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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wielowariantowa koncepcja budowy zintegrowanego węzła
przesiadkowego wraz z przystankiem kolejowym, pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R w ramach
opracowania pn.:

„Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego
w rejonie Luboczy w Krakowie”

Niniejsze opracowanie zawiera koncepcyjne rozwiązania dotyczące:
· rozbudowy linii tramwajowej i układu drogowego na odcinku od istniejącej pętli

tramwajowej „Walcownia” do włączenia w istniejącą linię tramwajową w ciągu ul. Mrozowej
lub do skrzyżowania ulic Łowińskiego / Ujastek (w zależności od poszczególnych
wariantów),

· bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w rejonie ulicy Blokowej,
· przystanku kolejowego.

Celem koncepcji jest:
· uzyskanie merytorycznej podstawy do weryfikacji ustaleń dotyczących lokalizacji

przystanku osobowego ,,Kraków Lubocza” i skomunikowania go z pętlą tramwajową
Walcownia oraz budowy bezkolizyjnego przekroczenia układu kolejowego w rejonie ul.
Blokowej,

· określenie szczegółowego zakresu realizacji oraz uwarunkowań środowiskowych budowy
parkingu Park&Ride wraz z modernizacją pętli tramwajowej i zapleczem socjalnym.

· integracja różnych środków transportu - węzły komunikacyjne pomiędzy różnymi
systemami transportu winny ograniczyć występujące uciążliwości, zwiększyć wygodę
podróżnych, zapewnić potrzeby niepełnosprawnym użytkowników, zmniejszyć ryzyko
wypadków, ułatwić dokonywanie przesiadek, zminimalizować dojścia pomiędzy punktami
odprawy środków i systemów transportu.

· opracowanie analiz ruchu oraz technicznych dotyczących budowy bezkolizyjnego
przekroczenia układu kolejowego w rejonie ul. Blokowej.

Zakres inwestycji w ramach przedmiotowego opracowania obejmuje odcinki ulic lub całe ulice:
Łowińskiego, Blokowa, Mrozowa, Darwina, Lubocka oraz wloty ulic poprzecznych jak np.: Ujastek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Dokumentacja formalno-prawna

· Umowa nr W/II/48/GK/3/2021 zarejestrowana w Generalnym Rejestrze Umów i Zleceń
Skarbnika Miasta Krakowa w dniu 27 kwietnia 2021 roku zawarta w Krakowie pomiędzy
Zamawiającym tj. Gminą Miejską Kraków a Wykonawcą – Sweco Polska Sp. z o.o. ul. Franklina
Roosevelta 22, 60-829 Poznań,

· Załączniki do Umowy,
· Obowiązujące w mieście Kraków wytyczne, zarządzenia, rekomendacje, standardy itd.,
· Uzyskane wytyczne od jednostek miejskich.

2.2. Materiały geodezyjne

Mapę zasadniczą wektorową w skali 1:500 pozyskano z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Mapę zasadniczą w zakresie terenu kolejowego papierową w skali 1:500 pozyskano z kolejowego
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
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2.3. Wizja lokalna

Wizje lokalne w terenie inwestycji zostały przeprowadzone przez pracowników jednostki projektowej
tj. Sweco Polska Sp. z o. o. m.in. w lipcu i wrześniu 2021 r.

2.4. Dokumenty planistyczne

· Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Załącznik nr 4 do
Uchwały nr CXXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.,

· obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „GRĘBAŁÓW-LUBOCZA”,
· projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁOWIŃSKIEGO”.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1. Istniejący układ drogowy

Wszystkie istniejące ulice posiadają przekrój 1x2 o zmiennej szerokości jezdni. W licznych
przypadkach jak np. ul. Łowińskiego i ul. Blokowa nawierzchnia jezdni jest zdegradowana.

