległych, zabudowanych terenów. 
Odwodnienie ulicy odbywa się po przyległym terenie oraz przez powierzchniowy 
spływ wód opadowych w kierunku ulicy Fatimskiej oraz Kocmyrzowskiej, które 
posiadają kanalizację deszczową. 
 
Teren objęty opracowaniem jest płaski z niewielkim nachyleniem w kierunku 
południowym. Wysokości bezwzględne terenu zawierają się w przedziale od 216,00 
do 218,30 m n.p.m.  
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
  
3.1. Założenia przestrzenne inwestycji niedrogowej 

Na terenie objętym wnioskiem planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej 
polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego wraz z garażem 
podziemnym, ze znajdującymi się w obrębie budynku wewnętrznymi instalacjami: 
wody, kanalizacji, instalacji ciepłowniczej, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją 
przy ul. Macieja Wielgusa w Krakowie, na dz. nr 204/42, 204/46, 204/51, 204/53,  
205/2, 205/9, 205/10, 205/12, 205/13, 205/14, 205/18, 206/4, obr. 9, Nowa Huta.  
Projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze  
o wysokości do 23 m o 7 kondygnacjach nadziemnych oraz 2 kondygnacjach garażu 
podziemnego z rampą zjazdową oraz rampą wewnętrzną.  
Wokół budynku projektuje się dojazd do rampy, dojścia do budynku i tereny zielone 
na gruncie oraz na dachu garażu podziemnego. 
W garażu zaprojektowano 109 miejsc postojowych przynależnych do części 
mieszkalnej (70 na poziomie -2 i 39 na poziomie -1) oraz 24 miejsc postojowych 
przynależnych do części usługowej. 
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Projektuje się pomieszczenie gromadzenia odpadów wbudowane w budynek na 
parterze, dostępne z zewnątrz budynku. 
 

 PROJEKT 
WYTYCZNE  

WG. STUDIUM 

WYTYCZNE WG. 
STANDARDÓW 

URBANISTYCZNYCH 

WYTYCZNE 
MPZP 

Przeznaczenie terenu 
Zabudowa 

mieszkaniowa z 
usługami 

UM (Zabudowa 
usługowa i 

mieszkaniowa) 
- 

UC ( Tereny usług 
komercyjnych) 

Wskaźnik 
intensywności 

zabudowy 

2,6 

Zwiększona w 
okolicy 

przystanków 
metra 

- - 

Wskaźnik 
powierzchni 

biologicznie czynnej 
41,6% Min. 30% - - 

Wysokość budynku 
23m 

7 kondygnacji 
Maks. 25 m 7 kondygnacji 

9 m 
2 kondygnacje 

Liczba miejsc 
parkingowych 

133 
(109 

dla mieszkań 
+ 

24 dla usług) 

- 

96 MP/80 mieszkań 
(30MP/25 mieszkań + 

1,2 MP na każde 
kolejne mieszkanie) 

+ 
15 MP/600m2

 usług 
(4MP + 1,8/100m

2
 

usług) 

20MP/600m2
 

usług (25MP/100 
zatrudnionych+25

MP/1 000 m
2 

usług) 

Odległość od 
komunikacji 

248 m 
700 m do 

przystanku 
metra 

Koncentracja 
wokół 

przystanków 
metra 

Maks. 250 m - 

Odległość od szkoły 
podstawowej 

534 m - Maks. 750 m - 

Odległość od 
przedszkola 

609 m,750 m - Maks. 750 m - 

Odległość od terenów 
wypoczynku i 

rekreacji 
490 m - Maks. 750 m - 

 
 
Budynek zostanie zrealizowany zgodnie z  zapisami Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (UCHWAŁA NR 
XII/87/03 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 kwietnia 2003 roku) oraz z Uchwałą  
nr VI/114/19 z dnia 30 stycznia 2019 wraz z późniejszą zmianą (Uchwała nr 
XIII/231/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku) w sprawie określenia lokalnych standardów 
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urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i 
realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1496). Planowana inwestycja stanowić będzie kontynuację rodzaju i funkcji 
zabudowy  oraz zagospodarowania terenu. 
 
Inwestycja nie jest sprzeczna z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (UCHWAŁA NR XII/87/03 
RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 kwietnia 2003 roku): 
 

• Przeznaczenie terenu: 
UM (Zabudowa usługowa i mieszkaniowa) 
Zaprojektowano budynek mieszkalny z funkcją usługową w parterze 
 

• Ewentualne planowane wykorzystanie nieruchomości w przyszłości: 
Tereny kolejowe -NIE 
Tereny wojskowe -NIE 
Tereny produkcyjne -NIE 
Tereny usług pocztowych -NIE 
 

• Wysokość zabudowy: 
Maks. 25 m 
Zaprojektowano budynek 7 kondygnacji o wysokości maks. 23 m 
 

• Intensywność zabudowy: 
Koncentracja zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej  
o zwiększonej intensywności w rejonach przystanków metra. 
Zaprojektowano budynek o intensywności zabudowy 2,6 zawierający zarówno 
funkcję usługowa jak i mieszkaniowa o zwiększonej intensywności. 

