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RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: 
 

„Budowa ulicy w śladzie Trasy Wolbromskiej jako dróg kategorii powiatowych i gminnych o 
parametrach klasy Z i L,  

rozbudowa i budowa ulicy Pachońskiego jako drogi gminnej o parametrach klasy L, 
przebudowa ul. Siewnej jako drogi gminnej o parametrach kategorii klasy L,  

przebudowa ul. Bociana jako drogi gminnej o parametrach klasy L, 
budowa nowego odcinka drogi na Osiedlu Górka Narodowa od projektowanego skrzyżowania z ul. 

Banacha do al. 29 Listopada jako drogi gminnej o parametrach klasy L i Z, 
przebudowa skrzyżowań w ciągu układu komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej, 

przebudowa skrzyżowania układu komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego, 
przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Pachońskiego, 

przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Siewnej, 
przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Bociana, 

przebudowa skrzyżowań w ciągu nowoprojektowanego odcinka dróg na osiedlu Górka Narodowa, 
budowa i rozbudowa torowiska tramwajowego, przystanków tramwajowych i zatok autobusowych, 

przebudowa pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowa pętli autobusowo-tramwajowej Górka 
Narodowa, 

budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach pasa drogowego, 
budowa terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada 

z projektowaną ul. Iwaszki, 
budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R" przy pętli końcowej Górka Narodowa, 

budowa obiektów inżynierskich: tunelu w ciągu ulicy Opolskiej, wiaduktu nad ul. Nad Sudołem, mostu na 
potoku Sudoł, kładki pieszej nad Trasą Wolbromską, mostu na rzece Białucha i przepustu na potoku 

Bibiczankia, wiaduktu kolejowego, 
budowa murów oporowych, umocnień w postaci skarp nasypów i wykopów, 

budowa i przebudowa ekranów akustycznych, 
budowa zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków deszczowych, urządzeń oczyszczających, 

trakcji tramwajowej, podstacji trakcyjnych z instal acjami technologicznymi i wewnętrznymi, kanalizacji 
dla systemu sterowania obszarowego i informacji pasażerskiej,  

budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu: sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji ogólnospławnej, 
sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej, technologicznych kanałów 

przełazowych, oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych nN, SN, WN, 
rozbiórka budynków mieszkalnych, usługowych i gospodarczych, rozbiórka obiektów budowlanych” 
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WSTĘP 

Cel, zakres i podstawa opracowania 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie etapu III Krakowskiego 
Szybkiego Tramwaju (KST), przebiegającego od os. Krowodrza Górka do Górki 
Narodowej Zachód. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i 
Transportu w Krakowie, 31-586 Kraków ul. Centralna 53. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010.213.1397.) oraz Rozporządzeniem RM z 
dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013.0.817.) do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

•  (§3 ust. 1. pkt. 60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1. pkt. 31 i 
32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z 
wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do 
obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami 
objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody– w 
przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia łączna długość 
odcinków drogowych wyniesie 4,97 km; 

• (§3 ust. 1. pkt. 61) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub 
podziemne, w tym metro, kolejki linowe lub linie szczególnego charakteru, 
wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, używane głównie do przewozu 
pasażerów – w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia długość 
torowiska tramwajowego wyniesie 4,65 km; 

•  (§3 ust. 1. pkt. 56) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły 
parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub 
zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz 
z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 
0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit.a- przy czym przez 
powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i 
powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne 
mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego 
– w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia powierzchnia 
użytkowa parkingów wyniesie ok. 1,65 ha; 

• (§3 ust. 1. pkt. 68) rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania 
wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od 
stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych, z wyłączeniem ich 
przebudowy metodą bezwykopową - w omawianym przypadku 
całkowita długość przebudowywanych sieci wodociągowych 
magistralnych wynosi 1 525 m; 
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• (§3 ust. 1. pkt. 79) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości 
przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy 
metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w 
pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków – w 
omawianym przypadku całkowita długość przebudowywanych sieci 
kanalizacyjnych wynosi 3 771 m, w tym sieć ogólnospławna – 
2 475 m, sanitarna – 679 m, deszczowa – 617 m. 

• (§3 ust. 1. pkt. 7) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie 
elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV -
przełożenie linii napowietrznej 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 

 
− obręb 28: 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9,68/10,  

68/11, 68/14, 68/15, 266, 271 

− obręb 29: 151/7,153/2,154/6, 181, 257, 315, 316, 319, 320, 323, 
324, 329/2, 331, 332, 334/1, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 
346, 350, 351/6, 352/6, 353, 357, 359/6, 366, 367, 368/6, 369/11, 
369/15, 370/1, 370/2, 371, 372, 374/5, 374/6, 375, 376, 377/2, 
377/3, 379/3, 379/4, 380,381/5, 381/6, 382, 383/3, 383/4, 385, 
386, 387, 399/3, 399/4, 400, 408, 409, 410, 413, 414/4, 
414/5,415/16, 415/17, 517/3, 518/4, 519/5, 519/7, 521/9, 521/10, 
521/11, 522/5, 522/6, 523/6, 523/7, 524/6, 524/7, 525/9, 525/10, 
526/10,,526/11, 528/7, 528/8, 528/9, 529/7, 529/8, 529/9, 531/7, 
531/9, 532/10,532/12, 533/14, 533/16, 534/3, 534/9, 535/4, 535/9, 
535/17, 535/21, 538/14, 538/15, 538/16, 538/19,,538/23, 538/24, 
538/25, 538/26, 541/8, 541/10, 541/11, 541/12, 541/13, 541/21, 
541/23, 541/24, 542/3, 542/4, 542/10, 543/4, 543/10, 544/4, 
545/6, 545/12, 545/15, 545/16, 546/5, 546/6, 546/7, 546/23, 
546/25, 546/26, 547/5, 548/7, 548/8, 548/9, 548/10, 548/31, 
548/32, 548/33, 548/34, 549/10, 549/11, 549/12, 549/13, 549/33, 
549/34, 549/35, 549/36, 551/10, 551/11, 551/12, 551/13, 551/27, 
551/28, 551/29, ,551/30, 553/2, 554/9, 554/10, 554/11, 554/12, 
557/18, 557/19, 57/20, 557/21, 558/13, 558/14, 558/19, 558/20, 
570, 572/24, 572/25, 572/44, 572/49, 572/51, 572/52, 572/54, 
572/55, 572/56, 572/57, 575/3, 575/4, 577, 578/4, 578/5, ,579, 
613, 614/3, 614/4, 615/4, 615/6, 667/16, 667/17, 667/18, 667/20, 
667/23, 667/24, 670/11, 670/12, 763, 768, ,770,  769/1, 771/1, 
771/2, ,771/3, 771/4, 771/5, 771/6, 771/8, 771/9, 771/12, 771/13, 
771/14, 772/1, 772/12, 772/13, 790/12, 790/13, 791/4,,791/5, 
791/6, 801/4, 801/7, 801/8, 825/3, 825/4, 827/1, 831/1, 834 

− obręb 42: 14/70, 14/81, 14/126, 14/127, 14/129, 14/130, 14/131, 
14/133, 14/141, 14/142, 14/143, 14/144, 14/149, 14/150, 74, ,85, 
86, 87, 101, 102, 103, 105, 106, 120, 121, 122, 126/5, 126/6, 
126/10, 126/11, 131/1, 132/3,132/5, 132/6, 132/8, 132/10,132/13, 
132/14, 132/15, 132/16, 132/24,132/25, 132/27, 132/28, 137, 
147/3, 149/1, 150/1, 155/1, 159, 160, 161/3, 170/1, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178/3, 178/4, 179/1, 179/3, 179/4, 180/3, 181, 
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182, 183, 184, 185, 186, 187/2, 187/4, 187/5, 187/7, 187/8, 
188/10, 187/11, 187/12, 188/1, 188/9, 188/10, 188/13, 188/14, 
188/18, 188/23, 189, 194/1, 194/3, 204/1, 205/1, 206, 207, 208, 
214, 215, , 216/1, 216/2, 217, 218/1, 218/4, 219/1, 220, 222/3, 
222/5, 223/1, 223/5,  223/7, 317/8, 317/9, 317/10, 317/11, 317/12, 
327/7, 330/3, 330/4, 330/6, 332/4, 332/5, 332/6, 332/9, 332/10, 
333/1, 348/1, 348/3, 349/4, 369/1, 369/4, 369/5, 369/6, 370/1, 
370/2, 371/1, ,371/3, 371/4, 371/5, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 
380/3, 380/4, ,384/1, 386/1, 386/4, 387/4, 501/3, 501/5, 501/10, 
501/11, 501/12, 533, 536/5, 537, 538/8, 538/16, 542, 546/1, 547, 
548, 564/6, 564/8, 564/9, 564/10, 564/11, ,564/12,564/13, 564/14, 
564/15, 564/16, 564/17, 564/18, 564/19, 564/20, 564/21, 564/22, 
564/23, 564/24, 564/25, 564/26, 564/27, 564/28, ,564/29, 565, 
569/3, 569/8, 569/9, 569/10, 569/11, 569/12, 569/13, 570/1,  
570/3, 570/4, 570/5, 572/2, 583/3, 583/4, 583/5, 583/6, 583/7, 
583/8, 583/10, 583/11, 583/12, 583/13, 583/16, 583/17, 583/18, 
583/19, 584/1, 584/2, 586, 587, 589, 595, 596, 600, 607, 608, 621, 
622, 623, 624, 625, 626, ,627 ,628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 
635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 656, 657, 669, 670, 700, 
701, 702, 703, 713,721, 722, 723 

− obręb 43-I (Prądnik Biały-Południe): 99, 135, 138, 140/2, 140/3, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 167, 294, 295, 296, 297, 
298, 299, 300/1, 387/2, 781/2, 1191, 1188/1, 1192/3,  

− obręb 43-II (Prądnik Biały): 3, 4/3, 4/7, 4/62, 4/63, 4/64, 4/65, 
4/66, 4/67, 4/68, 4/69, 4/71, 4/148, 4/174, 4/176, 4/196, 4/197, 
4/198, 4/216, 4/218, 4/219, 4/234, 4/235, 4/236, 4/237, 4/250, 
4/251,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 
20/1, 20/2, 31/2, 31/3, 31/4, 32,  33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 
46, 49, 52, 53, 55, 56, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 59/2, 60/1, 
60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 77/2, 77/3, 77/4, 
78/1, 78/2, 79, 82, 83, 87, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 108/2,126, 127, 128, 131, 140/2, 140/3, 387/2, 390, 393, 394, 
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406/2, 
406/3, 407, 408, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411, 412, 414, 415, 
421, 422, 669/2, 670, 672/1, 672/2, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 
1178/1, 1178/2, 1178/4, 1178/5, 1178/6, 1178/8, 1178/9, 1178/10, 
1178/15, ,1178/16, 1181/1, 1181/3, 1181/22, 1181/23, 1183/1, 
1183/2, 1186/1, 1187/1,1187/2, 1188/3, 1188/7, 1189/1, 1189/2, 
1206 

− Obręb 44: 756, 738, 551/16, 551/17, 739, 551/15, 7/38, 551/20, 
7/45, 13/1, 740, 551/13, 7/56, 649, 650,  7/22, 614, 551/14, 7/51, 
7/57, 7/52, 652, 653, 7/54, 4/5, 651, 7/48, 7/47, 7/10, 551/8, 654, 
50/4, 7/41, 6, 7/31, 7/32, 4/7, 48/44, 52, 7/44, 7/33, 50/5, 556/2, 
48/17, 48/47, 655, 616/1, 48/38, 556/3, 12/4, 15/2, 8/1, 48/40, 
9/1, 12/5, 7/43, 48/42, 48/46, 10/1,12/6 , 48/57, 7/21 , 7/30, 
48/15,11/3, 7/6, 48/56, 48/55,  14/2, 556/4, 8/2 ,50/6 ,49/7, 49/15, 
48/6, 48/25, 563/6, 9/2, 49/16, 10/2, 49/17, 49/18, 563/4, 15/1, 
49/14, 563/5, 14/1, 49/10, 49/25, 11/4 49/13, 12/8, 12/7, 224/43, 
11/1, 221/1, 48/5, 49/12, 48/1, 217/1, 224/35, 563/3, 49/9, 215/1, 
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213/1, 49/11, 49/1, 563/2, 563/1, 221/2, 677/3, ,217/2, 677/1, 
215/2 ,677/2, 185, 224/28, 167/21, 677/4, 223, 211, 636, 634, 635, 
569/7, 569/5, 570/1, 570/2, 569/6, 569/9, 569/8, 611/8, 216, 
225/3, 218, 225/4, 213/2, 225/5, 611/3, 220, 212, 227, 226/2, 
225/8, 219, 684, 226/3, 683, 214, 679, 682, 611/4, 611/5, 678, 
680, 203/15, 767, 741, 768, 645, 364/8, 364/17, 581/3, 364/16, 
364/9, 581/1, 581/2, 590/1, 581/5, 606, 581/7, 581/6 

 

Spośród ww. działek na terenach zamkniętych (kolejowych) znajdują się 
działki: 

• obręb 29: działka nr 781/6; 

• obręb 30: działka nr 192/2 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie NZ-PG-420-290/15 
ZL/2015/07/109 z dn. 30.07.2015 r. wydał opinię sanitarną (zał. 3), w której 
stwierdził, że ww. przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko i opracowania raportu w zakresie: 

Ochrony zdrowia i życia ludzi 

Ochrony przed hałasem 

Ochrony powietrza atmosferycznego 

Ochrony wód 

Ochrony gleby 

Gospodarki odpadami 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w piśmie 

OO.4210.8.2015.JS z dn. 12.08.2015 r. (zał. 4.) wydał postanowienie odnośnie 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Zakres raportu zgodny jest z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227 z późn. 
zmianami). Uwzględnia również wymogi zawarte w ww. pismach. 

Informacje zawarte w raporcie przedstawiono ze szczegółowością i 
dokładnością odpowiednio do posiadanych danych. 

Raport wykonano na zlecenie Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., ul. 
Waliców 11, 00-851 Warszawa. 
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Obowiązujące wymagania formalno-prawne 

Raport sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
Nr 62/2001, poz. 627 tekst jednolity Dz.U. 2013.1232) 

• Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 
poz. 1235), 

• Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),  

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115/2001, poz. 
1229, tekst jednolity – Dz. U. Nr 145/2012), 

• Ustawa z dn. 27. lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 100/2001 poz. 1085), 

• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. 
U. Nr 151/2009 poz. 1220) 

• Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 
163/2011, poz. 981 ze zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 
156/2006, poz. 1118 ze zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 
16/2010 poz. 87), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120/2007, 
poz. 826), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 1 października 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 
213/2010, poz. 1397), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 25 czerwca 2013 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 817) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
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ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. Nr 137/2006 poz. 984.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 27/2009 poz. 
169.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 
165/2002, poz. 1359),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 463/2012 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz. 
735), 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 
(Dz.U. Nr 192, poz. 1883) 
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1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1.1. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.1.1. Cel przedsięwzięcia 

Realizacja przedsięwzięcia służyć ma następującym celom: 

1. Zwiększeniu udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w 
obsłudze mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, 

2. Poprawie dostępności komunikacyjnej do osiedli Prądnik Biały i Górka 
Narodowa oraz włączeniu tego regionu w system obszarowego sterowania 
ruchem dla miasta Krakowa, 

3. Usprawnieniu i podniesieniu atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej 
poprzez skrócenie czasu podróży, 

4. Zwiększeniu konkurencyjności transportu publicznego wobec transportu 
indywidualnego, co skutkować będzie zmniejszeniem udziału transportu 
prywatnego i rozładowaniem natężenia ruchu w mieście, 

5. Zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu podróżowania transportem 
publicznym, 

6. Zwiększeniu punktualności i niezawodności transportu publicznego, 

7. Ograniczeniu hałasu w rejonie oddziaływania projektu poprzez 
zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, 

8. Zmniejszeniu negatywnego wpływu pojazdów komunikacji zbiorowej na 
środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału pojazdów 
tramwajowych w transporcie publicznym w obszarze projektu, 

9. Zmniejszeniu liczby wypadków drogowych poprzez wzrost liczby 
pasażerów transportu publicznego, 

10. Integracji miejskiego i podmiejskiego systemu transportowego, 

11. Uprzywilejowaniu pojazdów transportu publicznego w strefach 
koncentracji ruchu, 

12. Poprawie komfortu życia mieszkańców dzielnicy IV Prądnik Biały poprzez 
rozbudowę sieci transportu publicznego przyjaznego środowisku. 

Przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta i dzielnicy IV 
Prądnik Biały. Projekt stanowi kolejny etap realizowanej strategii rozwoju 
systemu transportu publicznego mającej na celu usprawnienie obsługi 
poszczególnych regionów miasta. Jego realizacja jest ściśle powiązana z innymi 
zrealizowanymi lub realizowanymi działaniami inwestycyjnymi. 

 

1.1.2. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja stanowić będzie północny fragment linii szybkiego 
tramwaju na odcinku od osiedla Krowodrza Górka przez Prądnik Biały, ulicę 
Pachońskiego do Górki Narodowej. 
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Plan sytuacyjny przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku 1, a przekroje 
wybranych obiektów inżynierskich w załączniku 2. 

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną: 

• budowa ulicy w śladzie Trasy Wolbromskiej jako dróg kategorii 
powiatowych i gminnych o parametrach klasy Z i L, 

• rozbudowa i budowa ulicy Pachońskiego jako drogi gminnej o 
parametrach klasy L, 

• przebudowa ul. Siewnej jako drogi gminnej o parametrach kategorii 
klasy L, 

• przebudowa ul. Bociana jako drogi gminnej o parametrach klasy L, 

• budowa nowego odcinka drogi na Osiedlu Górka Narodowa od 
projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada jako 
drogi gminnej o parametrach klasy L i Z, 

• przebudowa skrzyżowań w ciągu układu komunikacyjnego w śladzie 
Trasy Wolbromskiej, 

• przebudowa skrzyżowania układu komunikacyjnego w śladzie Trasy 
Wolbromskiej z ul. Pachońskiego, 

• przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Pachońskiego, 

• przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Siewnej, 

• przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Bociana, 

• przebudowa skrzyżowań w ciągu nowoprojektowanego odcinka dróg 
na osiedlu Górka Narodowa, 

• budowa i rozbudowa torowiska tramwajowego, przystanków 
tramwajowych i zatok autobusowych, 

• przebudowa pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowa pętli 
autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa, 

• budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach 
pasa drogowego, 

• budowa terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie 
planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki, 

• budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R" przy pętli 
końcowej Górka Narodowa, 

• budowa obiektów inżynierskich: tunelu w ciągu ulicy Opolskiej, 
wiaduktu nad ul. Nad Sudołem, mostu na potoku Sudoł, kładki 
pieszej nad Trasą Wolbromską, mostu na rzece Białucha i przepustu 
na potoku Bibiczanka, wiaduktu kolejowego, 

• budowa murów oporowych, umocnień w postaci skarp nasypów i 
wykopów 

• budowa i przebudowa ekranów akustycznych, 

• budowa zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków 
deszczowych, urządzeń oczyszczających, 
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• trakcji tramwajowej, podstacji trakcyjnych z instalacjami 
technologicznymi i wewnętrznymi, kanalizacji dla systemu sterowania 
obszarowego i informacji pasażerskiej, 

• budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu: sieci 
telekomunikacyjnej, kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej, 
deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej, 
technologicznych kanałów przełazowych, oświetlenia drogowego, sieci 
elektroenergetycznych nN, SN, WN, 

• rozbiórka budynków mieszkalnych, usługowych i gospodarczych, 

• rozbiórka obiektów budowlanych 

Przedsięwzięcie, będzie realizowane jednoetapowo, przy czym planowana 
długość torowiska wyniesie 4,538 km, a długość jezdni 4,97 km. 

W raporcie przedstawiono wariant „wynikowy”, przyjęty na podstawie analiz 
pięciu wcześniejszych wariantów przebiegu linii tramwajowej w nawiązaniu do 
wspólnych relacji z układem drogowym, a także nawiązujący do oczekiwań 
społecznych wyrażonych podczas konsultacji. 

W wariancie "wynikowym" trasa linii tramwajowej przebiega po wschodniej 
stronie projektowanej Trasy Wolbromskiej (od skrzyżowania ulic Wybickiego, 
Bratysławskiej i Doktora Twardego krzyżując się w jednym poziomie z ul. 
Opolską do ul. Pachońskiego). 

Dalej wzdłuż ul. Pachońskiego po południowej jej stronie. do skrzyżowania z 
ul. Mackiewicza. Za skrzyżowaniem z ul. Mackiewicza trasa linii przechodzi na 
północną stronę ul. Siewnej dochodząc do południowej strony ul. Bociana. Trasa 
tramwajowa na tym odcinku, krzyżując się z ul. Bociana biegnie w kierunku 
północnym, krzyżując się z linią kolejową (przejście tunelem pod linią), następnie 
z ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Dalej biegnie po wschodniej stronie projektowanej 
ulicy łączącej ul. Kuźni Kołłątajowskiej z Al. 29Listopada. 

Oprócz linii tramwajowej planuje się budowę oraz przebudowę istniejącego 
układu drogowego, która obejmie następujące odcinki: 

1. Budowa układu drogowego w śladzie Trasy Wolbromskiej, na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Fieldorfa Nila do skrzyżowania z ul. 
Pachońskiego, 

2. nowy przebieg ul. Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Zielińską do 
skrzyżowania z ul. Mackiewicza, 

3. rozbudowa ulicy Siewnej na odcinku od obecnego ronda do ul. 
Bociana oraz rozbudowa fragmentu ulicy Bociana, 

4. nowy odcinek drogowy od ul. Banacha do nowo projektowanego 
skrzyżowania al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki. 

W ramach proponowanych rozwiązań przewiduje się następujące obiekty 
inżynierskie: 

1. tunel w ciągu ul. Opolskiej, 
2. most drogowy na potoku Sudoł, 
3. most tramwajowy na potoku Sudoł, 
4. wiadukt drogowy w ciągu Trasy Wolbromskiej nad ul. Nad Sudołem, 
5. kładka dla pieszych nad trasą KST na wysokości ul. Szopkarzy i 

Danka 
6. most na rzece Białucha, 
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7. most na potoku Bibiczanka, 
8. tunel tramwajowy pod istniejącą linią kolejową, 
9. wykop otwarty oraz konstrukcje oporowe na Górce Narodowej dla 

toru tramwajowego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zrealizowane 
zostaną: 

− parking w systemie P&R (Górka Narodowa) 
− terminal autobusowo-tramwajowy na pętli końcowej Górka Narodowa 
− miejsca postojowe dla samochodów osobowych w rejonie pętli 

tramwajowej Krowodrza Górka i przy skrzyżowaniu dróg w śladzie 
Trasy Wolbromskie z ul. Pachońskiego 

− oświetlenie uliczne 
− sygnalizacja świetlna 
− sieć światłowodowa dla Obszarowego Sterowania Ruchem 
− monitoring video 
− tablice informacji pasażerskiej 
− tablice drogowe 
− sterowanie i ogrzewanie zwrotnic 
− sieć trakcyjna, 
− podstacja trakcyjna 
− przebudowa sieci uzbrojenia terenu dla usunięcia kolizji z siecią: 

elektroenergetyczną, cieplną, wodociągową, kanałów sanitarnych, 
deszczowych ogólnospławnych, gazową, telekomunikacyjną  

 

1.1.3. Lokalizacja 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w północnej części Krakowa 
w obszarze pomiędzy skrzyżowaniem ulic Bratysławska – Wybickiego – Dr 
Twardego a al. 29- go Listopada i obejmuje swoim zakresem wschodnie tereny 
os. Krowodrza Górka, osiedle Prądnik Biały oraz osiedle Górka Narodowa. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie w całości zlokalizowane jest na terenie 
Dzielnicy IV Prądnik Biały. 

 
 



 

Kraków, grudzień 2015 

 

Raporta Oddziaływania na Środowisko 
Przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii tramwajowej KST etap III Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” 

 
Rys. 1. Orientacyjny przebieg przedsięwzięcia na tle obszaru lokalizacji 
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1.1.4. Obszar przedsięwzięcia 

Całkowita powierzchnia terenu przedsięwzięcia wynosi 35,8577 ha, w tym: 

Kubatura budynku terminalu tramwajowo-autobusowego około: 2 899 m3 

Kubatura parkingu wielopoziomowego P&R przy terminalu: około 21 787 m3 
 

1.1.5. Uwarunkowania wynikające z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Przebieg linii tramwajowej oraz przyległego układu drogowego został 
wyznaczony ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Krakowa z roku 2003 (uchwała Nr XII/87/03 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.). 

W rejonie lokalizacji przedsięwzięcia obowiązują następujące miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Linia 
tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód” 
(załącznik 8) 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka 
Narodowa Zachód” (załącznik 9) 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Linia 

tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód” został 
uchwalony Uchwałą nr CVIII1458/10 Rady Miasta Krakowa z dn. 8 września 
2010 r. i wszedł w życie z dniem 23 października 2010 r.  

Wraz z wejściem w życie w dn. 24 sierpnia 2012 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żabiniec-Południe” utraciła moc 
obowiązywania część wspólna planu „Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka 
do Górki Narodowej Zachód” z ww. planem. 

Wyrokiem z dn. 12 września 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Krakowie stwierdził nieważność części zapisów zaskarżonego mpzp. Powyższy 
wyrok jest prawomocny od dn. 30 października 2012 r. 

Plan realizuje działania samorządu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych 
w tej części miasta. Obejmuje swoimi granicami teren zarezerwowany dla 
przebiegu linii tramwajowej wraz z jej strefą oddziaływania. 

Plan tworzy również rezerwę terenu dla układu komunikacji drogowej w tej 
części Krakowa. W granicach planu znajduje się planowany I etap "Trasy 
Wolbromskiej" od połączenia nowoprojektowanej ul. Miłosza z ul. Doktora 
Twardego do ul. Pachońskiego pomiędzy ul. Glogera a ul. Górnickiego. 

Na omawianym obszarze, zgodnie z zapisami mpzp, podstawowy układ sieci 
ulicznej stanowią: 

• ulica główna ruchu przyspieszonego – ul. Opolska 
• ulice zbiorcze, w tym: 
− ciąg ulic: Doktora Twardego i projektowanego fragmentu Trasy 

Wolbromskiej na odcinku do ul. Opolskiej, 
− projektowany fragment Trasy Wolbromskiej na odcinku od ul. 

Opolskiej do ul. Pachońskiego, 
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− projektowany fragment Trasy Wolbromskiej na odcinku od ul. 
Pachońskiego do północnej granicy obszaru objętego planem, 

− istniejąca ul. Wybickiego 
• ulice lokalne, w tym: 
− projektowana trasa na kierunku wschód-zachód, obejmująca 

istniejącą i projektowaną ul. Pachońskiego oraz istniejącą ul. Siewną, 
− istniejący odcinek ul. Mackiewicza od ul. Pachońskiego do 

południowej granicy obszaru objętego planem, 
− istniejący odcinek ul. Dożynkowej od ul. Pachońskiego do północnej 

granicy obszaru objętego planem, 
− istniejący odcinek ul. Górnickiego od ul. Pachońskiego do północnej 

granicy obszaru objętego planem, 
− istniejący odcinek ul. Pleszowskiej od ul. Pachońskiego do 

południowej granicy obszaru objętego planem, 
− istniejący odcinek ul. Zielińskiej od ul. Pachońskiego do północnej 

granicy obszaru objętego planem, 
− istniejąca ul. Krowoderskich Zuchów, 
− istniejący odcinek ul. Fieldorfa Nila od Trasy Wolbromskiej do 

wschodniej granicy obszaru objętego planem, 
− istniejący odcinek ul. Bratysławskiej od ul. Doktora Twardego do 

wschodniej granicy obszaru objętego planem, 
• ulice dojazdowe. 

 
W zakresie komunikacji zbiorowej podstawowy element obsługi stanowią: 

• projektowane linie tramwajowe, w tym: 
− linia północna, na odcinku wzdłuż ulic: Doktora Twardego, Trasy 

Wolbromskiej, Pachońskiego, Siewnej i dalej w kierunku osiedla 
Górka Narodowa, 

− linia zachodnia, od pętli tramwajowej Krowodrza Górka biegnąca 
wydzieloną trasą tramwaju szybkiego do ul. Opolskiej i dalej wzdłuż 
ul. Opolskiej w kierunku osiedla Azory. 

• linie autobusowe, prowadzone trasami ulic: głównej przyspieszonej, 
zbiorczych, lokalnych i niektórych ulic dojazdowych, przy czym 
dopuszcza się rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie torów i 
przystanków tramwajowych dla linii autobusowych 

 
W zakresie powiązań zewnętrznych, połączenie obszaru objętego planem z 

obszarami sąsiednimi, w tym z centrum miasta, zapewniają: 
• od strony zachodniej ulice: Wybickiego, Krowoderskich Zuchów, 

Opolska, Nad Sudołem, Pachońskiego, 
• od strony wschodniej ulice: Bratysławska, Fieldorfa Nila, Opolska, 

Pachońskiego, Siewna, 
• od strony południowej: 

− w odniesieniu do południowej części obszaru objętego planem 
ulice: Doktora Twardego, Prądnicka 

− w odniesieniu do północnej części obszaru objętego planem 
ulice: Pleszowska, Mackiewicza 

• od strony północnej ulice: Trasa Wolbromska, Zielińska, Górnickiego, 
Dożynkowa. 
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W zakresie ruchu rowerowego w oparciu o planowany system ciągów 
ogólnomiejskich, ustala się pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych: 

• prowadzenie głównych ciągów rowerowych wzdłuż ulic: 
− Prądnickiej, 
− Wybickiego oraz Bratysławskiej 
− Górnickiego 

• prowadzenie zbiorczych ciągów rowerowych wzdłuż ulic: 
− Doktora Twardego oraz projektowanej Trasy Wolbromskiej, z 

połączeniami z sąsiednimi osiedlami: Krowodrza Górka, 
Prądnik Biały Zachód oraz ulicami dojazdowymi, 

− istniejących i projektowanych odcinków ul. Pachońskiego i ul. 
Siewnej, z połączeniami z sąsiednimi osiedlami Prądnik Biały 
Zachód i Wschód oraz ulicami dojazdowymi, 

− projektowanego odcinka linii tramwajowej w ul. Bociana i 
dalej w kierunku os. Górka Narodowa, 

• prowadzenie ruchu rowerowego w pozostałych ulicach układu 
komunikacyjnego bez wprowadzania segregacji użytkowników ruchu 
w przekroju poprzecznym dróg, a także w terenach publicznej zieleni 
urządzonej 

W zakresie ruchu pieszego należy 
− prowadzić obustronnie chodniki wzdłuż istniejących i projektowanych 

ulic, 
− zapewnić zachowanie powiązań pieszych obszaru objętego planem z 

terenami sąsiednimi oraz z istniejącymi i projektowanymi 
przystankami komunikacji zbiorowej 

Nakazuje się aby przy lokalizacji inwestycji komunikacyjnych na obszarze 
objętym planem stosowane były rozwiązania przestrzenne i techniczne 
gwarantujące, na terenach podlegających ochronie sąsiadujących z tymi 
inwestycjami, zachowanie odpowiednich, określonych przepisami odrębnymi, 
standardów jakości środowiska wymaganych dla tych terenów. 

Nakazuje się utrzymanie i konserwację istniejących na obszarze objętym 
planem cieków wodnych oraz zapewnienie ciągłości swobodnego ich przepływu, a 
także kształtowanie obudowy biologicznej tych wód poprzez wytworzenie zieleni 
przywodnej, z dopuszczeniem stosowania technicznej zabudowy cieków 
wyłącznie na tych odcinkach wód powierzchniowych, które pokrywają się z 
terenami przeznaczonymi w planie pod obiekty komunikacyjne. 

W sposobie rozwiązań przepraw mostowych przez cieki wodne niezbędnych 
w związku z planowanym układem komunikacyjnym należy, na etapie projektu 
budowlanego, zapewnić możliwie najlepsze warunki dla zachowania korytarza 
ekologicznego związanego z danym ciekiem, w szczególności w granicach terenu 
objętego ochroną przyrody w formie użytku ekologicznego „Dolina Prądnika”, 
obejmującego rzekę Prądnik wraz z bezpośrednią obudową biologiczną w 
granicach górnej krawędzi skarpy brzegowej, ustanowionego na podstawie 
przepisów odrębnych, Uchwałą Nr LX/782/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 
grudnia 2008 r. 

W sposobie rozwiązań nowych inwestycji planowanego układu 
komunikacyjnego należy, na etapie projektu budowlanego, ograniczyć do 
niezbędnego minimum kolizje z istniejącymi drzewami. 

Rozwiązania projektowe linii tramwajowej powinny spełniać wymagania 
stawiane liniom tramwaju szybkiego, a w szczególności powinny zapewniać 
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minimalizację punktów kolizji z innymi uczestnikami ruchu poprzez stosowanie 
skrzyżowań wielopoziomowych, skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, 
ograniczaniem liczby przekroczeń linii tramwajowej przejazdami i przejściami dla 
pieszych. 

Rozwiązania w zakresie funkcji komunikacyjnej, zwłaszcza dotyczące 
przepraw mostowych, muszą uwzględnić zapewnienie ciągłości swobodnego 
przepływu wód powierzchniowych śródlądowych płynących przez te tereny, a 
także możliwość migracji zwierząt wzdłuż istniejących cieków wodnych, przy 
czym światło przeprawy mostowej na rzece Prądnik powinno odpowiadać 
szerokości użytku ekologicznego w dotychczasowych granicach. 

Zakazuje się prowadzenia cieków wodnych w przekroju zamkniętym, 
stosowania technicznej zabudowy cieku wodnego, podejmowania działań 
mogących zaburzyć ciągłość przepływu wód oraz spowodować wzrost zagrożenia 
powodziowego. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka 
Narodowa Zachód” został uchwalony Uchwałą nr CXIX/1283/06 Rady Miasta 
Krakowa z dn. 25 października 2006 r. i wszedł w życie z dniem 23 października 
2010 r.  

Osiedle Górka Narodowa Zachód położone jest w północnej części miasta 
Krakowa na obszarze IV dzielnicy Prądnik Biały. Obszar ten, zgodnie z zapisami 
mpzp, powinien posiadać typowo miejski charakter, czyli zwartą, intensywną 
zabudowę, wielofunkcyjność terenu, wysoką atrakcyjność urbanistyczną 
i architektoniczną, usługi właściwe randze miasta oraz dobrą dostępność 
komunikacyjną. 

Celem planu jest zatrzymanie pozbawionego kontroli zabudowywania tego 
terenu, powstawania intensywnej zabudowy bez dróg, bez zieleni, bez 
przestrzeni publicznych i bez jakichkolwiek zasad urbanistycznych i stworzenie na 
terenie osiedla Górka Narodowa przyjaznego środowiska mieszkalnego 
z wyznaczonymi terenami zielonymi, atrakcyjną przestrzenią publiczną oraz 
dobrą, uporządkowaną obsługą komunikacyjną. 

Plan zakłada stworzenie systemu dróg lokalnych i dojazdowych, w celu 
ułatwienia komunikacji indywidualnej w obrębie osiedla, modernizację 
Al. 29 Listopada, usprawniającą ruch w kierunku Warszawy i centrum miasta. 
W zakresie komunikacji zbiorowej planowane jest stworzenie na terenie objętym 
planem dworca autobusów miejskich, parkingu strategicznego (przesiadkowego) 
oraz pętli tramwaju szybkiego, których realizacja zapewni szybkie połączenie 
osiedla z centrum miasta, w tym z największym węzłem komunikacyjnym miasta 
Krakowskim Centrum Komunikacyjnym. 

W ramach mpzp dla obszaru „Górka Narodowa Zachód” przewidziano tereny 
o następującym przeznaczeniu: 

1KD(T) i 2KD(T) – tereny trasy tramwaju szybkiego wraz z pętlą 
tramwajową 

1KD(B) – teren urządzeń komunikacji miejskiej (dworzec miejski 
komunikacji autobusowej) 

1 KD(PR) – teren parkingu (w ramach systemu „parki & ride”) 
10KD(D), 11KD(D) – drogi publiczne dojazdowe, z dopuszczeniem 

możliwości wykorzystania części terenów pod ścieżki rowerowe, ciągi 
piesze, zieleń i infrastrukturę techniczną. 

Podstawowym środkiem komunikacji obszaru z centrum miasta ma być linia 
szybkiego tramwaju, przebiegająca ogólnie w osi symetrii części obszaru 
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planowanej do zainwestowania miejskiego (zabudowa wysokiej intensywności), 
uzupełniona połączeniami autobusowymi. Dla zapewnienia racjonalnej obsługi 
komunikacyjnej nowo wyznaczonych terenów zabudowy, zaprojektowano nową 
sieć uliczną (ulice lokalne i dojazdowe). Osią ich systemu będzie nowa ulica 
zbiorcza, wiążąca nowe połączenie z centrum miasta (ciągiem ul. Górnickiego). 

Obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem odbywać się będzie linią 
tramwaju szybkiego prowadzoną po wydzielonym torowisku, przebiegającą przez 
centralną część obszaru, łącząc go z centrum Miasta oraz ulicami: 

−  zmodernizowaną Al. 29 Listopada – klasy G (o przekroju 2x3 pasy ruchu 
w części północnej i 2x2 pasy ruchu w części południowej), 

−  planowaną ulicą klasy Z przebiegającą w kierunku południowo zachodnim 
przez centrum obszaru a w zachodniej jego części, w śladzie ul. 
Górnickiego, pod którą wyznaczono pas o szerokości 20 m (w liniach 
zabudowy 35 m) z rozszerzeniem w środkowym odcinku, co umożliwia 
wprowadzenie bogatej zieleni, częściowo o charakterze izolacyjnym, 

−  siecią ulic lokalnych, częściowo istniejących (klasy L) i dojazdowych (klasy 
D) obsługujących istniejące i projektowane tereny mieszkaniowe i 
mieszkaniowo-usługowe,  

W planie przewiduje się również lokalizację parkingu, który ma 
funkcjonować w systemie park & ride odciążając parkingi wewnętrzne miasta. 

 

1.1.6. Stan istniejący 

1.1.6.1. Aktualne zagospodarowanie terenu 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w północnej części Krakowa 
w obszarze pomiędzy skrzyżowaniem ulic Bratysławska – Wybickiego – Dr. 
Twardego a al. 29- go Listopada i obejmuje swoim zakresem wschodnie tereny 
os. Krowodrza Górka oraz osiedla Prądnik Biały I Górka Narodowa. 

Korytarz pod linię tramwajową był od lat rezerwowany zapisami Studium 
zagospodarowania przestrzennego oraz kolejnych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym pozostawiony jest w formie 
niezagospodarowanej. W kilku pojedynczych przypadkach zachodzi konieczność 
wyburzenia kolidujących z nim obiektów budowlanych. 