3.2. Istniejący układ torowy

3.2.1. Linia tramwajowa

W planowanym zakresie inwestycji, dwutorowa linia tramwajowa poprowadzona jest w wydzielonym
torowisku wzdłuż ul. Mrozowej po północnej jej stronie. Linia tramwajowa nie posiada połączenia
z istniejącą linią tramwajową w ciągu ul. Ujastek. Linia tramwajowa w ciągu ul. Mrozowej zakończona
pętla tramwajową „Walcownia” zlokalizowaną tuż przed linią kolejową.

3.2.2. Linia kolejowa

W planowanym zakresie inwestycji, linia kolejowa prowadzona po osi zachód – wschód posiada 3
tory. Istniejący przystanek zlokalizowany jest po wschodniej stronie przejazdu kolejowego w ciągu ul.
Blokowej.

3.3. Istniejące uzbrojenie terenu

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

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Cele użytkowe planowanego układu tramwajowo-drogowo-kolejowego:
- usprawnienie obsługi kolejowej, autobusowej i tramwajowej komunikacji zbiorowej,
- usprawnienie ruchu samochodowego pomiędzy dwiema stronami linii kolejowej,
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa na drodze,
- poprawa warunków dla pieszych, w tym osób niepełnosprawnych,
- poprawa warunków dla rowerzystów.

Rozwiązania dotyczące infrastruktury tramwajowej zostały opracowane w dostosowaniu do taboru
tramwajowego PESA 2014N.

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.
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Przy planowaniu przestrzennym dróg i torowiska uwzględniono istniejące zagospodarowanie terenu
oraz – w razie możliwości -  projekty sąsiadujące i/lub kolidujące z planowaną inwestycją.

4.3. Uwarunkowania dotyczące odstępstw od przepisów technicznych

Ze względu na konieczność wzajemnego skoordynowania rozwiązań sytuacyjnych
i wysokościowych w zakresie układu drogowego i tramwajowego nie wyklucza się konieczności
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.

Z tego względu, przed uzyskaniem decyzji realizacyjnej dla wybranego wariantu należy uzyskać
zgodę na odstępstwo / odstępstwa od ww. przepisów techniczno-budowlanych.

Zidentyfikowane przewidywane odstępstwa w poszczególnych wariantach zostały przedstawione
w opisach szczegółowych wariantów.

Ponadto, ze względu na konieczność wzajemnego skoordynowania rozwiązań sytuacyjnych
i wysokościowych w zakresie układu drogowego i tramwajowego, nie wyklucza się konieczności
zaprojektowania rozwiązań niezgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, w zakresie m.in.:

· DZIAŁ III Droga i połączenia dróg, Rozdział 10 Torowisko tramwajowe
- § 51, pkt 2) – w zakresie wartości minimalnej promienia łuku w planie w przypadku
jednoczesnego występowania łuku w planie i profilu;

· DZIAŁ III Droga i połączenia dróg, Rozdział 10 Torowisko tramwajowe
- § 51, pkt 5) – w zakresie wartości minimalnej promienia łuku w profilu;

· DZIAŁ IV Wyposażenie techniczne dróg Rozdział 3 Obiekty i urządzenia obsługi uczestników
ruchu - § 120, ust. 2. – w zakresie szerokości peronu;

· DZIAŁ IV Wyposażenie techniczne dróg Rozdział 3 Obiekty i urządzenia obsługi uczestników
ruchu - § 120, ust. 4. – w zakresie szerokości rampy łączącej peron z przejściem dla pieszych
równą szerokości peronowi.

Szczegółowe rozwiązania wraz potwierdzeniem konieczności uzyskania zgody
 na odstępstwo od przepisów technicznych powinny być znane na dalszym etapie opracowania
dokumentacji projektowej (projekt budowlany).

4.4. Układ tramwajowy

Lokalizacja i rozwiązania geometryczne pętli tramwajowej są wspólne we wszystkich wariantach.
Poszczególne warianty różnią się włączeniem projektowanej pętli tramwajowej w istniejącą linię

tramwajową:
· W5 – przewiduje włączenie do istniejącego torowiska w ciągu ul. Mrozowej,
· W6 i W7  - przewidują budowę nowej linii tramwajowej w ciągu ul. Łowińskiego i włączenie do

istniejącego torowiska na skrzyżowaniu ulic Łowińskiego i Ujastek.