 
• Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

Min. 30% 
Projektowany: 41,6% (z uwzględnieniem 50% pow. biologicznie czynnej na 
stropodachu garażu podziemnego, na stropodachu części usługowej oraz na 
stropodachu budynku). 

 
Inwestycja jest zgodna z zapisami Uchwały  nr VI/114/19 z dnia 30 stycznia 2019 
roku wraz z późniejszą zmianą (Uchwała nr XIII/231/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku) 
w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji 
inwestycji mieszkaniowych. 
 

• Wysokość zabudowy: 
Maks. 7 kondygnacji 
Zaprojektowano budynek 7 kondygnacji o wysokości maks. 23 m 
 

• Liczba miejsc postojowych: 
30 miejsc postojowych dla 25 mieszkań dodatkowo po 1,2 miejsca 
postojowego na każde kolejne mieszkanie. 
96 MP/80 mieszkań  
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4 miejsca postojowe oraz dodatkowo 1,8 miejsca postojowego na każde 
100m

2
 powierzchni użytkowej usług  

15 MP/600m2
 usług 

Zaprojektowano 133 miejsc postojowych (109 miejsc postojowych dla 80 
mieszkań oraz 24 dla 600 m

2
 i 20 pracowników usług). 

 
• Odległości od elementów infrastruktury: 

Komunikacja miejska – maks. 250 m 
Szkoła Podstawowa – maks. 750 m 
Przedszkole – maks. 750 m 
Tereny wypoczynku i rekreacji – maks. 750 m 
 

• Zapewnienie miejsc w szkole i przedszkolu: 
Szkoła-10% przewidywanej liczby mieszkańców* 
Przedszkole-5% przewidywanej liczby mieszkańców* 
 
*Liczbę mieszkańców określono na podstawie zapisu w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496) jako iloraz projektowanej powierzchni użytkowej 
mieszkań i wskaźnika 28 m

2
. 

 
Projektowana inwestycja: 
4 200 m

2
/28 m

2
=150 osób 

Szkoła: 10% - 15 uczniów 
Przedszkole: 5%  - 8 wychowanków 
 

Inwestycja spełnia założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obszaru Bieńczyce - Plac Targowy w zakresie liczby miejsc 
postojowych dla części usługowej budynku.  
Plan Miejscowy określa liczbę miejsc postojowych dla usług jako 25 miejsc 
postojowych dla 100 zatrudnionych oraz 25 miejsc postojowych na 1000 m

2 

powierzchni użytkowej
 
usług.  

Przyjęto 20 osób zatrudnionych - min. 5 miejsc postojowych. Dla 600 m
2 

powierzchni 
użytkowej - min. 15 miejsc postojowych ogólnodostępnych. 
Zaprojektowano 24 miejsca postojowe dla usług  (19 ogólnodostępnych oraz 5 dla 
pracowników).  
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3.2. Sytuacja układu komunikacyjnego inwestycji drogowej 
 
Podstawowym założeniem wypracowanym na spotkaniach z Radą Dzielnicy XVI oraz 
przedstawicielami Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Zarządu Transportu Publicznego 
było pozostawienie istniejącej organizacji ruchu i sposobu parkowania na ul. 
Wielgusa i uporządkowaniu go oraz przebudowanie ul. Szybkiej. 
Począwszy od skrzyżowania z ulicą Obrońców Krzyża przewidziano: 

• Przejście dla pieszych zlokalizowano tak aby możliwe było zatrzymanie przed 
nim jednego pojazdu bez równoczesnego blokowania ruchu na ulicy 
Obrońców Krzyża. Przejście dla pieszych będzie wyniesione. 

• Wprowadzono jednię szerokości 5,0 m o ruchu dwukierunkowym  
i pozostawiono bez zmian istniejący chodnik po stronie południowej ulicy.  

• Po północnej stronie ul. Wielgusa wprowadzono prostopadłe miejsca 
postojowe bez chodnika. Przed skrzyżowaniem z ul. Szybką zlokalizowano 
dwa miejsca równoległe z uwagi na brak terenu pasa drogowego. Na 
początku odcinka w rejonie ul. Obrońców Krzyża zlokalizowano dwa miejsca 
dla niepełnosprawnych. 

• W rejonie zjazdu na teren szkoły gastronomicznej zlokalizowano próg 
zwalniający z możliwością przejścia dla pieszych. 

• Skrzyżowanie ulicy Wielgusa z ulicą Szybką zostanie wyniesione. 