Początek obszaru objętego niniejszym opracowaniem stanowi skrzyżowanie 
ulic: dr Twardego, Bratysławskiej i Wybickiego. Jest to skrzyżowanie trójwlotowe, 
skanalizowane, z wysepkami, światłami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi 
przejściami dla pieszych i rowerzystów oraz przystankami komunikacji miejskiej.  

Wydzielone torowisko tramwajowe od wymienionego skrzyżowania biegnie 
w kierunku południowym po wschodniej stronie ul. dr. Twardego, a w kierunku 
północnym przez teren między ogródkami działkowymi. Jest ono dostosowane do 
parametrów Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.  

W trzech narożnikach skrzyżowania znajdują się wysokie, wielorodzinne 
budynki mieszkaniowo-usługowe, a w czwartym stacja paliw. 
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Skrzyżowanie ulic: dr Twardego, Bratysławskiej i Wybickiego, widok od strony 

wlotu ul. dr Twardego w kierunku północnym 

Na odcinku od skrzyżowania ulic: dr Twardego, Bratysławskiej i Wybickiego 
do skrzyżowania z ul. Fieldorfa-Nila trasa tramwajowa w formie zielonego 
torowiska biegnie pomiędzy ogródkami działkowymi i pasami zieleni urządzonej, 
po zachodniej stronie towarzyszy jej alejka spacerowa. Za pasami zieleni po obu 
stronach torowiska znajduje się wysoka zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-
usługowa. Są to budynki nowe lub obecnie budowane. Trasa krzyżuje się z ul. 
Kluczborską – skrzyżowanie to wyposażone jest w ostrzegawczą sygnalizację dla 
pieszych. Na jego wysokości, po wschodniej stronie trasy tramwajowej, 
zlokalizowana jest stacja transformatorów, zasilana z linii wysokiego napięcia 
biegnącej równolegle do torowiska po jego wschodniej stronie. 

 

 
Torowisko pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bratysławską a skrzyżowaniem z ul. 

Fieldorfa-Nila: zieleń urządzona i ogródki działkowe po obu stronach oraz zabudowa 
wielorodzinna w głębi 
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Torowisko pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bratysławską a skrzyżowaniem z ul. 

Fieldorfa-Nila: przejście dla pieszych w ciągu ul. Kluczborskiej (widok w kierunku 
zachodnim) oraz budynki mieszkalne wielorodzinne istniejące i nowo budowane. 

 

 
Widok z ul. Fieldorfa-Nila w kierunku południowym, linia wysokiego napięcia, teren 

pod lokalizację przedsięwzięcia, w głębi stacja transformatorów - pas zieleni wysokiej po 
prawej stronie wyznacza obecny przebieg tramwaju 

Następnie istniejąca trasa tramwajowa krzyżuje się z ul. Fieldorfa-Nila. Jest 
to skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą dla ruchu 
samochodowego i pieszego, sygnalizującą przejazd tramwaju. W odległości ok. 
70 m w kierunku zachodnim znajduje się trójwlotowe skrzyżowanie ul. Fieldorfa-
Nila z przebiegającą na kierunku północ-południe ul. Krowoderskich Zuchów. 
Skrzyżowanie to nie posiada sygnalizacji świetlnej.  
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Ul. Fieldorfa-Nila, widok z istniejącego skrzyżowania z ul. Krowoderskich Zuchów w 

kierunku wschodnim, w głębi sygnalizacja świetlna na istniejącym przejeździe przez linię 
tramwajową 

Istniejąca pętla tramwajowa Krowodrza Górka położona jest na terenie 
pomiędzy ulicami: Fieldorfa-Nila a Krowoderskich Zuchów. Na terenie pętli 
znajduje się budynek dworcowy z kasami biletowymi. Po południowej stronie 
pętli, na obszarze przylegającym do skrzyżowania ulic: Fieldorfa-Nila i 
Krowoderskich Zuchów zlokalizowany jest dworzec autobusowy MPK. Z pętlą i 
dworcem od strony północnej sąsiadują wielorodzinne budynki mieszkaniowo-
usługowe. Zabudowa mieszkalna osiedla Krowodrza Górka znajduje się również 
po zachodniej stronie ul. Krowoderskich Zuchów  

 
Pętla tramwajowa i dworzec autobusowy MPK Krowodrza Górka, widok w kierunku 

zachodnim, w głębi osiedle Krowodrza Górka, bloki przy ul. Krowoderskich Zuchów 
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Pętla tramwajowa i dworzec autobusowy Krowodrza Górka, widok w kierunku 

południowym, w głębi budynki po południowej stronie ul. Fieldorfa-Nila, po lewej stronie 
pas ogródków działkowych, przez które przebiegać będzie projektowana inwestycja. 

 

Na północ od ul. Fieldorfa-Nila nowo projektowana trasa tramwaju 
przebiegać będzie przez teren ogródków działkowych pomiędzy istniejącą pętlą, a 
bliżej ul. Opolskiej salonem Peugeot, stacją paliw Lukoil i McDrive – po stronie 
zachodniej. Po stronie wschodniej znajduje się zabudowa mieszkalna wysoka 
przy ul. Fieldorfa Nila, a bliżej ul. Oposkiej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. 
Jana Pawła II. 

 

 
Ul. Opolska na wysokości projektowanego skrzyżowania z drogą/trasą tramwajową, w 

głębi widoczne obiekty Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. 

Ul. Opolska jest odcinkiem północnej obwodnicy miasta, prowadzącej ruch 
tranzytowy ze Śląska i obwodnicy Krakowa w kierunku Warszawy i Sandomierza. 
Jest drogą klasy GP w ciągu której przebiega DK nr 7. Jest ulicą dwujezdniową, 
jezdnie rozdzielone są pasem rozdziału o szerokości ok. 6 m. Na rozpatrywanym 
odcinku, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami: Wyki i Batalionu „Skała” AK oraz 
skrzyżowaniem z ul. Pleszowską ul. Opolska przebiega pomiędzy osiedlem 
Prądnik Biały (od północy), od którego oddziela ją potok Sudoł wraz z 
towarzyszącymi mu terenami zielonymi oraz osiedlem Krowodrza Górka i 
terenami Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II (od 
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południa). Na odcinku tym ponad ulicą przeprowadzona jest kładka dla pieszych 
oraz zlokalizowane jest przejście dla pieszych w poziomie terenu, z sygnalizacją 
świetlną. Znajdują się tu również przystanki komunikacji autobusowej. Po obu 
stronach ulicy oraz pomiędzy pasami ruchu ciągną się ekrany akustyczne z 
nieprzezroczystych paneli porośnięte pnączami. W ekranach wykonane są 
zakładki umożliwiające ruch pieszych. 

 
Ul. Opolska, widok z przejścia dla pieszych przy stacji paliw Lukoil w kierunku 

zachodnim, w głębi kładka dla pieszych i przystanki autobusowe, po obu stronach ekrany 
akustyczne porośnięte zielenią 

 
Ul. Opolska, widok z kładki dla pieszych w kierunku wschodnim, w głębi przejście dla 
pieszych, po lewej stronie os. Prądnik Biały, pomiędzy ulicą a osiedlem widoczny pas 

zieleni wysokiej wzdłuż potoku Sudoł 

 

Potok Sudoł płynie na rozpatrywanym odcinku ze wschodu na zachód w 
dolince przebiegającej równolegle do ul. Opolskiej, po jej północnej stronie. 
Brzegi potoku są, miejscami gęsto, porośnięte drzewami i krzewami, a teren 
pomiędzy Sudołem a położoną na północ od niego ul. Nad Sudołem stanowi 
naturalny obszar rekreacyjny. Nad dolinką potoku przebiega kładka dla pieszych, 
a także mostek przeznaczony dla ruchu pieszego w przedłużeniu przejścia dla 
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pieszych przez ul. Opolską. Mosty dla ruchu kołowego znajdują się w ciągu ulic: 
Wyki (na zachodzie) i Pleszowskiej (na wschodzie). 

 

 
Dolina potoku Sudoł widziana od strony ul. Opolskiej, w głębi ul. Nad Sudołem i bloki 

osiedla Prądnik Biały 

 

Na odcinku pomiędzy potokiem Sudoł a ul. Pachońskiego projektowana 
trasa tramwajowa przebiegać będzie przez pas terenu, zajmowany obecnie przez 
ogródki działkowe, nad którymi biegnie linia wysokiego napięcia do wspomnianej 
uprzednio stacji transformatorów w przedłużeniu ul. Kluczborskiej. Po obu 
stronach tego terenu rozciąga się zabudowa mieszkaniowa osiedla Prądnik Biały. 
Ponadto po stronie wschodniej znajduje się Zespół Szkół Specjalnych nr 13, a 
przy ul. Pachońskiego ośrodek zdrowia. 

 
Teren ogródków działkowych pod linią wysokiego napięcia, widok z ul. Nad Sudołem w 

kierunku północnym 
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Teren pod lokalizację parkingu P&R pomiędzy ulicami: Pachońskiego i Szopkarzy, w głębi 

Zespół Szkół Specjalnych nr 13 dla dzieci i młodzieży z autyzmem, po prawej stronie 
ogródki działkowe na terenie przeznaczonym pod układ drogowo-tramwajowy 

 

Ulica Pachońskiego podzielona jest na dwa odcinki: zachodni i wschodni, 
pomiędzy którymi w stanie obecnym nie ma połączenia. 

Zachodni odcinek ul. Pachońskiego stanowi granicę pomiędzy wysoką 
zabudową osiedla Prądnik Biały Zachód a rozciągającym się na północ od niej 
obszarem niskiej zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej. Ulica 
przebiega na kierunku wschód-zachód i w obecnym kształcie kończy się po 
stronie wschodniej skrzyżowaniem z ul. Zielińską. Ulica ta stanowi drogę 
wylotową z Krakowa w kierunku na Wolbrom. Jest ulicą jednojezdniową, z 
obustronnym chodnikiem oddzielonym pasami zieleni, przystankami 
autobusowymi i przejściami dla pieszych. 

 
Ul. Pachońskiego (odcinek zachodni), domy jednorodzinne po północnej stronie ulicy 
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Ul. Pachońskiego (odcinek zachodni), widok w kierunku wschodnim na bloki i ośrodek 

zdrowie, po prawej stronie ogródki działkowe, w głębi  skrzyżowanie z ul. Zielińską 

 
Istniejące skrzyżowanie Ul. Pachońskiego z ul. Zielińską, kończące obecnie zachodni 

odcinek ulicy Pachońskiego od strony wschodniej, w głębi garaże „blaszaki” do likwidacji 

Na odcinku pomiędzy zachodnią częścią ul. Pachońskiego a ulicą 
Białoprądnicką pas terenu przeznaczony pod inwestycję przebiega pomiędzy 
blokami mieszkalnymi a terenem domów jednorodzinnych z przydomowymi 
ogrodami. Obecnie jest to obszar niezagospodarowany, zajęty przez tymczasowy 
parking i garaże typu „blaszak”, a bliżej ul. Białoprądnickiej przez teren zieleni 
nieurządzonej z pojedynczymi drzewami. 
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Widok od strony ul. Białoprądnickiej na teren realizacji przedsięwzięcia pomiędzy tą ulicą 

a zachodnim odcinkiem ul. Pachońskiego, niskie domki w głębi przeznaczone do 
wyburzenia 

Projektowana linia tramwajowa wejdzie w pas drogowy ul. Białoprądnickiej 
na odcinku pomiędzy wlotem ul. Pigonia i wlotem ul. Pleszowskiej. Ul. 
Białoprądnicka jest ulicą jednojezdniową, z obustronnym chodnikiem. Na 
analizowanym odcinku zlokalizowany jest również wlot ul. Bularnia. Od strony 
zachodniej wzdłuż ulicy występuje zabudowa wysoka os. Prądnik Biały, a bliżej 
ul. Pleszowskiej kilkupiętrowe nowo zbudowane kamienice, natomiast po stronie 
wschodniej na rozpatrywanym odcinku znajduje się zabudowa jednorodzinna, 
często z towarzyszącymi usługami, w otoczeniu zieleni przydomowej. Dwa z tych 
obiektów, przeznaczone do rozbiórki z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją 
pełnią przede wszystkim funkcje usługowe. Na wprost wylotu ul. Pleszowskiej 
znajduje się nowy budynek wielorodzinny. Przed tym budynkiem trasa tramwaju 
skręci i przez obszar ogrodów przebiegać będzie do miejsca przekroczenia rzeki 
Białuchy. 

 
Ul. Białoprądnicka, widok w kierunku północnym, po prawej stronie w głębi dwa budynki 

przeznaczone do rozbiórki w związku z kolizją z trasą tramwaju 
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Ul. Białoprądnicka, widok w kierunku północno-zachodnim, po lewej na pierwszym planie 

skrzyżowanie z ul. Pleszowską i zabudowa typu kamieniczkowego, w głębi bloki os. 
Prądnik Biały Zachód 

 
Widok od strony ul. Białoprądnickiej w kierunku wschodnim na obszar realizacji 

przedsięwzięcia, po prawej stronie blok mieszkalny na wprost wylotu ul. Pleszowskiej 

 

 
Widok od strony Białuchy w kierunku północno-zachodnim na obszar realizacji 

inwestycji, w głębi zabudowania przeznaczone do rozbiórki, w tle bloki mieszkalne przy 
ul. Białoprądnickiej 

 



 

Kraków, grudzień 2015 

 

Raporta Oddziaływania na Środowisko 
Przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii tramwajowej KST etap III Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” 

31 

Projektowana linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w okolicy 
skrzyżowania ul. Łukasza Górnickiego i ul. Henryka Pachońskiego napotyka na 
przeszkodę w postaci potoku Białucha (Prądnik) płynącego w korycie o rzędnej 
dna 214,5 m n.p.m. 

Rzeka Białucha (Prądnik) przecina teren przedsięwzięcia płynąc z 
północnego zachodu na południowy wschód. Koryto rzeki jest gęsto porośnięte 
zielenią wysoką. Jest to teren użytku ekologicznego Dolina Prądnika, 
utworzonego w celu zachowania naturalnie meandrującego koryta rzeki Prądnik, 
będącego siedliskiem wielu chronionych gatunków zwierząt. Po południowej 
stronie ul. Górnickiego do rzeki wpływa jej lewobrzeżny dopływ, potok 
Bibiczanka. Dalej rozciągają się tereny Parku Kościuszki, o bardzo dużych 
walorach przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych.  

Trasa linii tramwajowej od przekroczenia Białuchy biegnie do skrzyżowania 
ul. Górnickiego z ul. Pachońskiego (odcinek wschodni). Obie ulice są 
jednojezdniowe, z obustronnymi chodnikami, a ich skrzyżowanie jest 
trójwlotowe, pozbawione sygnalizacji świetlnej. Ul. Górnickiego przebiega 
pomiędzy zlokalizowaną po jej południowej stronie zabudową jednorodzinną, z 
przydomowymi ogródkami a położonym po stronie północnej obszarem 
istniejącej i budowanej niskiej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej. W okolicy 
skrzyżowania ul. Łukasza Górnickiego i ul. Henryka Pachońskiego trasa tramwaju 
napotyka na przeszkodę w postaci potoku Bibiczanka płynącego w przepuście 
o konstrukcji z betonu zbrojonego. Przepust jest załamany, co skutkuje brakiem 
swobodnego przepływu oraz piętrzeniem wody przed obiektem i zalewaniem 
sąsiednich zabudowanych działek. 

 

 
Widok w kierunku północnym na skrzyżowanie ul. Górnickiego z ul. Pachońskiego 

(odcinek wschodni), po lewej stronie teren budowy, po prawej zabudowa jednorodzinna 
wzdłuż ul. Górnickiego 

 

Dalszy przebieg linii tramwajowej do skrzyżowania z ul. Mackiewicza 
prowadzony jest w korytarzu istniejącej ul. Pachońskiego. Po południowej stronie 
ul. Pachońskiego znajduje się wielorodzinna wysoka zabudowa mieszkalna. Po 
stronie północnej, pomiędzy ulicą a biegnącą równolegle do niej po nasypie linią 
kolejową (obwodnicą towarową), znajduje się obszar garaży. Skrzyżowanie ul. 
Pachońskiego – ul. Mackiewicza – ul. Siewnej obecnie jest w formie małego 
ronda o średnicy zewnętrznej ok. 36 m.  



 

Kraków, grudzień 2015 

 

Raporta Oddziaływania na Środowisko 
Przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii tramwajowej KST etap III Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” 

32 

 
Widok od strony ronda w kierunku zachodnim na ul. Pachońskiego, po lewej stronie 

osiedle Prądnik Biały Wschód 

 
Skrzyżowanie ulic: Pachońskiego (odc. wschodni), Mackiewicza i Siewnej w formie 

ronda, widok od strony wlotu ul. Pachońskiego w kierunku wschodnim  

 

Od ronda stanowiącego skrzyżowanie ulic: Mackiewicza, Pachońskiego i 
Siewnej linia tramwajowa prowadzić będzie wzdłuż północnej strony ul. Siewnej 
do skrzyżowania z ul. Bociana. Pomiędzy ul. Siewną a nasypem kolejowym 
zlokalizowane są obiekty usługowe i drobny przemysł, natomiast po południowej 
stronie ul. Siewnej rozciąga się teren wysokiej zabudowy wielorodzinnej os. 
Prądnik Biały Wschód. 

Skręcając w ul. Bociana trasa tramwaju mija po zachodniej stronie stację 
paliw, a po wschodniej grupę wysokich budynków mieszkalnych, następnie 
przebiega przez obszar, na którym zabudowa mieszkalna występuje wraz z 
obiektami usługowymi i przemysłowymi. Na terenie obecnie istniejącego zakładu 
BRUK-BET trasa tramwajowa skręci w kierunku nasypu kolejowego obwodnicy 
towarowej, biegnącej na kierunku wschód-zachód. 
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Ul. Siewna, widok od strony ronda w kierunku wschodnim, po prawej stronie osiedle 

Prądnik Biały Wschód, w głębi bloki przy skrzyżowaniu z ul. Bociana 

 

 
Ul. Bociana na odcinku, wzdłuż którego przebiegać będzie trasa tramwaju, widok w 

kierunku zachodnim 

 

 
Widok z ul. Bociana w kierunku północnym, na obszar, gdzie trasa tramwaju 

przekroczy obwodnicę kolejową, w głębi za nasypem zabudowa mieszkaniowa rejonu ul. 
Kuźnicy Kołłątajowskiej (Górka Narodowa Zachód) 
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Projektowana linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w okolicy ul. Bociana 
i ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej krzyżuje się z dwutorową zelektryfikowaną linią 
kolejową nr 95 usytuowaną na wysokim nasypie.  

Po przekroczeniu linii kolejowej (tunelem) trasa tramwaju na odcinku do 
skrzyżowania z ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej prowadzić będzie pasem terenu 
pomiędzy dwoma rzędami zabudowy wysokiej, częściowo zajętym przez ogródki 
przyblokowe. 

Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej przebiega równolegle do bocznicy kolejowej. Po 
obu jej stronach występuje zwarta zabudowa, składająca się z domów 
jednorodzinnych oraz wysokiej zabudowy wielorodzinnej. 

Po północnej stronie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na trasie tramwaju znajduje 
się teren prywatny, gęsto porośnięty wysoką roślinnością. Następnie trasa 
tramwajowa krzyżuje się z ul. Słomczyńskiego, po północnej stronie której 
ciągnie się wysoka zabudowa mieszkalna. Tramwaj poprowadzony zostanie 
pozostawionym w tym celu pasem terenu pomiędzy budynkami, na którym 
obecnie urządzone są ogródki i plac zabaw dla dzieci. Następnie trasa tramwaju 
prowadzić będzie przez tereny nieużytków, wzdłuż zachodniej krawędzi 
istniejącej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

 
Widok w kierunku południowym na teren przebiegu trasy tramwaju pomiędzy linią 

kolejową (w głębi) a ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 

 

 
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w rejonie planowanego skrzyżowania z trasą tramwaju, 

widok w kierunku zachodnim, po prawej stronie zarośnięta roślinnością wysoką posesja, 
przez którą przebiegać będzie trasa tramwaju  
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Ul. Słomczyńskiego w rejonie planowanego skrzyżowania z linią tramwajową, 

widok w kierunku wschodnim 

 
Widok na teren położony na północ od zabudowy przy ul. Słomczyńskiego - trasa 

tramwaju prowadzić będzie przez tereny nieużytków, wzdłuż zachodniej krawędzi 
istniejącej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej 

W końcowej części trasa tramwaju przebiegać będzie przez rozległe obszary 
nieużytków, z licznymi deniwelacjami, porośnięte roślinnością zielną oraz 
samosiejkami drzew i krzewów, tworzącymi gdzieniegdzie gęste skupiska. We 
wschodniej części tego obszaru, sąsiadującej z al. 29-go Listopada, zlokalizowana 
zostanie pętla tramwaju na Górce Narodowej, dworzec autobusowy oraz parking 
P&R. 
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Obszar nieużytków, na których ma być zlokalizowana pętla tramwajowa Górka Narodowa 
wraz z dworcem autobusowym i parkingiem P&R, widok z ul. Banacha w kierunku 

północnym, po prawej stronie al. 29-go Listopada 

 

1.1.6.2. Aktualne warunki ruchu i dostępność komunikacyjna 

Obsługa obszaru komunikacją zbiorową realizowana jest poprzez linie 
tramwajowe i autobusowe.  

Linie tramwajowe przebiegają z kierunku południowego do istniejącej pętli 
tramwajowej na os. Krowodrza Górka. Swoim zasięgiem komunikacja 
tramwajowa obsługuje mieszkańców os. Krowodrza Górka, osiedla przy ul. 
Kluczborskiej i Fieldorfa Nila oraz, dzięki przejściu dla pieszych przez ul. Opolską, 
mieszkańców os. Prądnik Biały. 

Obsługa mieszkańców os Krowodrza Górka, Prądnik Biały oraz Górka 
Narodowa z kierunku południowego (od Nowego Kleparza) odbywa się liniami 
autobusowymi prowadzonymi ulicami: Doktora Twardego, Wybickiego, Batalionu 
Skała AK, Wyki, Pachońskiego oraz drugą trasą: Doktora Twardego, 
Bratysławską, Prądnicką, Opolską, Pleszowską, Białoprądnicka. Mieszkańcy 
wschodniej części os. Prądnik Biały obsługiwani są liniami autobusowymi 
prowadzonymi głównie ul. Opolską i ul. Mackiewicza. Linie autobusowe do os. 
Górka Narodowa prowadzone są al. 29-go Listopada oraz ul. Mackiewicza, a 
następnie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.  

 

1.1.7. Stan projektowany  

1.1.7.1. Linia tramwajowa 

Przebieg linii tramwajowej 
W ramach prowadzonych prac przedstawione rozwiązania poddane zostały 

ocenie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, jako 
Inwestora przedmiotowej inwestycji oraz społeczeństwo w ramach 
przeprowadzonych konsultacji.  

W wyniku otrzymanych opinii oraz przeprowadzonych konsultacji 
społecznych został przez Inwestora opracowany wariant przebiegu trasy 
drogowej oraz tramwajowej.  

Na odcinku pomiędzy ul. Bratysławską, a ul. Opolską przyjęto rozwiązanie 
wykorzystujące częściowo istniejący przebieg linii tramwajowej. Na tym odcinku 
zaprojektowano torowisko przystosowane do prowadzenia ruchu pojazdów. 
Odcinek pomiędzy ul. Bratysławską, a ul. Fieldorfa-Nila długości ok 300 m 
zaprojektowano, jako torowisko tramwajowe zlokalizowane w jezdni, która pełnić 
ma charakter jezdni awaryjnej, wykorzystywanej przez pojazdy uprzywilejowane, 
pomoc techniczną, itp. Po przekroczeniu ul. Fieldorfa-Nila trasa tramwaju będzie 
biegła wyznaczonym w mpzp pasem terenu, omijając po wschodniej stronie pętlę 
tramwajową Krowodrza Górka, do które to pętli doprowadzone zostanie 
przyłączenie. 

Następnie linia tramwajowa przetnie ul. Opolską (skrzyżowanie w formie 
ronda, ul. Opolska poprowadzona tunelem). W dalszym biegu linia tramwajowa 
przekracza obiektem mostowym potok Sudoł i biegnie do skrzyżowania z ul. 
Pachońskiego. Od tego skrzyżowania linię tramwajową poprowadzono po 
południowej stronie projektowanej ul. Pachońskiego w odległości 4,50 od 
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krawędzi jezdni. Trasa tramwaju przebiega tak aż do skrzyżowania z ul. Siewną-
Mackiewicza, po drodze przekraczając obiektami mostowymi Białuchę i 
Bibiczankę. 

Następnie zaprojektowano poprowadzenie linii tramwajowej równolegle do 
ulicy Siewnej, po jej stronie południowej. Przejazd linii tramwajowej z 
południowej na północna stronę ul. Siewnej następuje w odległości ok. 130 m za 
skrzyżowaniem z ul. Mackiewicza w kierunku wschodnim. Po przejściu linii 
tramwajowej na północną stronę ul. Siewnej ulica ta skręca w kierunku 
południowym, a linia tramwajowa stopniowo się od niej oddala, biegnąc w stronę 
ul. Bociana. 

Dalszy odcinek rozpoczyna się przejściem torów tramwajowych na północną 
stronę ul. Bociana i skrętem torowiska w kierunku północnym. Następnie 
tramwaj przekracza towarową linię kolejową tunelem pod nasypem i biegnie do 
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Na całym odcinku, także w tunelu, wzdłuż linii 
tramwajowej przebiega ciąg pieszy i rowerowy. 

Zaprojektowano korektę przebiegu ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i 
skrzyżowanie z torowiskiem tramwajowym na poziomie terenu. W dalszym 
przebiegu, za skrzyżowaniem z ul. Banacha torowisko tramwajowe zagłębiać się 
będzie w otwartym wykopie, obudowanym ściankami oporowymi. Na tym 
odcinku linia tramwajowa skręci w kierunku wschodnim, dochodząc do pętli 
tramwajowo-autobusowej, znajdującej się w sąsiedztwie al. 29 Listopada. Na tej 
pętli kończy się zakres przedsięwzięcia.  

Pętla będzie posiadać 11 peronów, w tym 2 perony tramwajowe dla 
wysiadających i 2 perony dla odjeżdżających oraz 7 peronów autobusowych. 

Kierunek jazdy autobusów i tramwajów na pętli będzie zgodny z ruchem 
wskazówek zegara. 

W obrębie pętli zlokalizowana zostanie dyspozytornia i budynek terminalu 
autobusowo-tramwajowego a także parking P&R. 

 

Parametry projektowanej linii tramwajowej 
rozstaw osi torów:     - 4,00 m (umożliwiający 

posadowienie słupów 
trakcyjnych w międzytorzu) 

szerokość torowiska na szlaku:    - 8,00 m (dwutorowego), 
minimalny promień łuku poziomego:   - 100 m (na szlaku), 
minimalny promień łuku poziomego   - 50 m (na skrzyżowaniach, w 

rozjazdach, w rejonie przystanków), 
minimalny promień łuku poziomego:  - 200 m (przy jednoczesnym 

występowaniu łuku pionowego), 
minimalny promień łuku na pętlach:    - 25 m, 
szerokość peronu przystankowego:    - 3,00 m, 
minimalna długość peronu     - 45 m 

Rozwiązania wysokościowe: 

- spadki podłużne zaprojektowano w przedziale 0,5%-9,0% 

- promienie łuków pionowych zaprojektowano w przedziale 600 – 5000 m 

 

Rozwiązania technologiczne 
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Przewidziano budowę linii tramwajowej w technologii torowiska zielonego. 
Odstępstwem będzie konstrukcja torowisk wspólnych z jezdnią na 
skrzyżowaniach i przejazdach przez jezdnie. 

Prezentowane poniżej warianty przedstawiają konstrukcję z zastosowaniem 
betonowych ław podłużnych oraz preferowaną tu torowiska w technologii 
podsypkowej na podkładach poprzecznych strunobetonowych, w których można 
zastosować również szyny 49E1 (kolejowe). 

Wariant na ławie podłużnej. 
− Szyna 60R2 mocowana do ławy łapkami Ł3 i kotwami leżąca na 

gumowej taśmie wibroizojacyjnej 
− Ława betonowa szer. 50cm i wys. 40cm 
− Beton wyrównawczy C16/20 gr. 10cm 
− Warstwa podsypki piaskowej min. 10cm 
− Istniejące podłoże gruntowe 

Wariant na podkładach strunobetonowych: 
− Szyna 60R2 (lub 49E1) leżąca na gumowej taśmie wibroizolacyjnej 
− Podkład strunobetonowy 
− Warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego gr. 20cm 
− Geotkanina separacyjna 
− Warstwa wyrównawcza z piasku gr. 5cm 
− Istniejące podłoże gruntowe 

Torowisko zabudowane w jezdniach - w zabudowie z płyt prefabrykowanych: 
− Szyna 60R2 mocowana w kanale płyt w zalewie z żywic poliuretanowych 
− Płyta żelbetowa gr. 35 cm 
− Wibroizolacja gr 2 cm 
− Beton wyrównawczy gr. 10cm 
− Warstwa wzmacniająca z kruszywa gr. 20 cm 
− Geotkanina separacyjna 
− Warstwa wyrównawcza z piasku gr. 5 cm 
− Istniejące podłoże gruntowe 

Torowisko zabudowane w jezdniach - na podbudowie betonowej: 
− Szyna 60R2 mocowana na podlewie z żywic poliuretanowych 
− Płyta betonowa gr 20cm 
− Wibroizolacja gr 2 cm 
− Beton wyrównawczy gr. 10cm 
− Warstwa wzmacniająca z kruszywa gr. 20 cm 
− Geotkanina separacyjna 
− Warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10cm 
− Istniejące podłoże gruntowe 

 

1.1.7.2. Układ drogowy 

Przebieg projektowanych dróg 

Układ drogowy w śladzie Trasy Wolbromskiej 
Układ drogowy rozpoczyna się skrzyżowaniem nowo projektowanej ulicy z 

ul. Fieldorfa-Nila. 
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Na odcinku pomiędzy ul. Opolską i ul. Fieldorfa-Nila, zaproponowano 
przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, w tym w 
kierunku południowym jeden z pasów przeznaczony wyłącznie dla autobusów 
miejskiej komunikacji zbiorowej. Poprowadzono obustronne ciągi piesze i 
rowerowe o szerokości 2,0 m. 

Skrzyżowanie układu drogowego w śladzie Trasy Wolbromskiej z ul. Opolską 
zaprojektowano jako dwupoziomowe z prowadzeniem kierunku głównego ul. 
Opolskiej w poziomie dolnym. W poziomie górnym zaprojektowano skrzyżowanie 
z wyspą centralną wyposażone w sygnalizację świetlną. Na wszystkich wlotach 
skrzyżowania zaproponowano wyznaczenie po trzy pasy ruchu o łącznej 
szerokości 10,50 m. Wokół wyspy centralnej zaproponowano wyznaczenie trzech 
pasów ruchu. Na wlocie południowym zaprojektowano wydzieloną jezdnię dla 
relacji skrętnej w prawo z ominięciem tarczy skrzyżowania. Na wlocie północnym 
zaprojektowano wydzieloną jezdnię dla relacji skrętnej w prawo bez ominięcia 
tarczy skrzyżowania. Przez wszystkie wloty skrzyżowania zaprojektowano 
przejścia piesze i przejazdy rowerowe dwukierunkowe. 

W poziomie dolnym, w tunelu zaproponowano przekrój dwujezdniowy po 
dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z wyspą dzielącą szerokości 3,50 m.  

Powstanie nowego węzła ul. Opolskiej z Trasy Wolbromskiej w odległości ok 
310 m od skrzyżowania z ul. Pleszowską spowodowało sytuację, w której 
początek pasa dla relacji w lewo w ul. Pleszowską rozpoczyna się w miejscu 
połączenia jezdni głównej ul. Opolskiej z łącznicami węzła. Tym samym odcinek 
ewentualnej zmiany pasa ruchu pomiędzy łącznicą, a pasem w lewo w ul. 
Pleszowską zostaje zredukowany do zera. W związku z powyższym, ze względów 
bezpieczeństwa, realizacja węzła Trasy Wolbromskiej w ul. Opolską wymusza 
zamknięcie relacji w lewo w ul. Pleszowską. 

Przekroczenie trasą drogową potoku Sudoł wiąże się z koniecznością korekty 
przebiegu tego potoku i wykonania obiektu mostowego. 

Odcinek drogowy od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z 
ul. Pachońskiego posiada przekrój dwujezdniowy po dwa pasy ruchu, a bliżej 
skrzyżowania liczba pasów wzrasta w celu umożliwienia obsługi relacji skrętnych. 

Na przecięciu Trasy z ul. Pachońskiego zaprojektowano skrzyżowanie 
jednopoziomowe czteroramienne z sygnalizacją świetlną. Wlot południowy 
o szerokości 14,00 m posiada cztery pasy ruchu w tym jeden wydzielony dla 
relacji w lewo, jeden dla relacji w prawo z ominięciem tarczy skrzyżowania. Na 
wlotach podporządkowanych zaprojektowano jezdnie o szerokościach 10,50 m 
z wyznaczeniem dwóch pasów ruchu na wlocie oraz jednego pasa wylotowego. 
Na wszystkich wylotach skrzyżowania zaprojektowano zatoki autobusowe o 
szerokości 3,00 m. Wloty północny, do realizacji w dalszych etapach, 
zaproponowano o szerokości 10,50 m z wyznaczeniem trzech pasów ruchu w tym 
wydzielonego dla relacji skrętu w lewo. Na wszystkich wlotach skrzyżowania 
zaproponowano wyznaczenie przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych, 
dwukierunkowych. Trasę rowerową wzdłuż ul. Pachońskiego do ul. Pigonia 
poprowadzono po południowej stronie linii tramwajowej.  

 

Ulica Pachońskiego 
Na odcinku od skrzyżowania z układem drogowym w śladzie Trasy 

Wolbromskiej do skrzyżowania z ul. Zielińską zaproponowano wykorzystanie 
istniejącej szerokości jezdni 10,80 m i wyznaczenie trzech pasów ruchu z 
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wydzieleniem pasa do skrętu w lewo w ulicę dojazdową od osiedla (po 
południowej stronie ul. Pachońskiego). Po południowej stronie ul. Pachońskiego 
poprowadzono linię tramwajową w odległości 4,50 od krawędzi jezdni. Po stronie 
południowej linii tramwajowej poprowadzono ciąg pieszy o szerokości 2,00 m, a 
po stronie północnej ul. Pachońskiego utrzymano istniejący ciąg pieszy o 
szerokości 2,50 m.  

Na przecięciu ul. Pachońskiego z ul. Zielińską zaproponowano skrzyżowanie 
trzyramienne skanalizowane. Na wlocie zachodnim o szerokości 7,00 m 
zaprojektowano wyznaczenie dwóch pasów ruchu, a na pozostałych wlotach po 
jednym pasie ruchu. Na wlocie wschodnim i północnym skrzyżowania 
wyznaczono przejścia dla pieszych.  

Odcinek ul. Pachońskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zielińską a 
skrzyżowaniem z ul. Mackiewicza stanowi strefę uspokojonego ruchu – 
doprecyzowanie rozwiązań dotyczących uspokojenia ruchu nastąpi na etapie 
projektu budowlanego. Nowo projektowany odcinek ul. Pachońskiego będzie 
jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, z rozdzieleniem jezdni i zwiększającą się 
ilością pasów ruchu na wlotach skrzyżowań z ul. Pleszowską, Górnickiego i 
Mackiewicza. 

Zaproponowano wykonanie skrzyżowania z nowym wlotem ul. 
Białoprądnickiej z kierunku północnego, skrzyżowania z ul. Bularnia oraz 
skrzyżowania z przedłużeniem ul. Pleszowskiej. Na skrzyżowaniu ul. 
Pachońskiego z przedłużeniem ul. Pleszowskiej zaproponowano skrzyżowanie 
skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Na wlocie wschodnim ul. Pachońskiego 
wyznaczono dwa pasy ruchu w tym pas do skrętu w lewo. Na wlocie 
południowym ul. Pleszowskiej zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,00 m z 
wyznaczeniem dwóch pasów ruchu. W rejonie skrzyżowania zaprojektowano 
przebieg nowych ciągów pieszych i wydzielonego ciągu rowerowego o szerokości 
2,00 m.  

Na odcinku od ul. Pleszowskiej do ul. Górnickiego, ul. Pachońskiego 
zaprojektowano, jako jednojezdniową o szerokości 7,00 m. Na odcinku tym 
następuje przekroczenie obiektem mostowym rzeki Białucha. 

Na skrzyżowaniu ul. Pachońskiego z ul. Górnickiego zaprojektowano 
skrzyżowanie skanalizowane wyposażone w sygnalizację świetlną. Na wlocie 
zachodnim wyznaczono dwa pasy ruchu w tym wydzielony dla relacji w lewo. Na 
wlocie północnym oraz wschodnim wyznaczono po jednym pasie ruchu. Na wlocie 
południowym z terenu osiedla wyznaczono jeden pas ruchu. Korekcie ulega 
przebieg ulic dojazdowych wewnętrznych osiedla (strona południowa). W rejonie 
skrzyżowania następuje włączenie projektowanego wzdłuż linii tramwajowej 
ciągu rowerowego do nowego układu dróg dojazdowych i osiedlowych. 
Zamknięto południowy wlot ul. Górnickiego zaprojektowano miejsce do 
zawracania. Przejazd rowerów w kierunku północnym do ul. Górnickiego może się 
odbywać w ruchu ogólnym na tarczy skrzyżowania. Za skrzyżowaniem z ul. 
Górnickiego w kierunku wschodnim zaprojektowano obiekt mostowy stanowiący 
przepust nad potokiem Bibiczanka. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnickiego do skrzyżowania z ul. 
Mackiewicza ul. Pachońskiego zaprojektowano, jako jednojezdniową o szerokości 
7,00 m. Po stronie północnej utrzymano istniejący ciąg pieszy o szerokości 3,00 
m. Po stronie południowej linii tramwajowej zaproponowano ciąg pieszy o 
szerokości 1,50 m. Ciąg rowerowy poprowadzono, jako niewyznaczony ulicami 
osiedlowymi po stronie południowej linii tramwajowej do wyznaczonego ciągu 
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rowerowego dwukierunkowego w rejonie skrzyżowania z ul. Mackiewicza. 
Utrzymano zjazdy do zlokalizowanego po północnej stronie drogi zespołu garaży.  

Skrzyżowanie ul. Pachońskiego - ul. Mackiewicza – ul. Siewna, obecnie w 
formie małego ronda, zaprojektowano, jako skanalizowane z sygnalizacją 
świetlną. Zaprojektowano poprowadzenie linii tramwajowej równolegle do ulic 
Pachońskiego – Siewna. Przejazd linii tramwajowej z południowej na północna 
stronę ul. Siewnej następuje w odległości ok. 130 m za skrzyżowaniem w 
kierunku wschodnim. Po zachodniej stronie tego przejazdu pozostawiono wjazd w 
kierunku północnym do powstającego obiektu handlowego. Po przejściu linii 
tramwajowej na północną stronę ul. Siewnej ulica ta skręca w kierunku 
południowym. 