4.4.1. Parametry techniczne torowiska na szlaku

Parametry techniczne projektowanych torowisk tramwajowych:
· rodzaj torowiska na szlaku: dwutorowe,
· rozstaw osi torów: 3,00 m – 4,00 m,
· rozstaw szyn w torze: 1435 mm,
· rodzaj szyn: 49E1, 59R2, 60R2,
· minimalna wartość łuku poziomego: R=150 m.

4.4.2. Przystanki tramwajowe na szlaku

Na terenie planowanej inwestycji planuje się – w zależności od wariantu - budowę nowych peronów
przystankowych.

Poniżej przedstawiono parametry peronów przystankowych:
· długość peronu tramwajowego: 45 m,
· szerokość peronu tramwajowego: min. 2,5 m,
· długość pochylni: 4,0 m,
· wysokość krawędzi peronu tramwajowego od główki szyny:
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21,0 cm (± 1,0 cm),
· odległość krawędzi peronu od osi toru: 1,25 m.

Perony przewiduje się wyposażyć w wiaty przystankowe w standardzie obowiązującym w mieście
Kraków.

4.4.3. Parametry techniczne torowiska w obszarze pętli tramwajowej

Parametry techniczne projektowanych torowisk tramwajowych:
· rozstaw osi torów: min. 3,00 m,
· rozstaw szyn w torze: 1435 mm,
· rodzaj szyn: 49E1, 59R2, 60R2,
· minimalna wartość łuku poziomego: R=25 m,

4.4.4. Przystanki tramwajowe na pętli tramwajowej

W ramach pętli tramwajowej zaprojektowano:
· 1 zintegrowany peron autobusowo-tramwajowy o długości 45 m dla przyjazdu tramwaju,
· 1 peron tramwajowy o długości 45 m jako przyjazdowy,
· 2 odcinki torów umożliwiających jednoczesny postój 4 składów tramwajowych,
· 1 zintegrowany peron autobusowo-tramwajowy o długości 45 m dla odjazdu tramwaju,
· 1 peron tramwajowy o długości 45 m dla odjazdu tramwaju.

Układ kierunkowy pętli przewiduje się z jazdą przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

4.4.5. Smarownice szyn

Dla zmniejszenia zużycia bocznego szyn oraz hałasu przewiduje się zastosowanie smarownic szyn
w miejscach newralgicznych z uwagi na generowanie hałasu przed łukami i łukami z krzywymi
przejściowymi o promieniu R≤ 75 m. Smarownice należy zabudować przed początkiem układu
krzywoliniowego toru/zwrotnicy.

Ciągła praca smarownic powinna zapewnić rozprowadzenie środka smarującego na długości łuków
poziomych.

4.5. Układ kolejowy

Przewiduje się budowę przystanku kolejowego w obszarze lub pobliżu planowanego węzła
przesiadkowego. Jednocześnie przewiduje się likwidację istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu ul.
Blokowej.

Poszczególne warianty różnią się lokalizacją planowanego przystanku kolejowego:
· W5 i W6 - przewiduje lokalizację przystanku kolejowego w sąsiedztwie istniejącej pętli

tramwajowej Walcownia o następujących parametrach:
o liczba peronów – 2 perony jednokrawędziowe,
o długość peronu – 200 m,
o szerokość peronu –  7,49 - 8,02 m,
o dostęp pieszych poprzez przejścia podziemne i windy zarówno od strony południowej

jak i północnej,
· W7  - przewiduje lokalizację przystanku kolejowego w miejscu istniejącego przejazdu

kolejowego w ciągu ul. Blokowej o następujących parametrach:
o liczba peronów – 2 perony jednokrawędziowe, przy czym przy peronie północnym

zapewniono rezerwę do celów przystosowania do peronu dwukrawędziowego i
dobudowy nowego toru

o długość peronu – 200 m,
o szerokość peronu –  8,00 - 8,40 m,
o dostęp pieszych poprzez przejścia podziemne i windy zarówno od strony południowej

jak i północnej.
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4.6. Układ drogowy

Lokalizacja i rozwiązania geometryczne węzła przesiadkowego i poszczególnych parkingów
w rejonie pętli są wspólne we wszystkich wariantach. Każdy wariant uwzględnia takie same
rozwiązania w zakresie:

· możliwego przebiegu drogi klasy G prowadzonej estakadą nad węzłem przesiadkowym i linią
kolejową,

· rozbudowy ulic Darwina i Lubockiej.