• Przewidziano przebudowę ulicy Szybkiej w zakresie poszerzenia jej do 
szerokości 5,0 m i zachowania istniejącej organizacji ruchu to znaczy ruchu 
jednokierunkowego od ul. Fatimskiej do salonu samochodowego a następnie 
ruchu dwukierunkowego. 

• Po zachodniej stronie ul. Szybkiej zlokalizowano chodnik szerokości użytkowej 
wraz z krawężnikiem 2,2 m łączący się z istniejącym chodnikiem przy ul. 
Wielgusa oraz istniejącym chodnikiem wzdłuż  
ul. Kocmyrzowskiej. 

• Przed salonem samochodowym projektowany chodnik i krawężnik  
ul. Szybkiej zostanie obniżony aby zapewnić dojazd do pomieszczeń 
serwisowych i parkingu. 

• Na całej długości projektowanych ulic Szybkiej i Wilgusa będzie odbywał się 
ruch rowerowy w formie kontra ruchu z odpowiednim oznakowaniem  
i zabezpieczeniem wlotów rowerowych w obrębie skrzyżowań. 

• Wszystkie zjazdy na projektowanych odcinkach ulic zostaną przebudowane. 

• Na teren inwestycji niedrogowej zaprojektowano zjazd szerokości 5,0 m. 
 
3.3. Rozwiązanie wysokościowe 
 
Do celów koncepcji przyjęto zachowanie istniejącego, podłużnego i poprzecznego 
układu wysokościowego. Średni spadek podłużny ulicy Wielgusa wynosi około 0,6% 
a ulicy Szybkiej około 1,3%. Spadki poprzeczne w granicach 2,0%. 
Zakładane ukształtowanie poprzeczne pokazano w części graficznej koncepcji. 
 
3.4. Konstrukcja nawierzchni 
 
Szczegóły konstrukcji zostaną sprecyzowane na etapie projektu budowlanego. Do 
celów koncepcji założono: 
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• Ulica Wielgusa na całym odcinku od ulicy Obrońców Krzyża do ul. Szybkiej  
z kostki betonowej. Zakład się pozostawienie istniejącej nawierzchni  
i wykonanie zawężenia jezdni do szerokości 5,0 m. 

• Na ulicy Szybkiej nawierzchnia asfaltowa. 

• Pasy postojowe i chodniki na całym obszarze z kostki betonowej bezfazowej. 

• Powierzchnie wyniesione z kostki betonowej. 

• Na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Obrońców Krzyża pasy medialne. 

• Stojaki rowerowe zgodne ze standardami technicznymi i wykonawczymi dla 
infrastruktury rowerowej miasta Krakowa (zarządzenie nr 3113/2018 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 roku). 

 
3.5. Odwodnienie 
 
Odwodnienie jezdni będzie odbywać się jak do tej pory czyli do kanalizacji 
deszczowej w ulicy Wielgusa oraz powierzchniowo na ulicy Szybkiej. 
 
3.6. Kolizje z infrastrukturą techniczną. 
 
Słupy oświetleniowe pozostaną w dotychczasowych miejscach z uwagi na brak 
miejsca na ich przestawienie w pasie drogowym. Przy słupach zostaną wykonane 
zawężenia miejsc postojowych.  
Pozostała infrastruktura zostanie przełożona zgodnie z warunkami technicznymi, 
które zostaną uzyskane na etapie przygotowania projektu budowlanego. 
 
3.7. Zajętość terenu 
 
Przebudowa ulicy Wielgusa oraz ulicy Szybkiej w zakresie przedstawionym  
w koncepcji wymaga zajęcia działek drogowych oraz działek prywatnych właścicieli. 
Zestawienie działek zajętych pod inwestycję drogową przedstawia poniższa tabela. 
 
Zestawienie działek zajętych przez inwestycję drogową: 
 

Nr działki  Obręb Forma własności 

309 NH-8 dr - ul. Obrońców Krzyża 

204/4 

NH-9 

dr - ul. Wielgusa 

204/45 dr - ul. Wielgusa 

204/48 dr - ul. Wielgusa 

204/46 dr - prywatna (inwestora) 

205/14 prywatna (inwestora) 

205/13 prywatna (inwestora) 

205/9 prywatna (inwestora) 

206/4 prywatna (inwestora) 

205/2 prywatna (inwestora) 
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205/12 prywatna (inwestora) 

205/18 prywatna (inwestora) 

205/11 dr 

205/15 dr 

194 dr - prywatna, zajęta ul. Wielgusa 

231 dr - ul. Szybka 

207/21 prywatna 

207/20 prywatna 

208 prywatna 

209 prywatna 

210/1 prywatna 

213/5 prywatna 

213/6 dr - ul. Szybka 

527 dr - prywatna, zajęta ul. Kocmyrzowską 

526 dr - prywatna, zajęta ul. Kocmyrzowską 

525 dr - prywatna, zajęta ul. Kocmyrzowską 

517 dr - prywatna, zajęta ul. Kocmyrzowską 

 