 

Nowy odcinek pn-płd  
Pomiędzy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Banacha do opracowania 

wprowadzono zaprojektowane i uzgodnione rozwiązanie drogowe wg 
opracowania „Projekt koncepcyjny dróg zewnętrznych dla obsługi komunikacyjnej 
osiedla mieszkaniowego w Krakowie – Krowodrzy, Górka Narodowa – Zachód” 
wykonanego przez ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel 
Spółka Jawna. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Banacha do skrzyżowania z al. 29 
Listopada zaprojektowano ulicę jednojezdniową o szerokości 7,00 m. Po stronie 
południowej przeprowadzono linię tramwajową, ze względów na różnicę 
wysokości, odsuniętą o maksymalnie ok. 21 m od jezdni. Zgodnie z ustaleniami 
MPZP dla obszaru Górka Narodowa Zachód po stronie południowej linii 
tramwajowej wyznaczone zostały tereny zielone, w których to proponuje się 
prowadzenie ciągów pieszych i rowerowych. Po stronie północnej ulicy 
zaprojektowano odsunięty od jezdni ciąg pieszy o szerokości 2,0. Z uwagi na 
duże pochylenie jezdni (9%) prowadzenie chodnika dla pieszych wymaga 
zastosowania dodatkowych ramp oraz schodów terenowych.  

W odległości 155 m od skrzyżowania z al. 29 Listopada zaprojektowano 
zjazd na pętlę autobusową oraz do wielopoziomowego parkingu P&R.  

 

Inne odcinki drogowe w zakresie przedsięwzięcia 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nastąpią również ingerencje w przebieg 
innych odcinków drogowych: 

− na odcinku pomiędzy ul. Zielińską a ul. Pleszowską nastąpi rozcięcie 
istniejącej ul. Białoprądnickiej, zaproponowano jej przebudowę w 
formie ulicy łączącej istniejące ulice dojazdowe osiedla Prądnik Biały 
Zachód z ul. Pleszowską 

− istniejące skrzyżowanie ul. Pleszowskiej z ul. Białoprądnicką ulega 
rozbudowie o dodatkowy wlot północny stanowiący przedłużenie ul. 
Pleszowskiej do projektowanego przebiegu ul. Pachońskiego,  

− zamknięty zostanie południowy wlot ul. Górnickiego na skrzyżowanie 
z ul. Pachońskiego. 
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Parametry projektowanych odcinków drogowych: 

 
Układ drogowy w śladzie Trasy Wolbromskiej: 
 

klasa drogi:      - zbiorcza 
prędkość projektowa:    - 60 km/h 
przekrój jezdni:     - 2 x 2, 1 x 2  
szerokość pasa dzielącego:   - min. 2,5 m. 
szerokość pasa ruchu:    - 3,50 m 
chodniki dla pieszych:    - obustronne min. 2,0 m  
zieleniec pomiędzy jezdnią a chodnikiem: - 3,50 m  
ścieżki rowerowe:  -obustronne dwukierunkowe  

2x2,0 m  
ulica Pachońskiego: 
 

klasa drogi:      - lokalna 
prędkość projektowa:    - 40 km/h 
przekrój jezdni:     - 1 x 2  

szerokość pasa ruchu:  - 3,50 m (3,0 m dla relacji skrętnych 
w rejonach skrzyżowań) 

chodniki dla pieszych:    - obustronne min. 1,50 m  
ścieżki rowerowe:   - jednostronna, dwukierunkowa min. 

2,0 m oraz niewyznaczone ciągi na 
terenach osiedlowych lub na drogach 
dojazdowych. 

nowy odcinek pn-płd.: 
 

klasa drogi:      - lokalna / zbiorcza 
prędkość projektowa:    - 40/50 km/h 
przekrój jezdni:     - 1 x 2  
szerokość pasa ruchu:     - 3,00/ 3,50 m  
chodniki dla pieszych:    - obustronne min. 2,0 m  

ścieżki rowerowe:   - jednostronna, dwukierunkowa min. 
2,0 m oraz niewyznaczone ciągi na 
terenach osiedlowych lub na drogach  

 

Rozwiązania technologiczne 
Dla projektowanych odcinków drogowych zaproponowano następujące 

konstrukcje nawierzchni: 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR5 (Układ drogowy w śladzie Trasy 

Wolbromskiej): 
− 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
− 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16P 
− 14 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm 
− 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm 

stabilizowanego mechanicznie ulepszonego 3% dodatkiem 
cementu 

− 47 cm - Razem 
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− podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1 
− 43 cm – warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm 

stabilizowanego mechanicznie. 
− 90 cm - Razem 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR4 (ul. Pachońskiego): 
− 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
− 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16P 
− 10 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm 
− 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm 

stabilizowanego mechanicznie ulepszonego 3% dodatkiem 
cementu 

− 43 cm – Razem 
 

− podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1 
− 47 cm – warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm 

stabilizowanego mechanicznie. 
− 90 cm - Razem 
 
Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: 
− 3 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 8S barwiony na czerwono 
− 15 cm – podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31.5 mm 

stabilizowane mechanicznie 
− 15 cm – podbudowa pomocnicza – kruszywo naturalne stabilizowane 

cementem o Rm=1.5MPa 
− 33 cm  - Razem 
 
Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
− - 8 cm – warstwa ścieralna – płyty chodnikowe 50x50 wibroprasowane 
− - 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 
− - 25 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm 

stabilizowana mechanicznie 
− - 36 cm  - Razem 
 
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej: 
− 22 cm – warstwa ścieralna z betonu cementowego B 40 dylatowanego i 

zbrojonego warstwą poślizgową z papy 
− 20 cm – podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego RM=6-

9MPa 
− 10 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm 

stabilizowanego mechanicznie 
− 52 cm - Razem 
 
− podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1 
− 38 cm – warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm 

stabilizowanego mechanicznie. 
− 90 cm - Razem 
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1.1.7.3. Obiekty inżynierskie 

Wybrane przekroje obiektów inżynierskich przedstawiono w zał. 2. 
 
Tunel w ciągu ulicy Opolskiej  

Projektuje się przeprowadzenie ul Opolskiej w poziomie -1, podczas gdy 
projektowana linia KST oraz ulica w śladzie Trasy Wolbromskiej poprowadzone 
zostaną na poziomie terenu. Na odcinkach dojazdowych do tunelu droga będzie 
poprowadzona w ścianach oporowych wykonanych w technologii ścian 
szczelinowych. 

Parametry geometryczne: 
● Długość tunelu:    102,21 m 
● Długość dojazdów:    199,35 m + 102,54 m 
● Długość całkowita z dojazdami:  404,10 m 

Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość użytkowa:    2 jezdnie po 7,50 m 
● Szerokość jezdni:     2 x 3,50 m + 0,50 m  
● Chodniki służbowe:    2 x 1,50 m 
● Pas dzielący:    3,50 m 

Tunel projektuje się jako żelbetowy, oddzielny dla każdego kierunku ruchu - 
wykonany metodą stropową, na ścianach szczelinowych z betonu C30/37 o 
grubości 0,8m. Rozstaw ścian wyniesie 11,70m. Płyta stropowa grubości min 
0,8m, o spadku daszkowym wynoszącym 2%, będzie wykonana z betonu klasy 
C30/37. Żelbetowa płyta denna będzie kotwiona w ścianach szczelinowych przy 
pomocy listwy kotwiącej. Grubość płyty projektuje się równą 1m i będzie 
wykonana z betonu klasy C30/37. Ściany oporowe na dojazdach będą wykonane 
w technologii ścian szczelinowych z betonu C30/37. Ich grubość wyniesie 0,8m.  

Na konstrukcji stropu, wewnętrznej powierzchni ścian szczelinowych i płycie 
dennej zostanie wykonana hydroizolacja. Hydroizolacja zostanie zabezpieczona 
warstwą betonu ochronnego na płycie dennej i stropowej, oraz betonem 
natryskowym na ścianach szczelinowych. Ściany szczelinowe, na odcinkach 
dojazdowych zwieńczone będą żelbetowym oczepem. Hydroizolację ścian 
szczelinowych i górnej warstwy płyty dennej projektuje się jako gładką, nie 
zbrojoną membranę izolacyjną utworzoną na bazie HDPE, charakteryzująca się 
wysoką odpornością na proces starzenia, wysoką wytrzymałością na rozciąganie i 
dużą wydłużalnością, odpornością na naturalne, agresywne media zawarte w 
gruncie, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, wysoką 
elastycznością nawet w ujemnych temperaturach. Płytę denną należy 
zabezpieczyć również przed napływem wód gruntowych, w tym celu na warstwie 
betonu wyrównawczego projektuje się hydroizolację z HDPE trwale łącząca się z 
betonem. W zamku na połączeniu płyty dennej ze ścianą szczelinową projektuje 
się podwójne zabezpieczenie: pęczniejącą taśmę hydrofilową oraz rurki 
iniekcyjne. Hydroizolację płyty stropowej projektuje się z papy zgrzewanej gr. 
5mm zabezpieczoną przed uszkodzeniami warstwą betonu wyrównawczego 
C12/15 o grubości min. 6cm, zbrojonego siatką prętów 3mm. 

Odprowadzenie wód opadowych projektuje się poprzez ukształtowanie 
spadków poprzecznych (spadek daszkowy lub jednostronny 2% na jezdni oraz 
4% w pasie bezpieczeństwa) i podłużnych oraz zastosowanie wpustów 
mostowych z odpływem pionowym DN150 w rozstawie, co ok. 15m. Wpusty 
osadzone są w płaszczu żelbetowym, odprowadzają wody opadowe do kolektora 
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zbiorczego DN315 a następnie do przepompowni. Każdy wpust wyposażony jest 
w kosz osadczy oraz bezpośrednio po podłączeniu do kolektora w studnię 
rewizyjną. Odprowadzenie wód z płaszcza żelbetowego spod jezdni projektuje się 
za pomocą drenaży DN110.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 Poz. 
735), §294 pkt. 1 ust. 1 dopuszcza się zastosowanie wentylacji naturalnej dla 
tuneli o długości nie większej niż 200 m w ciągu dróg o dużym natężeniu ruchu. 
Jednocześnie wyżej wymienione rozporządzenie określa w §292 dopuszczalne 
stężenia substancji w powietrzu tunelu (tlenku węgla, tlenku azotu i sadzy). Z 
przeprowadzonych analiz wynika, że liczba wymian wymuszona ruchem 
pojazdów znacznie przewyższa wymianę potrzebną do rozrzedzenia substancji 
emitowanych przez samochody. Oznacza to, że dla założonej długości tunelu nie 
ma konieczności stosowania wentylacji mechanicznej. 

Oświetlenie drogi w tunelu będzie realizowane za pomocą typów opraw 
wykonanych w technice LED. Oprawy będą łączone w moduły składające się z 
kombinacji poszczególnych opraw ustawionych wzdłuż. Lampy będą zamocowane 
do płyty stropowej tunelu w dwóch rzędach. Oświetlenie będzie podzielone na 
dwie strefy: dzienną i nocną. Oświetlenie dzienne i nocne będzie realizowane 
poprzez załączanie lub wyłączenie poszczególnych modułów. 

Ponadto w tunelu projektuje się:  
● Monitoring wizyjny: na wlocie i wylocie tunelu 
● Czujniki ruchu i detekcji pożaru 
● Oznakowanie drogowe  

Obiekty nad potokiem Sudoł  
Do realizacji przyjęto dwa obiekty nad potokiem Sudoł: 

1. Most tramwajowy żelbetowy płytowy 
Parametry geometryczne: 
● Rozpiętość przęseł:   15 m + 23 m + 15 m 
● Długość całkowita:   75,15 m 
Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość użytkowa:    8,0 m 
● Chodniki służbowe:    2 x 0,75 m 

2. Most drogowy ramowy żelbetowy z umocnieniem koryta 
Parametry geometryczne: 
● Rozpiętości przęsła:       4,00 m  
● Długość obiektu w planie:   84,22 m 
● Światło pionowe:        1,27 m 
● Światło poziomie:       4,00 m 
Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość jezdni:     6 x 3,50 m 
● Ścieżki rowerowe:     2 x 2,00 m 
● Chodniki dla pieszych:    2 x 2,00 m 
● Pas dzielący:     3 m 

Potok został na pewnym odcinku przełożony, a po wschodniej stronie ulicy 
dodatkowo zaprojektowano mury oporowe. 

Długość mostu tramwajowego wynosić będzie 75,15 m.  
Most drogowy będzie miał długość 84,22 m. 
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Wiadukt drogowy w ciągu Trasy Wolbromskiej nad ul. Nad 
Sudołem 

W wyniku konsultacji społecznych zostanie wykonany wiadukt drogowy w 
ciągu Trasy Wolbromskiej nad ul Nad Sudołem. 

Parametry geometryczne: 
•     Rozpiętość teoretyczna: 10,1 m 
•     Długość całkowita:  18,7 m 
•    Szerokość całkowita:  56,09m 
•    Światło poziome    9,5m 
•    Światło pionowe    3,7m 

Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość jezdni:    6 x 3,50 m 
●   Ścieżki rowerowe:   2 x 2,00 m 
●   Chodniki dla pieszych:  2 x 2,00 m 
●   Pas dzielący:    3 m 

 
Kładka dla pieszych nad trasą KST na wysokości ul. Szopkarzy i 
Danka 

Po konsultacjach społecznych, zbudowana zostanie kładka dla pieszych 
przeprowadzająca ciąg pieszy nad trasą KST, na wysokości ul. Szopkarzy i ul. 
Danka. 

Parametry geometryczne: 
• Rozpiętość teoretyczna:  

8,25m + 10,56m+12,0m+15,0m+15,0m+12,0m+10,5m 
• Szerokość użytkowa:   3 m 
• Szerokość całkowita:   3,5 m 
• Wysokość w świetle pod kładką: 6 m 

 
Most na rzece Białucha (Prądnik) 

Projektowany obiekt przeprowadza projektowaną linię Krakowskiego 
Szybkiego Tramwaju nad potokiem Białucha. Projektuje się obiekt żelbetowy 
ramowy zintegrowany. 

Parametry geometryczne: 

● Rozpiętości przęsła:   14,60 m  

● Szerokość obiektu w planie:  24,70 m 

● Światło poziomie:    13,00 m 

Szerokości użytkowe na obiekcie: 

● Szerokość jezdni:    2 x 3,50 m 

● Szerokość torowiska:   2 x 4,00 m 

● Ścieżki rowerowe:    1 x 2,00 m 

● Chodniki dla pieszych:   1 x 2,50 m 

● Pas dzielący:    1,50 m 

Kąt skrzyżowania osi linii tramwajowej z osią obiektu wynosi 134,8o. 
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Obiekt projektuje się jako ramę z betonu zbrojonego klasy C30/37. 
Projektuje się zawieszone skrzydełka o grubości 0,50 m. Przyjmuje się płytę 
pomostu o grubości od 0,80 m do 0,98 m z profilowanym spadkiem na zewnątrz 
o wartości 2%. Rozpiętość płyty w świetle ścian wynosi 13,00 m. Na płycie 
pomostu przyjmuje się warstwę betonu profilującego o grubości od 0,48 m do 
0,54 m. Ściany przyjmuje się o wysokości 9,00 m i grubości 0,80 m. Obiekt jest 
posadowiony na palach średnicy D = 0,80 m połączonych oczepem z betonu 
zbrojonego o wymiarach 1,40 m x 1,00 m. Na krawędziach projektuje się półki o 
szerokości 0,30 m dla płyt przejściowych. Płyty przejściowe przewiduje się pod 
ciągami komunikacyjnymi. Płyty przejściowe projektuje się jako płyty z betonu 
zbrojonego o wymiarach 4,00 m x 0,25 m. Przewiduje się hydroizolację obiektu 
w postaci dwóch warstw papy. Projektuje się zabezpieczenie hydroizolacji za 
pomocą płyty betonowej grubości 0,08 m. Odprowadzenie wody zapewniają 
spadki poprzeczne oraz drenaż umiejscowiony na końcu płyty przejściowej. 
Przewiduje się umocnienie dna potoku narzutem kamiennym. 

Zaprojektowano również półkę dla płazów i małych zwierząt - obustronnie 
po 1,5 m szerokości (3.0 m całkowita szerokość półki gabionowej). 

 

Most na potoku Bibiczanka  

Projektowany most pełniący funkcję przepustu przeprowadza projektowaną 
linię Krakowskiego Szybkiego Tramwaju nad potokiem Bibiczanka. Projektuje się 
obiekt żelbetowy ramowy z dnem otwartym. 

Parametry geometryczne: 

● Rozpiętości przęsła:   3,60 m  

● Szerokość obiektu w planie:  66,10 m 

● Światło pionowe:    1,95 m 

● Światło poziomie:    3,00 m 

Szerokości użytkowe na obiekcie: 

● Szerokość jezdni:    2 x 3,50 m 

● Szerokość torowiska:   2 x 4,00 m 

● Ścieżki rowerowe:    1 x 2,00 m 

● Chodniki dla pieszych:   1 x 2,50 m 

● Pas dzielący:    1,50 m 

Kąt skrzyżowania osi linii tramwajowej z osią obiektu wynosi 134,8o. 

Obiekt projektuje się jako ramę z betonu zbrojonego klasy C30/37. Od 
wlotu i wylotu projektuje się skrzydełka z betonu zbrojonego klasy C30/37 o 
grubości ścianki 0,30 m. Przyjmuje się płytę stropową o grubości od 0,30 m do 
0,34 m z profilowanym spadkiem na zewnątrz o wartości 2%. Rozpiętość płyty w 
świetle ścian wynosi 3,00 m. Ściany przyjmuje się o wysokości 2,00 m i grubości 
0,30 m. Ściany projektuje się jako utwierdzone w ławach fundamentowych z 
betonu zbrojonego o wymiarach 1,50 m x 0,50 m. Na krawędziach projektuje się 
półki o szerokości 0,25 m dla płyt przejściowych. Płyty przejściowe przewiduje się 
bezpośrednio pod ciągami komunikacyjnymi. Płyty przejściowe projektuje się 
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jako płyty z betonu zbrojonego o wymiarach 4,00m x 0,25 m. Przewiduje się 
hydroizolację obiektu w postaci dwóch warstw papy. Projektuje się 
zabezpieczenie hydroizolacji za pomocą płyty betonowej grubości 0,08 m. 
Projektuje się umocnienie dna przepustu narzutem kamiennym. 

 

Tunel tramwajowy pod linią kolejową 
Skrzyżowanie trasy KST z istniejącą linią kolejową nr 95 projektuje się jako 

dwupoziomowe. W tym celu projektuje się tunel tramwajowy który przeprowadzi 
ruch kolejowy linii nr 95 nad projektowaną linią Krakowskiego Szybkiego 
Tramwaju oraz ciągiem pieszo-rowerowym.  

Na wiadukcie przebiegać będzie dwutorowa linia kolejowa o nawierzchni na 
podsypce tłuczniowej. Pod wiaduktem projektuje się dwutorową linię tramwajową 
o szerokości 2x4,00 m, ciąg pieszy o szerokości 2,00 m oraz ciąg rowerowy o 
szerokości 2,00 m. Kąt skrzyżowania osi linii kolejowej z osią linii tramwajowej 
wynosi 94,2o. 

Parametry geometryczne: 

● Rozpiętość przęseł:    7,81 x 15,50 x 7,81 m 

● Długość całkowita obiektu:  53,61 m 

● Szerokość obiektu:   11,10 m 

● Światło pionowe:     6,17 m 

Zaprojektowano obiekt składający się z jednego trzyprzęsłowego układu 
nośnego. Konstrukcję nośną przęsła stanowi 17 dwuteowników 
szerokostopowych HEA700 (stal klasy S460) obetonowane betonem klasy 
C30/37 ze zbrojeniem prętami żebrowanymi ze stali A-IIIN. Przęsła oparte są na 
łożyskach garnkowych w rozstawie 3,00 x 2,40 x 3,00 m.  

Obiekt został zaprojektowany jako zintegrowany. Połączenie ustroju 
nośnego z gruntem następuje pośrednio poprzez słupo-pale o średnicy 0,8 m 
oraz bezpośrednio poprzez ściankę żwirową wyposażoną w skrzydełka. Za 
ściankami żwirowymi po obu stronach obiektu, projektuje się płyty przejściowe o 
długości 10,00 m. 

Na każdym połączeniu słupo-pala z ustrojem nośnym zaprojektowano 
łożyska garnkowe. Łożyska należy osadzić na ciosach żelbetowych 
zapewniających m.in. właściwy dostęp w celach utrzymaniowych oraz do 
ewentualnej konieczności rektyfikacji obiektu. Łożyska należy zakotwić. 

Na obiekcie na belce gzymsowej oraz na skrzydełkach projektuje się 
balustradę o wysokości 1,10 m. Balustrady należy montować za pomocą kotew 
stalowych, osadzanych w elemencie żelbetowym przed jego wykonaniem. 
Balustradę należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez metalizację oraz powłoki 
malarskie. 

System odwodnienia obiektu został zaprojektowany przez właściwe 
nachylenia górnych powierzchni elementów przęseł 2%, a także z systemu koryt 
odprowadzającego wodę z ustroju nośnego do sieci kanalizacji deszczowej. Na 
konstrukcji nośnej należy wykonać warstwę hydroizolacji. 

Na obiekcie projektuje się warstwę wibroizolacyjną. 
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Wykop otwarty 

W końcowym odcinku projektuje się przebieg tramwaju w wykopie oraz 
ścianę oporową zabezpieczającą wykop torowiska tramwajowego. 

Parametry geometryczne: 

• Szerokość ściany:        0,65 m (oczep 0,80 m) 

• Długość obiektu w planie:  432,00 m 

• Światło poziome:        9,90 m 

Zaprojektowano ścianę w technologii pali wierconych CFA z betonu klasy 
C30/37 średnicy Φ 60 z licującym narzutem betonowym od strony torowiska gr. 
0,05 m. Przewidziano kotwy gruntowe czynne w rozstawie pionowym 
dostosowanym do wysokości ściany. Jako zwieńczenie przewidziano oczep z 
betonu zbrojonego klasy C30/37 o wymiarach 0,80 m x 0,50 m. Na oczepie 
przewidziano balustradę o wysokości 1,10 m. 

 

1.1.7.4. Projektowane obiekty budowlane 

Terminal autobusowo-tramwajowy 
Planowany budynek przewidziano po zachodniej stronie planowanego węzła 

al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki. 
Terminal będzie wyposażony w budynek służący pasażerom linii 

komunikacyjnych (poczekalnia, sprzedaż biletów, automat do obsługi KKM, 
pomieszczenie socjalne dla prowadzących pojazdy oraz obsługi P&R, sanitariaty 
oddzielnie dla prowadzących pojazdy oraz sanitariaty ogólnodostępne). Kubatura 
budynku: około 2 899 m3. 

Terminal tramwajowo - autobusowy zaprojektowano w taki sposób, by były 
zapewnione dogodne przesiadki z tramwaju do autobusu i odwrotnie. Na dworcu 
przewidziano dużą tablicę świetlną do wyświetlanie dynamicznej informacji 
pasażerskiej. 

 

Parkingi  

Planuje się budowę następujących parkingów  i miejsc postojowych: 

• miejsca postojowe w granicach pasa drogowego w rejonie pętli 
tramwajowej Krowodrza Górka, 

• miejsca postojowe w granicach pasa drogowego w rejonie 
skrzyżowania układu drogowego w śladzie Trasy Wolbromskiej z ul. 
Pachońskiego, 

• parking P&R w rejonie pętli tramwajowej Górka Narodowa  

W tabeli 1 zestawiono dane o poszczególnych parkingach: 

Parkingi P&R mogą być w przyszłości, w miarę potrzeb, rozbudowywane w 
górę, maksymalnie do 4 poziomów. 

Tabela 1 

Zestawienie danych o parkingach i miejscach postojowych 
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Parking 

Powierzchnia 
użytkowa 
parkingu 

[m2] 

Liczba 
miejsc 
parkin-
gowych 

Rozwiązania konstrukcyjne 

Miejsca postojowe w 
granicach pasa drogowego 
w rejonie pętli 
tramwajowej Krowodrza 
Górka 

ok. 2890 97 

 parking jednopoziomowy w poziomie 
terenu, niezadaszony, na podbudowie z 

betonu asfaltowego i kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie i warstwie 
wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego 

Miejsca postojowe w 
granicach pasa drogowego 
przy skrzyżowaniu układu 
drogowego w śladzie 
Trasy Wolbromskiej z ul. 
Pachońskiego 

ok. 4630  112 

parking jednopoziomowy w poziomie terenu, 
niezadaszony, na podbudowie z betonu 

asfaltowego i kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie i warstwie 
wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego 

Parking P&R -  
Górka Narodowa ok. 8950 256 

parking wielopoziomowy, zadaszony - 
monolityczna technologia żelbetowa płytowo 

słupowa 

RAZEM ok. 16470 465 - 

 

1.1.7.5. Działania w zakresie infrastruktury  

Kolizje z infrastrukturą 
Z projektowanym układem drogowym kolidują: 

1. linie energetyczne: 
a) wysokiego napięcia: 

− linia napowietrzna dwutorowa 110 kV AFL-6, 240 Rel. GPZ 
Zabierzów - GPZ Prądnik i Rel. GPZ Prądnik - GPZ Górka, 

− linia napowietrzna dwutorowa 110 kV AFL-6, 240 Rel. GPZ 
Pasternik – GPZ Prądnik 

− linia kablowa 110 kV, 2xHXCHBMK 3x1x400/50 Rel. GPZ 
Łobzów – GPZ Prądnik 

b) sieci SN i NN 
2. sieci sanitarne 

a) sieci wodociągowe, 
b) sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia 
c) sieci ciepłownicze 
d) kanalizacja sanitarna 
e) kanalizacja deszczowa i ogólnospławna 

3. sieci telekomunikacyjne 

 

Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej 

Niektóre odcinki sieci podziemnych infrastruktury technicznej będą 
wymagać przebudowy z uwagi zarówno na kolizyjność z projektowanymi 
obiektami drogowymi, torowymi i inżynierskimi jak i w związku z 
nowoprojektowanym zagospodarowaniem terenu. Zalicza się do nich sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, co i gazowe średniego ciśnienia. 
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Ponadto w związku z budową przedsięwzięcia konieczne będzie wykonanie 
sieci kanalizacji deszczowej. 

Budowie i przebudowie sieci towarzyszyć będzie wykonanie rur ochronnych 
w miejscach skrzyżowań z układem drogowo-tramwajowym, realizacja kanałów 
przełazowych przy rurociągach co, wykonanie na sieci kanalizacji deszczowej 
kanałów tłocznych, zbiorników podziemnych, regulatorów przepływu, pompowni i 
separatorów oraz umartwienie dotychczas istniejących odcinków. 

Przebudowa obejmie również sieci telekomunikacyjne kolidujące z 
przedsięwzięciem. Usunięcie kolizji polegać będzie na wybudowaniu nowych 
odcinków kanalizacji i przebudowie kabli tam zlokalizowanych. W projekcie 
przewidziana została rezerwa terenu dla telekomunikacyjnych kanałów 
technologicznych. 

W tabeli 2 zestawiono sieci budowane i przebudowywane. 
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Tabela 2. 

Długość przebudowywanych lub nowo budowanych odcinków 
poszczególnych sieci 

Rodzaj sieci Średnica [mm] Długość [m] 

sieć wodociągowa przebudowywana 

40 50 
50 98 
60 56 
63 474 
100 426 
125 159 
150 850 
200 193 
250 225 

300 (magistralne) 834 
400 (magistralne) 273 
500 (magistralne) 418 

RAZEM WODOCIĄGOWA 4 056 
W TYM MAGISTRALNE 1 525 

sieć kanalizacyjna 
przebudowywana 

ogólnospławna 

150 13 
200 60 
300 225 
500 235 
600 519 
800 242 

600/900 446 
800/1200 160 
1200/1800 575 

RAZEM OGÓLNOSPŁAWNA 2 475 
sanitarna 200 123 

250 8 
300 403 
400 145 

RAZEM SANITARNA 679 
deszczowa 200 51 

300 152 
400 37 
500 377 

RAZEM DESZCZOWA  617 
RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA 

PRZEBUDOWYWANA 
3 771 

sieć kanalizacyjna deszczowa budowana 

200 4224 
300 6996 
400 2177 
500 881 
600 26 

RAZEM SIEĆ 
DESZCZOWA 
BUDOWANA 

14 304 
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Rodzaj sieci Średnica [mm] Długość [m] 

sieć CO przebudowywana 

2x50 76 
2x65 116 
2x80 57 
2x110 165 
2x150 251 
2x200 250 
2x250 314 
2x350 172 
2x500 194 
2x750 35 
2x800 151 

RAZEM SIEĆ CO 
PRZEBUDOWYWANA 

 1781 

sieć gazowa średniego ciśnienia 
przebudowywana 

25 65 
40 4 
50 102 
63 144 
75 259 
90 44 
110 316 
160 80 
200 1374 
220 45 

RAZEM SIEĆ GAZOWA 
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 

PRZEBUDOWYWANA 

2433 

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 

Rodzaj działania Rodzaj linii Długość [m] 

skablowane napowietrzne linie 
elektroenergetyczne 

NN 140 
SN 655 
WN 4688 

przełożenia istniejących linii kablowych 
NN 709 
SN 5636 
WN 614 

realizacja linii napowietrznych NN 98 

 

1.1.7.6. Elektroenergetyka 

Przebudowa sieci elektroenergetycznych WN 
Z projektowanym układem drogowym kolidują linie Wysokiego Napięcia: 

− linia napowietrzna dwutorowa 110 kV AFL-6, 240,  
REL. GPZ ZABIERZÓW - GPZ PRĄDNIK  
REL. GPZ PRĄDNIK - GPZ GÓRKA 

− linia napowietrzna dwutorowa 110 kV AFL-6, 240,  
REL. GPZ PASTERNIK - GPZ PRĄDNIK 

− linia kablowa 110kV, 2x HXCHBMK 3x1x400/50, 
REL. GPZ ŁOBZÓW - GPZ PRĄDNIK  

Z uwagi na kolizję z projektowanym układem drogowo – torowym, 
przewidziano przebudowę linii napowietrznych na kablowe, z wykorzystaniem 
kabli typu HXCHBMK 3x1x400/50, układanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
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W załączniku 5 przedstawione zostało pismo określające warunki usunięcia 
kolizji sieci elektroenergetycznej. 

 

Oświetlenie uliczne 

Oświetlenie uliczne zaprojektowano w oparciu o wytyczne ZIKiT w Krakowie, 
przyjmując lampy Schreder TECEO 2 112 LED, oraz Schreder TECEO 2 136 LED  
na słupach stalowych cylindrycznych, oświetleniowo trakcyjnych oraz wydzieloną 
kablową sieć oświetleniową. Dla celów zasilania oświetlenia zaprojektowano 
budowę szaf oświetleniowych oraz przebudowę istniejących szaf oświetleniowych. 
Szafy oświetleniowe wyposażone zostaną w zabezpieczenia główne i obwodów 
wyjściowych, układ sterowania CPAnet, analizator sieci i przekładniki pomiarowe.  

 

Sygnalizacja świetlna 

Koncepcja zakłada realizację 16 sygnalizacji świetlnych w tym 5 pełnych 
oraz 11 na przejazdach tramwajowych. Sygnalizacje obejmujące wszystkie wloty 
skrzyżowań (pełne) zaprojektowano na skrzyżowaniach:  

− Bratysławska – Wybickiego – trasa tramwaju, 
− ulica w śladzie Trasy Wolbromskiej – Fieldorfa Nila, 
− ulica w śladzie Trasy Wolbromskiej – Opolska, 
− ulica w śladzie Trasy Wolbromskiej – Pachońskiego, 
− Pachońskiego – Siewna – Mackiewicza. 

Sygnalizacje przejazdową zaprojektowano w miejscu przecięcia linii 
tramwajowej z:  

− łącznicami ul. Opolskiej 
− wlotem do ul. Pachońskiego (dojazd do P&R) 
− wlotem ul. Pleszowskiej na skrzyżowaniu z ul. Pachońskiego 
− wlotem ulicy osiedlowej na skrzyżowaniu ul. Pachońskiego – Górnickiego 
− ulicą Siewną, 
− ulicą Bociana po zachodniej stronie os. Mozarta 
− ulicą Bociana w rejonie odbicia trasy tramwaju w kierunku północnym 
− drogą wyjazdową z osiedla (południowa strona ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) 
− ulicą Kuźnicy Kołłątajowskiej 
− ulicą Banacha 
− zjazdem na pętlę autobusową i wielopoziomowy parking P&R 

Ponadto w obrębie projektowanej linii tramwajowej występują przecięcia z 
ciągami pieszymi i rowerowymi usytuowanymi w rejonach skrzyżowań, 
przystanków tramwajowych lub na odcinkach poza skrzyżowaniami, 
niewymagające instalacji sygnalizacji świetlnej.  

 

Sieć światłowodowa 

Do budowy sieci światłowodowej projektuje się zastosowanie kabli 
światłowodowych zewnętrznych typu Z-XOTKtsd 24J (4x6) z włóknami jedno 
modowymi. Zastosowane kable optyczne powinny posiadać świadectwo 
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homologacji i spełniać (wraz z włóknami) wymagania określone w ZN-96-TP S.A. 
–002 i ZN-96-TP S.A. – 005. 

 

Monitoring wideo 

Na wszystkich sygnalizacjach świetlnych i węzłach komunikacyjnych należy 
zainstalować kamery obrotowe i stało pozycyjne. Obrotowe kamery należy 
umieścić tak, aby zapewniały widoczność wszystkich elementów sygnalizacji 
świetlnej. Kamery montowane na węzłach komunikacyjnych powinny swoim 
zasięgiem obserwacji obejmować ciągi komunikacyjne, oraz wejścia i wyjścia z 
wind. Obraz z przedmiotowych kamer będzie wysyłany przy użyciu sieci 
światłowodowej do CKR gdzie będzie nagrywany i archiwizowany. W tym celu 
należy zabudować nowy rejestrator NVR o macierzy dyskowej minimum 30 TB i 
obsłudze 40 kamer. Wymagane jest, aby projektowane urządzenie było 
kompatybilne z urządzeniem będącym już na wyposażeniu ZIKiT. Ponadto musi 
umożliwiać komunikacje z kamerami będącymi już na wyposażeniu inwestora i 
systemami SCALA i VTcenter.  

 

Tablice informacji pasażerskiej i tablice drogowe 
Dla przystanków tramwajowych należy wykonać instalację umożliwiającą 

montaż tablic informacji pasażerskiej. W tym celu należy wykonać kanalizację 
kablową, która będzie połączona z kanalizacją sygnalizacyjną. 

Przedmiotowe tablice powinny być 5 wierszowe i jak najwierniej odpowiadać 
obecnie stosowanym na terenie miasta Krakowa. Zastosowane tablice muszą być 
wykonane w technologii LED oraz posiadać możliwość wyświetlania komunikatów 
dodatkowych w ostatnim wierszu. Tablica musi również posiadać możliwość 
zapowiedzi odjazdów komunikatami dźwiękowymi, które będą wygłaszane po 
naciśnięciu przycisku, który będzie zlokalizowany w konstrukcji wsporczej znaku. 
Tablice powinny mieć możliwość wyświetlania polskich znaków i różnych 
czcionek. 

Należy zabudować również 3 tablice drogowe zmiennej treści VMS. 
Przedmiotowe tablice przekazujące informacje o zagrożeniach i utrudnieniach 
zostaną umieszczone na początku i końcu projektowanej trasy, oraz przed 
węzłami komunikacyjnymi. Zabudowywane tablice będą wyposażone w matrycę 
RGB umożliwiającą wyświetlanie komunikatów i piktogramów znaków drogowych. 
Dodatkowo tablica musi posiadać system klasyfikacji i natężenia ruchu pojazdów. 
Do montażu wykorzystać oryginalny fundament i konstrukcje wsporczą, oraz 
beton B-30. 

 

Sieć trakcyjna 

Projektuje się wykonanie sieci trakcyjnej w oparciu o następujące elementy: 

− sieć trakcyjna płaska na bazie przewodu jezdnego typu DjpS-100 na 
torach rozjazdowych, 

− sieć trakcyjna łańcuchowa skompensowana na bazie przewodu 
jezdnego typu DjpS-100 i liny nośnej L 95. 

− słupy trakcyjne rurowe stalowe ocynkowane,  
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− osprzęt trakcyjny nierdzewny na bazie szkłolaminatu oraz lin 
stalowych, 

 

 

Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic 
Projektuje się napęd rozjazdowy np. VSP-1-K przeznaczony do 

zmechanizowanego, ewentualnie również awaryjnego ręcznego przestawiania 
zwrotnic z iglicami sprężystymi do pożądanego kierunku. 

Sterowanie odbywa się zdalnie z wozu tramwajowego poprzez system 
transmisji rozkazów (łącze w podczerwieni). W celu zapewnienia pełnego 
bezpieczeństwa przejazdu tramwaju przez zwrotnicę sterownik został 
wyposażony w wewnętrzne i zewnętrzne systemy kontroli i zabezpieczeń. W 
stanie gotowości układu do przyjęcia rozkazów sterownia na sygnalizatorze 
wyświetlane jest położenie iglic rozjazdu oraz informacje o aktualnym stanie 
obwodu blokady torowej (wolny lub zajęty). W przypadku zajętości obwodu 
blokady torowej (tramwaj znajduje się w obrębie zwrotnicy) odłączane jest 
elektrycznie sterowanie napędem zwrotnicy (tzw. stan blokady elektrycznej).  

Projektuje się ogrzewanie zwrotnic rozjazdowej oraz zjazdowej za pomocą 
grzałek o mocy 900W i napięciu zasilania 660V. Sterownik ogrzewania zwrotnic 
posiadać będzie czujnik temperatury zainstalowany w węźle rozjazdu w pobliżu 
sterownika. Sterownik sterujący ogrzewaniem węzłów rozjazdowych będzie miał 
możliwość regulacji temperatury za pomocą termoregulatora. 

Grzałki mocowane będą do części szyn w rejonie ich ruchomych elementów 
rozjazdu (odpowiednie elementy mocujące grzałek zapewnia konstrukcja 
rozjazdu. 

Projektuje się sygnalizację kierunku położenia zwrotnicy opartą na systemie 
podczerwieni. System podczerwieni realizowany jest przez nadajnik podczerwieni 
NP03, służy do sterowania zwrotnicami tramwajowymi oraz poprzez odbiornik 
podczerwieni OP0 Sygnalizacja kierunku położenia zwrotnicy służący do obierania 
kodowanych cyfrowo sygnałów optycznych w paśmie podczerwieni i ich 
transmitowania do szafy sterowniczej.  

 

Podstacja trakcyjna 
Dla celów zasilania sieci trakcyjnej przewidziano podstacje trakcyjne, 

zlokalizowane wg rozwiązania wariantowego: 
Wariant 1 – obejmuje 1 podstację trakcyjną, przewidzianą wyłącznie dla 

zasilania obszaru sieci trakcyjnej realizowanej w ramach niniejszej koncepcji. 
Wariant 2 – obejmuje 2 podstacje. Lokalizacja podstacji jest tak ustalona, 

że pozwala również na objęcie zasilaniem przyszłej linii tramwajowej w kierunku 
Azory. 