Poszczególne warianty różnią się zakresem przebudowy / rozbudowy istniejącego układu
drogowego w korelacji z zakresem ewentualnej budowy nowej linii tramwajowej:

· W5 - przewiduje włączenie układu drogowego do stanu istniejącego na skrzyżowaniu ulic
Blokowa – Łowińskiego wraz z rozbudową tego skrzyżowania,

· W6 i W7  - przewiduje włączenie układu drogowego do stanu istniejącego na skrzyżowaniu ulic
Ujastek – Łowińskiego wraz z rozbudową tego skrzyżowania,

Poszczególne warianty różnią się również lokalizacją parkingów:
· W5 i W6 - przewiduje lokalizacje parkingu P+R dla samochodów w rejonie planowanej pętli

tramwajowej i przystanku kolejowego (w rejonie planowanej pętli)
· W7  - przewiduje lokalizacje parkingu P+R dla samochodów zarówno w rejonie planowanej

pętli tramwajowej oraz przystanku kolejowego (w rejonie istniejącego przejazdu kolejowego
w ciągu ul. Blokowej).

4.6.1. Terminal autobusowy

Wjazdy autobusów na teren węzła przesiadkowego przewidziano bezpośrednio z ul. Łowińskiego
drogą prowadzącą na przystanki. Wyjazdy autobusów z węzła przesiadkowego zaplanowano na
jezdnię ul. Mrozowej.

W ramach terminala autobusowego w formie drogi obwodowej węzła przesiadkowego
zaprojektowano:

· 1 zintegrowany peron autobusowo-tramwajowy o długości 45 m dla przyjazdów autobusów,
· 3 stanowiska postoju autobusów, w tym 2 stanowiska dla autobusów elektrycznych

umożliwiających ładowanie,
· 1 zintegrowany peron autobusowo-tramwajowy o długości 45 m dla odjazdów autobusów.

4.6.2. Parking P+R

 W wariantach W5, W6 i W7 dojazdy i wyjazdy do/z parkingu przewidziano bezpośrednio
z ul. Łowińskiego i ul. Mrozowej drogami prowadzącymi na przystanki i dalej na P+R. Wyjazdy
autobusów z węzła przesiadkowego zaplanowano na jezdnię ul. Mrozowej.

Parking przewidziano jako naziemny mieszczący łącznie 100 miejsc postojowych dla samochodów
osobowych.

Dodatkowo, wariant W7 przewiduje realizację dwóch parkingów zlokalizowanych w obszarze
planowanego  przystanku kolejowego:

· po stronie północnej: jako naziemny mieszczący łącznie 70 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych,

· po stronie południowej: jako naziemny mieszczący łącznie 30 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych.

4.6.3. Zatoka K+R

W wariantach W5, W6 i W7 miejsca postojowe Kiss & Ride zaplanowano w formie zatoki postojowej
w ciągu drogi obwodowej węzła przesiadkowego po stronie południowej.

Dodatkowo, wariant W7 przewiduje realizację miejsc postojowych Kiss & Ride zlokalizowanych pod
planowanym przystankiem kolejowym w ciągu ul. Blokowej przebiegającej w tunelu pod linią kolejową.

4.6.4. Zjazdy
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Zaprojektowano przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych w dostosowaniu do
istniejącego zagospodarowania terenu przyległych nieruchomości. Szerokości zjazdów
zaprojektowano w dostosowaniu do szerokości istniejących bram oraz obowiązujących przepisów.

4.6.5. Rozwiązania w ruchu pieszych

Na terenie planowanej inwestycji przewiduje się ruch pieszych:
· na chodnikach,
· na peronach przystankowych.

Szerokość projektowanych chodników na większości odcinków wynosi 2,00 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 do
szerokości min. 1,25 m.

W rejonie skrzyżowań oraz przystanków autobusowych i tramwajowych zaprojektowane zostały
przejścia dla pieszych. Minimalna szerokość zaprojektowanych przejść dla pieszych wynosi 4,00 m.

4.6.6. Rozwiązania w ruchu rowerowym

Na terenie planowanej inwestycji przewiduje się ruch rowerowy:
· na ścieżkach rowerowych jedno i dwukierunkowych,
· na jezdni, w miejscach gdzie nie zaprojektowano ścieżek rowerowych / ciągów pieszo-

rowerowych / ciągów pieszo-jezdnych.
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, przewiduje się odcinkowe zawężenia chodników do szerokości
min. 2,00 m. W miejscach włączeń i wyłączeń ruchu rowerowego z jezdni wyznaczono:

· jednokierunkowe ścieżki rowerowe prowadzone niezależnie od geometrii jezdni.
Szerokość projektowanych jednokierunkowych ścieżek rowerowych i pasów ruchu dla rowerów

wynosi 1,50 m.
W rejonie skrzyżowań oraz przystanków autobusowo-tramwajowych zaprojektowane zostały

przejazdy rowerowe. Minimalna szerokość zaprojektowanych przejazdów wynosi:
3,00 m – w przypadku przejazdu dwukierunkowego.

4.6.7. Parking dla rowerów B+R

W wariantach W5, W6 i W7  zadaszony parking dla rowerów w liczbie 60 miejsc (30 stojaków)
przewidziano pomiędzy przystankami tramwajowymi na środku pętli tramwajowej.

Dodatkowo, wariant W7 przewiduje realizację po obu stronach linii kolejowej w rejonie przystanku
kolejowego dwóch zadaszonych parkingów rowerowych liczących 40 miejsc każdy – łącznie 80 miejsc
(40 stojaków).

4.6.8. Konstrukcje nawierzchni

Proponowane konstrukcje nawierzchni drogowych i tramwajowych zostaną przedstawione na
dalszym etapie opracowywanej koncepcji.

4.6.9. Odwodnienie układu drogowo-tramwajowego

Proponowane rozwiązania dotyczące odwodnienia zostaną przedstawione na dalszym etapie
opracowywanej koncepcji.

4.6.10. Pasy i powierzchnie brukowane wyłączone z ruchu (opaski)

Przewiduje się pasy i powierzchnie wyłączone z ruchu:
· pomiędzy ścieżkami rowerowymi a chodnikami - o szerokości 0,50 m,
· pomiędzy ścieżkami rowerowymi a jezdnią – o szerokości od 1,00 do 1,50 m,
· pomiędzy chodnikami a jezdnią – o szerokości od 0,00 do 1,50 m,
· pomiędzy chodnikami / ścieżką rowerową a torowiskiem – o szerokości od 0,50 do 1,50 m,
· pomiędzy peronami a jezdnią – o szerokości od 0,50 do 1,50 m,
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· w miejscach, w których niezasadne było wprowadzenie pasów zieleni ze względu na
uwarunkowania terenowe.

4.6.11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ogrodzenia

Przewiduje się 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,
· w miejscach o znacznej różnicy wysokości pomiędzy chodnikami a terenem przyległym,
· w miejscach uniemożliwiających przejście.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące lokalizacji, formy, kolorystyki i materiału wygrodzenia powinny
być zgodne z obowiązującymi standardami miasta Kraków.

4.7. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Warunki dla osób niepełnosprawnych przewiduje się zapewnić 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 systemu informacji fakturowej 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 niepełnosprawnym,
· 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 mz miejscowymi zawężaniami do min. 1,25 m.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych należy opracować
na etapie sporządzania dokumentacji projektowej (projekt budowlany), zgodnie z obowiązującymi
w Krakowie standardami.