Wyboru rodzaju wariantu dokona ZIKIT na etapie projektu budowlano 
wykonawczego. 

W każdym z wariantów, zasilanie podstacji trakcyjnej będzie się odbywać 
liniami kablowymi 15 kV. Zasilanie wyprowadzone zostanie z rozdzielni SN GPZ 
Prądnik. 

Podstacja trakcyjna zostanie wyposażona w następujące urządzenia: 
- rozdzielnica SN, część TAURON i część Użytkownika, 
- rozdzielnica prądu stałego, 
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- siłownia 220V DC, 
- zespoły prostownikowe, 
- transformator potrzeb własnych, 
- zabezpieczenie od zwarć doziemnych, 
- sterowanie, blokady, sygnalizacja i obsługa podstacji, 
- zabezpieczenia. 

 

1.1.7.7. Wyburzenia obiektów kubaturowych 

W ramach realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie dokonanie wyburzeń 
obiektów kubaturowych: 

• zabudowa mieszkaniowa - 5 budynków mieszkalnych na działkach: 
171, 186 obr. 43, 220 obr. 43, 217 obr. 43 i 45 obr. 43; 

• zabudowa usługowa – 3 budynki usługowe na działkach: 182 obr. 43, 
186 obr. 43, 215 obr. 43,  

Ogólnie kubatura wyburzanych obiektów wyniesie: ok. 3270.96 m3. 
Poza tym zlikwidowane zostaną obiekty tymczasowe, takie jak baraki i 

garaże. 
Wśród kolidujących z przedsięwzięciem obiektów znajdują się następujące 

obiekty, wpisane do gminnej ewidencji zabytków: 
• dom murowany, zbudowany w okresie międzywojennym – ul. 

Zielińska 11, zgodnie z zapisami mpzp do rozbiórki lub przeniesienia, 
• figura Najświętszej Maryi Panny z lat 30-tych XX w (w ogródku przy 

Pachońskiego) – ul. Zimorowicza 19 – zgodnie z zapisami mpzp do 
przeniesienia poza teren elementów planowanego układu 
komunikacyjnego, 

• krzyż przydrożny z pocz. XIX w. – ul. Białoprądnicka-Pigonia - 
zgodnie z zapisami mpzp do przeniesienia poza teren elementów 
planowanego układu komunikacyjnego, 

 

 
Przeznaczone do wyburzenia budynki usługowe na działkach nr 182 i 183 obr. 43 – 

budynek na działce nr 183 (po prawej stronie) wpisany do gminnej ewidencji zabytków 
(ul. Zielińska 11), zgodnie z zapisami mpzp przeznaczony do rozbiórki lub przeniesienia 
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Zabytkowy krzyż przydrożny z pocz. XIX w. (ul. Białoprądnicka/Pigonia), kolidujący z 

planowanym układem komunikacyjnym, przeznaczony do przeniesienia 
 

 
Przeznaczony do wyburzenia budynek mieszkalny wraz z garażami typu „blaszak” na 

działce 186 obr 43 

 

 
Przeznaczony do wyburzenia budynek mieszkalny na działce 220 obr. 43 
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Przeznaczony do wyburzenia budynek mieszkalny na działce 217 obr. 43 

 

 
Przeznaczony do wyburzenia budynek usługowy na działce nr 215 obr. 43 

 

 

 
Przeznaczone do likwidacji garaże typu „blaszak” na działce nr 182 obr. 43. 
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Rys. 2. Obiekty kolidujące z przedsięwzięciem – rejon ul. Zielińskiej 



 

Kraków, grudzień 2015 

 

Raporta Oddziaływania na Środowisko 
Przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii tramwajowej KST etap III Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” 

 
Rys. 3.Obiekty kolidujące z przedsięwzięciem – rejon ul. Białoprądnickiej 
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Rys. 4.Obiekty kolidujące z przedsięwzięciem – rejon ul. Bociana 
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Rys. 5.Obiekt kolidujący z przedsięwzięciem – rejon ul. Pachońskiego 
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1.1.7.8. Proponowane ekrany akustyczne 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń (zał. 17) zaproponowana została 
następująca lokalizacja ekranów akustycznych – zobrazowana na rysunkach w 
załączniku 17. 

Tabela 3 

Proponowane ekrany akustyczne 
Numer Długość Wysokość 

 
Typ Uwagi 

E1 180m 5m Pochłaniający z oktagonem Ochrona terenów Szpitala Jana 
Pawła II 

E2 192m 5m Pochłaniający, odbudowa ekranu, 
pomiędzy jezdniami ul. Opolskiej 

Ochrona budynków Opolska 13-35 

E3 175m 7,5m Pochłaniający - pozostawienie 
istniejącego ekranu tak daleko jak to 
możliwe oraz uzupełninie go do 
miejsca wyznaczonego na rysunku o 
parametrach takich jak ekran obecny 

Ochrona budynku mieszkalnego 
Opolska 13-35 

E4 74m 4m Przeźroczysty z oktagonem Ochrona budynków przy ul. 
Zimorowicza 11-17 

E5 65m 4m Przeźroczysty z oktagonem Ochrona budynków przy ul. 
Zimorowicza 1a - 3 - 5 

E6 42m 6m Pochłaniający z oktagonem, otwory w 
ekranie z uwagi na dostęp do terenu i 
wejścia do budynku 

Ochrona budynku mieszkalnego 
Pachońskiego 16 

E7 15m 4m Przeźroczysty Ochrona budynku przy ul. 
Zielińskiej 1 

E8 17m 4m Pochłaniający Ochrona budynku mieszkalnego na 
działce 179/1 

E9 25m 4m Przeźroczysty Ochrona budynku mieszkalnego 
Białoprądnicka 23 

E10 84m 4m Pochłaniający (możliwy przeźroczysty 
jeśli zajdzie taka potrzeba) 

Ochrona budynków mieszkalnych 
Białoprądnicka 16, 16a, 18, 20 

E11 63m 5m Przeźroczysty z oktagonem Ochrona budynku Białoprądnicka 
10  

E12 25m 4m Przeźroczysty Ochrona budynku Górnickiego 9  
E13 35m 2m  ekran przeźroczysty na moście nad 

potokiem Białucha 
Ochrona budynku Górnickiego 9 , 
13b-13h 

E14 55m 4m Pochłaniający Ochrona budynków zabudowy 
wielorodzinnej przy ul. 
Górnickiego 13b – 13h 

E15 9m 4m Przeźroczysty, odbijający Ochrona budynku Górnickiego 12, 
14 

E16 15m 4m Przeźroczysty, odbijający Ochrona budynku Górnickiego 12, 
14 

E17 33m 4m Pochłaniający Ochrona budynków zabudowy 
jednorodzinnej przy ul. 
Górnickiego 13 – 13a 

E18 33m 4m Pochłaniający Ochrona budynku Górnickiego 16 
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1.1.7.9. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie wód 

opadowych 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia zapotrzebowanie na wodę dotyczyć 
będzie obiektu terminala. Szacuje się, że zapotrzebowanie na wodę dla terminala 
Qdmax wyniesie ok. 1,350 m3/dobę. Zapotrzebowanie to zostanie pokryte z 
miejskiej sieci wodociągowej. 

W rozpatrywanym obszarze obowiązują dwa systemy kanalizacji pracujące 
w układzie centralnym: 

� ogólnospławnym – na odc. od ul. Bratysławskiej do ul. Białoprądnickiej, 
� rozdzielczym – na wschód od ul. Białoprądnickiej do pętli Górka Narodowa. 
Jako odwodnienie planowanego zamierzenia inwestycyjnego projektuje się 

kanalizację deszczową wraz z urządzeniami oczyszczającymi mające na celu 
przejęcie spływu wód opadowych i roztopowych z projektowanego układu 
drogowo – torowego oraz obiektów inżynierskich, podczyszczenie ich w stopniu 
zapewniającym spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska, Dz. U. 
2006 Nr 137 poz. 984 i odprowadzenie ich w sposób kontrolowany do 
odbiorników. Zgodnie z przytoczonym wyżej Rozporządzeniem maksymalne 
stężenie zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych do wód i do ziemi 
wynoszą: 

� zawiesina ogólna  < 100 mg/l, 
� substancje ropopochodne < 15 mg/l. 

Oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczeń w formie 
nierozpuszczonej oraz z części stałych będzie realizowane poprzez sedymentację 
w projektowanych osadnikach (w tym redukcja zawiesiny ogólnej), oczyszczanie 
ze związków ropopochodnych zachodzić będzie w separatorach koalescencyjnych.  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych obiektów 
będzie realizowane poprzez projektowane ciągi kanalizacji deszczowej 
zakończone urządzeniami oczyszczającymi i ewentualnie retencyjnymi, z których 
wody te zostaną przekazane do istniejących systemów kanalizacyjnych lub 
odbiorników naturalnych, w ilościach jakie powstają przy współczynniku spływu 
wynoszącym ψ=0,1. Powstały nadmiar wód jaki powstanie z powierzchni 
szczelnych i uszczelnionych będzie akumulowany w zbiornikach retencyjnych i 
kanałach retencyjnych. 

Odbiornikami odprowadzanych wód opadowych będą: 
− miejska kanalizacja ogólnospławna, 
− miejska kanalizacja deszczowa, 
− odbiorniki naturalne (Sudół, Białucha). 

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanego układu drogowego zostaną 
odprowadzone poprzez studzienki ściekowe zlokalizowane przy krawędzi jezdni, a 
następnie zostaną ujęte poprzez zamknięty system kanalizacji deszczowej jw. 

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego torowiska z zabudową, z 
asfaltu twardolanego zostaną odprowadzone poprzez odwodnienie 
powierzchniowe i poprowadzone w rowkach szyn zgodnie z pochyleniem niwelety 
torów do skrzynek odwadniających (torowych lub szynowych). Ze skrzynek 
odwadniających woda odprowadzana będzie za pomocą przykanalików do 
projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studzienki wyposażone w łapacze 
oleju. Odwodnienie zwrotnic rozjazdów, podlegających okresowemu smarowaniu, 



 

Kraków, grudzień 2015 

 

Raporta Oddziaływania na Środowisko 
Przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii tramwajowej KST etap III Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” 

66 

planowane jest zgodnie z zasadami uwzględniającymi konieczność separacji 
ścieków zanieczyszczonych tego typu substancjami.  

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego torowiska tłuczniowego będą 
odprowadzone poprzez odwodnienie wgłębne, z drenażem ułożonym w osi 
torowiska, z obejściami wokół słupów trakcyjnych. Wody deszczowe z drenażu 
odprowadzane będą poprzez studzienki pośrednie i zbiorcze do projektowanej 
kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe z parkingów zostaną objęte planowanym systemem 
odwodnienia i będą włączone do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Odprowadzenie ścieków bytowych z terminala założono w sposób 
grawitacyjny do istniejącego kanału sanitarnego, zlokalizowanego w al. 29 
Listopada. Szacowana ilość ścieków bytowych odprowadzanych z terminala Qdmax 
wynosi ok. 1,350 m3/dobę. 

 

Ciąg technologiczny 

Wody opadowe i roztopowe z układu drogowego i torowego, a także 
parkingów ujęte zostaną zlewniami w szczelny system kanalizacji deszczowej, na 
końcu której każdy odcinek wyposażony zostanie w urządzenia oczyszczające i w 
razie potrzeby retencyjne. Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej 
wprowadzone zostaną do studni z osadnikiem, skąd grawitacyjnie zostaną 
skierowane do zbiornika retencyjnego lub kanału retencyjnego. Ze zbiornika 
zostaną one podane w ograniczonej ilości rurociągiem tłocznym poprzez 
pompownię do studni rozprężnej, skąd grawitacyjne odpływać będą do 
separatora koalescencyjnego. Oczyszczone po separatorze wody opadowe, 
poprzez studnię kontrolną trafią do odbiornika. W zbiorniku zamontowany 
zostanie regulator przepływu, który zapewni wypływ ze zbiornika o określonej 
wielkości. 

 



 

Kraków, grudzień 2015 

 

Raporta Oddziaływania na Środowisko 
Przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii tramwajowej KST etap III Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” 

Tabela 4 
Kilometraż przedsięwzięcia odpowiadający poszczególnym zlewniom 

 
 

Zlewnia 

Planowany odcinek 

Trasa Wolbromska 
(ul. Bratysławska - ul. 

Pachońskiego) 
ul. Opolska 

ul. Pachońskiego, ul. 
Siewna 

(ul. Tr. Wolbromska - 
ul. Mackiewicza) 

ul. Bociana 
nowy odc. pn-płd. 
do al. 29 Listopada 

Linia tramwajowa 

Z1 0+012.70 ÷ 0+522.10         0+000.00 ÷ 0+503.73 

Z2 0+522.10 ÷ 0+855.50         0+503.73 ÷ 0+832.94 

Z3 0+855.50 ÷ 0+937.96 0+000.00 ÷ 0+677.47       0+832.94 ÷ 0+936.15 

Z4 0+937.96 ÷ 1+297.45         0+936.15 ÷ 1+264.91 

Z5 1+297.45 ÷ 1+320.68   0+000.00 ÷ 0+744.60     1+264.91 ÷ 1+864.61 

Z6     0+744.60 ÷ 0+928.28     1+864.61 ÷ 2+044.82 

Z7     0+928.28 ÷ 1+027.46     2+044.82 ÷ 2+150.60 

Z8.1     1+027.46 ÷ 1+470.55     2+150.60 ÷ 2+586.54 

Z8.2   1+469.92 ÷ 1+504.03   2+586.54 ÷ 2+620.08 

Z8.3   1+504.03 ÷ 1+715.40   2+620.08 ÷ 2+779.22 

Z9.1       0+000.00 ÷ 0+329.62 
 

2+779.22 ÷ 3+563.14 

Z9.2     0+000.00 ÷ 0+363.80 3+563.14 ÷ 4+391.10 

Z10         
0+363.80 ÷ 0+648.26 

+ dworzec 
4+391.10 ÷ 4+538.31 
+ pętla tramwajowa 
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Odbiorniki wód opadowych 

Poniżej przedstawiono odbiorniki wód opadowych dla poszczególnych 
zlewni: 

− zlewnia Z1 – kanalizacja ogólnospławna 

− zlewnia Z2– kanalizacja ogólnospławna 

− zlewnia Z3– kanalizacja ogólnospławna 

− zlewnia Z4 – Sudół, wylot w rejonie projektowanego mostu na potoku 
Sudół, oznaczony na planie jako W4 

− zlewnia Z5– kanalizacja ogólnospławna 

− zlewnia Z6 – Białucha + kanalizacja deszczowa (2 ciągi odwodnienia), 
wylot do rzeki Białucha po stronie lewej w rejonie projektowanego 
mostu, oznaczony na planie jako W6. 

− zlewnia Z7 – – Białucha + kanalizacja deszczowa (2 ciągi 
odwodnienia), wylot do rzeki Białucha po stronie prawej w rejonie 
projektowanego mostu, oznaczony na planie jako W6. 

−  

− zlewnia Z8.1 – kanalizacja deszczowa 

− zlewnia Z8.2 – kanalizacja deszczowa 

− zlewnia Z8.3 – kanalizacja deszczowa 

− zlewnia Z9.1 – kanalizacja deszczowa 

− zlewnia Z9.2 – kanalizacja deszczowa 

− zlewnia Z10 – kanalizacja deszczowa  

Graficzne zobrazowanie zlewni przedstawiono na rysunku w załączniku 21. 

 

Urządzenia ochrony środowiska – urządzenia oczyszczające i 
retencyjne 

Projektuje się, że urządzeniami oczyszczającymi wykorzystywanymi na 
ciągach kanalizacji deszczowej będą głównie separatory i osadniki Oczyszczanie 
wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczeń w formie nierozpuszczonej i z 
części stałych będzie realizowane poprzez sedymentację w projektowanych 
osadnikach, (w tym redukcja zawiesiny ogólnej), oczyszczanie ze związków 
ropopochodnych zachodzić będzie w separatorach koalescencyjnych.  

 
 
Osadniki 

Na trasie kanalizacji deszczowej zastosowano studnie kanalizacyjne 
wyposażone w osadniki. Przed wlotem do każdego zbiornika retencyjno – 
oczyszczającego przewidziano studzienkę z osadnikiem.  

 



 

Kraków, grudzień 2015 

 

Raporta Oddziaływania na Środowisko 
Przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii tramwajowej KST etap III Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” 

69 

Separatory 

Zastosowano separatory koalescencyjne, których konstrukcja umożliwia 
oddzielanie oraz magazynowanie cieczy lekkich (substancji ropopochodnych) z 
wód deszczowych oraz roztopowych przed wyprowadzeniem ich do odbiornika. 
Konstrukcja tych separatorów zapewnia uspokojenie przepływu 
zanieczyszczonych wód oraz jednoczesne wymuszanie rozdziału strumienia 
ścieków na substancje ropopochodne (magazynowane w separatorze) i wodę. 
Ciecze lekkie zawarte w ściekach ulegają rozdziałowi w wyniku grawitacyjnej 
sedymentacji oraz filtracji, które są wspomagane dodatkowo procesem adsorpcji, 
koalescencji i aglomeracji zawieszonych cząsteczek oleju. 

 
Zbiorniki retencyjne typu podziemnego 
W celu wyrównania przepływu wód opadowych i ograniczenia ich ilości na 

dopływie do przepompowni i separatorów, przewidziano wykonanie zbiorników 
retencyjnych typu podziemnego jako obiekty wodoszczelne, wykonane z 
prefabrykowanych elementów żelbetowych.  

Zbiorniki mają obniżone dno w stosunku do kanału wylotowego. 
Zbiorniki będą przejmować i przetrzymywać spływy opadowe, które zostaną 

ograniczone i skierowane dalej do układu w odpowiedniej ilości poprzez regulator 
przepływu montowany w ich wnętrzu. 

Regulator przepływu zastosowano w komorze wylotowej, na wylocie 
każdego ze zbiorników w celu zmniejszenia wypływu wód opadowych 
retencjonowanych w zbiorniku i zapewnieniu wypływu o określonej wielkości.  

 
 
Kanały retencyjne 
Kanały retencyjne, analogicznie jak zbiorniki retencyjne, zostaną 

zastosowane w celu wyrównania przepływu wód opadowych i ograniczenia ich 
ilości na odpływie. Kanały te przewidziano jako obiekty wodoszczelne, wykonane 
z rur żelbetowych dużych średnic. Kanały retencyjne będą przejmować i 
przetrzymywać spływy opadowe, które zostaną ograniczone i skierowane dalej do 
układu w odpowiedniej ilości poprzez regulator przepływu montowany w ich 
wnętrzu. Regulator przepływu zastosowano przed wylotem z kanału, za 
przegrodą żelbetową, w celu zmniejszenia wypływu wód opadowych i 
zapewnieniu wypływu o określonej wielkości. 

 
 
Teren przedsięwzięcia podzielono na 13 zlewni. Na podstawie 

przeprowadzonych obliczeń, zbiorniki i kanały retencyjne dobrano z pewnym 
zapasem objętości czynnej: 

� Zlewnia Z1,  zbiornik Zb1  - Vcz = 15 m3, 
� Zlewnia Z2,  kanał retencyjny KR2  - Vcz = 45 m3, 
� Zlewnia Z3,  zbiornik Zb3  - Vcz = 15 m3, 
� Zlewnia Z4,  zbiornik Zb4  - Vcz = 150 m3, 
� Zlewnia Z5,  zbiornik Zb5  - Vcz = 10 m3, 
� Zlewnia Z6,  kanał retencyjny KR6  - Vcz = 30 m3, 
� Zlewnia Z7,  zbiornik Zb7  - Vcz = 50 m3, 
� Zlewnia Z8.1,  niewymagany, 
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� Zlewnia Z8.2 – niewymagany 
� Zlewnia Z8.3 – niewymagany 
� Zlewnia Z9.1. - niewymagany 
� Zlewnia Z9.2,  zbiornik Zb9.2 - Vcz = 45m3, (zlokalizowany w zlewni Z9.1) 
� Zlewnia Z10,  zbiornik Zb10  - Vcz = 95 m3. 
 
Z uwagi na potrzebę retencjonowania znacznej części wód opadowych w 

zbiornikach i kanałach retencyjnych, w niektórych przypadkach zachodzi 
konieczność zastosowania układów pompowych, celem podniesienia tych wód z 
uwagi na rzędne wysokościowe odbiorników.  

Poniżej zestawiono główne parametry zlewni oraz zbiorników przewidzianych 
do retencjonowania wód opadowych. 
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ZLEWNIA 
oznaczenie 

 
 

URZĄDZ. 
RETENC. 
projektow. 

 

POW. 
SZCZELNA 

(jezdnie, rower, 
zatoki aut.)  

F1 

POW. 
USZCZEL. 
(chodniki, 
parkingi) 

 
F2 

POW. 
ZIELONE 
(zieleńce) 

 
 

F3 

POW. 
TOROW. 

(asfalt 
twardolany) 

 
F4 

POW. 
TOROW. 
(torowisko 
tłuczniowe) 

 
F5 

POW. 
CAŁKOW. 

 
 
 
∑F 

ŚREDNI 
WSPÓŁCZ. 
SPŁYWU 

 
 

ψ 

POW. 
ZREDUK. 

 
 
 

Fzr 

NATĘŻEN. 
DESZCZU 

 
 
 

q 

PRZEPŁYW 
- DOPŁYW 
ze zlewni 
projektow. 

 
Qp 

PRZEPŁYW 
- DOPŁYW 

jak ze 
zlewni 

istniejącej 
Qi 

PRZEPŁYW 
- DOPŁYW 
jak dla zlew. 
naturalnej 
(ψ=0,1) 

Qn 

OBJĘTOŚĆ 
retencyjna 

obliczeniow. 
(zb. lub 
kan.ret.) 

Vr 

ODBIORNIK 
(kanalizacja 

istniejąca 
lub 

odbiornik 
naturalny)  

UWAGI 
 
 
 

[-] [-] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [-] [ha] [l/s*ha] [l/s] [l/s] [l/s] [m3] [-] [-] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Zlewnia 
Z1:                 

Stan 
Istniej ący - 0.5149 0.3788 2.4065 0.1077 0.2332 3.6411 0.31 1.1361 132 - 150 - - koD 

1400.2100 
brak 

Stan 
projektow. ZB1 0.8567 0.4504 1.9240 0.2360 0.1632 3.6303 0.42 1.5401 132 203 150 - 15 koD 

1400.2100 
Zlewnia 
Z2:                 

Stan 
Istniej ący - 0.6513 0.6754 3.5427 0.1105 0.2615 5.2414 0.30 1.5911 132 - 210 - - koD 400 

brak 
Stan 

projektow. KR2 1.6452 0.8561 2.0230 0.0307 0.7127 5.2677 0.48 2.5237 132 333 210 - 45 koD 400 

Zlewnia 
Z3:                 

Stan 
Istniej ący - 1.6389 0.4864 2.2355     4.3608 0.47 2.0390 132 - 269 - - koA 

1200.1800 
brak 

Stan 
projektow. ZB3 2.3146 0.3777 1.5483 0.0149 0.0688 4.3243 0.59 2.5364 132 335 269 - 15 koA 

1200.1800 
Zlewnia 
Z4:                 

Stan 
Istniej ący - 0.1614 0.0916 3.3224     3.5754 0.15 0.5416 132 - 72 - - teren cz. 

skanalizow. 
teren 

nowozagospodarowany, 
odprowadzenie do 

odbiornika naturalnego 
powoduje konieczność 

wyznaczenia spływów jak 
dla zlewni nat. 

Stan 
projektow. ZB4 1.2939 0.5099 1.5247   0.2486 3.5771 0.49 1.7485 132 231 72 47 150 Sudół 

Zlewnia 
Z5:                 

Stan 
Istniej ący - 0.9984 0.5937 1.4792     3.0713 0.48 1.4621 132 - 193 - - koA 

600.900 
brak 

Stan 
projektow. ZB5 1.3221 0.5691 0.6928 0.0352 0.4358 3.0550 0.60 1.8200 132 240 193 - 10 koA 

600.900 
Zlewnia 
Z6:                 

Stan 
Istniej ący - 0.0217 0.0081 0.4425     0.4723 0.15 0.0695 132 - 9 - - teren cz. 

skanalizow. 
teren 

nowozagospodarowany, 
odprowadzenie do 

odbiornika naturalnego 
powoduje konieczność 

wyznaczenia spływów jak 
dla zlewni nat. 

Stan 
projektow. KR6 0.1931 0.0856 0.0563   0.1303 0.4653 0.60 0.2784 132 37 9 6 30 Białucha, 

str. L 
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ZLEWNIA 
oznaczenie 

 
 

URZĄDZ. 
RETENC. 
projektow. 

 

POW. 
SZCZELNA 

(jezdnie, rower, 
zatoki aut.)  

F1 

POW. 
USZCZEL. 
(chodniki, 
parkingi) 

 
F2 

POW. 
ZIELONE 
(zieleńce) 

 
 

F3 

POW. 
TOROW. 

(asfalt 
twardolany) 

 
F4 

POW. 
TOROW. 
(torowisko 
tłuczniowe) 

 
F5 

POW. 
CAŁKOW. 

 
 
 
∑F 

ŚREDNI 
WSPÓŁCZ. 
SPŁYWU 

 
 

ψ 

POW. 
ZREDUK. 

 
 
 

Fzr 

NATĘŻEN. 
DESZCZU 

 
 
 

q 

PRZEPŁYW 
- DOPŁYW 
ze zlewni 
projektow. 

 
Qp 

PRZEPŁYW 
- DOPŁYW 

jak ze 
zlewni 

istniejącej 
Qi 

PRZEPŁYW 
- DOPŁYW 
jak dla zlew. 
naturalnej 
(ψ=0,1) 

Qn 

OBJĘTOŚĆ 
retencyjna 

obliczeniow. 
(zb. lub 
kan.ret.) 

Vr 

ODBIORNIK 
(kanalizacja 

istniejąca 
lub 

odbiornik 
naturalny)  

UWAGI 
 
 
 

[-] [-] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [-] [ha] [l/s*ha] [l/s] [l/s] [l/s] [m3] [-] [-] 

Zlewnia 
Z7:                 

Stan 
Istniej ący - 0.3541 0.0924 0.2436     0.6901 0.59 0.4077 132 - 54 - - teren cz. 

skanalizow. 
teren 

nowozagospodarowany, 
odprowadzenie do 

odbiornika naturalnego 
powoduje konieczność 

wyznaczenia spływów jak 
dla zlewni nat. 

Stan 
projektow. ZB7 0.4213 0.0624 0.1266   0.0849 0.6952 0.66 0.4610 132 61 54 9 50 Białucha, 

str. P 

Zlewnia 
Z8.1:                 

Stan 
Istniej ący - 1.6841 0.3765 1.4050     3.4656 0.55 1.9197 132 - 254 - - kdD 500 - 

800 
zmiana zgospodarowania - 

nieznaczne zwiększenie 
ilości wód opad. w 

stosunku do st. istn. nie 
powoduje potrzeby 

retencjonow. 

Stan 
projektow. niewymag. 1.6226 0.2386 1.2743 0.0073 0.3267 3.4695 0.54 1.8594 132 246 254 - - kdD 800 

Zlewnia 
Z8.2:                 

Stan 
Istniej ący - 0.8598 0.1379 0.2881     1.2858 0.70 0.8992 132 - 119 - - kdD 500 

zmiana zgospodarowania - 
nieznaczne zwiększenie 

ilości wód opad. w 
stosunku do st. istn. nie 

powoduje potrzeby 
retencjonow. 

Stan 
projektow. niewymag. 0.8828 0.1069 0.2680 0.0134 0.0133 1.2844 0.71 0.9122 132 121 119 - - kdD 500 

Zlewnia 
Z8.3:                 

Stan 
Istniej ący - 0.2389 0.1290 1.3882     1.7561 0.25 0.4441 132 - 59 - - kdD 400 

zmiana zgospodarowania - 
nieznaczne zwiększenie 

ilości wód opad. w 
stosunku do st. istn. nie 

powoduje potrzeby 
retencjonow. 

Stan 
projektow. niewymag. 0.2716 0.1275 1.2262 0.0138 0.1037 1.7428 0.29 0.4998 132 66 59 - - kdD 500 

Zlewnia 
Z9.1:                 

Stan 
Istniej ący - 1.5025 2.7904 1.6346     5.9275 0.59 3.4690 132 - 458 - - kdD 300 - 

500 
zmiana zgospodarowania - 

nieznaczne zwiększenie 
ilości wód opad. w 

stosunku do st. istn. nie 
powoduje potrzeby 

retencjonow. 

Stan 
projektow. niewymag. 1.4184 2.8514 1.0367 0.0325 0.5592 5.8982 0.61 3.5732 132 472 458 - - kdD 500 

Zlewnia 
Z9.2:                 

Stan 
Istniej ący - 0.0315 0.0115 3.0037     3.0467 0.11 0.3368 132 - 45 - - teren cz. 

skanalizow. 
włączenie zlewni 9.2 do 

projektowanej kanalizacji 
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ZLEWNIA 
oznaczenie 

 
 

URZĄDZ. 
RETENC. 
projektow. 

 

POW. 
SZCZELNA 

(jezdnie, rower, 
zatoki aut.)  

F1 

POW. 
USZCZEL. 
(chodniki, 
parkingi) 

 
F2 

POW. 
ZIELONE 
(zieleńce) 

 
 

F3 

POW. 
TOROW. 

(asfalt 
twardolany) 

 
F4 

POW. 
TOROW. 
(torowisko 
tłuczniowe) 

 
F5 

POW. 
CAŁKOW. 

 
 
 
∑F 

ŚREDNI 
WSPÓŁCZ. 
SPŁYWU 

 
 

ψ 

POW. 
ZREDUK. 

 
 
 

Fzr 

NATĘŻEN. 
DESZCZU 

 
 
 

q 

PRZEPŁYW 
- DOPŁYW 
ze zlewni 
projektow. 

 
Qp 

PRZEPŁYW 
- DOPŁYW 

jak ze 
zlewni 

istniejącej 
Qi 

PRZEPŁYW 
- DOPŁYW 
jak dla zlew. 
naturalnej 
(ψ=0,1) 

Qn 

OBJĘTOŚĆ 
retencyjna 

obliczeniow. 
(zb. lub 
kan.ret.) 

Vr 

ODBIORNIK 
(kanalizacja 

istniejąca 
lub 

odbiornik 
naturalny)  

UWAGI 
 
 
 

[-] [-] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [-] [ha] [l/s*ha] [l/s] [l/s] [l/s] [m3] [-] [-] 

Stan 
projektow. ZB9.2 0.3723 0.2529 1.7616   0.6498 3.0366 0.29 0.8832 132 117 45 - 45 proj. KD 

500 
deszczowej KD 500 

obsługujacej zlewnię 9.1 

Zlewnia 
Z10:                 

Stan 
Istniej ący - 0.8178 0.0858 6.0322     6.9358 0.20 1.3993 132 - 185 - - teren cz. 

skanalizow. 
teren 

nowozagospodarowywany, 
w części skanalizowany, 
zlewnia ciążąca do kan. 

deszcz. w al. 29 go 
Listopada 

Stan projektow.  ZB10 2.1297 0.6118 3.7210 0.0375 0.4219 6.9219 0.42 2.8774 132 380 185 - 95 kd 800 
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Lokalizacja zbiorników retencyjnych: 
 
Zbiornik ZB1: 
Zbiornik zlokalizowany jest na północ od skrzyżowania ulic Wybickiego, 

Doktora Twardego i Bratysławskiej, po zachodniej stronie układu 
komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej. 

 
 
Zbiornik ZB3: 
Zbiornik zlokalizowany jest na południe od skrzyżowania ulicy Opolskiej i 

układu komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej, po wschodniej stronie 
układu komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej. 

 
Zbiornik ZB4: 
Zbiornik zlokalizowany jest na północ od skrzyżowania ulicy Nad Sudołem i 

układu komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej, po zachodniej stronie 
układu komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej. 

 
Zbiornik ZB5: 
Zbiornik zlokalizowany jest na północ od skrzyżowania ulic Białoprądnickiej i 

przedłużenia ul. Pachońskiego,  po wschodniej stronie ul. Bularnej. 
 
Kanał retencyjny ZB6: 
Kanał zlokalizowany jest w pobliżu cieku Białuch, po jego zachodniej stronie. 
 
Zbiornik ZB7: 
Zbiornik zlokalizowany jest pomiędzy ciekiem Białucha a ul. Łukasza 

Górnickiego. 
 
Zbiornik ZB9.2: 
Zbiornik zlokalizowany jest na północ od skrzyżowania ul. Bociana i ul. 

Siewnej, po zachodniej stronie ul. Bociana. 
 
Zbiornik ZB10: 
Zbiornik zlokalizowany jest po zachodniej stronie Al. 29 Listopada , na 

południe od nowoprojektowanej pętli Górka Narodowa i wielopoziomowego 
parking P&R. 

 
 

1.1.8. Analizy ruchu 

1.1.8.1. Założenia do prognoz 

Prognoza ruchu wykonana została przez ALTRANS [15] dla roku 2030 dla 
godziny szczytu popołudniowego. 

W założeniach prognozy uwzględniono zapisy obowiązującego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa 
oraz Polityki Transportowej Miasta zakładające opcję o umiarkowanych 
ograniczeniach w użytkowaniu samochodu (wg SUiKZP MK 2003):  
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• Udział w podróżach: samochodów 30-35 %, komunikacja zbiorowa 65-
70%. 

• Konieczne ograniczenia dla ruchu samochodów, zwłaszcza w śródmieściu. 
• Umiarkowany zakres rozbudowy sieci drogowo-ulicznej, zorientowany na 

potrzeby komunikacji autobusowej oraz ruchów docelowo-źródłowych i 
tranzytowych (obwodnice). 

• Niewielki program rozbudowy parkingów w centrum. 
• Wskutek uspokojenia ruchu w centrum wyeliminowanie kongestii w 

śródmieściu, poprawa warunków środowiskowych i atrakcyjności 
komunikacji zbiorowej (priorytety w ruchu). 

• Dość uciążliwe warunki środowiskowe na trasach wylotowych ze 
śródmieścia. 

• Na ogół bez zagrożeń dla substancji kulturowej. 
 
Prognozy ruchu wykonane zostały dla 6 scenariuszy rozwoju: 

1) Scenariusz „Nic Nie Robić” – scenariusz bazowy, reprezentuje 
sytuację zaniechania budowy układu drogowego związanego z 
projektowana inwestycją. 

2) Scenariusz „Robić 1” - przedstawia sytuację realizacji Trasy 
Wolbromskiej w pełnym jej przebiegu (do Północnej Obwodnicy 
Krakowa). 

3) Scenariusz „Robić 2” - przedstawia, podobnie jak w scenariuszu 
„Robić 1” całość Trasy Wolbromskiej lecz dodatkowo uwzględnia 
połączenie lokalne pomiędzy ul. Bociana i ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. 

4) Scenariusz „Robić 3” - przedstawia rozwiązanie etapowe, dla 
scenariusza „Robić 1”, tj. realizację Trasy Wolbromskiej jedynie na 
odcinku pomiędzy ul. Bratysławską i ul. Pachońskiego.  

5) Scenariusz „Robić 4” - przedstawia rozwiązanie docelowe Trasy 
Wolbromskiej (do Północnej Obwodnicy Krakowa), lecz na odcinku 
pomiędzy ul. Bratysławską i ul. Opolską o ograniczonej 
przepustowości do jednej jezdni. 

6) Scenariusz „Robić 5” przedstawia rozwiązanie etapowe Trasy 
Wolbromskiej (do ul. Pachońskiego) i podobnie jak scenariusz „Robić 
4” ograniczenie przepustowości na odcinku Opolska – Bratysławska. 

Prognozy ruchu dla scenariuszy „Robić 4” i „Robić 5” stanowią próbę 
ograniczenia dostępności komunikacją indywidualna centrum miasta przy 
jednoczesnym uprzywilejowywaniu dla komunikacji zbiorowej uzupełnionej o 
system P&R, zgodnie z założeniami Polityki Transportowej Miasta. 

 

1.1.8.2. Prognoza natężeń i parametrów ruchu kołowego 

Potoki ruchu kołowego dla poszczególnych scenariuszy, przedstawiono na 
rysunkach w załączniku 10. 
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Tabela 5 

Prognozowane natężenie ruchu dla poszczególnych scenariuszy dla 
roku 2030 

Scenariusz 

Natężenie ruchu w godzinie szczytu popołudniowego [poj./h] 
Trasa Wolbromska 

(odc. Bratysławska-
Pachońskiego) 

ul. Pachońskiego 
(odcinki istniejące 
i projektowane) 

ciąg ulicy lokalnej i 
zbiorczej (po północnej 
stronie linii kolejowej) 

kierunek 
północny 

kierunek 
południowy 

kierunek 
wschodni  

kierunek 
zachodni 

kierunek 
północny 

kierunek 
południowy 

„Robić 1” 1277-1925 1115-1633 350-562 51-759 161-368 63-363 
„Robić 2” 1263-1915 1108-1636 157-750 385-559 135-217 66-359 
„Robić 3” 615-1668 367-1472 119-1019 294-718 145-570 48-325 
„Robić 4” 574-1325 511-1188 176-764 379-587 139-340 63-383 
„Robić 5” 548-1023 350-810 135-1012 285-711 145-567 48-331 

 

W wyniku przeprowadzonych prognoz ruchu uzyskano wielkości prac 
przewozowych poszczególnych wariantów. W poniższej tabeli przytoczono 
wybrane parametry: 

Tabela 6 

Wielkość prac przewozowych – wybrane parametry 

Scenariusz 
Średnia długość 

podróży 
[km] 

Średni czas 
podróży 

[h] 

Średnia 
prędkość 
podróży 
[km/h] 

Stan istniejący 16.92 23.04 44.08 
2030 r. „Nic nie robić” 17.04 22.18 46.12 

2030 r. „Robić 1” 17.08 21.91 46.76 

2030 r. „Robić 2” 16.98 21.91 46.50 

2030 r. „Robić 3” 17.02 22.06 46.30 

2030 r. „Robić 4” 16.98 21.93 46.46 

2030 r. „Robić 5” 17.02 22.09 46.24 

W oparciu o prognozy natężenia ruchu oraz parametry prac przewozowych 
można stwierdzić, że dla podlegającego przebudowie układu drogowego nie 
występują istotne różnice między poszczególnymi wariantami. 

 

1.1.8.3. Analiza wpływu realizacji przedsięwzięcia na sieć drogową 

W celu uzyskania pełnego obrazu oddziaływania poszczególnych wariantów 
na ruch pojazdów na obszarze miasta należy dokonać porównania dla szerszego 
zakresu sieci drogowej (załącznik 10). 