4.8. Obiekty inżynierskie

W wariantach W5, W6, i W7 przewidziano:
· realizację tunelu pod linią kolejową umożliwiającego poprowadzenie nowym śladem

ul. Blokowej na odcinku od ul Łowińskiego do ul. Darwina i Lubockiej;
· możliwy przebieg estakady umożliwiającej poprowadzenie drogi klasy G nad węzłem

przesiadkowym i linią kolejową,
· przejścia podziemne łączące węzeł przesiadkowy, parkingi P+R, B+R, K+R z przystankami

kolejowymi.

4.9. Zieleń

Przewiduje się wycinkę kolidujących drzew i krzewów, których zachowanie nie było możliwe.

Zaprojektowano pasy zieleni o szerokości minimalnej 1,50 m (min. 1,20 m bez uwzględnienia
krawężników i obrzeży):

· w miejscach występujących drzew przewidzianych do pozostawienia,
· pomiędzy jezdniami a chodnikiem lub ścieżką rowerową,
· pomiędzy jezdniami a torowiskiem,
· pomiędzy torowiskiem a chodnikiem lub ścieżką rowerową.

W miejscach, gdzie ze względu na ograniczenia terenowe niemożliwe było wprowadzenie pasa
zieleni zastosowano pasy i/lub powierzchnie brukowane.
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Szczegółowe dane dotyczące ilości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki będą
przedstawione na dalszym etapie opracowania dokumentacji.

Koncepcja zieleni projektowanej będzie przedstawiona na dalszym etapie opracowania
dokumentacji.

4.10. Elementy małej architektury

Wszystkie elementy małej architektury (jak wiaty, ławki, kosze na śmieci, infrastruktura informacji
pasażerskiej powinny być zgodne z aktualnymi wytycznymi Miasta Kraków w zakresie przestrzeni
publicznej.

4.11. Przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu

Koncepcja przebudowy sieci kolidujących oraz budowy nowych sieci będzie przedstawiona na
dalszym etapie opracowania dokumentacji.

4.12. Projekty sąsiednie

Z zakresem niniejszego opracowania kolidują lub sąsiadują następujące inwestycje:

· Nazwa: „Budowa zespołu budynków usługowo - produkcyjno - magazynowych wraz
budynkiem biurowym, socjalnym, ochrony, wiatą, stacją transformatorową oraz z infrastrukturą
techniczną, układem drogowym (dojściem, dojazdem i miejscami postojowymi dla
samochodów osobowych i ciężarowych) oraz wjazdami na działkach nr ewid. 1/63, 1/239,
1/649, 1/127, 3 obr. 20, j. ewid. Nowa Huta i 415, obr. 44, j. ewid. Nowa Huta przy ul. Blokowej
/ Łowińskiego w Krakowie”;

o Inwestor: ArcelorMittal Poland;
o Opis kolizji: kolizje w zakresie obszaru zagospodarowania terenu przewidywanego

w ramach inwestycji AM i rozwiaząń planowanego układu drogowo-tramwajowego;
o Zastosowane rozwiązania:  wprowadzono propozycję rozwiązań zamiennych

w zakresie lokalizacji zjazdów oraz parkingów na terenie AM;

· Nazwa: „Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków odcinek realizacyjny nr III (…)””;
o Inwestor: GDDKiA Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków;
o Opis kolizji: kolizja w zakresie torowiska tramwajowego, inwestycja sąsiaduje

bezpośrednio od strony zachodniej w ciągu ul. Łowińskiego;
o Zastosowane rozwiązania:

§ zakres przebudowy linii tramwajowej w ramach W6 i W7
w ciągu ul. Łowińskiego wymaga przebudowy torowiska projektowanego
w ramach inwestycji GDDKiA na odcinku ok 50-100 m;

§ układ drogowy dowiązano do układu drogowego realizowanego w ramach
inwestycji GDDKiA w ciągu ul. Łowińskiego w zakresie jezdni, chodników,
ścieżek rowerowych.