Z danych przedstawionych w tabeli 6. wynika, co następuje: 
• we wszystkich analizowanych wariantach nastąpi znaczne przeniesienie 

ruchu na nowo projektowane odcinki drogowe: układ drogowy w śladzie 
Trasy Wolbromskiej i nowo projektowany odcinek ul. Pachońskiego, 

• we wszystkich analizowanych wariantach przewiduje się wzrost natężenia 
ruchu na odcinku ul. Opolskiej pomiędzy ul. Conrada a nowo 
projektowanym układem drogowym w śladzie Trasy Wolbromskiej, a 
także na ul. Doktora Twardego, 
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• we wszystkich analizowanych wariantach przewiduje się spadek natężenia 
ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych: ulica Opolska na odcinku 
od układu drogowego w śladzie Trasy Wolbromskiej do al. 29-go 
Listopada, al. 29-go Listopada, 

• we wszystkich analizowanych wariantach przewiduje się generalnie 
spadek natężeń ruchu na szeroko pojętej sieci ulic lokalnych, pomiędzy 
poszczególnym wariantami występują różnice jeżeli chodzi o konkretne 
odcinki tych ulic, 

• w przypadku scenariuszy przewidujących docelowe rozwiązanie Trasy 
Wolbromskiej (do Północnej Obwodnicy Krakowa) – scenariusze „Robić 1” 
i „Robić 4” - dodatkowo prognozowany jest spadek natężenia ruchu na 
ulicach: Glogera, Pachońskiego na odc. od ul. Zielińskiej do układu 
drogowego w śladzie Trasy Wolbromskiej, Conrada, 

• realizacja scenariuszy zakładających ograniczenie przepustowości na 
odcinku Opolska – Bratysławska („Robić 4” i „Robić 5”) skutkuje 
wzrostem natężenia ruchu na ulicach: Pleszowskiej oraz krótkich 
odcinkach ulic: Fieldorfa-Nila, Krowoderskich Zuchów, Batalionu „Skała” 
A.K. ,Makowskiego, Górnickiego, 

• budowa układu drogowego w śladzie Trasy Wolbromskiej pomiędzy ul. 
Pachońskiego i ul. Bratysławską, przy jednoczesnym utrzymaniu 
ograniczonej przepustowości na ul. Glogera (dojazd od strony Zielonek) 
zapewni zmniejszenie zatorów na wlotach poprzecznych do ul. Opolskiej 
(Wyki, Pleszowska), 

• dojazd do ul. Prądnickiej nie ulegnie istotnemu zwiększeniu - likwidacji 
ulec ma skręt w lewo z ul. Opolskiej w ul. Prądnicką, a ruch pojazdów 
przeniesiony zostanie na układ drogowy w śladzie Trasy Wolbromskiej, 
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Tabela 7 

Wpływ realizacji poszczególnych scenariuszy na sieć drogową 
Scenariusz Wzrost natężenia ruchu w stosunku do scenariusza „Nic 

nie robić” 
Spadek natężenia ruchu w stosunku do scenariusza „Nic nie 

robić” 
> 500 

poj./h szczytu 
popołudniowego 

< 500 
poj./h szczytu 

popołudniowego 

< 500 
poj./h szczytu popołudniowego 

„Robić 1” − układ drogowy w śladzie 
Trasy Wolbromskiej; 

− ul. Pachońskiego na odc. od 
ul. Zielińskiej do ul. 
Górnickiego 

− ul. Doktora Twardego, 
− nowo projektowany układ 

drogowy na Górce 
Narodowej, 

− Opolska na odc. od ul. 
Conrada do ukł. drog. w 
śladzie Trasy Wolbromskiej 

− Glogera, 
− Pachońskiego od ul. Wyki do ul. Zielińskiej, 
− Białoprądnicka, 
− Górnickiego, 
− Batalionu „Skała” A.K. 
− Łokietka, 
− Krowoderskich Zuchów, 
− Wybickiego, 
− Prądnicka na odc. od ul. Opolskiej do ul. Fieldorfa-Nila, 
− Mackiewicza, 
− Opolska na odc. od ukł. drog. w śladzie Trasy Wolbromskiej do ul. 

29-go Listopada, 
− 29-go Listopada, 
− Siewna, 
− Bociana, 
− Conrada, 
− Makowskiego 

„Robić 3” − układ drogowy w śladzie 
Trasy Wolbromskiej, 

− ul. Pachońskiego na odc. od 
ul. Zielińskiej do ul. 
Górnickiego 

− Glogera, 
− Pachońskiego na odc. od 

Zielińskiej do ukł. drog. w 
śladzie Trasy Wolbromskiej, 

− Conrada, 
− Opolska na odc. od ul. 

Conrada do ukł. drog. w 
śladzie Trasy Wolbromskiej, 

− ul. Doktora Twardego 

− Pachońskiego od ul. Wyki do ukł. drog. w śladzie Trasy 
Wolbromskiej, 

− Białoprądnicka, 
− Górnickiego, 
− Batalionu „Skała” A.K. 
− Łokietka, 
− Krowoderskich Zuchów, 
− Wybickiego, 
− Prądnicka na odc. od ul. Opolskiej do ul. Fieldorfa-Nila, 
− Mackiewicza, 
− Opolska na odc. od ukł. drog. w śladzie Trasy Wolbromskiej do ul. 

29-go Listopada, 
− 29-go Listopada, 
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Scenariusz Wzrost natężenia ruchu w stosunku do scenariusza „Nic 
nie robić” 

Spadek natężenia ruchu w stosunku do scenariusza „Nic nie 
robić” 

> 500 
poj./h szczytu 

popołudniowego 

< 500 
poj./h szczytu 

popołudniowego 

< 500 
poj./h szczytu popołudniowego 

− Siewna, 
− Bociana, 
− Makowskiego 

„Robić 4” − układ drogowy w śladzie 
Trasy Wolbromskiej, 

− ul. Pachońskiego na odc. od 
ul. Zielińskiej do ul. 
Górnickiego 

− ul. Doktora Twardego, 
− nowo projektowany układ 

drogowy na Górce 
Narodowej, 

− Opolska na odc. od ul. 
Batalionu „Skała” A.K. do ukł. 
drog. w śladzie Trasy 
Wolbromskiej; 

− Pleszowska, 
− Pachońskiego od ul. 

Górnickiego do ul. 
Mackiewicza; 

− krótkie odcinki ulic: Fieldorfa-
Nila, Krowoderskich Zuchów, 
Batalionu „Skała” A.K. 
,Makowskiego, Górnickiego 

− Glogera, 
− Pachońskiego od ul. Wyki do ukł. drog. w śladzie Trasy 

Wolbromskiej, 
− Białoprądnicka, 
− Batalionu „Skała” A.K. na odc. do ul. Krowoderskich Zuchów, 
− Łokietka, 
− Krowoderskich Zuchów, 
− Prądnicka na odc. od ul. Opolskiej do ul. Fieldorfa-Nila, 
− Fieldorfa-Nila od ul. Prądnickiej do ukł. drog. w śladzie Trasy 

Wolbromskiej, 
− Mackiewicza, 
− Opolska na odc. od ukł. drog. w śladzie Trasy Wolbromskiej do ul. 

29-go Listopada, 
− 29-go Listopada, 
− Siewna, 
− Bociana, 
− Conrada, 
− Makowskiego 

„Robić 5” − układ drogowy w śladzie 
Trasy Wolbromskiej, 

− ul. Pachońskiego na odc. od 
ul. Zielińskiej do ul. 
Górnickiego 

− Glogera, 
− Pachońskiego na odc. od 

Zielińskiej do ukł. drog. w 
śladzie Trasy Wolbromskiej, 

− Pleszowska 
− Conrada, 
− Opolska na odc. od ul. 

Conrada do ukł. drog. w 
śladzie Trasy Wolbromskiej, 

− ul. Doktora Twardego 
− krótkie odcinki ulic: Fieldorfa-

Nila, Krowoderskich Zuchów, 
Batalionu „Skała” A.K. 

− Pachońskiego od ul. Wyki do ukł. drog. w śladzie Trasy Wolbr., 
− Wyki, 
− Białoprądnicka, 
− Batalionu „Skała” A.K. na odc. do ul. Krowoderskich Zuchów, 
− Łokietka, 
− Krowoderskich Zuchów, 
− Fieldorfa-Nila od ul. Prądnickiej do ukł. drog. w śladzie Trasy 

Wolbromskiej, 
− Mackiewicza, 
− Opolska na odc. od ukł. drog. w śladzie Trasy Wolbromskiej do ul. 

29-go Listopada, 
− 29-go Listopada, 
− Siewna, 
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Scenariusz Wzrost natężenia ruchu w stosunku do scenariusza „Nic 
nie robić” 

Spadek natężenia ruchu w stosunku do scenariusza „Nic nie 
robić” 

> 500 
poj./h szczytu 

popołudniowego 

< 500 
poj./h szczytu 

popołudniowego 

< 500 
poj./h szczytu popołudniowego 

,Makowskiego, Górnickiego − Bociana, 
− Makowskiego 
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1.1.8.4. Organizacja ruchu na skrzyżowaniach 

Na analizowanym odcinku drogowym przewiduje się wykonanie 
następujących skrzyżowań: 

 
1. układ drogowy w śladzie Trasy Wolbromskiej - ul. Gen. A. Fieldorfa Nila  
2. układ drogowy w śladzie Trasy Wolbromskiej - ul. Opolska 
3. układ drogowy w śladzie Trasy Wolbromskiej - ul. Pachońskiego 
4. ul. Pachońskiego - ul. Zielińska 
5. ul. Pachońskiego - ul. Pleszowska 
6. ul. Pachońskiego - ul. Górnickiego 
7. ul. Pachońskiego - ul. Mackiewicza 
8. ul. Pachońskiego – ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 
9. ul. Pachońskiego – ul. Słomczyńskiego 

 

Natężenia ruchu na poszczególnych skrzyżowaniach przedstawiono w 
załączniku 10. 

Z uwagi na prognozowane wielkości natężenia ruchu sygnalizacja świetlna 
wymagana jest dla skrzyżowań: 

1. Trasa Wolbromska - ul. Gen. A. Fieldorfa Nila  
2. Trasa Wolbromska - ul. Opolska 
3. Trasa Wolbromska - ul. Pachońskiego 

Dla skrzyżowania 5. ul. Pachońskiego – ul. Zielińska sygnalizacja świetlna 
nie jest wymagana. 

Dla skrzyżowań:  

7. ul. Pachońskiego - ul. Górnickiego 
8. ul. Pachońskiego - ul. Mackiewicza 

wymagana jest sygnalizacja świetlna ze względu na uczestniczącą w ruchu 
na skrzyżowaniu linię tramwajową.  

 

1.1.8.5. Prognozowane natężenie ruchu tramwajów 

Zgodnie z pismem ZIKiT (zał. 11): 

• Planuje się, że ilość pociągów tramwajowych w godzinach szczytu 
może osiągnąć poziom ok. 15 do 20 składów na godzinę 
(częstotliwości co 4-3 minut w każdym z kierunków), a poza 
godzinami szczytu ok. 10-15 na godzinę (częstotliwość co 6-4 minut) 
minut), 

• W nocy zakłada się kursowanie tramwajowej linii nocnej z 
częstotliwością co 30 minut, 

• Zakłada się godziny szczytu porannego od 6.00 do 9.30 oraz 
popołudniowego od 14.00 do 18.30, 
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• Przewiduje się wykorzystanie wszystkich typów pojazdów 
tramwajowych będących na stanie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji w Krakowie S.A. obecnie i w przyszłości, 

• Podstawową konfigurację będą stanowiły składy typu: NGT6, NGT8, 
EU8N, GT8S, oraz ewentualnie 2x105N, 3x105N, 405N, E1+C1, N8S, 

• Współczynnik zapełnienia pojazdów zakłada się na poziomie ok. 60-
80% w godzinach szczytowych oraz na poziomie ok. 30-50% poza 
tymi godzinami na odcinku od Krowodrzy Górki do Górki Narodowej, 

• W związku z faktem, że projektowana linia stanowić będzie 
przedłużenie linii szybkiego tramwaju, prędkości dla składów 
przyjmuje się na najwyższym dopuszczalnym poziomie, tj. w zakresie 
50-70 km/h, 

W dalszej perspektywie czasowej, w związku z rozwojem rejonu Górki 
Narodowej, godziny szczytów, planowany współczynnik szczytów jak również 
ilości kursów mogą ulec zmianie. 

 

1.1.8.6. Obsługa terenów przyległych 

Obsługa terenów przyległych do Trasy Wolbromskiej oraz linii tramwajowej 
odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejących i projektowanych ciągów dróg 
lokalnych, dojazdowych oraz osiedlowych. 

Wzdłuż Trasy Wolbromskiej planuje się wyłącznie skrzyżowania z ulicami: 
Fieldorfa Nila, Opolską oraz Pachońskiego. Na odcinku tym nie zachodzi 
konieczność prowadzania dodatkowych jedni serwisowych a obsługa terenu 
przyległego nie będzie odbywać się bezpośrednio z jezdni, za wyjątkiem terenu 
usytuowanego przy skrzyżowaniu trasy z ul. Opolską. W miejscu tym 
zlokalizowana jest stacja paliw oraz salon samochodowy z serwisem. 
Wprowadzenie skrzyżowania z ul. Opolską utrudni dostępność tego terenu, zatem 
dla zmniejszenia niedogodności z tym związanych, w części wariantów, 
zaproponowano dodatkowy wjazd na teren wyłącznie na prawe skręty z jezdni 
Trasy Wolbromskiej. 

Realizacja Trasy Wolbromskiej spowoduje rozcięcie istniejących przebiegów 
ulic: Kluczborska oraz Nad Sudołem. Ulice te posiadają obustronne podłączenia 
do innych ulic i mogą zostać przerwane oraz zakończone miejscami do 
zawracania. Jednakże, w wyniku konsultacji społecznych, zdecydowano się 
zachować ciągłość ul. Nad Sudołem prowadząc ją pod wiaduktem, którym 
przebiegać będzie Trasa Wolbromska. 

Na odcinku prowadzenia linii tramwajowej wzdłuż Trasy Wolbromskiej 
(odc. Bratysławska – Pachońskiego) nie zachodni konieczność przecinania układu 
torowego przejazdami lub przejściami dla pieszych zlokalizowanym poza 
projektowanymi skrzyżowaniami. Istniejące przejście piesze w ciągu ul. 
Kluczborskiej ulega likwidacji. Natomiast w odpowiedzi na oczekiwania 
mieszkańców wykonana zostanie kładka piesza w ciągu ulic: Danka i Szopkarzy. 

Projektowany odcinek ul. Pachońskiego jako ulicy lokalnej powoduje, że 
obsługa terenów przyległych może się odbywać bezpośrednio z jej 
wykorzystaniem. Z uwagi na prowadzenie linii tramwajowej po południowej 
stronie ulicy ograniczono akcesję od strony południowej poprzez minimalizację 
liczby skrzyżowań linii tramwajowej z istniejącymi i projektowanymi ulicami. Na 
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odcinku od Trasy Wolbromskiej do skrzyżowania z ul. Mackiewicza 
zaprojektowano skrzyżowania: z ulicą dojazdową (główny wlot do osiedla), z 
ul. Pleszowską, z ulicą osiedlową i ul. Górnickiego. Na tym odcinku wprowadzono 
dodatkowe odcinki jezdni oraz wykorzystano istniejące spełniające funkcje jezdni 
serwisowych. Możliwe jest prowadzenie dodatkowych przejść dla pieszych przez 
linię tramwajową w rejonie skrzyżowania z ul. Zielińską oraz skrzyżowania z ul. 
Białoprądnicką przy projektowanym przystanku tramwajowym.  

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Mackiewicza w kierunku wschodnim 
następuje rozdzielenie trasy linii tramwajowej i ul. Siewnej. Obsługa terenu po 
południowej stronie linii tramwajowej winna się odbywać wyłącznie od ul. 
Siewnej, a terenów po północnej stronie linii tramwajowej winna się odbywać z 
nowego odcinka ul. Bociana. Jedynie w rejonie „starego” przebiegu ul. Siewnej, 
pomiędzy ul. Dożynkową i ul. Rysiewicza zaprojektowano przejazd przez 
torowisko. Przejazd ten obsługiwać będzie niewielką enklawę zabudowy 
mieszanej.  

Po przekroczeniu linii kolejowej w kierunku północnym, na odcinku 
projektowanej ulicy lokalnej wykorzystano opracowanie „Projekt koncepcyjny 
dróg zewnętrznych dla obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego w 
Krakowie – Krowodrzy, Górka Narodowa – Zachód” ARG Projektowanie 
inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Spółka Jawna, w ramach którego 
uwzględniono obsługę terenów przyległych oraz zaproponowano korekty 
wewnętrznych układów drogowych osiedli. Na odcinku od ul. Banacha do al. 29-
go Listopada istniejąca ulica przebiega przez tereny obecnie niezabudowane. 
Obsługa terenów możliwa będzie poprzez układ dróg lokalnych i dojazdowych 
wyznaczonych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

Z uwagi na fakt, że projektowana linia stanowić ma trasę linii tramwaju 
szybkiego, wszystkie skrzyżowania z ulicami powinny zostać wyposażone w 
sygnalizację świetlną z priorytetem przejazdu dla tramwaju. 

Przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe winny zostać wyposażone co 
najmniej w sygnalizację świetlna ostrzegawczą. 
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1.2. Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji  

1.2.1.Etap realizacji 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z: 
• likwidacją roślinności kolidującej z przedsięwzięciem, 
• dokonaniem niezbędnych wyburzeń, 
• wykonaniem przekładek kolidującej infrastruktury, 
• wykonaniem nowej infrastruktury dla potrzeb planowanego 

przedsięwzięcia (odwodnienie, sieci światłowodowe, eletrotechnika), 
• wykonaniem obiektów inżynierskich (mostów, tuneli, skarp), 
• niwelacją powierzchni, 
• przygotowaniem i profilowaniem podłoża oraz wykonywaniem 

podbudowy i nawierzchni wewnętrznych, 
• ułożeniem torowiska i instalacją sieci trakcyjnej, 
• budową i przebudową odcinków ulic, skrzyżowań, chodników, ścieżek 

rowerowych, 
• realizacją obiektów budowlanych: terminal, parkingi, 
• wykonaniem ekranów akustycznych 
• lokalizacją przystanków tramwajowych, autobusowych, przejść dla 

pieszych itp. 
• wykonaniem oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, tablic drogowych, 

tablic informacji pasażerskiej itp. 
• uporządkowaniem terenu i ukształtowaniem terenów zielonych. 

Oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji będzie polegać przede 
wszystkim na: 

- wykonaniu wykopów związanych z realizacją obiektów inżynierskich 
(zwłaszcza tuneli), 

- przemieszczaniu mas ziemnych, 
- ingerencji w cieki wodne, 
- usunięciu części szaty roślinnej, 
- usunięciu wierzchniej warstwy gleby, 
- powstawaniu odpadów z prac budowlanych oraz z usuwanej 

infrastruktury, 
- emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza przez pracujący sprzęt. 

Metody ograniczenia tych uciążliwości przedstawiono w rozdziale 9 
niniejszego opracowania. 

Skala zamierzenia inwestycyjnego powoduje konieczność koncentracji w 
rejonie prac inwestycyjnych znacznej ilości maszyn budowlanych i środków 
transportu obsługujących inwestycję. Związana z tym będzie emisja hałasu i 
zanieczyszczeń powietrza, koncentrująca się przede wszystkim w rejonach budów 
obiektów inżynierskich i baz sprzętowo-materiałowych. Lokalizacja zaplecza 
budowy powinna uwzględniać zarówno wymagania logistyczne (dojazdy, budowa 
bazy socjalnej, dowóz materiałów budowlanych, park maszynowy) jak i ochronę 
lokalnego środowiska poprzez możliwie najmniejszą w nie ingerencję 
(przekształcenia powierzchni ziemi – budowa tymczasowych dróg dojazdowych, 
usuwanie zieleni, gleby, niwelacja terenu, itp.)  

W trakcie budowy powierzchnia ziemi i strefa przypowierzchniowa zostanie 
przekształcona praktycznie na terenie całej inwestycji w związku z 
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wykonywanymi pracami. Przekształcenia powierzchni terenu będą miały 
charakter okresowy, a po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i 
zagospodarowany. Z uwagi na fakt, że linia tramwajowa przebiegać będzie także 
przez tereny częściowo porośnięte zielenią, konieczna będzie wycinka zieleni 
wysokiej, której skala ilościowa zostanie określona po przeprowadzeniu 
inwentaryzacji zieleni na terenie przedsięwzięcia. Usunięcia zieleni zostaną 
zrekompensowane nasadzeniami. 

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w technologii typowej dla tego 
rodzaju obiektów, z uwzględnieniem najnowocześniejszych rozwiązań 
konstrukcyjnych i materiałowych. 

W fazie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania środowiskowe o dość 
dużym nasileniu. Część z oddziaływań będzie miała charakter krótkotrwały, do 
czasu zakończenia prac budowlanych (np. uciążliwości akustyczne i emisja 
zanieczyszczeń powietrza na skutek pracy maszyn i urządzeń czy powstawanie 
odpadów z prac budowlanych), część trwały - ich skutki (np. przekształcenia 
powierzchni ziemi) i oddziaływanie (modyfikujące czynniki ekologiczne i elementy 
środowiska) rozciągnie się na cały okres funkcjonowania przedsięwzięcia. 

 

1.2.2. Etap eksploatacji 

Projektowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji pełnić będzie funkcję 
układu komunikacyjnego, którego oddziaływanie na środowisko polegać będzie 
przede wszystkim na: 

− emisji hałasu przez poruszające się po torowisku tramwaje, 
− emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza przez poruszające się po 

drogach i miejscach postojowych samochody, 
− powstawaniu drgań związanych z ruchem pojazdów, 
− powstawaniu ścieków – wód opadowych z terenu przedsięwzięcia 

oraz ścieków o charakterze komunalnym z sanitariatów w terminalu 
i na terenie parkingów, 

− powstawaniu odpadów, głównie odpadów o charakterze 
komunalnym oraz z prac porządkowych. 

Skala tych oddziaływań oraz zastosowane rozwiązania ograniczające wpływ 
przedsięwzięcia na stan środowiska zostały szczegółowo scharakteryzowane w 
dalszej części niniejszego raportu. 

 

1.2.3. Etap likwidacji 

Biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się w 
najbliższej przyszłości jego całkowitej likwidacji. Bardziej prawdopodobna jest 
przebudowa lub modernizacja. 

Oddziaływanie na środowisko w wypadku całkowitej likwidacji będzie 
polegać przede wszystkim na: 

- powstaniu odpadów z rozbiórki obiektów, 
- emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza przez pracujący sprzęt 

W sytuacji prowadzenia przebudowy lub modernizacji przedsięwzięcia rodzaj 
oddziaływań na środowisko zbliżony będzie do przedstawionych dla etapu 
realizacji przedsięwzięcia, a ich skala zależna będzie od zakresu prowadzonych 
prac. W przypadku podejmowania działań na większą skalę, przedsięwzięcie 
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polegające na przebudowie lub modernizacji może kwalifikować się do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i 
wymagać przeprowadzenia procedury OOŚ.  

 

1.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych  

W przypadku projektowanej inwestycji nie wystąpią procesy produkcyjne, 
prowadzone będą jedynie typowe prace budowlano-montażowe. 

 

1.4. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające 
z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzenie do 
środowiska następujących rodzajów substancji lub energii: 

−  zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim dwutlenek azotu i tlenek 
węgla, związane z ruchem pojazdów samochodowych, 

−  oddziaływanie akustyczne, związane z ruchem tramwajów i pojazdów  
samochodowych, 

−  drgania związane z ruchem pojazdów, 

−  ścieki – wody opadowe oraz ścieki sanitarne z sanitariatów w terminalu 
autobusowym oraz na terenie zlokalizowanych w granicach pasa 
drogowego miejsc postojowych i parkingu P&R, 

−  odpady komunalne i z prac porządkowych. 

Dokładną charakterystykę i ilości powstających zanieczyszczeń 
przedstawiono w rozdz. 6 niniejszego raportu. 
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2. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH 
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

2.1. Morfologia terenu 

Przedmiotowy obszar leży w obrębie mezoregionu Płaskowyż Proszowicki, 
który wg podziału J. Kondrackiego jest częścią Niecki Nidziańskiej, a ze względu 
na podział geomorfologiczny teren ten zalicza się do stożka napływowego 
Prądnika, która to rzeka wraz z potokiem Bibiczanka jednocześnie go 
odwadniają. 

 

2.2. Hydrografia 

Przez obszar przedsięwzięcia przepływają następujące cieki wodne: 

Rzeka Prądnik (Białucha) jest największym ciekiem wodnym w granicach 
przedsięwzięcia. Przecina opisywany teren w rejonie ul. Górnickiego. Odcinek 
rzeki ma ukształtowane brzegi (niegdyś pogłębiono jego koryto, obecnie 
regulacja jest nieco zaniedbana). Rzeka Prądnik wraz z bezpośrednią obudową 
biologiczną w granicach górnej krawędzi skarpy brzegowej objęta jest ochroną 
przyrody w formie użytku ekologicznego. 

Na odcinku od Garliczki do ujścia Prądnik stanowi jednolitą część wód 
powierzchniowych nr PLRW20009213749. Jest to mała rzeka wyżynna 
węglanowa, silnie zmieniona część wód. Cel środowiskowy stanowi dobry 
potencjał wód. 

 
Rzeka Białucha (Prądnik) w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia 

 

Potok Sudół (Sudół od Modlincy). Koryto potoku Sudół podczas prac 
regulacyjnych zostało znacznie pogłębione i „wyprostowane”. Ujście tego potoku 
do Prądnika znajduje się poza granicami przedsięwzięcia – w rejonie ulicy 
Jazowej. 

Potok Sudół stanowi jednolitą część wód powierzchniowych nr 
PLRW20006213746. Jest to potok wyżynny węglanowy z substratem 
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drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Stanowi naturalną część wód. Cel 
środowiskowy – dobry stan wód. 

 
Potok Sudół w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia 

 

Potok Bibiczanka Potok ten ma ujście do Prądnika w rejonie istniejącego 
mostu w ciągu ul. Górnickiego. Uregulowany „pod linijkę”, częściowo przekryty 
potok prowadzi wody korytem o przebiegu równoległym do ul. Górnickiego. 

Potok Bibiczanka stanowi jednolitą część wód powierzchniowych nr 
PLRW20006213744. Jest to potok wyżynny węglanowy z substratem 
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Stanowi naturalną część wód. Cel 
środowiskowy – dobry stan wód. 

 
Potok Bibiczanka w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, na odcinku bezpośrednio przed 

ujściem do Prądnika 
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Zgodnie z mpzp, do terenów na których możliwe jest wystąpienie wód 
powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia Q = 1% zalicza się na 
omawianym obszarze niewielki fragment terenu w zakolu rzeki Prądnik, w rejonie 
projektowanego mostu. 

 

2.3. Budowa geologiczna  

Podłoże Płaskowyżu Proszowickiego stanowią głównie organogeniczne skały 
mezozoiczne. W miocenie było tu morze, co doprowadziło do powstania pokryw 
ilastych o znacznych miąższościach które wypełniały głównie rowy tektoniczne 
Obniżenia Cholerzyńskiego oraz niecki Płaskowyżu Proszowickiego. Miąższość 
tych utworów (dziś zalegających w części spągowej) dochodzi w opisywanym 
obszarze do 200 m. Strop osadów trzeciorzędowych znajduje się na głębokości 
około 10 m ppt. [29].  

W okresie zlodowacenia plejstoceńskiego (zlodowacenie środkowopolskie) 
utwory trzeciorzędu zostały przykryte osadami fluwioglacjalnymi występującymi 
w postaci żwirów i piasków z przewarstwieniami pyłów gliniastych, które pod 
warstwą gleb występują w następującej kolejności: piaski średnie, gliny 
piaszczyste twardoplastyczne i plastyczne, piaski średnie z domieszką żwirów 
(grubość frakcji wzrasta wraz z głębokością). 

W czwartorzędzie nastąpiła akumulacja osadów polodowcowych, głównie 
piaszczystych, które przyjęły formę stożków napływowych rzek spływających z 
Płaskowyżu Proszowickiego w kierunku doliny Wisły. Stoki stożków często zostały 
pokryte warstwą utworów pylastych, głównie lessów. 

Na przedmiotowym obszarze stwierdzono występowanie utworów 
czwartorzędowych doliny Prądnika. Najstarsze osady czwartorzędowe pochodzą z 
okresu zlodowacenia środkowopolskiego, kiedy to utwory trzeciorzędu (iły 
mioceńskie) zostały przykryte osadami fluwioglacjalnymi występującymi w 
postaci żwirów i piasków z przewarstwieniami pyłów gliniastych, które pod 
warstwą gleb występują w następującej kolejności: piaski średnie, gliny 
piaszczyste twardoplastyczne i plastyczne, piaski średnie z domieszką żwirów 
(grubość frakcji wzrasta wraz z głębokością). 

Obszar przylegający bezpośrednio do Prądnika oraz do potoku Sudół 
przykryty jest holoceńskimi osadami hydrogenicznymi, powstającymi w wyniku 
osadzania się namułów rzecznych nanoszonych przez wody w czasie powodzi. 

W terenach zainwestowanych duży udział w płytkim podłożu mają różnego 
rodzaju grunty nasypowe, związane z wielowiekową działalnością gospodarczą 
człowieka. 

 

2.4. Warunki geotechniczne 

W celu rozpoznania terenu pod planowaną inwestycję pod kątem 
występujących tu warunków geologicznych i geotechnicznych w ramach prac 
terenowych wykonano czterdzieści otworów geotechnicznych o głębokości do 3,0 
m ppt, dwa otwory geotechniczne do głębokości 6,0 m ppt, cztery otwory do 
głębokości 10,0 m ppt oraz cztery otwory do głębokości 20,0 m ppt. 
Rozmieszczenie otworów geotechnicznych przedstawiono w (załączniku 12) [25]. 
Rzędne wykonanych otworów geotechnicznych wahają się od 216,10 m npm do 
262,50 m npm, różnica poziomów wynosi więc ok. 46,5 m. 
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Teren przedmiotowego planowanego przedsięwzięcia pokrywają nasypy lub 
humus pod którymi znajdują się utwory czwartorzędowe. Utwory te stanowiące 
pokrywę Doliny Prądnika zbudowane są z utworów spoistych, wykształconych w 
postaci pakietów glin, glin pylastych, glin piaszczystych, glin zwięzłych, pyłów, 
pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, żwirów gliniastych o zmiennym stopniu 
plastyczności, a także z gruntów niespoistych, reprezentowanych przez piaski 
średnie, piaski drobne, piaski pylaste, żwiry wapienne oraz żwiry w stanie średnio 
zagęszczonym lub zagęszczonym. 

Poniżej warstwy utworów czterorzędowych występują utwory bardzo 
spoiste, reprezentowane przez iły mioceńskie w stanie półzwartym lub 
twardoplastycznym. 

Ze względu na własności fizyczno – mechaniczne gruntów dokonano 
wydzielenia pięciu pakietów geotechnicznych w celu dokładniejszej 
charakterystyki warunków występujących w podłożu gruntowym [25]. 

Pakiet I – stanowią utwory średnio, mało i zwięzło spoiste wieku 
czwartorzędowego. W obrębie tego pakietu wydzielono siedem warstw: 

Warstwa Ia – Grunty wykształcone jako glina pylasta przewarstwiona 
pyłem piaszczystym, pył piaszczysty przewarstwiony gliną piaszczystą, pył 
piaszczysty lub żwir gliniasty w stanie miękkoplastycznym, wilgotne.  

Warstwa Ib – Grunty wykształcone jako pył piaszczysty 
przewarstwiony piaskiem pylastym, pył piaszczysty lub piasek gliniasty w 
wstanie miękkoplastycznym, wilgotne. 

Warstwa Ic – Grunty wykształcone jako pył piaszczysty w stanie 
plastycznym, wilgotny. 

Warstwa Id – Grunty wykształcone jako glina pylasta przewarstwiona 
pyłem piaszczystym, glina piaszczysta przewarstwiona gliną pylastą, glina 
pylasta, pył, glina zwięzła, żwir gliniasty lub pył piaszczysty w stanie 
plastycznym, wilgotne.  

Warstwa Ie – Grunty wykształcone jako piasek gliniasty, glina 
pylasta, pył, piasek gliniasty przewarstwiony pyłem piaszczystym, piasek 
gliniasty przewarstwiony piaskiem średnim, glina zwięzła z dodatkiem żwiru 
lub pył piaszczysty w stanie twardoplastycznym, mało wilgotne.  

Warstwa If – Grunty wykształcone jako glina zwięzła, pył, piasek 
gliniasty, glina pylasta przewarstwiona gliną piaszczystą, glina pylasta 
przewarstwiona pyłem, glina pylasta, glina piaszczysta przewarstwiona gliną 
pylastą, glina piaszczysta, glina z dodatkiem części organicznych lub pył 
piaszczysty w stanie twardoplastycznym, mało wilgotne. 

Warstwa Ig – Grunty wykształcone jako pył, glina piaszczysta 
przewarstwiona gliną pylastą, piasek gliniasty, piasek gliniasty 
przewarstwiony piaskiem pylastym lub glina pylasta w stanie półzwartym, 
mało wilgotne.  

 

Pakiet II – stanowią utwory bardzo spoiste wieku trzeciorzędowego. 
W obrębie tego pakietu wydzielono dwie warstwy: 

Warstwa IIa – Grunty wykształcone jako ił w stanie 
twardoplastycznym, mało wilgotny. 

Warstwa IIb – Grunty wykształcone jako ił w stanie półzwartym, 
mało wilgotny. 
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Pakiet/warstwa III – stanowią grunty spoiste wieku czwartorzędowego, 
wykształcone w postaci zwietrzeliny gliniastej w stanie twardoplastycznym, mało 
wilgotnej.  

 

Pakiet IV – stanowią utwory organiczne wieku czwartorzędowego. W 
obrębie tego pakietu wydzielono dwie warstwy: 

Warstwa IVa – Grunty wykształcone jako pył piaszczysty próchniczy 
przewarstwiony piaskiem pylastym próchniczym w stanie 
twardoplastycznym, mało wilgotny.  

Warstwa IVb – Grunty wykształcone jako glina piaszczysta 
próchnicza w stanie twardoplastycznym, mało wilgotna 

 

Pakiet V – stanowią utwory niespoiste wieku czwartorzędowego. W obrębie 
tego pakietu wydzielono osiem warstw: 

Warstwa Va – Grunty wykształcone jako piasek pylasty w stanie 
średnio zagęszczonym, nawodniony 

Warstwa Vb – Grunty wykształcone jako piasek pylasty 
przewarstwiony pyłem piaszczystym, piasek drobny przewarstwiony 
piaskiem pylastym lub piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym, mało 
wilgotne.  

Warstwa Vc – Grunty wykształcone jako piasek drobny lub piasek 
pylasty w stanie średnio zagęszczonym, mało wilgotne. 

Warstwa Vd – Grunty wykształcone jako piasek średni w stanie 
średnio zagęszczonym, wilgotny lub nawodniony.  

Warstwa Ve – Grunty wykształcone jako piasek średni 
przewarstwiony piaskiem gliniastym i gliną, piasek średni przewarstwiony 
piaskiem gliniastym, piasek średni przewarstwiony piaskiem gliniastym z 
wkładkami gliny piaszczystej, piasek średni przewarstwiony pyłem 
piaszczystym lub piasek średni w stanie średnio zagęszczonym, mało 
wilgotne lub nawodnione.  

Warstwa Vf – Grunty wykształcone jako piasek średni z dodatkiem 
żwiru w stanie średnio zagęszczonym, mało wilgotny.  

Warstwa Vg – Grunty wykształcone jako żwir w stanie zagęszczonym, 
mało wilgotny, wilgotny lub nawodniony.  

Warstwa Vh – Grunty wykształcone jako żwir w stanie zagęszczonym, 
mało wilgotny lub nawodniony.  

 
W bezpośrednim rejonie planowanego tunelu w ciągu ul. Opolskiej w celu 

dokonania dokładnego rozeznania występujących tam warunków 
geotechnicznych wykonano sześć odwiertów głębokich, w tym cztery do 
głębokości 10 m ppt (G-1, G-7, G-8, G-9) oraz dwa do głębokości 20 m ppt (G-2, 
G-3). W trzech z nich zwierciadło wody występuje na głębokości 7,3 – 11,0 m, w 
trzech do głębokości 10 m wody nie stwierdzono (zał. 12). W profilach 
geotechnicznych otworów głębokich zidentyfikowano 3 nasypy budowlane o 
miąższości 3,2 – 4,8 m, 2 nasypy niebudowlane o miąższości 0,5 - 0,9 m oraz 
warstwę gleby miąższości 0,3 m. Pod tymi utworami występowały warstwy 
żwirów wapiennych i piasków średnich zalegających na warstwach glin i iłów. 
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W wykonanych w tym samym rejonie czterech otworach płytkich (P-34, P-
35, P-39, P-40), tj. o głębokości 3 m ppt. nie nawiercono zwierciadła wody. 
Stwierdzono występowanie 2 nasypów budowlanych miąższości 1,0 – 1,1 m i 
dwóch niebudowlanych miąższości 0,5 m przykrywających warstwy piasków 
drobnych i średnich o miąższości 0,4- 2,5 m. (zał. 12). 

Reasumując, na przedmiotowym obszarze przewidzianym pod realizację 
przedsięwzięcia: 

− nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesów geologicznych 
destabilizujących grunt,  

− lustro wód podziemnych występuje na głębokościach 1,8 – 2,0 m ppt, 

− z uwagi na uplastycznianie się gruntów pylastych na dno wykopu nie 
powinno się wjeżdżać ciężkim sprzętem wytwarzającym wibracje, 

− utwory pylaste są wrażliwe na zmiany wilgotności, dlatego prace 
budowlane należy prowadzić przy możliwie bezopadowej pogodzie, a 
wykopy zabezpieczyć przed zawilgoceniem lub zalaniem przez wody 
gruntowe, 

− głębokość przemarzania na terenie badań wynosi hz=1,0 m. 

− warunki geologiczno - inżynierskie w dolinie Prądnika są średnio korzystne, 

− zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych) na trasie linii 
tramwajowej i układu drogowego ustalono proste warunki gruntowe, a 
obiekt proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

− rejon tunelu w ciągu ul. Opolskiej z uwagi na głębsze posadowienie obiektu 
charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi, proponuje się 
przyjęcie drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

2.5. Warunki hydrogeologiczne 

Podczas prowadzenia prac wiertniczych na potrzeby określenia warunków 
geotechnicznych występujących na terenie planowanego przedsięwzięcia w 
dziewięciu otworach stwierdzono występowanie zwierciadła swobodnego wód 
podziemnych występującego na głębokościach od 1,8 m ppt do 11 m ppt, a także 
występowanie w trzech otworach zwierciadła napiętego nawierconego na 
głębokościach od 2,6 m ppt do 8,8 m ppt i stabilizującego się na głębokości od 
2,0 m do 3,6 m ppt. 

W trakcie prowadzenia badań piezometryczny poziom zwierciadła wód 
podziemnych kształtował się na poziomie rzędnych 214,6 – 252,2 m npm. 

Występowanie sączeń stwierdzono w 9 otworach w przedziale głębokości od 
1,6 m ppt do 4,2 m ppt. 

Nie wyklucza się, że w gruntach spoistych, z uwagi na ich słabą 
przepuszczalność, mogą występować wody podskórne. 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta Krakowa (załącznik 22) w 
rejonie lokalizacji przedsięwzięcia (w promieniu do 200 m) nie występują ujęcia 
wód podziemnych. 
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2.6. Gleby 

W znacznej części terenu realizacji przedsięwzięcia warstwę wierzchnią 
stanowią tereny bezglebowe (pod zabudową, ulicami, chodnikami, parkingami). 
W pozostałej części dominują gleby przekształcone w toku procesów 
inwestycyjnych (czy też zagospodarowania), klasyfikowane jako grunty 
nasypowe, które można zaliczyć do przeobrażonych typologicznie gleb rzędu 
urbano i industrioziemnych. Zaliczenie gleby do tego typu (gleb 
antropogenicznych) wyraża zachowanie cech dawnych procesów glebotwórczych 
(pod wpływem warunków środowiska naturalnego) wraz z nakładającymi się 
przekształceniami, których intensywność i kierunek są zależne od działań 
człowieka. Gleby tego typu charakteryzują się różną miąższością profilu - często 
brak niektórych poziomów genetycznych lub występowanie nowych poziomów. 
Są one w różnym stopniu przekształcone biofizykochemicznie (przede wszystkim 
pod względem składu mechanicznego, struktury) i hydrologicznie. 

Niewielkie fragmenty terenu z naturalną okrywą glebową są domeną gleb 
wytworzonych z lessów – gleb brunatnych właściwych i wyługowanych. Płaskie 
dno doliny Prądnika zajmowały czarnoziemy. 

W perspektywie przyszłego zagospodarowania i zainwestowania terenu, jak 
również położenia – niemal w obszarze centralnym miasta i wyłączenia gleb z 
produkcji, kwestie związane z ochroną gleb i ich rolniczym wykorzystaniem nie 
odgrywają znaczącej roli. 

Na obszarze Górki Narodowej dominującym typem gleb są pylaste gleby 
lessowe. Niemal całą powierzchnię zajmują żyzne gleby użytków rolnych klas 
bonitacyjnych II - IIIb, podlegające ustawowej ochronie. Realizacja ustaleń 
zapisanych w mpzp spowoduje wyłączenie z produkcji rolnej znacznych 
powierzchni (lub potencjalnie przeznaczonych pod uprawę - wobec dużych 
powierzchni wieloletnich odłogów). Zmiany będą związane przede wszystkim z 
fizyczną eliminacją w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie [28,29]. 

Postępowanie z warstwą rodzajna gleb regulują przepisy odrębne 
zobowiązujące inwestora do zachowania tej warstwy i użycia jej do prac 
rekultywacyjnych. 

 

 

2.7. Klimat 

Według M. Hessa miasto Kraków znajduje się na dolnej granicy 
umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego Karpat. Klimat Krakowa stanowi 
odmianę klimatu kotlin, charakteryzuje go duża różnorodność stanów 
pogodowych, wynikająca głównie z napływu do tego obszaru różnych mas 
powietrza, głównie polarno-morskiego. Cechą charakterystyczną jest częste 
występowanie frontów atmosferycznych, głównie późną jesienią. 

Kierunek wiatrów jest przeważnie zgodny z ukształtowaniem doliny Wisły i 
jej południkowym przebiegiem na tym odcinku. Dominują wiatry z kierunku 
zachodniego (21%) i południowo-zachodniego (12%), natomiast udział wiatrów z 
pozostałych kierunków jest dużo mniejszy. Częstość występowania cisz wynosi 
około 45%. 

Średnia roczna wielkość opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie 
około 750 mm. 
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Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ponad 8,00C. Średnia 
temperatura dla półrocza zimnego wynosi ok. 2,20C, a dla półrocza ciepłego 
ponad 150C. 

Większa część obszaru objętego niniejszym opracowaniem pod względem 
mezoklimatycznym znajduje się w regionie dna doliny Wisły w subregionie: 

− równiny teraz niskich – dno doliny potoku Sudół (niewielki fragment 
wzdłuż ulicy Opolskiej) oraz dolina Prądnika – wschodnia część 
obszaru, mniej więcej od ulicy Białoprądnickiej, 

− teras wyższych – pozostały obszar. 
Mezoklimat niskich teras jest uznawany za niekorzystny dla stałego pobytu 

ludzi. Korzystną cechą (wynikającą z zagospodarowania w wyższym biegu rzeki) 
jest brak znaczniejszych źródeł zanieczyszczenia powietrza w jej obrębie. 
Specyficzną cechą doliny Prądnika, ważną z punktu widzenia kształtowania 
klimatu odczuwalnego centralnej części Miasta Krakowa jest jej rola jako rynny 
spływu mało zanieczyszczonego powietrza spływającego z obszarów 
zewnętrznych w kierunku centrum Miasta. Ta cecha korzystnie wyróżnia dno 
doliny Prądnika wśród innych obszarów w obrębie den dolinnych i niskich teras 
rzecznych. 

Mezoklimat den dolinnych odznacza się dużym zróżnicowaniem, zwłaszcza 
nasłonecznienia, stosunków termicznych i wilgotnościowych. W związku ze 
spływem mas chłodnego powietrza z Wyżyny w kierunku obniżeń doliny Wisły, 
panuje tu duże zróżnicowanie termiczne między dniem i nocą oraz związane z 
tym wczesne występowanie przymrozków jesiennych i późny zanik wiosennych. 

Mezoklimat teras średnich i wyższych doliny Wisły jest określany jako 
korzystny. Charakteryzuje się wyższą średnią temperaturą (przy mniejszych 
wahaniach dobowych średnie roczne temperatury minimalne wyższe o około 1 - 
2o w stosunku do mezoklimatu den dolin). Dłuższy jest też okres 
bezprzymrozkowy. 

Obszar Górki Narodowej położony jest w granicach mezoklimatu Skłonu 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, o bardzo korzystnych warunkach dla 
stałego pobytu ludzi (mieszkalnictwa). Walory klimatu lokalnego podnosi 
południowa wystawa terenów . 

 

2.8. Elementy przyrodnicze środowiska (w tym obszary chronione) 

2.8.1. Obszary chronione 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary chronione 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym w szczególności chronione z mocy 
ustawy o ochronie przyrody. 

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują 
obszary znajdujące się na liście sieci Natura 2000. 

Na terenie Krakowa znajdują się następujące obszary ochrony siedlisk 
Natura 2000: 

- Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy (PLH120065) – w odległości ok. 
10 km w kierunku południowo-zachodnim od południowej granicy 
przedsięwzięcia 

- Skawiński Obszar Łąkowy (PLH120079) – w odległości ok. 8 km w 
kierunku południowo-zachodnim od południowej granicy 
przedsięwzięcia  
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- Łąki Nowohuckie (PLH120069) – w odległości ok. 8 km w kierunku 
południowo-wschodnim od południowej granicy przedsięwzięcia. 

Ponadto do najbliżej położonych obszarów Natura 2000 należą: 
- Dolina Prądnika (PLH120004) – w odległości ok. 7 km w kierunku 

północno-zachodnim od północnej granicy przedsięwzięcia. 
- Dolinki Jurajskie (PLH120005) - w odległości ok. 9 km w kierunku 

północno-zachodnim od północnej granicy przedsięwzięcia 
Przepływająca przez obszar realizacji przedsięwzięcia rzeka Prądnik wraz z 

bezpośrednią obudową biologiczną w granicach górnej krawędzi skarpy 
brzegowej objęta jest ochroną przyrody w formie użytku ekologicznego, 
utworzonego Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LX/782/08 z dnia 17 grudnia 
2008 roku. 

Użytek ten ma powierzchnię 14,145 ha, a utworzony został w celu 
zachowania naturalnie meandrującego koryta rzeki Prądnik, będącego siedliskiem 
wielu chronionych gatunków zwierząt. Na terenie tym występuje m.in. 19 
gatunków ssaków, w tym bóbr i wydra oraz 51 gatunków ptaków, spośród 
których jako ciekawy gatunek należy wymienić pliszkę górską, mającą na tym 
terenie jedyne stwierdzone w Krakowie miejsce występowania. 

Zinwentaryzowane w pracach nad mapą roślinności Krakowa zbiorowisko 
łęgu jesionowo – olszowego (w obrębie użytku ekologicznego) podlega ochronie 
na mocy rozporządzeń Ministra Ochrony Środowiska; z 14 VIII 2001 r. (Dz. U. 
nr. 92, poz.1029) i z dnia 1 V 2005 (Dz. U.Nr. 94, poz. 795). 

 
Inne położone w okolicy obszary podlegające ochronie z mocy ustawy o 

ochronie przyrody to: 
− Ojcowski Park Narodowy - ok. 15 km w kierunku północno-zachodnim 

od północnej granicy przedsięwzięcia  
− otulina Ojcowskiego Parku Narodowego - ok. 7 km w kierunku 

północnym od północnej granicy przedsięwzięcia  
− Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - ok. 5 km w kierunku 

północnym od północnej granicy przedsięwzięcia  
− Dłubniański Park Krajobrazowy - ok. 3 km w kierunku północno –

wschodnim od północnej granicy przedsięwzięcia. 

 

2.8.2. Inwentaryzacja flory 

Inwentaryzację flory przeprowadzono wiosną 2014 roku.( załącznik 13). 

Raport inwentaryzacyjny obejmuje tereny dzielnic północnego Krakowa 
usytuowane na stoku o dużym stopniu wymycia wierzchniej warstwy gleby 
bielicowej. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się częściowo na 
terenach silnie zurbanizowanych. 

Inwentaryzacja objęła : 
a. obszary zabudowy i towarzyszące jej sztuczne nasadzenia 
b. obszary w znacznym stopniu przekształcone przez człowieka: 

• - stare sady 
• - maliniak 
• - tereny byłych ogródków działkowych 

c.  grunty orne: 
• - obszary z uprawami polowymi ( rośliny okopowe) 
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• - tereny ugorowane 
• - miedze 

d. byłe pastwiska i nie koszone łąki - tereny nie spełniające  kryteriów 
siedlisk 

e. zbiorowiska zastępcze dla siedlisk lasowych. 
 

Inwentaryzację przeprowadzono metodą transektów równoległych o boku 
pola podstawowego 20 m z obu stron linii tramwajowej. 

Powyżej ulicy Bociana obszar zaczynają porastać stare sady z 
nasadzeniami jabłoni, śliw i czereśni (część z nich od dawna zaniedbana). 
 Pomiędzy sadami znajdują się pasy niekoszonych łąk z gatunkami:  

• Śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa) - porasta przeważającą część 
terenu,  

• Wiechlina zwyczajna (Poa trivialis),  
• Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), 
• gatunki z rodzaju Turzyc (Carex),  
• Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) 

W zaniedbanym maliniaku glebę porasta podagrycznik pospolity 
(Aegopodium podagriana).  

Na stoku terenu znajdują się  małe pola uprawne, na których uprawiane są 
głównie rośliny okopowe (ziemniaki), w bruzdach zaobserwowano  chwastnicę 
jednostronną (Echinochloa crus-galli).  

Niewielkie, sztuczne drzewostany położone poniżej tworzą drzewa iglaste 
takie jak:  

• sosna czarna (Pinus nigra)  
• modrzew europejski (Larix decidua).  

W podszycie nie stwierdzono gatunków cennych biologicznie. 
Gęste zakrzewienia porastają głównie tarniny (Prunus spinosa) i siewki 

drzew owocowych takich jak śliwy, jabłonie i czereśnie. 
Podszyt zakrzewienia tworzy jeżyna popielica (Rubus caesius) oraz 

 podagrycznik pospolity (Aegopodium podagriana). 
Na miedzach zaobserwowano wyłącznie gatunki typowe z rodzajów: Poa, 

Festuca, Carex, Potentilla, Agrimonia, Vicia, Polygonum, Agropyron. 
Na terenach zurbanizowanych planowana inwestycja biegnie pomiędzy 

budynkami mieszkalnymi, wzdłuż dróg czasem przecinając prywatne posesje, 
stare ogródki działkowe porośnięte drzewami owocowymi. Teren ten nie 
przedstawia cennych wartości przyrodniczych. Nie stwierdzono tam także 
żadnych roślin prawnie chronionych. 

Duży obszar przecinany przez planowaną inwestycję zajmuje synantropijne 
zbiorowisko nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis). Gatunek inwazyjny 
silnie rosnący i bardzo konkurencyjny dla polskich gatunków, tworzący ubogie 
gatunkowo i bardzo trwałe zbiorowiska roślinne. 

Na obszarze powyżej ulicy Bociana, pomimo znacznie większej 
różnorodności flory, niż na początkowym obszarze planowanej inwestycji, nie 
wykazano roślin cennych przyrodniczo ani prawnie chronionych. 

Reasumując, inwestycja nie spowoduje istotnych szkód w otaczającej jej 
florze z uwagi na brak cennych przyrodniczo i rzadkich zbiorowisk roślinnych, a 
także prawnie chronionych roślin. 
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2.8.3. Inwentaryzacja ssaków 
W ramach prac dotyczących rozpoznania populacji średnich i dużych ssaków 

inwentaryzowano obszar na długości 4,6 km planowanej inwestycji (zał. 14). 
Obserwacje terenowe rozpoczęto w lipcu 2013 r. i kontynuowano do 

czerwca 2014 roku. Ze względu na to, że skład gatunkowy dużych ssaków 
najlepiej określać na podstawie tropień zimowych, w styczniu 2014 r. 
przeprowadzano obserwacje w trakcie zalegania pokrywy śnieżnej. 

Okolice pętli tramwajowej Krowodrza Górka to teren zurbanizowany o gęstej 
zabudowie, wzmożonym ruchu ulicznym i dość suchym podłożu. Ze względu na 
występujące w pobliżu niewielkie tereny zielone, zadrzewienie i zakrzaczenia jest 
to obszar występowania typowych dla terenów miejskich gatunków ssaków, 
takich jak: kret Talpa europaea, jeż Erinaceus europaeus, wiewiórka pospolita 
Sciurus vulgaris, kuna domowa Martes foina, nawet w centrum miasta spotykany 
jest lis Vulpes vulpes. 

Zaniedbane ogródki działkowe jak i dolina potoku Sudoł są miejscem 
bytowania kuny, domowej, jeża, lisa, wiewiórki pospolitej, zająca szaraka Lepus 
europaeus.  

W dalszym przebiegu linia tramwajowa biegnie wzdłuż istniejących ulic, 
przecina niewielką enklawę upraw i dolinę Prądnika. Bezpośrednio sąsiaduje z 
parkiem Białoprądnickim im. T. Kościuszki (ryc. 5, 6). Na obszarze tym 
stwierdzono występowanie kreta, kuny domowej, lisa, jeża, oraz wiewiórki 
pospolitej. W dolinie Prądnika stwierdzono też czasowo występowanie bobra 
europejskiego Castor fiber, gatunek ten był obserwowany na odcinku miejskim 
tej rzeki w ciągu ostatnich 2-3 lat. 

Na terenach położonych na północ od ul. Kużnicy Kołłątajowskiej ze względu 
na połączenie z podmiejskimi terenami otwartymi (polami uprawnymi, łąkami, 
zadrzewieniami) oprócz ssaków wymienionych na terenach miejskich 
obserwowano również sarnę Capreolus capreolus. Okresowo można tutaj spotkać 
dziki Sus scrofa. 

Z uwagi na fakt, iż znaczna część inwestycji przebiega przez tereny miejskie 
obecność dużych i średnich ssaków będzie mocno ograniczona. W rejonach 
cieków można się okresowo spodziewać obecności bobrów, często 
obserwowanych na miejskim odcinku rzeki Prądnik. Nie obserwowano aktywności 
tego gatunku w rejonie planowanej inwestycji. Na obrzeżach miasta, jak i w jego 
centrum występuje lis, zając szarak, kuna domowa, jeż, wiewiórka czy kret. 
Dodatkowo na łąkach i nieużytkach w sąsiedztwie ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 
stwierdzono występowanie sarny, a z rozmów z mieszkańcami wynika, że może 
występować gronostaj Mustela erminea oraz łasica Mustela nivalis. Obserwacje 
dzików z tej strony miasta są sporadyczne. 

 

2.8.4. Inwentaryzacja awifauny 
Waloryzację awifaunistyczną na obszarze planowanego przedsięwzięcia i 

terenach z nim sąsiadujących przeprowadzono w okresie grudzień 2013-czerwiec 
2014 rW czasie kontroli terenowych notowano wszystkie ptaki stwierdzone w 
pasie do 100 m po obu stronach projektowanej linii tramwajowej (położenie 
zabudowań na dużej części długości tego odcinka zawężało kontrolowany 
obszar). Ponadto w pasie szerszym niż 100 m notowano ptaki drapieżne i gatunki 
ptaków, które uznawane są za rzadkie.  
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Obserwacje prowadzano w godzinach najwyższej aktywności ptaków (od 
świtu do godziny 10 i od godziny 18 do zmroku) i przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych (brak silnego wiatru i opadów). Gatunki ptaków oznaczano na 
podstawie obserwacji wizualnych i słuchowych. Dodatkowo przeprowadzono trzy 
kontrole nocne w celu wykrycia ptaków, których obecność jest trudna do 
stwierdzenia w czasie dnia (np. sów, derkacza, przepiórki, słowika szarego i 
rdzawego). Sowy wabiono odtwarzając nagrania głosów. 

Każdorazowo notowane były wszystkie stwierdzone osobniki wszystkich 
gatunków ptaków, z określeniem ich liczby i rodzaju zachowania. W oparciu o te 
obserwacje podzielono ptaki w zależności od prawdopodobieństwa ich 
gniazdowania na omawianym obszarze (nielęgowe, gniazdowanie możliwe, 
gniazdowanie prawdopodobne, gniazdowanie pewne). 

Wyniki waloryzacji ornitologicznej obszaru przewidzianego pod inwestycję 
wskazują na występowanie tu gatunków pospolitych, charakterystycznych dla 
zadrzewień, zakrzaczeń i terenów otwartych. Północny odcinek planowanej 
inwestycji jest atrakcyjny krajobrazowo i, jak na warunki miejskie, stosunkowo 
niezmieniony przez człowieka. Podobny charakter ma również dolina Prądnika, 
która jest chroniona jako użytek ekologiczny „Dolina Prądnika". Obejmuje on 
odcinek rzeki od ul. Górnickiego w górę do granic miasta Krakowa. W latach 
poprzednich wykazywano z tego obszaru pliszkę górską Motacilla cinerea. Jednak 
w czasie niniejszych badań gatunku tego nie stwierdzono. Najbliższymi dużymi 
obszarami chronionymi, oddalonymi w linii prostej o ok. 7 km, od planowanej 
inwestycji są: od wschodu – Łąki Nowohuckie (obszar Natura 2000, kod – 
PLH120069) i od południa – Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy (obszar Natura 
2000, kod – PLH120065).  

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono ogółem 52 gatunki ptaków (tabela 8), 
czyli mniej niż średnia liczba gatunków ptaków lęgowych (79) stwierdzanych w 
pojedynczym polu atlasu ornitologicznego (rozmiar 9 x 12 km) w Małopolsce 
(Walasz i Mielczarek 1992). Zachowania większości stwierdzonych gatunków (N 
= 40) wskazywały na ich gniazdowanie na omawianym obszarze (kategoria 
lęgowości D). W przypadku 3 gatunków gniazdowanie uznano za prawdopodobne 
(kategoria C), a dla 7 gatunków było ono możliwe (kategoria B). Za nielęgowe 
(kategoria A) uznano 2 gatunki . 

Jedynym gatunkiem wymienionym w Załączniku do Dyrektywy Ptasiej, który 
występuje na omawianym obszarze (1 para), jest gąsiorek Lanius collurio. 
Gąsiorek w skali Europy jest gatunkiem rzadkim, jednak w Polsce występuje dość 
licznie, a w ostatnich latach wykazuje nawet umiarkowany wzrost liczebności 
(Chodkiewicz i in. 2013). Budowa linii tramwajowej, jak również późniejsza jej 
eksploatacja, mogą mieć wpływ na zanik stwierdzonego stanowiska gąsiorka, 
które znajduje się w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Jednakże nie będzie to miało 
znaczenia dla całkowitej liczebności w skali Małopolski, czy w skali całego kraju. 
Liczebność gąsiorka w Małopolsce szacowana jest na 30,000–50,000 (Walasz i 
Mielczarek 1992), a w całej Polsce na 300,000-400,000 par lęgowych (Kuźniak 
2007).   

Pozostałe gatunki stwierdzonych ptaków lęgowych zalicza się w Polsce do 
pospolitych i bardzo pospolitych. Jednak dla części z nich w latach 2000-2013 w 
skali całego kraju stwierdzono umiarkowany spadek liczebności (Chodkiewicz i in. 
2013). Zaliczają się do nich kolejno (od najbardziej do najmniej zagrożonych): 
szczygieł Carduelis carduelis, wrona siwa (Corvus corone), wróbel (Passer 
domesticus), słowik szary Luscinia luscinia, trznadel Emberiza citrinella, kwiczoł 
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Turdus pilaris, cierniówka Sylvia communis. Planowana inwestycja może wpłynąć 
na zanik pojedynczych stanowisk tych gatunków, jednak jej całkowity wpływ nie 
będzie mieć istotnego znaczenia dla lokalnych populacji tych gatunków, a tym 
bardziej dla populacji krajowej.  

Podsumowując, przewidywany negatywny wpływ inwestycji na awifaunę 
będzie niewielki i będzie polegał na zaniku pojedynczych stanowisk gatunków, 
które nie są w Polsce zaliczane do rzadkich. Wpływ ten należy dodatkowo 
zmniejszyć redukując powierzchnię usuwanych w czasie budowy linii 
tramwajowej drzew i zakrzaczeń do niezbędnego minimum. W  miarę możliwości 
lęgowego (kwiecień-lipiec).   

W tabeli 7 zestawiono występujące na przedmiotowym obszarze gatunki 
ptaków. 
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Tabela 8 

Wykaz ptaków stwierdzonych na obszarze planowanej budowy linii 
tramwajowej Krowodrza Górka – Górka  Narodowa. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Kategoria 
lęgowości 

Anas platyrhynchos krzyżówka D 

Phasianus colchicus bażant D 

Buteo buteo myszołów A 

Falco tinnunculus pustułka B 

Columba livia forma urbana gołąb miejski D 

Columba palumbus grzywacz D 

Streptopelia decaocto sierpówka D 

Cuculus canorus kukułka C 

Strix aluco puszczyk A 

Asio otus uszatka D 

Apus apus jerzyk D 

Picus viridis dzięcioł zielony B 

Dendrocopos major dzięcioł duży D 

Alauda arvensis skowronek B 

Delichon urbicum oknówka D 

Motacilla alba pliszka siwa D 

Erithacus rubecula rudzik D 

Luscinia luscinia słowik szary D 

Phoenicurus ochruros kopciuszek D 

Phoenicurus phoenicurus pleszka D 

Turdus merula kos D 

Turdus pilaris kwiczoł D 

Turdus philomelos śpiewak D 

Locustella naevia świerszczak C 

Locustella fluviatilis strumieniówka C 

Acrocephalus palustrisa łozówka D 

Hippolais icterina zaganiacz D 

Sylvia curruca piegża D 

Sylvia communis cierniówka D 

Sylvia atricapilla kapturka D 

Phylloscopus collybita pierwiosnek D 

Phylloscopus trochilus piecuszek D 

Muscicapa striata muchołówka szara D 
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Aegithalos caudatus raniuszek D 

Parus major bogatka D 

Cyanistes caeruleus modraszka D 

Sitta europaea kowalik D 

Lanius collurio gąsiorek D 

Garrulus glandarius sójka B 

Pica pica sroka D 

Corvus monedula kawka D 

Corvus frugilegus gawron B 

Corvus cornix wrona siwa B 

Sturnus vulgaris szpak D 

Passer domesticus wróbel D 

Passer montanus mazurek D 

Fringilla coelebs zięba D 

Serinus serinus kulczyk D 

Carduelis chloris dzwoniec D 

Carduelis carduelis szczygieł D 

Coccothraustes coccothraustes grubodziób B 

Emberiza citrinella trznadel D 

Kategorie lęgowości: A - nielęgowy; B - gniazdowanie możliwe; C - gniazdowanie prawdopodobne; 
D - gniazdowanie pewne.  

Gatunki zostały wymienione w porządku taksonomicznym 

 

2.8.5. Inwentaryzacja płazów i gadów 
W ramach prac dotyczących rozpoznania składu gatunkowego herpetofauny 

inwentaryzowano obszar na długości 4,6 km planowanej inwestycji (zał. 14). 
Obserwacje terenowe rozpoczęto w lipcu 2013 r. i kontynuowano do 15 

czerwca 2014 roku. 
W trakcie obserwacji w okresie letnim i jesiennym na inwentaryzowanym 

odcinku planowanej linii torów tramwajowych nie zaobserwowano płazów, 
natomiast z gadów zaobserwowano pojedyncze osobniki jaszczurki zwinki. 

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z mieszkańcami 
oraz danych literaturowych określono potencjalne miejsca występowania płazów i 
gadów. Począwszy od rejonu ulicy Opolskiej, gdzie inwestycja przecina rzekę 
Sudoł, potencjalne może występować żaba trawna. Jest to wielce prawdopodobne 
zwłaszcza, że pojedyncze osobniki tego gatunku były obserwowane kilka lat temu 
przez wykonawcę inwentaryzacji we wcześniejszym przebiegu tej rzeki, na 
pograniczu miasta Krakowa. Rzeka Sudoł, może być miejscem zimowania tego 
gatunku. 

Podobna sytuacja ma miejsce w korycie rzeki Prądnik/Białucha w rejonie ul. 
Górnickiego, gdzie również może występować żaba trawna, korzystając tu przede 
wszystkim z potencjalnych zimowisk. Rzeka jest tu płytka i mało jest miejsc 
dogodnych dla zimowania, niemniej jednak w kilku miejscach potencjalnie mogą 
zimować płazy. 
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Dolina rzeki w tym rejonie jest prawnie chronionym Użytkiem Ekologicznym 
„Dolina Prądnika”. Rzeka ta biegnie na tym odcinku przez tereny parkowe, Dolina 
rzeki może być wykorzystywana, jako siedlisko aktywności lądowej tego gatunku. 
Dodatkowo do rzeki Prądnik w rejonie ulic Pachońskiego i Górnickiego wpływa 
niewielki ciek wodny - Bibiczanka, płynący od strony północnej z rejonu 
Witkowic. Wywiady z mieszkańcami nie potwierdziły występowania płazów w tym 
rejonie.  

W okolicach zabudowań przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej, (u zbiegu ulic 
Adama Marczyńskiego i Macieja Słomczyńskiego) na północ i zachód od nich 
występują tereny łąk i nieużytków, na których według informacji uzyskanych od 
mieszkańców w okresie wiosennym stagnuje woda i spotykane są płazy (sądząc z 
opisu wyglądu płazów, jak i wydawanego przez poszczególne gatunki głosu, 
prawdopodobnie żaba trawna, ropucha szara i rzekotka drzewna Hyla arborea). 
W miejscu tym w lipcu obserwowano pojedyncze jaszczurki zwinki.  

Mieszkańcy wspominają również o obserwowaniu węży (nie określone do 
gatunku).  

W rejonie obszaru chronionego „Dolina Prądnika” [17], zostały stwierdzone 
różne gatunki płazów i gadów, takie jak: kumak nizinny Bombina bombina, żaba 
jeziorowa Rana lessonae, ropucha zielona Bufo viridis i zaskroniec zwyczajny 
Natrix natrix. 

Wiosną 2014 r. uU zbiegu ulic Adama Marczyńskiego i Macieja 
Słomczyńskiego, zaraz za parkingiem, w sąsiedztwie krzewów zlokalizowano 
zastoisko wodne o wymiarach ok. 10 m x 10 m i głębokości ok 0,5 m porośnięte 
roślinnością trawiastą, nie wskazującą na stałe stagnowanie wody. Jest to 
miejsce gdzie okoliczni mieszkańcy wyrzucają zbędne rzeczy (np. kanapę). W 
miejscu tym w marcu stwierdzono godujące żaby trawne i kilkadziesiąt pakietów 
świeżo złożonego skrzeku. Gatunek ten zimuje w ciekach płynących, co może 
oznaczać, że być może przywędrował z pozamiejskiego odcinka Bibiczanki. Ze 
względu na niską liczebność nie udało się dokładniej stwierdzić kierunku migracji 
tych płazów. Na parkingu znajdującym się około 100 m od zastoiska wodnego, 
zaobserwowano rozjechane ropuchy szare, wędrujące od strony północnej. 
Siedliskiem ich zimowania prawdopodobnie są zarośla sąsiadujące z blokami 
mieszkalnymi od strony północnej. Podczas kolejnego pobytu w terenie, kilka dni 
później okazało się, że wysokie temperatury i brak opadów oraz intensywny 
wiosenny rozwój roślinności i ulistnienia spowodowały wyschnięcie zastoiska i 
obumarcie kłębów skrzeku złożonych w zastoisku. Po dłuższym okresie wysokiej 
temperatury w kwietniu a następnie intensywnych majowych opadach deszczu, 
opisywane zastoisko ponownie wypełniło się wodą. W dniu 19 maja stwierdzono 
tam godujące ropuchy szare oraz złożone sznury skrzeku. Po kilku dniach 
zastoisko ponownie wyschło, a w nim skrzek ropuchy szarej. 

Obserwacja ta świadczy o występowaniu populacji ropuchy szarej jak i żaby 
trawnej na tym terenie, mimo braku innych siedlisk rozrodczych dla nich 
odpowiednich. Gatunki te żyją nawet do 30 lat [13], wydaje się, zatem że płazy 
te są pozostałością po licznych populacjach występujących tutaj przed 
zabudowaniem tego terenu. Pozostające w terenie dorosłe osobniki, które 
przetrwały na pograniczu miasta i gęstej zabudowy wykorzystują każdą możliwą 
okazję do złożenia skrzeku. Brak sukcesu rozrodczego prawdopodobnie 
doprowadzi ostatecznie do ich wyginięcia na tym terenie. 

W odległości około 700 m od wysychającej „kałuży” na północny zachód 
zlokalizowano niewielki zbiornik wodny na terenie prywatnym przy ul. Koralowej . 
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W marcu obserwowano w nim godujące żaby trawne i ropuchy szare. Od strony 
południowo wschodniej, czyli w kierunku „kałuży” występuje kilkumetrowa 
stroma skarpa, będąca skuteczną barierą terenową dla sforsowania jej przez te 
zwierzęta.  

W rejonie stawu i skarpy, przy ul. Wądół (koryto potoku Bibiczanka biegnie 
tu wzdłuż ulicy) wędrujące wiosną płazy były widywane przez mieszkańców. 
Martwe płazy na drodze obserwowano również na ul. Witkowickiej, pomiędzy ul. 
Okulistów a Parkową. 

Prowadzone kilkakrotnie od końca kwietnia do końca maja nasłuchy 
odgłosów godowych płazów w godzinach wieczornych nie wykazały występowania 
rzekotki drzewnej, ropuchy zielonej ani żab należących do grupy żab zielonych. 

W ciepłe i słoneczne dni na nasypie linii kolejowej równoległej do ul. Bociana 
oraz na terenach niezabudowanych na północ od ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 
obserwowano jaszczurki zwinki. 

 
 
 

2.9. Walory krajobrazowe i rekreacyjne 

W rejonie osiedli Krowodrza Górka i Prądnik Biały przeważa krajobraz 
miejski o większym lub mniejszym stopniu uporządkowania. Cechą właściwą 
praktycznie wszystkim wnętrzom jest ich zamknięcie (w bliższej lub dalszej 
perspektywie) przez obiekty budowlane lub urządzenia infrastruktury 
komunikacyjnej miasta. Charakterystyczną cechą części wnętrz jest 
charakteryzująca je „tymczasowość” wynikająca z zachowania rezerw 
terenowych pod planowane od wielu lat przedsięwzięcia komunikacyjne. 

Odrębną kategorię stanowią wnętrza osiedli mieszkaniowych, tych z 
ostatnich lat ubiegłego stulecia (charakteryzujących się dużym udziałem zieleni) 
po te powstałe w ostatnim okresie charakteryzujące się geometryczną 
powtarzalnością [29]. 

Na terenie Górki Narodowej obszary uporządkowanego krajobrazu 
miejskiego (w części południowej) przeplatają się z, dominującym zwłaszcza w 
północnej części obszaru opracowania, otwartym krajobrazem terenów 
porolnicznych. 

Wraz z wznoszeniem się terenu otwiera się w kierunku północnym 
panorama obejmująca Stare Miasto w Krakowie zwieńczone Wawelem, na tle 
Beskidów i Tatr. Wartości te mają charakter unikatowy, wymagający ochrony 
przynajmniej poprzez zachowanie osi widokowych [28]. 

Obszarem o największych walorach rekreacyjnych w rejonie lokalizacji 
przedsięwzięcia jest Park Kościuszki, zlokalizowany pomiędzy ulicami: 
Górnickiego, Białoprądnicką i Mackiewicza wzdłuż doliny Prądnika, a także 
towarzyszący mu od strony północnej teren basenu Clepardia. Ponadto walory 
rekreacyjne wykazują tereny spacerowe w dolince Sudołu, skwery, deptaki i 
place zabaw na terenie osiedli mieszkaniowych oraz niezagospodarowane 
obszary porolnicze w północnej części Górki Narodowej. 
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2.10. Aktualny stan powietrza atmosferycznego 

Zgodnie z informacja udzieloną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Krakowie (załącznik 7) średnie stężenie w roku kalendarzowym 
zanieczyszczeń powietrza dla kryterium ochrony zdrowia w Krakowie przedstawia 
się następująco: 

• dla pyłu PM10 – 53 µg/m3, tj. 133% poziomu dopuszczalnego 
• dla pyłu PM2,5 – 41 µg/m3, tj. 164% poziomu dopuszczalnego 
• dla dwutlenku azotu – 32 µg/m3, tj. 80% poziomu dopuszczalnego 
• dla benzenu – 3,4 µg/m3, tj. 68% poziomu dopuszczalnego 
• dla benzo(a)pirenu – 7,7 ng/m3, tj. 770% poziomu docelowego 
• dla ołowiu – 0,03 µg/m3, tj. 6% poziomu dopuszczalnego 
• dla kadmu – 1,2 ng/m3, tj. 24% poziomu docelowego 
• dla niklu – 1,9 ng/m3, tj. 9,5% poziomu docelowego 
• dla arsenu – 2,0 ng/m3, tj. 8% poziomu docelowego 

Z informacji udzielonej przez WIOŚ wynika, że na obszarze Krakowa 
występują ponadnormatywne wartości stężeń średniorocznych dla pyłu PM10, 
pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. 

W tabeli 8 zestawiono wyniki pomiarów prowadzonych w 2013 r. na 
stacjach automatycznego monitoringu działających na terenie Krakowa. 

Tabela 9 

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza w 2013 r. na obszarze Krakowa 
Substancja Stężenie uśrednione dla okresu roku kalendarzowego [µg/m3] 

Stacja monitoringu 
Kraków-

Kurdwanów 

Stacja monitoringu 
Kraków-Aleja 
Krasińskiego 

Stacja monitoringu 
Kraków-Nowa 

Huta 
dwutlenek siarki 8 10 10 
dwutlenek azotu 28 68* 25 

pył PM10 47* 60* 47* 
pył PM2,5 32* 43* 35* 
* - przekroczenie normy 
 
Jak wynika z powyższego zestawienia, w chwili obecnej na obszarze całego 

Krakowa występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń uśrednionego 
dla roku w przypadku pyłu PM10 i pyłu PM2,5. Ponadto na stacji monitoringu 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej trasy komunikacyjnej 
(Aleja Krasińskiego) stwierdza się przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń 
dla dwutlenku azotu. 

Czynnikiem mającym decydujący wpływ na jakość powietrza w rejonie 
miasta, w którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie jest emisja 
motoryzacyjna z podstawowego układu drogowo-ulicznego. Lokalnie, w 
obszarach występowania zabudowy jednorodzinnej, istotne może być również 
oddziaływanie niskiej emisji ze spalania paliw w paleniskach domowych. Wpływ 
na stan powietrza mają również napływające z dalszych obszarów miasta 
zanieczyszczenia przemysłowe oraz energetyczne. Przewiduje się, że na wyżej 
położonych obszarach Górki Narodowej jakość powietrza jest lepsza w stosunku 
do niżej zlokalizowanych części miasta z uwagi na korzystniejsze warunki 
przewietrzania. Na terenach tych mniej jest również lokalnych źródeł emisji. 
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2.11. Klimat akustyczny 

We wrześniu, październiku i listopadzie 2013 r. przeprowadzone zostały 
przez akredytowane laboratorium pomiary przedrealizacyjne na terenach 
projektowanego przedsięwzięcia. Wyniki pomiarów przedstawiono w załączniku 
16.  

Obecnie hałas na omawianym terenie pochodzi od istniejących ciągów 
drogowych, linii tramwajowych i kolejowych. 

W tabeli 9 zestawiono wyniki pomiarów. 
Wyniki pomiarów wskazują, że w punktach oddalonych od istniejących 

ciągów drogowych – punkty P1, P2, P6 i P7 – poziomy hałasu kształtują się 
poniżej wartości dopuszczalnych. W miejscach tych, po realizacji inwestycji, 
mogą zajść największe zmiany klimatu akustycznego. W pozostałych punktach 
(P3, P4, P5), które zlokalizowane zostały przy zabudowie mieszkaniowej 
usytuowanej przy istniejących ciągach drogowych już w chwili obecnej występują 
przekroczenia wartości dopuszczalnych LAeq dla pory dziennej lub nocnej. 
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Tabela 10 

Wyniki pomiarów hałasu 

Ozna-
czenie 
punktu 
pomia-
rowego 

Lokalizacja Źródła hałasu Typ obszaru 

Wyniki pomiarów w porze 
dziennej 

Wyniki pomiarów w porze 
nocnej 

Wartość 
LAeqD 
[dB] 

Dopuszczalne 
wartości 

hałasu dzień 
[dB] 

Wartość 
LAeqN 
[dB] 

Dopuszczalne 
wartości 

hałasu noc 
[dB] 

P1 
Teren Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego 
im. Jana Pawła II 

ul. Opolska oraz 
pętla tramwajowa 
Krowodrza Górka 

tereny szpitali w 
miastach 

55,7 61 52,1 56 

P2 

Teren Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 13 dla 
Dzieci i Młodzieży z 
Autyzmem w Krakowie, ul. 
Szopkarzy 8 

ul. Opolska, ul. 
Pachońskiego 

tereny zabudowy 
związanej ze stałym 
lub czasowym 
pobytem dzieci i 
młodzieży 

52,1 61 45,5 - 

P3 
Budynek mieszkalny ul. 
Zimorowicza 3 ul. Pachońskiego 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 4MN 

64,3 61 53,6 56 

P4 Budynek mieszkalny ul. 
Białoprądnicka 18 

ul. Białoprądnicka 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 6MN 

65,5 61 58,4 56 

P5 Budynek mieszkalny ul. 
Górnickiego 16 

ul. Pachońskiego 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 8MN 

63,6 61 53,8 56 

P6 Budynek mieszkalny ul. 
Kuźnicy Kołłątajowskiej 23j 

ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej, 
hałas kolejowy 
(pociągi towarowe) 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej – 8MW 

56,0 65 52,1 56 

P7 
Budynek mieszkalny ul. 
Słomczyńskiego 12 ul. Słomczyńskiego 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinno-
jednorodzinnej 
2MW/MN 

51,7 65 46,5 56 
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3. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I 
OPIECE NAD ZABYTKAMI 

 

W rejonie lokalizacji przedsięwzięcia znajdują się następujące obiekty 
chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków: 

a) domy mieszkalne: 
− dom murowany, zbudowany w latach 30 XX w – ul. Białoprądnicka 25a 
− dom drewniany, zbudowany w końcu XIX w. – ul. Białoprądnicka 25 
− dom drewniany, zbudowany w początku XX w. – ul. Białoprądnicka 23a 
− zagroda zbudowana w 1 ćw. XX w. – ul. Białoprądnicka 24 
− dom zbudowany w latach międzywojennych – ul. Górnickiego 6-10 
− dom murowany, zbudowany w okresie międzywojennym – ul. Zielińska 

11 

b) kapliczki i figury sakralne: 
− kapliczka filarowa z lat 1973-86 z figurą Matki Boskiej Łaskawej – ul. 

Krowoderskich Zuchów 
− kapliczka słupowa, filarowo-wnękowa, zbudowana w 1853 r. – ul. 

Białoprądnicka/Górnickiego 
− figura Najświętszej Maryi Panny z lat 30-tych XX w (w ogródku przy ul. 

Pachońskiego) – ul. Zimorowicza 19 
− krzyż przydrożny z pocz. XIX w. – ul. Białoprądnicka/Pigonia 

 
Spośród ww. obiektów zabytkowych z realizacją przedsięwzięcia kolidują: 

• dom murowany, zbudowany w okresie międzywojennym – ul. 
Zielińska 11, zgodnie z zapisami MPZP przeznaczony do rozbiórki lub 
przeniesienia, 

• figura Najświętszej Maryi Panny z lat 30-tych XX w (w ogródku przy 
ul. Pachońskiego) – ul. Zimorowicza 19, zgodnie z zapisami mpzp 
przeznaczona do przeniesienia poza teren elementów planowanego 
układu komunikacyjnego, 

• krzyż przydrożny z pocz. XIX w. – ul. Białoprądnicka/Pigonia, zgodnie 
z zapisami mpzp przeznaczony do przeniesienia poza teren 
elementów planowanego układu komunikacyjnego, 

 

Stanowiska archeologiczne znajdujące się w ewidencji stanowisk 
archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – 
lokalizacja zaznaczona na rysunku mpzp obszaru „Linia tramwajowa od pętli 
Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód”, załącznik 8. 

a) AZP 102-56; 214 – Kraków – Krowodrza 1 
− ślad osadnictwa z epoki kamienia 
− osada z okresu późnego średniowiecza (XIV-XVI w.) 

b) AZP 102-56; 78 – Kraków – Krowodrza 2 



 

Kraków, grudzień 2015 

 

Raporta Oddziaływania na Środowisko 
Przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii tramwajowej KST etap III Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” 

108 

− ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza  
− osada z okresu późnego średniowiecza (XIV-XVI w.) 

 

 

Rys.6. Lokalizacja stanowisk archeologicznych w rejonie przedsięwzięcia 
zgodnie z mpzp obszaru „Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki 

Narodowej Zachód” w Krakowie” 

 

Stanowiska archeologiczne znajdujące się w ewidencji stanowisk 
archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie 
– lokalizacja zaznaczona na rysunku mpzp obszaru „Górka Narodowa” 
(opisane nr stanowiska w miejscowości), załącznik 9. 

a) nr 4 (Gorka Narodowa) 
b) nr 5 (Gorka Narodowa) 

  

  
Rys. 7. Lokalizacja stanowisk archeologicznych w rejonie przedsięwzięcia zgodnie z 

mpzp obszaru „Górka Narodowa” 

Wszelkie działania w obrębie działek, na których znajdują się obiekty 
wymienione w ewidencji zabytków oraz w obrębie stanowisk archeologicznych 
wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 
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odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską 
(wymagają uzgodnienia z właściwymi służbami ochrony zabytków, a w przypadku 
stanowisk archeologicznych, również powiadomienia tych służb o zamiarze 
prowadzenia prac ziemnych). 

Nakazuje się utrzymanie i konserwację istniejących obiektów zabytkowych, 
a także dostosowanie sposobu zagospodarowania i zabudowy działki, na której 
znajduje się dany obiekt, potrzebie ochrony samego zabytku oraz towarzyszącej 
mu zieleni, jak również ochrony jego ekspozycji widokowej od strony przestrzeni 
publicznej drogi, z której dostępny jest dany obiekt. 

Dopuszcza się w odniesieniu do obiektów zabytkowych, których utrzymanie 
na obecnym miejscu koliduje z planowanym układem komunikacyjnym, 
przeniesienie tych obiektów na inne miejsce, a w przypadku domów 
mieszkalnych, których przeniesienie nie byłoby uzasadnione ich historyczną 
wartością, stanem technicznym lub względami ekonomicznymi, dopuszcza się ich 
rozbiórkę, pod warunkiem zachowania procedur wynikających z przepisów 
odrębnych, w tym wykonania ich inwentaryzacji architektonicznej i dokumentacji 
fotograficznej. 

W odniesieniu do stanowisk archeologicznych, podczas prowadzenia prac 
ziemnych należy przeprowadzić rozpoznanie konserwatorskie, przy zachowaniu 
przepisów odrębnych. 
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4. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA (WARIANT ZEROWY) 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia wariant zerowy polega na 
rezygnacji z budowy linii tramwajowej KST etap IIIA z osiedla Krowodrza Górka 
poprzez ul. Bociana do Górki Narodowej, wraz z budową i przebudową 
towarzyszących odcinków drogowych, parkingów, terminalu tramwajowo-
autobusowego i innych powiązanych obiektów. 

Realizacja projektu zgodna jest z zapisami dokumentów planistycznych, 
takich jak: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Krakowa czy miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

Przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta ze względu 
na połączenie komunikacją tramwajową osiedli zlokalizowanych w północnej 
części Krakowa, na terenie dzielnicy IV Prądnik Biały. 

Projekt stanowi kolejny etap realizowanej strategii rozwoju systemu 
transportu publicznego mającej na celu usprawnienie obsługi poszczególnych 
regionów miasta. 

Projekt jest również zadaniem służącym realizacji celu wyznaczonego przez 
strategię rozwoju transportu publicznego w Krakowie, którym jest wykorzystanie 
tramwaju jako środka transportu bardziej przyjaznego środowisku, szczególnie 
przy połączeniach komunikacyjnych z centrum miasta. Realizacja tego celu 
wiązać się będzie z następującymi długoterminowymi oddziaływaniami: 

• ograniczenie nadmiernego zużycia samochodów prywatnych oraz 
promowanie zachowań, w efekcie których zwiększy się liczba osób 
korzystających z transportu publicznego, 

• ograniczenie uciążliwości dla środowiska istniejących rozwiązań w 
zakresie komunikacji zbiorowej, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 
• poprawa jakości i komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, 

usprawnienie organizacji transportu, 
• integracja różnych podsystemów transportowych, 
• rozwój układu ścieżek rowerowych. 

Odstąpienie od realizacji inwestycji zakłóciłoby realizację strategii rozwoju 
systemu transportu publicznego Krakowa mającej na celu usprawnienie obsługi 
poszczególnych regionów miasta, miałoby także negatywny wpływ na realizację i 
funkcjonowanie innych zrealizowanych lub realizowanych działań inwestycyjnych 
w tym zakresie. 

Obecnie dostępność komunikacyjna środkami transportu zbiorowego osiedla 
Górka Narodowa Zachód jest ograniczona, gdyż obsługujące ten rejon linie 
autobusowe nie są wystarczające, biorąc pod uwagę wzrastającą z roku na rok 
liczbę pasażerów. Skutkuje to niskim komfortem podróży, znaczącym udziałem 
osób korzystających z indywidualnych środków transportu (z uwagi na brak 
ścieżki rowerowej są to głównie samochody), a co za tym idzie – tworzeniem się 
korków. Autobusy miejskie, jako poruszające się po tej samej trasie co 
samochody indywidualne, nie stanowią dla pasażerów atrakcyjnej alternatywy, 
gdyż czas ich przejazdów na skutek korków znacznie się wydłuża, a 
niezawodność i punktualność ulega zmniejszeniu. 
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W przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia, wraz z dalszą 
rozbudową osiedli mieszkalnych na terenie Górki Narodowej sytuacja ulegać 
będzie pogorszeniu. Na skutek spadku prędkości ruchu na istniejących odcinkach 
dróg, zatłoczenia i korków wzrośnie uciążliwość w postaci emisji hałasu i 
zanieczyszczeń powietrza, co przy braku zabezpieczeń takich jak ekrany 
akustyczne spowoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców sąsiednich terenów. 
Znaczne natężenie ruchu samochodów osobowych przeniesie się także na inne 
regiony miasta, gdzie również sprzyjać będzie tworzeniu się korków i wzrostowi 
uciążliwości związanej z emisją hałasu i motoryzacyjnych zanieczyszczeń 
powietrza. 

Duże natężenie ruchu i nieskuteczna jego organizacją zwiększają także 
zagrożenie wypadkami drogowymi. W sytuacji braku odpowiedniej ścieżki 
rowerowej na wypadki te szczególnie narażeni są rowerzyści. Istnieje także 
znaczne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych. 

Emisja wysokich poziomów zanieczyszczeń motoryzacyjnych powodować 
może powstawanie smogu fotochemicznego, niekorzystnie oddziałującego na 
zdrowie ludzi, a także bardzo toksycznego dla roślinności. 

Rezygnacja z budowy miejsc postojowych, parkingu P&R oraz terminalu 
autobusowo-tramwajowego spowodować będzie utrudnienia w dojazdach dla 
mieszkańców miejscowości podkrakowskich oraz uniemożliwi integrację 
miejskiego i podmiejskiego systemu transportu. 

W skrajnym przypadku niedrożność systemu transportowego zahamować 
może rozwój północnych obszarów miasta, pozbawionych dróg dojazdowych i 
komunikacji tramwajowej. 

W związku z powyższym stwierdza się, że wariant polegający na 
niepodejmowaniu przedsięwzięcia nie jest korzystny ze względu na: 

• sprzeczność z głównymi celami strategicznymi rozwoju miasta, 
• powstające w wyniku odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia 

niedogodności dla mieszkańców osiedli w północnej części Krakowa, 
• przewidywane pogarszanie się stanu środowiska w związku ze 

wzrastającym natężeniem ruchu samochodów osobowych, 
niedrożnością ulic i skrzyżowań, tworzeniem się korków – przy czym 
zagrożenia te obejmą nie tylko teren, na którym ma być realizowane 
przedsięwzięcie, ale przeniosą się również na inne obszary miasta, 

• zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi powodowane wypadkami, emisją 
hałasu i zanieczyszczeń powietrza. 
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5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

5.1. Wariant proponowany przez Wnioskodawcę (pokonsultacyjny) 

W ramach prowadzonych prac przedstawione rozwiązania poddane zostały 
ocenie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, jako 
Inwestora przedmiotowej inwestycji oraz społeczeństwo w ramach 
przeprowadzonych konsultacji.  

W wyniku otrzymanych opinii oraz przeprowadzonych konsultacji 
społecznych został przez Inwestora opracowany wariant przebiegu trasy 
drogowej oraz tramwajowej .  

Na odcinku pomiędzy ul. Bratysławską, a ul. Opolską przyjęto rozwiązanie 
wykorzystujące częściowo istniejący przebieg linii tramwajowej. Na tym odcinku 
zaprojektowano torowisko przystosowane do prowadzenia ruchu pojazdów. 
Odcinek pomiędzy ul. Bratysławską, a ul. Fieldorfa-Nila długości ok 300 m 
zaprojektowano, jako torowisko tramwajowe zlokalizowane w jezdni, która pełnić 
ma charakter jezdni awaryjnej, wykorzystywanej przez pojazdy uprzywilejowane, 
pomoc techniczną, itp. 

Na odcinku pomiędzy ul. Opolską i ul. Fieldorfa-Nila linia tramwajowa 
biegnie prosto, omijając pętlę Krowodrza Górka. Zaproponowano poprowadzenie 
równolegle do linii tramwajowej ulicy w ciągu Trasy Wolbromskiej o przekroju 
dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, w tym w kierunku 
południowym jeden z pasów przeznaczony wyłącznie dla autobusów miejskiej 
komunikacji zbiorowej. 

W rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka zaprojektowano miejsca 
postojowe w granicach pasa drogowego (97 mp).  

Na odcinku pomiędzy ul. Opolską, a ul. Bratysławską poprowadzono 
obustronne ciągi piesze i rowerowe o szerokości 2,0 m. 

Pomiędzy ul. Opolska, a ul. Pachońskiego zaproponowano linię tramwajową 
po wschodniej stronie trasy Wolbromskiej. Na odcinku pomiędzy ul. Opolską, 
a ul. Pachońskiego zaprojektowano obustronne ciągi piesze i rowerowe o 
szerokości 2,0 m.  

W ciągu ul. Nad Sudołem pozostawiono połączenie dla pieszych, rowerów 
oraz dla pojazdów lecz o obniżonej skrajni. Połączenie z Trasą następuje 
wyłącznie ciągami pieszymi i rowerowymi. 

Na przecięciu Trasy z ul. Pachońskiego zaprojektowano skrzyżowanie 
jednopoziomowe czteroramienne z sygnalizacją świetlną. Wlot południowy 
o szerokości 14,00 m posiada cztery pasy ruchu w tym jeden wydzielony dla 
relacji w lewo, lecz jeden dla relacji w prawo z ominięciem tarczy skrzyżowania. 
Na wlotach podporządkowanych zaprojektowano jezdnie o szerokościach 
10,50 m z wyznaczeniem dwóch pasów ruchu na wlocie oraz jednego pasa 
wylotowego. Na wszystkich wylotach skrzyżowania zaprojektowano zatoki 
autobusowe o szerokości 3,00 m. Wloty północny, do realizacji w dalszych 
etapach, zaproponowano o szerokości 10,50 m z wyznaczeniem trzech pasów 
ruchu w tym wydzielonego dla relacji skrętu w lewo. Na wszystkich wlotach 
skrzyżowania zaproponowano wyznaczenie przejść dla pieszych oraz przejazdów 
rowerowych, dwukierunkowych. Trasę rowerową wzdłuż ul. Pachońskiego do 
ul. Pigonia poprowadzono po południowej stronie linii tramwajowej.  
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W rejonie skrzyżowania Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego 
zaproponowano lokalizację parkingu – będą to miejsca postojowe w granicach 
pasa drogowego. Parking dostępny będzie z ul. Pachońskiego poprzez ulicę 
dojazdową os. Prądnik Biały Zachód. Pojemność parkingu 112 miejsc.  

Wzdłuż ul. Pachońskiego, po jej południowej stronie, poprowadzona została 
linia tramwajowa w kierunku os. Górka Narodowa.  

Na odcinku od skrzyżowania z Trasą Wolbromską do skrzyżowania z ul. 
Zielińską zaproponowano wykorzystanie istniejącej szerokości jezdni 10,80 m i 
wyznaczenie trzech pasów ruchu z wydzieleniem pasa do skrętu w lewo w ulicę 
dojazdową do osiedla i parkingu (po południowej stronie ul. Pachońskiego). Z 
uwagi na przecięcie linii szybkiego tramwaju, na skrzyżowaniu wymagana jest 
instalacja przejazdowej sygnalizacji świetlnej. Po południowej stronie 
ul. Pachońskiego poprowadzono linię tramwajową w odległości 3,50 od krawędzi 
jezdni. Po stronie południowej linii tramwajowej poprowadzono ciąg pieszy o 
szerokości 2,00 m i rowerowy o szerokości 2,00 m, a po stronie północnej ul. 
Pachońskiego ciąg pieszy o szerokości 1,50 m.  

Na przecięciu ul. Pachońskiego z ul. Zielińską zaproponowano skrzyżowanie 
trzyramienne skanalizowane. Na wlocie zachodnim oraz północnym 
zaprojektowano wyznaczenie dwóch pasów ruchu, a na wlocie wschodnim 
jednego pasa ruchu. Na wlocie wschodnim i północnym skrzyżowania 
wyznaczono przejścia dla pieszych.  

Odcinek ul. Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Zielińską do skrzyżowania 
z ul. Pleszowską przebiega przez teren częściowo zabudowany budynkami 
jednorodzinnymi. Z uwagi na rozcięcie istniejącej ul. Białoprądnickiej na odcinku 
zaproponowano wykonanie skrzyżowania z nowym wlotem ul. Białoprądnickiej 
z kierunku północnego, skrzyżowania z ul. Bularnia oraz skrzyżowania 
z przedłużeniem ul. Pleszowskiej. Wzdłuż odcinka poprowadzono linię 
tramwajową po południowej stronie w odległości 4,00 m od krawędzi jezdni. W 
rejonie projektowanego skrzyżowania z ul. Białoprądnicką zaproponowano 
przystanki tramwajowe połączone chodnikiem dla pieszych z terenem osiedla 
oraz przejściem dla pieszych na północną stronę ul. Pachońskiego. Po stronie 
południowej linii tramwajowej poprowadzono chodnik dla pieszych i ciąg 
rowerowy o szerokościach 2,00 m. Na odcinku od ul. Zielińskiej do ul. 
Pleszowskiej po północnej stronie ulicy poprowadzono chodnik dla pieszych 
usytuowany bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2,50 m.  

Na skrzyżowaniu ul. Pachońskiego z przedłużeniem ul. Pleszowskiej 
zaproponowano skrzyżowanie skanalizowane wyniesione z sygnalizacją świetlną 
przejazdową. Na wlocie wschodnim ul. Pachońskiego wyznaczono dwa pasy 
ruchu w tym pas do skrętu w lewo. Na wlocie południowym ul. Pleszowskiej 
zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,00 m. W rejonie skrzyżowania 
zaprojektowano przebieg nowych ciągów pieszych i ciągu pieszego z 
dopuszczeniem ruchu rowerów o szerokości 3,00 m.  

Skrzyżowanie ul. Pleszowskiej z ul. Białoprądnicką ulega rozbudowie o 
dodatkowy wlot północny stanowiący przedłużenie ul. Pleszowskiej do 
projektowanego przebiegu ul. Pachońskiego. Po stronie zachodniej skrzyżowania 
zaproponowano przebudowę istniejącej jezdni ul. Białoprądnickiej łączącej 
istniejące ulice dojazdowe osiedla Prądnik Biały Zachód z ul. Pleszowską. 
Skrzyżowanie to zaprojektowano jako wyniesione.  

Na odcinku od ul. Pleszowskiej do ul. Górnickiego, ul. Pachońskiego 
zaprojektowano jako jednojezdniową o szerokości 7,00 m z wyniesionym pasem 
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brukowanym (+2 cm) o szerokości 1,0 m. Po stronie południowej poprowadzono 
linię tramwajową, a po jej południowej stronie ciąg pieszy z dopuszczeniem 
ruchu rowerów o szerokości 3,00 m. Po północnej stronie ulicy poprowadzono 
chodnik dla pieszych usytuowany bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2,50 m. 

Na skrzyżowaniu ul. Pachońskiego z ul. Górnickiego zaprojektowano 
skrzyżowanie skanalizowane, wyniesione, wyposażone w sygnalizację świetlną 
przejazdową. Na wlocie zachodnim wyznaczono dwa pasy ruchu, w tym 
wydzielony pas dla relacji w lewo. Na wlocie północnym oraz wschodnim 
wyznaczono po jednym pasie ruchu. Na wlocie południowym z terenu osiedla 
wyznaczono dwa pasy ruchu. Po południowej stronie skrzyżowania 
przeprowadzono linię tramwajową, z przystankami wyznaczonym po wschodniej 
stronie skrzyżowania. Korekcie ulega przebieg ulic dojazdowych wewnętrznych 
osiedla z nowym połączeniem do istniejącej ul. Górnickiego (strona południowa). 
W rejonie skrzyżowania następuje włączenie projektowanego wzdłuż linii 
tramwajowej ciągu rowerowego do nowego układu dróg dojazdowych i 
osiedlowych. Zamknięto południowy wlot ul. Górnickiego zaprojektowano plac do 
zawracania. Przejazd rowerów w kierunku północnym do ul. Górnickiego może się 
odbywać w ruchu ogólnym na tarczy skrzyżowania.  

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnickiego do skrzyżowania z ul. 
Mackiewicza ul. Pachońskiego zaprojektowano, jako jednojezdniową o szerokości 
7,00 m z pasami ruchu o szerokości 3,0 m oraz wyniesionym pasem 
brukowanym (+2 cm) o szerokości 1,0 m. Po stronie południowej poprowadzono 
linię tramwajową w odległości 2,00 – 2,50 m od krawędzi jezdni. Po stronie 
północnej utrzymano ciąg pieszy o szerokości 2,00 m. Po stronie południowej linii 
tramwajowej zaproponowano ciąg pieszy o szerokości 2,00 m. Ciąg rowerowy 
poprowadzono, jako niewyznaczony ulicami osiedlowymi po stronie południowej 
linii tramwajowej do wyznaczonego ciągu rowerowego dwukierunkowego w 
rejonie skrzyżowania z ul. Mackiewicza.  

Skrzyżowanie ul. Pachońskiego - ul. Mackiewicza – ul. Siewna, obecnie w 
formie małego ronda, zaprojektowano, jako skanalizowane z sygnalizacją 
świetlną. Na wlotach północnym i południowym skrzyżowania zaproponowano 
wyznaczenie po dwa pasy ruchu z wydzielonymi pasami dla relacji skrętu w 
prawo. Na wlotach zachodnim i wschodnim kierunki ruchu oddzielono wyspami o 
szerokościach 2,50 m oraz wyznaczono po dwa pasy ruchu z wydzielonymi 
pasami dla relacji skrętu w lewo. Linia tramwajowa przecina skrzyżowanie po 
południowej stronie a przystanki wyznaczono po stronie wschodniej 
skrzyżowania. Na wszystkich wlotach skrzyżowania zaproponowano wyznaczenie 
przejść dla pieszych, a przejazd rowerowy wraz ze śluzą jedynie na wlocie 
południowym.  

Po stronie wschodniej skrzyżowania ul. Pachońskiego – ul. Mackiewicza – 
ul. Siewnej w odległości ok 160 m następuje przejazd linii tramwajowej w 
kierunku ul. Bociana. Pozostawia się istniejący ciąg pieszy po stronie północnej 
ul. Siewnej o szerokości 3,00 m, oraz ciąg pieszy po stronie południowej o 
szerokości 3,00 m.  

Linia tramwajowa od skrzyżowania ul. Pachońskiego – ul. Mackiewicza – ul. 
Siewnej prowadzona została w dostosowaniu do istniejącej zabudowy oraz do 
korytarza tramwajowego rezerwowanego ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Linia tramwajowa biegnie równolegle do 
towarowej linii kolejowej i istniejącej ul. Bociana. Linie tramwajową w rejonie 
przecięcia z nowym przebiegiem ul. Bociana skierowano w stronę północną z 
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dowiązaniem do korytarza rezerwowanego ustaleniami MPZP obszaru „Górka 
Narodowa Zachód”. Przecięcie towarowej linii kolejowej następuje bezkolizyjnie z 
wykorzystaniem wysokiego nasypu linii kolejowej (ok. 10,00 m). Wzdłuż linii 
tramwajowej w kierunku północnym poprowadzono ciąg pieszy o szerokości 2,00 
m i ciąg rowerowy o szerokości 2,00 m.  

Na odcinku przejścia przez teren zabudowy przemysłowej zaprojektowano 
nowy przebieg ul. Bociana o szerokości 5,50 m po północnej stronie linii 
tramwajowej, służący do obsługi terenu przyległego.  

Na odcinku pomiędzy ul. Bociana, a ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, wzdłuż linii 
tramwajowej, zaprojektowano tunel tramwajowo - pieszo – rowerowy przez 
nasyp linii kolejowej.  

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Banacha do skrzyżowania z al. 29 
Listopada zaprojektowano, jako jednojezdniową o szerokości 7,00 m, z pasami 
rowerowymi jednokierunkowymi o szerokości 1,5 m zlokalizowanymi po 
zewnętrznej stronie jezdni. Po stronie południowej przeprowadzono linię 
tramwajową, ze względów na różnicę wysokości, odsuniętą o maksymalnie ok. 
21 m od jezdni. Zgodnie z ustaleniami MPZP dla obszaru Górka Narodowa 
Zachód po stronie południowej linii tramwajowej wyznaczone zostały tereny 
zielone, w których to proponuje się prowadzenie ciągów pieszych i rowerowych. 
Po stronie północnej ulicy zaprojektowano odsunięty od jezdni ciąg pieszy o 
szerokości 2,0. Z uwagi na duże pochylenie jezdni (9%) prowadzenie chodnika 
dla pieszych wymaga zastosowania dodatkowych ramp oraz schodów 
terenowych.  

W odległości 155 m od skrzyżowania z al. 29 Listopada zaprojektowano 
zjazd na pętlę autobusową oraz do wielopoziomowego parkingu P&R o 
pojemności 256 mp.  

 

5.2. Wariant alternatywny 

Do konsultacji społecznych przedstawiony został planowany przebieg trasy 
tramwajowej i układu drogowego. Wariant ten zawiera jednak elementy i 
rozwiązania, które ostatecznie nie znalazły akceptacji społecznej i dlatego został 
on odrzucony. Poniżej scharakteryzowano go jako alternatywny wariant 
przedsięwzięcia, przedstawiając zasadnicze różnice pomiędzy nim a wariantem 
przyjętym do realizacji. 

Układ drogowy w śladzie Trasy Wolbromskiej w tym wariancie rozpoczynać 
się miał na skrzyżowaniu z ul. Bratysławską i dr Twardego. Na odcinku od 
skrzyżowania ul. Bratysławskiej do ul. Fieldorfa-Nila będzie początkowo drogą 
dwujezdniową, następnie ograniczoną do jednej jezdni o dwóch pasach ruchu. 
Wloty na skrzyżowania zaproponowano jako dwujezdniowe z wyspami 
dzielącymi. Linia tramwajowa prowadzona początkowo po stronie wschodniej, 
przed ul. Kluczborską przechodzi wiaduktem nad jezdnią na zachodnią stronę 
układu drogowego. Zlikwidowany zostanie istniejący przejazd w ciągu ul. 
Kluczborskiej. 

Na skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa-Nila na wlocie południowym zaproponowano 
przekrój trzypasowy. Wloty poprzeczne utrzymano jako dwupasowe. Z uwagi na 
prowadzenie trasy tramwajowej po stronie zachodniej konieczne jest wykonanie 
korekt na tym skrzyżowaniu. 

Na odcinku pomiędzy ul. Opolską i ul. Fieldorfa-Nila, pomimo utrzymania 
przekroju dwujezdniowego dla kierunku głównego, zaproponowano tylko jeden 
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pas ruchu. Skrajne pasy prowadzić będą na parking P&R oraz miejsca postojowe 
dla busów i samochodów osobowych. 

Układ trasy i rozwiązanie torów tramwajowych na pętli Krowodrza Górka 
przewiduje relacje z osiedli Azory i Górka Narodowa do Centrum z przejazdem 
przez pętlę. Nie przewiduje się relacji z pominięciem pętli. Przewidziano jednak 
połączenie techniczne (awaryjne) umożliwiające powrót na kierunek Azory i 
Górka Narodowa. Pętla Krowodrza Górka zrealizowana będzie z zachowaniem 
istniejącego układu peronów oraz istniejącego kierunku wyjazdu z pętli w stronę 
centrum. Wjazd na pętlę przesunięty zostanie o 120 m za skrzyżowanie z ul. 
Fieldorfa-Nila w kierunku ul. Opolskiej. 

W rejonie pętli Krowodrza Górka linie w kierunku Górki Narodowej oraz 
os. Azory skierowano w korytarz pomiędzy zabudową mieszkaniową i usługową. 
Rozdzielenie kierunku Azory i Górka Narodowa odbywa się bezpośrednio przed 
ul. Opolską. Przecięcie ul. Opolskiej linią tramwajową odbywa się ok 150 m na 
zachód od tarczy skrzyżowania ze śladem Trasy Wolbromskiej. Ponowne 
przejście linii tramwajowej na stronę wschodnią następuje ok. 200 m przed 
skrzyżowaniem z ul. Pachońskiego. 

Przekroczenie linią tramwajową i trasą drogową potoku Sudoł wiąże się z 
koniecznością korekty przebiegu tego potoku i wykonania obiektów mostowych 
osobno dla drogi i dla tramwaju. Przerwana zostanie ciągłość ul. Nad Sudołem. 
Wykonane zostanie podziemne przejście umożliwiające ruch pieszych w ciągu tej 
ulicy. 

Odcinek drogowy od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z 
ul. Pachońskiego posiada przekrój dwujezdniowy po dwa pasy ruchu, a bliżej 
skrzyżowań liczba pasów wzrasta do trzech, a nawet czterech, w celu 
umożliwienia obsługi relacji skrętnych na skrzyżowaniach. Wzdłuż odcinka ulicy 
po stronie zachodniej zaprojektowano linię tramwajową w odległości 5,50 m od 
krawędzi jezdni. Ponowne przejście linii tramwajowej na stronę wschodnią 
następuje ok. 200 przed skrzyżowaniem z ul. Pachońskiego i realizowane jest na 
zasadzie skrzyżowania w poziomie terenu. 

Pozostała część przedsięwzięcia – jak w wariancie proponowanym przez 
Wnioskodawcę. 

 

5.2.1. Wariantowanie obiektów inżynierskich 

Odrębnym, choć powiązanym z wariantowaniem całej inwestycji 
zagadnieniem, jest wariantowanie obiektów inżynierskich.  

Dla dwupoziomowego skrzyżowania ul. Opolskiej z linią tramwajową i 
układem drogowym w śladzie Trasy Wolbromskiej analizowano następujące 
warianty rozwiązań: 

1) wariant z estakadą w ciągu ul. Opolskiej 

2) wariant z tunelem w ciągu ul. Opolskiej (tunel krótszy) 

3) wariant pokonsultacyjny z tunelem w ciągu ul. Opolskiej (tunel 
dłuższy) 

 

Wariant z estakadą w ciągu ul. Opolskiej 
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W pierwszym wariancie projektuje się przeprowadzenie ulicy Opolskiej w 
poziomie +1, tj. nad projektowaną linią KST oraz skrzyżowaniem z “Trasą 
Wolbromską”. Projektuje się ul Opolską na pięcioprzęsłowej estakadzie, do której 
dojazdy prowadzić będą w żelbetowych ścianach oporowych.  

Parametry geometryczne: 
• Rozpiętości przęseł: 25,00 m + 30,00 m + 42,50 m + 40,00 m + 25,00 m  
• Długość estakady:    163,70 m 
• Długość dojazdów:    90,00 m + 91,20 m 
• Długość całkowita z dojazdami:  344,90 m  
• Szerokości użytkowe na obiekcie: 
• Szerokość użytkowa:    2 jezdnie po 7,50 m 
• Szerokość jezdni:     2 x 3,50 m + 0,50 m  
• Chodniki służbowe:    2 x 0,90 m 
• pas dzielący:     2,00 m 

Nawierzchnię drogowa na obiekcie projektuje się z betonu asfaltowego 5cm 
oraz warstwy ścieralnej 4,0cm. 

Konstrukcje nośna estakady stanowią dwie płyty z betonu sprężonego - 
beton klasy C40/50. Schemat statyczny konstrukcji to belka ciągła, 
pięcioprzęsłowa, z łożyskiem stałym na podporze D. Dźwigary projektuje się 
podparte na wspólnych żelbetowych filarach, posadowionych bezpośrednio na 
gruncie. Stopę fundamentową pod filarem projektuje się o wymiarach 8mx5m i 
grubości 1,5m. Ściany oporowe na dojazdach wykonane z betonu C30/37, 
grubości 0,5m posadowione bezpośrednio na gruncie, na stopie fundamentowej 
szerokości 5m. 

Na obiekcie projektuje się ekrany akustyczne. Słupki ekranów wykonane z 
profili stalowych mocowane do ścianki pionowej kapy chodnikowej. Na 
konstrukcji nośnej zostanie wykonana hydroizolacja. Wody opadowe z jezdni 
będą odprowadzane powierzchniowo do wpustów a następnie do kolektora i dalej 
do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej za przyczółkiem. Wzdłuż jezdni 
projektuje się bariery stalowe mocowane do kap chodnikowych w odległości 
mniejszej lub równej 0,5m od krawędzi drogi.  

Wzdłuż ul. Opolskiej na długości przebudowy po stronie północnej 
projektuje się zabezpieczenie nasypu drogowego murem oporowym. Projektuje 
się mur z koszy siatkowo – kamiennych i gruntu zbrojonego. Posadowienie muru 
należy wykonać na fundamencie żelbetowym.  

 

Tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej 

Wariant A: Tunel w ciągu ulicy Opolskiej (krótszy) 

W drugim wariancie projektuje się przeprowadzenie ul Opolskiej w poziomie 
-1, tj. pod projektowaną linią KST oraz skrzyżowaniem z “Trasą Wolbromską”. Na 
odcinkach dojazdowych droga będzie poprowadzona w ścianach oporowych 
wykonanych w technologii ścian szczelinowych. 

Parametry geometryczne: 
● Długość tunelu:    96,81 m 
● Długość dojazdów:    114,94 m + 112,18 m 
● Długość całkowita z dojazdami:  323,93 m  
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Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość użytkowa:    2 jezdnie po 7,50 m 
● Szerokość jezdni:     2 x 3,50 m + 0,50 m  
● Chodniki służbowe:    2 x 1,50 m 
● pas dzielący:    3,50 m 

Tunel projektuje się jako żelbetowy, oddzielny dla każdego kierunku ruchu - 
wykonany metodą stropową, na ścianach szczelinowych z betonu C30/37 o 
grubości 0,8m z. Rozstaw ścian wyniesie 11,70m. Płyta stropowa grubości min 
0,8m, o spadku daszkowym wynoszącym 2%, będzie wykonana z betonu klasy 
C30/37. Żelbetowa płyta denna będzie kotwiona w ścianach szczelinowych przy 
pomocy listwy kotwiącej. Grubość płyty projektuje się równą 1m i będzie 
wykonana z betonu klasy C30/37. Ściany oporowe na dojazdach będą wykonane 
w technologii ścian szczelinowych z betonu C30/37. Ich grubość wyniesie 0,8m. 

 

Wariant pokonsultacyjny: Tunel w ciągu ul Opolskiej (dłuższy) 

Projektuje się przeprowadzenie ul Opolskiej w poziomie -1, tj. pod 
projektowaną linią KST oraz skrzyżowaniem z “Trasą Wolbromską. Na odcinkach 
dojazdowych droga będzie poprowadzona w ścianach oporowych wykonanych w 
technologii ścian szczelinowych.  

Parametry geometryczne: 
● Długość tunelu:    102,21 m 
● Długość dojazdów:    199,35 m + 102,54 m 
● Długość całkowita z dojazdami:  404,10 m  

Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość użytkowa:    2 jezdnie po 7,50 m 
● Szerokość jezdni:     2 x 3,50 m + 0,50 m  
● Chodniki służbowe:    2 x 1,50 m 
● pas dzielący:    3,50 m 

Tunel projektuje się jako żelbetowy, oddzielny dla każdego kierunku ruchu - 
wykonany metodą stropową, na ścianach szczelinowych z betonu C30/37 o 
grubości 0,8m. Rozstaw ścian wyniesie 11,70m. Płyta stropowa grubości min 
0,8m, o spadku daszkowym wynoszącym 2%, będzie wykonana z betonu klasy 
C30/37. Żelbetowa płyta denna będzie kotwiona w ścianach szczelinowych przy 
pomocy listwy kotwiącej. Grubość płyty wyniesie 1m i będzie wykonana z betonu 
klasy C30/37. Ściany oporowe na dojazdach będą wykonane w technologii ścian 
szczelinowych z betonu C30/37. Ich grubość wyniesie 0,8m.  

Na konstrukcji stropu, wewnętrznej powierzchni ścian szczelinowych i płycie 
dennej zostanie wykonana hydroizolacja. Hydroizolacja zostanie zabezpieczona 
warstwą betonu ochronnego na płycie dennej i stropowej oraz betonem 
natryskowym na ścianach szczelinowych. Ściany szczelinowe, na odcinkach 
dojazdowych zwieńczone będą żelbetowym oczepem. 

 

Wyposażenie tunelu (wariant pokonsultacyjny) 

Nawierzchnia. W tunelu projektuje się nawierzchnię bitumiczną wg 
opracowania branży drogowej. 
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Odwodnienie. Odprowadzenie wód opadowych projektuje się poprzez 
ukształtowanie spadków poprzecznych (spadek daszkowy lub jednostronny 2% 
na jezdni oraz 4% w pasie bezpieczeństwa) i podłużnych oraz zastosowanie 
wpustów mostowych z odpływem pionowym DN150 w rozstawie, co ok. 15m. 
Wpusty osadzone są w płaszczu żelbetowym, odprowadzają wody opadowe do 
kolektora zbiorczego DN315 a następnie do przepompowni. Każdy wpust 
wyposażony jest w kosz osadczy oraz bezpośrednio po podłączeniu do kolektora 
w studnię rewizyjną. Odprowadzenie wód z płaszcza żelbetowego spod jezdni 
projektuje się za pomocą drenaży DN110.  

Krawężniki. Projektuje się krawężniki kamienne mostowe o wym. 
20x18cm osadzone zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych. 

Kapy chodnikowe. Kapy chodnikowe projektuje się z betonu 
niskoskurczowego C35/45, o gr. ok. 26cm na całej długości obiektu tj. w km 
0+285,00 – 0+800,00. Nawierzchnię na kapę należy wykonać jako 
czterowarstwową z warstwą odprężającą gr. 6mm. Układ warstw nawierzchni: 
grunt epoksydowy, warstwa poliuretanowa przedprężająca (bez zasypywania 
piaskiem), warstwa poliuretanowa wierzchnia z zasypka antypoślizgową, warstwa 
zamykająca o wysokiej odporności na UV. Nawierzchnię należy również wykonać 
na wysokość 30cm na ścianach oporowych i ścianach tunelu na całej długości 
obiektu. 

Zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi Na obiekcie 
przewiduje się następujące zabezpieczenia antykorozyjne: 

• powierzchnie betonowe/żelbetowe elementów stykające się z gruntem 
zabezpieczone zostaną za pomocą izolacji bitumicznej cienkiej (lekkiej). 

• odkryte powierzchnie betonowe – ścian, murków, barier betonowych - 
powłoką z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań. 

• ustrój nośny/płyta stopowa zabezpieczony zostanie - powłoką bez 
zdolności pokrywania zarysowań. 

Szczegółowy dobór powłok malarskich należy przewidzieć na etapie projektu 
budowlanego. 

Hydroizolacja. Hydroizolację ścian i płyty dennej tunelu projektuje się w 
postaci ciągłej membrany izolacyjnej HDPE, trwale łączącej się z betonem. 
Zastosowana membrana powinna charakteryzować się wysoką odporności na 
proces starzenia, wysoką wytrzymałością na rozciąganie, dużą wydłużalnością i 
elastycznością, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz 
odpornością na naturalne, agresywne media zawarte w gruncie. 

Hydroizolację płyty stropowej projektuje się z papy zgrzewanej gr. 5mm 
zabezpieczoną przed uszkodzeniami warstwą ochronną z betonu C12/15 o 
grubości min. 6cm, zbrojonego siatką prętów Φ3mm. 

Zasypki przyobiektowe. Zasypki w rejonie ścian szczelinowych oraz na 
płycie stropowej tuneli w zakresie podanym na rysunkach należy wykonać 
gruntem przepuszczalnym (piasek średni lub gruby), o co najmniej 
następujących parametrach: 

● gęstość objętościowa ~19,0kN/m3 

● kąt tarcia wewnętrznego ~32° 
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● wskaźnik zagęszczenia ls≥1,00 

Oświetlenie. Oświetlenie drogi w tunelu będzie realizowane za pomocą 
typów opraw wykonanych w technice LED. Oprawy będą łączone w moduły 
składające się z kombinacji poszczególnych opraw ustawionych wzdłuż. Lampy 
będą zamocowane do płyty stropowej tunelu w dwóch rzędach. Oświetlenie 
będzie podzielone na dwie strefy dzienną i nocną. Oświetlenie dzienne i nocne 
będzie realizowane poprzez załączanie lub wyłączenie poszczególnych modułów. 

Wentylacja. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 
Poz. 735). Zgodnie z §294 pkt. 1 ust. 1 dopuszcza się zastosowanie wentylacji 
naturalnej dla tuneli o długości nie większej niż 200 m w ciągu dróg o dużym 
natężeniu ruchu. Jednocześnie wyżej wymienione rozporządzenie określa w §292 
dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu tunelu (tlenku węgla, tlenku azotu 
i sadzy). Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba wymian wymuszoną 
ruchem pojazdów znacznie przewyższa wymianę potrzebną do rozrzedzenia 
substancji emitowanych przez samochody. Oznacza to, że dla założonej długości 
tunelu nie ma konieczności stosowania wentylacji mechanicznej. 

Ponadto w tunelu projektuje się:  

● Monitoring wizyjny: na wlocie i wylocie tunelu.  

● Czujniki ruchu i detekcji pożaru 

● Oznakowanie drogowe  

 

 

 

 

Most na potoku Sudół 

Wariant A: Most ramowy, mury oporowe wzdłuż ulicy Opolskiej 
Projektowany obiekt przeprowadza projektowaną linię Krakowskiego 

Szybkiego Tramwaju nad potokiem Sudół. Projektuje się obiekt żelbetowy z 
elementów prefabrykowanych.  

Parametry geometryczne: 
● Rozpiętości przęsła: 4,00 m  
● Długość obiektu w planie: 93,00 m 
● Światło pionowe: 1,70 m 
● Światło poziomie: 4,00 m 

Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość jezdni: 6 x 3,50 m 
● Szerokość torowiska: 2 x 4,00 m 
● Ścieżki rowerowe: 2 x 2,00 m 
● Chodniki dla pieszych: 2 x 2,00 m 
● Pas dzielący:  20,70 m 

Kąt skrzyżowania osi linii tramwajowej z osią obiektu wynosi 125,7o.Obiekt 
projektuje się jako ramę wolnopodpartą z betonu zbrojonego klasy C30/37. 
Przyjmuje się płytę pomostu o grubości od 0,33 m do 0,40 m z profilowanym 
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spadkiem na zewnątrz o wartości 2%. Rozpiętość płyty w świetle ścian wynosi 
4,00 m. Ściany przyjmuje się o wysokości 2,55 m i grubości 0,35 m. Ściany 
projektuje się jako osadzone przegubowo w ławach fundamentowych z betonu 
zbrojonego o wymiarach 1,50 m x 0,60 m. Przewiduje się hydroizolację obiektu 
w postaci dwóch warstw papy. Projektuje się zabezpieczenie hydroizolacji za 
pomocą płyty betonowej grubości 0,08 m. Projektuje się umocnienie dna 
przepustu narzutem kamiennym. 

Od wlotu i wylotu projektuje się mur z koszy siatkowo – kamiennych  i 
gruntu zbrojonego. 

 

Wariant pokonsultacyjny: Most na potoku Sudół – przełożenie potoku 

Obiekt przeprowadza projektowaną Trasę Wolbromską nad potokiem Sudół. 
Parametry geometryczne: 

● Rozpiętości przęsła: 4,00 m  
● Długość obiektu w planie: 84,22 m 
● Światło pionowe: 1,27 m 
● Światło poziomie: 4,00 m 

Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość jezdni: 6 x 3,50 m 
● Ścieżki rowerowe: 2 x 2,00 m 
● Chodniki dla pieszych: 2 x 2,00 m 
● Pas dzielący:  3 m 

Obiekt projektuje się jako ramę wolnopodpartą z betonu zbrojonego klasy 
C30/37. Od wlotu i wylotu projektuje skrzydełka żelbetowe w nasypie o grubości 
ścianki 0,35m. Na konstrukcji, na wylocie projektuje się mur z gabionów i gruntu 
zbrojonego.  

Przyjmuje się płytę pomostu o grubości od 0,33 m do 0,40 m z 
profilowanym spadkiem na zewnątrz o wartości 2%. Rozpiętość płyty w świetle 
ścian wynosi 4,00 m. Ściany przyjmuje się o wysokości 2,55m i grubości 0,35 m. 
Ściany projektuje się jako osadzone przegubowo w ławach fundamentowych z 
betonu zbrojonego o wymiarach 1,50 m x 0,6 m. Przewiduje się hydroizolację 
obiektu w postaci dwóch warstw papy. Projektuje się zabezpieczenie hydroizolacji 
za pomocą płyty betonowej grubości 0,08 m. Projektuje się umocnienie dna 
przepustu narzutem kamiennym. 

 

Wariant wynikowy: Most tramwajowy na potoku Sudół 
Projektowany obiekt przeprowadza projektowaną linię Krakowskiego 

Szybkiego Tramwaju nad potokiem Sudół oraz ciągiem pieszo-rowerowym. 
Parametry geometryczne: 

● Rozpiętość przęseł:   15 m + 23 m + 15 m 
● Długość całkowita:    75,15 m 

Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość użytkowa:    8,0 m 
● Chodniki służbowe:    2 x 0,75 m 

Konstrukcję nośną mostu stanowi płyta żelbetowa, wykonana z betonu 
C30/37 o grubości 0,8m. Na długości 41,07 m obiekt jest zakrzywiony w planie 
łukiem o promieniu 102.00 m. Pochylenie podłużne całego obiektu wynosi 
0.18%. Schemat statyczny obiektu to belka ciągła trójprzęsłowa swobodnie 
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podparta, o łożysku stałym na podporze D. Konstrukcja nośna podparta jest na 
filarach o przekroju prostokątnym, 3 x 7 m, posadowionych bezpośrednio na 
gruncie, poniżej poziomu rozmycia. Podpory A i D projektowanej konstrukcji 
stanowią żelbetowe przyczółki masywne.  

Na konstrukcji nośnej zostanie wykonana hydroizolacja zabezpieczona 
warstwą betonu ochronnego. 

 

Skrzyżowanie trasy KST z ul. Nad Sudołem 

Wariant: Przejście podziemne 
Obiekt pod projektowaną Trasą Wolbromską przeprowadza ciąg pieszy i 

rowerowy. 
Parametry geometryczne: 

● Światło poziome   5,0m 
● Światło pionowe   2,6m 
● Długość całkowita:   44,45 m 

Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość użytkowa:   2,0 m + 2,0 m 

Konstrukcje przejścia projektuje się jako ramę zamkniętą z betonu klasy 
C30/37. Przyjmuje się płytę stropową grubości 0,6m nad podporą, o spadku 
daszkowym o wartości 5%. Płyta oparta na ścianach grubości 0,5m i wysokości 
3,14m. Płytę denną zaprojektowano o grubości 0,6m. Na wlocie i wylocie 
przejścia znajdować się będą skrzydełka o grubości 0,3m. Pod jezdnią na 
długości 4m, znajdować się będą płyty przejściowe oparte na konstrukcji 
przejścia na krótkim wsporniku. Płyty wykonane z betonu klasy C30/37 o 
grubości 0,4m. Na górnej powierzchni konstrukcji zostanie wykonana 
hydroizolacja w postaci podwójnej warstwy papy. Hydroizolacja zostanie 
zabezpieczona warstwą betonu ochronnego grubości 0,1m i klasy C8/10. 

Wariant pokonsultacyjny: Wiadukt drogowy 
Wiadukt drogowy w ciągu Trasy Wolbromskiej nad ul Nad Sudołem. 
Parametry geometryczne: 

• Rozpiętość teoretyczna:  10,1m 
• Długość całkowita:   18,7 m 
• Szerokość całkowita:  56,09m 
• Światło poziome   9,5m 
• Światło pionowe   3,7m 

Szerokości użytkowe na obiekcie: 
● Szerokość jezdni: 6 x 3,50 m 
● Ścieżki rowerowe: 2 x 2,00 m 
● Chodniki dla pieszych: 2 x 2,00 m 
● Pas dzielący:  3 m 

Konstrukcje wiaduktu projektuje się jako ramę z betonu klasy C30/37. 
Przyjmuje się płytę stropową grubości 0,6m nad podporą, o spadku daszkowym o 
wartości 2%. Płyta oparta na ścianach grubości 0,6m i wysokości 4,1m. Na 
wlocie i wylocie znajdować się będą skrzydełka o grubości 0,3m. Pod jezdnią na 
długości 4m, znajdować się będą płyty przejściowe oparte na konstrukcji ramy na 
krótkim wsporniku. Płyty wykonane z betonu klasy C30/37 o grubości 0,4m. Na 
górnej powierzchni konstrukcji zostanie wykonana hydroizolacja w postaci 
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podwójnej warstwy papy. Hydroizolacja zostanie zabezpieczona warstwą betonu 
ochronnego grubości 0,1m i klasy C8/10. 

 

Wariant pokonsultacyjny: Kładka dla pieszych 

Projektowana kładka przeprowadza ciąg pieszy nad trasą KST, na wysokości 
ul. Szopkarzy i ul Danka. 

Parametry geometryczne: 
• Rozpiętość teoretyczna: 8,25m 

10,56m+12,0m+15,0m+15,0m+12,0m+10,5m 
• Szerokość użytkowa: 3m 
• Szerokość całkowita: 3,5m 
• Wysokość w świetle pod kładką: 6m 

Konstrukcję nośną kładki stanowią dwa dźwigary sprężone z płytą 
pomostową o wyprofilowanym spadku 2% do wewnątrz. Konstrukcja oparta 
będzie na siedmiu słupach żelbetowych o przekroju prostokątnym 0,8x0,5m 
wykonanych z betonu klasy C30/37. Na obiekcie przewiduje się montaż 
oświetlenia w postaci latarni słupowych montowanych do wsporników 
wykształconych w płycie pomostowej. Ciąg pieszy doprowadzony do kładki będzie 
poprzez pochylnie. Od strony ul Szopkarzy pochylnie zostaną wykształcone na 
konstrukcji z gruntu zbrojonego. Na wysokości filara w osi D, pochylnia będzie 
wykonana na konstrukcji żelbetowej pięcioprzęsłowej, opartej na pięciu słupach i 
na konstrukcji z gruntu zbrojonego. Od strony ul Danka pochylnia będzie 
wykonana na konstrukcji żelbetowej siedmioprzęsłowej. Szerokość użytkowa 
pochylni wyniesie 3m. Nawierzchnię na kładce i pochylniach projektuje się jako 
cienkowarstwową na bazie żywic epoksydowych, antypoślizgową. 

 
Wiadukt w ciągu linii kolejowej 

Wariant A. Wiadukt żelbetowy zintegrowany 
Skrzyżowanie trasy KST z istniejącą linią kolejową nr 95 projektuje się 

jako dwupoziomowe. W tym celu projektuje się wiadukt kolejowy, który 
przeprowadzi ruch kolejowy linii nr 95 nad projektowaną linią Krakowskiego 
Szybkiego Tramwaju, drogą łączącą ul. Bociana z ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, 
oraz ciągiem pieszym.  

Na wiadukcie przebiegać będzie dwutorowa linia kolejowa o nawierzchni na 
podsypce tłuczniowej. Pod wiaduktem projektuje się dwutorową linię tramwajową 
o szerokości 2x4,00 m, drogę o szerokości jezdni 2 x 3,50 m oraz ciąg pieszy o 
szerokości 2,00 m. Kąt skrzyżowania osi linii kolejowej z osią linii tramwajowej 
wynosi 93,2o. 

 
Parametry geometryczne: 

● Rozpiętość przęseł:  7,81÷8,28 x 14,02 x 14,02 x 7,81÷8,28 m 
● Długość całkowita obiektu: 66,62 m 
● Szerokość obiektu:   11,10 m 
● Światło pionowe:   6,17 m 

Zaprojektowano obiekt składający się z jednego czteroprzęsłowego układu 
nośnego. Konstrukcje pod każdym torem są oddylatowane. Konstrukcję nośną 
przęsła stanowi 17 dwuteowników szerokostopowych HEA700 (stal klasy S460) 
obetonowane betonem klasy C30/37 ze zbrojeniem prętami żebrowanymi ze stali 
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A-IIIN. Przęsła oparte są na łożyskach garnkowych w rozstawie 3,00 x 2,40 x 
3,00 m. 

Obiekt został zaprojektowany jako zintegrowany. Połączenie ustroju 
nośnego z gruntem następuje pośrednio poprzez słupo-pale o średnicy 0,8 m 
oraz bezpośrednio poprzez ściankę żwirową wyposażoną w skrzydełka. Za 
ściankami żwirowymi po obu stronach obiektu, projektuje się płyty przejściowe o 
długości 10,00 m. 

Na każdym połączeniu słupo-pala z ustrojem nośnym zaprojektowano 
łożyska garnkowe. Łożyska należy osadzić na ciosach żelbetowych 
zapewniających m.in. właściwy dostęp w celach utrzymaniowych oraz do 
ewentualnej konieczności rektyfikacji obiektu. Łożyska należy zakotwić. 

Na obiekcie na na belce gzymsowej oraz na skrzydełkach projektuje się 
balustradę o wysokości 1,30 m. Balustrady należy montować za pomocą kotew 
stalowych, osadzanych w elemencie żelbetowym przed jego wykonaniem. 
Balustradę należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez metalizację oraz powłoki 
malarskie. 

System odwodnienia obiektu został zaprojektowany przez właściwe 
nachylenia górnych powierzchni elementów przęseł 2%, a także z systemu koryt 
odprowadzającego wodę z ustroju nośnego do sieci kanalizacji deszczowej. Na 
konstrukcji nośnej należy wykonać warstwę hydroizolacji. 

Na obiekcie projektuje się warstwę wibroizolacyjną. 

 

Wariant pokonsultacyjny: Wiadukt żelbetowy zintegrowany 
Skrzyżowanie trasy KST z istniejącą linią kolejową nr 95 projektuje się jako 

dwupoziomowe (zał. 2). W tym celu projektuje się wiadukt kolejowy który 
przeprowadzi ruch kolejowy linii nr 95 nad projektowaną linią Krakowskiego 
Szybkiego Tramwaju, oraz ciągiem pieszo-rowerowym.   

Na wiadukcie przebiegać będzie dwutorowa linia kolejowa o nawierzchni na 
podsypce tłuczniowej. Pod wiaduktem projektuje się dwutorową linię tramwajową 
o szerokości 2x4,00 m, ciąg pieszy o szerokości 2,00 m oraz ciąg rowerowy o 
szerokości 2,00 m. Kąt skrzyżowania osi linii kolejowej z osią linii tramwajowej 
wynosi 94,2o. 

Parametry geometryczne: 
● Rozpiętość przęseł:   7,81 x 15,50 x 7,81 m 
● Długość całkowita obiektu: 53,62 m 
● Szerokość obiektu:   11,10 m 
● Światło pionowe:   6,21 m 

Zaprojektowano obiekt składający się z trzyprzęsłowego układu nośnego. 
Konstrukcje pod każdym torem są oddylatowane. Konstrukcję nośną przęsła 
stanowi 6 dwuteowników szerokostopowych HEA700 (stal klasy S460) 
obetonowane betonem klasy C30/37 ze zbrojeniem prętami żebrowanymi ze stali 
A-IIIN. Przęsła oparte są na łożyskach garnkowych w rozstawie 3,00 x 2,40 x 
3,00 m.  

Obiekt został zaprojektowany jako zintegrowany. Połączenie ustroju 
nośnego z gruntem następuje pośrednio poprzez słupo-pale o średnicy 0,8 m 
oraz bezpośrednio poprzez ściankę żwirową wyposażoną w skrzydełka. Za 
ściankami żwirowymi po obu stronach obiektu, projektuje się płyty przejściowe o 
długości 10,00 m. 
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Na każdym połączeniu słupo-pala z ustrojem nośnym zaprojektowano 
łożyska garnkowe. Łożyska należy osadzić na ciosach żelbetowych 
zapewniających m.in. właściwy dostęp w celach utrzymaniowych oraz do 
ewentualnej konieczności rektyfikacji obiektu. Łożyska należy zakotwić. 

Na obiekcie na belce gzymsowej oraz na skrzydełkach projektuje się 
balustradę o wysokości 1,30 m. Balustrady należy montować za pomocą kotew 
stalowych, osadzanych w elemencie żelbetowym przed jego wykonaniem. 
Balustradę należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez metalizację oraz powłoki 
malarskie. Nad projektowaną linią tramwajową należy wykonać dodatkowo 
ekrany przeciwporażeniowe. 

System odwodnienia obiektu został zaprojektowany przez właściwe 
nachylenia górnych powierzchni elementów przęseł 2%, a także z systemu koryt 
odprowadzającego wodę z ustroju nośnego do sieci kanalizacji deszczowej. Na 
konstrukcji nośnej należy wykonać warstwę hydroizolacji. 

Na obiekcie projektuje się warstwę wibroizolacyjną.  

 

5.3. Porównanie wariantów 

Należy podkreślić, że z punktu widzenia oddziaływania na lokalne 
środowisko rozpatrywane wyżej warianty są do siebie zbliżone, ponieważ wariant 
końcowy, tj. po konsultacjach społecznych oraz wariant alternatywny są do siebie 
bardzo zbliżone. 

Obydwa warianty spełniają  zakładane cele inwestycji polegające na: 

− Zwiększeniu udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w 
obsłudze mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, 

− Poprawie dostępności komunikacyjnej do osiedli Prądnik Biały i Górka 
Narodowa oraz włączeniu tego regionu w system obszarowego 
sterowania ruchem dla miasta Krakowa, 

− Usprawnieniu i podniesieniu atrakcyjności miejskiej komunikacji 
zbiorowej poprzez skrócenie czasu podróży, 

− Zwiększeniu konkurencyjności transportu publicznego wobec transportu 
indywidualnego, co skutkować będzie zmniejszeniem udziału transportu 
prywatnego i rozładowaniem natężenia ruchu w mieście, 

− Zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu podróżowania transportem 
publicznym, 

− Zwiększeniu punktualności i niezawodności transportu publicznego, 

− Ograniczeniu hałasu w rejonie oddziaływania projektu poprzez 
zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, 

− Zmniejszeniu negatywnego wpływu pojazdów komunikacji zbiorowej na 
środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału pojazdów 
tramwajowych w transporcie publicznym w obszarze projektu, 

− Zmniejszeniu liczby wypadków drogowych poprzez wzrost liczby 
pasażerów transportu publicznego, 

− Integracji miejskiego i podmiejskiego systemu transportowego, 
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− Uprzywilejowaniu pojazdów transportu publicznego w strefach 
koncentracji ruchu, 

− Poprawie komfortu życia mieszkańców dzielnicy IV Prądnik Biały poprzez 
rozbudowę sieci transportu publicznego przyjaznego środowisku. 

Uwarunkowania planistyczne 
Zgodność z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego występuje w przypadku wariantu końcowego (po konsultacjach 
społecznych) w zakresie planowanego przebiegu linii tramwajowej na odcinku od 
ul. Fieldorfa-Nila do Opolskiej przebiegającej obok istniejącej pętli tramwajowej. 

Wariant alternatywny zakładał w tym zakresie przebieg linii KST przez ww. 
pętlę, co ułatwia obsługę pasażerów dzięki wspólnym przystankom, przebieg linii 
tramwajowej wiaduktem w rejonie ul. Kluczborskiej. 

Kryteria środowiskowe - Ooddziaływanie na zdrowie i życie ludzi (w tym 
oddziaływanie akustyczne) 

W wariancie końcowym oddalenie przebiegu linii tramwajowej od bloków 
mieszkalnych w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz zmiana 
przebiegu drogi (rezygnacja z odcinka drogowego pomiędzy ul. Bratysławską a 
Fieldorfa Nila) prowadzonej w śladzie Trasy Wolbromskiej zmniejsza 
oddziaływanie akustyczne oraz emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. W 
rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka zaprojektowano miejsca postojowe w 
granicach pasa drogowego (97 mp) rezygnując z parkingu P&R. 

Jednocześnie, z powodu zmiany przebiegu projektowanej Trasy 
Wolbromskiej wzrasta obciążenie ruchem kołowym, a więc emisją zanieczyszczeń 
komunikacyjnych i hałasem okolicznych ulic: Łokietka, Batalionu Skała, 
Krowoderskich Zuchów, Prądnickiej, którymi to ulicami odbywać się będzie ruch, 
który zgodnie z pierwotnymi założeniami miał być przeniesiony na Trasę 
Wolbromską. 

W wariancie alternatywnym projektowana linia KST przebiega bliżej bloków 
mieszkalnych, powstaje parking P&R, budowa wiaduktu tramwajowego w rejonie 
ul. Kluczborskiej, dwujezdniowa droga w śladzie Trasy Wolbromskiej. 

W przypadku pozostałych komponentów środowiska, takich jak 
oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne, na faunę i florę, generowanie 
odpadów na etapie realizacji wpływ rozpatrywanych wariantów jest praktycznie 
identyczny. 
 
Warianty obiektów inżynierskich 

Wybór różnych wariantów obiektów inżynierskich związany był przede 
wszystkim z potrzebą dostosowania rozwiązania do parametrów technicznych 
przyjętego do realizacji wariantu układu drogowo-tramwajowego, a w pewnych 
wypadkach podyktowany był także wyrażonymi podczas konsultacji społecznych 
oczekiwaniami mieszkańców. 

Ze względów środowiskowych należy zaopiniować jako korzystny wybór 
wariantu dwupoziomowego skrzyżowania linii tramwajowej z ul. Opolską w 
formie tunelu, a nie estakady Takie rozwiązanie generuje mniejszą, w stosunku 
do estakady, uciążliwość akustyczną, co ma szczególne znaczenie z uwagi na 
lokalizację w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz obiektów szpitala.  
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5.4. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wybrany przez inwestora wariant realizacji przedsięwzięcia uwzględniający 
postulaty lokalnych społeczności, stanowi wariant najkorzystniejszy dla 
środowiska, gdyż: 

1. zapewnia odpowiednie parametry dla ruchu szybkiego tramwaju, przez 
co staje się on atrakcyjnym środkiem komunikacji alternatywnym dla 
indywidualnego transportu samochodowego, 

2. poprzez celowe działania, takie jak: obszar ruchu uspokojonego na 
odcinku od skrzyżowania ul. Pachońskiego z ul. Zielińską do 
skrzyżowania z ul. Mackiewicza zniechęca do korzystania z samochodu 
przy dojazdach do centrum miasta, preferując komunikację zbiorową, 
zwłaszcza tramwaj, 

3. znaczna liczba miejsc postojowych na projektowanych parkingach 
zachęca do pozostawieniu samochodu i kontynuacji podróży 
tramwajem, 

4. poprowadzenie ul. Opolskiej tunelem zamiast estakadą lub na poziomie 
terenu skutkować będzie ograniczeniem uciążliwości związanej z 
emisją hałasu z tego ciągu drogowego, 

5. zastosowane rozwiązania ograniczają kolizyjność, przez co zmniejszają 
zagrożenie wypadkami, 

6. zapewnione są trasy rowerowe oraz chodniki dla pieszych, 

7. przewidziane projektem ekrany akustyczne stanowią ochronę przed 
hałasem. 
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6. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

6.1. Oddziaływanie na środowisko atmosferyczne 

6.1.1. Metodyka obliczeń 

Obliczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia 
powietrza przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy, tj. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 
87). 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadku przedmiotowego 
przedsięwzięcia będą pojazdy samochodowe poruszające się po odcinkach 
drogowych, miejscach postojowych, parkingu P&R i terminalu autobusowym. 

Ruch pojazdów samochodowych napędzanych silnikami spalinowymi stanowi 
źródło emisji szeregu zanieczyszczeń powietrza takich jak: dwutlenek siarki, 
tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz pył. 

W przypadku motoryzacyjnych źródeł emisji za zanieczyszczenia decydujące 
o ewentualnej uciążliwości obiektu przyjąć można dwutlenek azotu i tlenek 
węgla. 

Symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonano przy pomocy 
programu OpaCal3m autorstwa Z.U.O. „EKO-SOFT”. Program ten bazuje na 
modelu CALINE3 oraz na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. Nr 16 poz. 87). 

Oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń dokonano wykorzystując 
wbudowane w program OpaCal3m wskaźniki emisji zgodnie z opracowaniem Z. 
Chłopka „Szacowanie emisji ze środków transportu w roku 2002”. 

Wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń odniesiono do poziomów 
dopuszczalnych określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 
2012 poz. 1031) oraz wartości odniesienia określonych Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu(Dz. U. Nr 16 poz. 87). 

Tabela 11 

Poziomy dopuszczalne/wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu dla terenu kraju 

Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji  

(numer CAS) 

Poziomy dopuszczalne/Wartości 
odniesienia uśrednione dla 

okresu 

1 godziny 

[µg/m3] 

roku 
kalendarzowego 

[µg/m3] 

dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 

tlenek węgla 630-08-0 30 000 - 
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6.1.2. Charakterystyka emitorów i wielkość emisji zanieczyszczeń 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia źródło emisji zanieczyszczeń 
motoryzacyjnych stanowić będą: 

1. odcinki drogowe wchodzące w skład przedsięwzięcia, 
2. miejsca postojowe i parking P&R 
3. końcowy przystanek autobusowy 

W tabeli 11. zestawiono uwzględnione w obliczeniach odcinki drogowe wraz 
z charakteryzującymi je parametrami, takimi jak prędkość, natężenie i struktura 
ruchu. 

W celu uproszczenia modelu obliczeniowego przedstawiono miejsca 
postojowe, parking P&R oraz terminal autobusowy w postaci emitorów liniowych, 
podobnie jak odcinki drogowe.  

Na rysunkach w załączniku 19 przedstawiono podział odcinków drogowych 
na emitory liniowe. 

Przyjęto następujące podokresy emisji: 
szczyt – 1 h/dobę, 365 h/rok 
dzień – 13 h/dobę, 4745 h/rok 
noc – 10 h/dobę, 3650 h/rok 
 
Przyjęto natężenia ruchu wg scenariusza „Robić 5”, najlepiej 

odwzorowującego przyjęte do realizacji rozwiązania projektowe. 

Tabela 12 

Charakterystyka odcinków drogowych 

Lp. Odcinek drogi Emitor 
Prędkość 

ruchu 
[km/h] 

Natężenie ruchu 
prognoza na rok 

2030 
[poj./h] 

% udział 
ruchu 

ciężkiego 

max średnie noc 

Odcinki układu drogowego w śladzie Trasy Wolbromskiej  

1. Ulica w śladzie Trasy Wolbromskiej od 
ul. Fieldorfa-Nila do ul. Opolskiej  

TW-I 
60 1833 1519 

0 
4 2. TW-II 

3. Ulica w śladzie Trasy Wolbromskiej od 
ul. Opolskiej do ul. Pachońskiego 

TW-III 
60 983 815 6 4 4. TW-IV 

Odcinki drogowe powiązane z realizacją układu drogowego w śladzie Trasy 
Wolbromskiej 

5. ul. Fieldorfa-Nila odc. wschodni TW1 40 626 519 
0 

2 

6. ul. Fieldorfa-Nila odc. zachodni TW2 40 827 686 
4 

2 

Odcinki ul. Opolskiej 

7. 

ul. Opolska odc. zachodni 

O-1 

60 

4604 3816 6 
5 

8. O-II 3097 2567 1 

9. ul. Opolska odc. wschodni O-III 60 3097 2567 
1 

5 
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10. O-IV 4122 3417 8 

11. łącznica. pn.-zach. O-V 30 813 674 3 2 

12. łącznica zach.-pd O-VI 30 694 575 
2 

2 

13. łącznica pd.-wsch. O-VII 30 466 356 2 

14. łącznica wsch.-pn. O-VIII 30 559 463 2 

Odcinki ul. Pachońskiego  

15. 
ul. Pachońskiego – odc. zachodni do 
skrzyżowania z ulicą w śladzie Trasy 
Wolbromskiej 

P-I 40 869 720 
4 

2 

16. 

ul. Pachońskiego – odc. od 
skrzyżowania z ulicą w śladzie Trasy 
Wolbromskiej do zjazdu na parking 
P&R 

P-II 40 1723 1428 
9 

2 

17. ul. Pachońskiego od zjazdu na parking 
P&R do ul. Zielińskiej 

P-III 40 1602 1328 
7 

2 

18. 
ul. Pachońskiego od ul. Zielińskiej do 
ul. Białoprądnickiej 

P-IV 
40 828 731 

5 
2 19. P-V 

20. P-VI 

21. ul. Pachońskiego od ul. 
Białoprądnickiej do ul. Pleszowskiej 

P-VII 40 918 761 
5 

2 

22. ul. Pachońskiego od ul. Pleszowskiej 
do ul. Górnickiego 

P-VIII 
40 1274 1056 

1 
2 23. P-IX 

24. ul. Pachońskiego od ul. Górnickiego do 
ul. Mackiewicza 

P-X 
40 523 434 2 25 P-XI 

26. P-XII 

Odcinki drogowe powiązane z realizacją ul. Pachońskiego 

27. ul. Zielińska P1 30 1284 1064 1 1 

28. ul. Białoprądnicka I P2 30 36 30 1 

29. Ul. Bialoprądnicka II P3 30 36 30 1 

30. ul. Pleszowska P4 30 546 453 1 

31. ul. Górnickiego P5 30 278 230 1 
32. 

dojazd do bloków 
P6 

30 581 482 0 1 33. P7 

34. ul. Siewna odc. północny P8 40 746 618 2 2 

35. ul. Mackiewicza P9 40 701 581 2 2 

36. ul. Siewna odc. wschodni P10 40 570 472 2 37. P11 

Pozostałe odcinki drogowe 

38. 
ul. Bociana 

GN1 
30 23 19 2 39. GN2 

40. 

nowy odcinek drogowy na Górce 
Narodowej 

GN3 

60 649 538 1 2 

41. GN4 
42. GN5 
43. GN6 
44. GN7 

Parkingi, miejsca postojowe i dojazdy do nich 

45. Miejsca postojowe przy pętli PR-I-1 30 97 
49 - 
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46. tramwajowej Krowodrza Górka PR-I-2 0 
47. PR-I-3 
48. PR-I-4 
49. 

Dojazd do miejsc postojowych przy ul. 
Szopkarzy 

PR-II-1 

30 112 56 1 - 

50. PR-II-2 
51. PR-II-3 
52. PR-II-4 
53. 

Miejsca postojowe przy ul. Szopkarzy 
PR-II-5 

54. PR-II-6 

55. dojazd do parkingu P&R i terminalu PR-III-
I 

30 306 162 
6 

20 

56. 

Parking PR 

PR-III-
2 

30 256 128 6 - 

57. 
PR-III-

3 

58. 
PR-III-

4 

59. PR-III-
5 

60. 
terminal 

T-1 
30 50 33 100 61. T-2 

62. T-3 

 

Obliczoną w oparciu o przedstawione powyżej założenia wielkość emisji z 
układu drogowego przedstawiono w tabeli 12 Wielkość emisji dla poszczególnych 
odcinków drogowych przedstawiono w danych do modelu obliczeniowego – 
załącznik 19. 

Tabela 13 

Wielkość emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych z układu 
drogowego 

Substancja 

Emisja 
roczna 

[Mg/rok] 

dwutlenek azotu 29,9 

tlenek węgla 103,5 

Należy zwrócić uwagę, że emisja ta jest tylko w części emisją nową, 
natomiast znaczna jej część pochodzi z istniejących już w chwili obecnej 
odcinków drogowych. 

 

6.1.3. Określenie wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza 
atmosferycznego 

Symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym przeprowadzono przy pomocy systemu OpaCal3m autorstwa 
Z.U.O. „EKO-SOFT”. 

Z uwagi na rozległy i zróżnicowany teren lokalizacji przedsięwzięcia, w celu 
przeprowadzenia obliczeń dokonano podziału na 8 zakresów obliczeniowych, jak 
to przedstawiono na rysunkach w załączniku 19. 

• obszar A – rejon pętli Krowodrza Górka, siatka obliczeniowa x od 125 
do 575, y od 25 do 400, z krokiem 25 m, 
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• obszar B – rejon dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. 
Opolskiej, siatka obliczeniowa x od 250 do 1300, y od 400 do 800, z 
krokiem 25 m, 

• obszar C – rejon skrzyżowania ulicy w śladzie Trasy Wolbromskiej z 
ul. Pachońskiego, siatka obliczeniowa x od 175 do 500, y od 825 do 
1225, z krokiem 25 m, 

• obszar D – ul. Pachońskiego w rejonie ulicy Białoprądnickiej i 
Pleszowskiej, siatka obliczeniowa x od 500 do 1180, y od 50 do 375 z 
krokiem 25 m, 

• obszar E – ul. Pachońskiego pomiędzy ul. Górnickiego a Mackiewicza, 
siatka obliczeniowa x od 1025 do 1975, y od 175 do 500 z krokiem 25 
m, 

• obszar F – ul Bociana, siatka obliczeniowa x od 1875 do 2275, y od 
25 do 275 z krokiem 25 m, 

• obszar G – nowo projektowana droga na Górkę Narodową, siatka 
obliczeniowa x od 50 do 350, y od 0 do 500 z krokiem 25 m, 

• obszar H- rejon pętli Górka Narodowa, siatka obliczeniowa od 325 do 
575, y od 0 do 450 z krokiem 25 m 

Róża wiatrów 

Do obliczeń przyjęto roczną różę wiatrów dla Krakowa. 

Tło zanieczyszczeń 
Zgodnie z informacją udostępnioną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Powietrza w Krakowie (załącznik 7) średnie stężenie dwutlenku azotu w roku 
kalendarzowym na obszarze Krakowa wynosi 32 µg/m3. 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia na większej części obszaru 
jego realizacji objęte modelem obliczeniowym odcinki drogowe są ulicami już 
obecnie istniejącymi i mającymi swój udział w tle. Z kolei teren, na którym 
realizowane będą nowe odcinki drogowe położony jest na peryferiach miasta, na  
obszarze dobrze przewietrzanymi i oddalonym od źródeł emisji, tym samym 
należy się spodziewać, że dla tego rejonu tło zanieczyszczeń będzie niższe od 
wartości stężenia średniorocznego na obszarze centrum miasta. 

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęto dla całego zakresu obliczeń wielkość 
tła równą 30 µg/m3. 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu 
Z uwagi na duże zróżnicowanie terenu lokalizacji inwestycji określono 

współczynniki aerodynamicznej szorstkości terenu osobno w każdym obszarze 
obliczeniowym. 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 obliczono zgodnie z 
Załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010 r.: 

z0 = 1/F · ΣF · z0 

Tabela 14 

Aerodynamiczna szorstkość terenu w poszczególnych 
obszarach obliczeniowych 

TYP POKRYCIA TERENU WSPÓŁCZYNNIK 
Z0 [M] 

% ZAJĘCIA 
TERENU 

OBSZAR A 
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MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA WYSOKA 5 100 
ZO W OBSZARZE A = 5,0 M 

OBSZAR B 

ŁĄKI, PASTWISKA 0,02 10 
SADY, ZAROŚLA, ZAGAJNIKI 0,4 10 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA WYSOKA 5 80 

ZO W OBSZARZE B = 4,0 M 

OBSZAR C 

ŁĄKI, PASTWISKA  0,02 10 
SADY, ZAROŚLA, ZAGAJNIKI 0,4 10 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA NISKA 0,5 10 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA ŚREDNIA 2 10 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA WYSOKA 5 60 

ZO W OBSZARZE C = 3,3 M 

OBSZAR D 

ŁĄKI, PASTWISKA  0,02 5 
SADY, ZAROŚLA, ZAGAJNIKI 0,4 15 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA NISKA 2 50 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA ŚREDNIA 2 10 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA WYSOKA 5 20 

ZO W OBSZARZE D = 1,5 M 

OBSZAR E 

SADY, ZAROŚLA, ZAGAJNIKI 0,4 15 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA NISKA 2 25 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA ŚREDNIA 2 10 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA WYSOKA 5 50 

ZO W OBSZARZE E = 2,9 M 

OBSZAR F 

MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA NISKA 2 25 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA ŚREDNIA 2 50 
MIASTO POW. 500 TYS. MIESZKAŃCÓW, ZABUDOWA WYSOKA 5 25 

ZO W OBSZARZE F = 2,4 M 

OBSZAR G 

ŁĄKI, PASTWISKA  0,02 50 
SADY, ZAROŚLA, ZAGAJNIKI 0,4 50 

ZO W OBSZARZE G = 0,02 M 

OBSZAR H 

ŁĄKI, PASTWISKA  0,02 50 
SADY, ZAROŚLA, ZAGAJNIKI 0,4 50 

ZO W OBSZARZE H = 0,02 M 

Odległość od zabudowy mieszkaniowej 
Obliczenia dla zabudowy mieszkalnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) wykonuje się w 
sytuacji, gdy wyższe niż parterowe budynki mieszkalne znajdują się w odległości 
mniejszej niż 10 wysokości emitora. 

W przypadku emitora takiego jak trasa komunikacyjna, gdy do obliczeń 
przyjmuje się jego wysokość równą 0,5 m, wartość 10h wynosiłaby 5 m, a w 
takiej odległości od drogi budynki mieszkalne nie występują. 

Z uwagi jednak na fakt, że w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia 
zabudowa mieszkalna występuje miejscami stosunkowo blisko pasa drogowego, 
wykonano obliczenia wielkości stężeń dwutlenku azotu na wysokości 3 m, 
odpowiadającej wysokości okien 1 piętra. Dla wyższych pięter obliczeń nie 
prowadzono z uwagi na to, że wraz ze wzrostem wysokości zmniejszają się 
stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych w powietrzu. 
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Receptory reprezentujące zabudowę mieszkaniową dla poszczególnych 
zakresów obliczeniowych przedstawiono na rysunkach w załączniku 19, a ich 
liczba wynosi: 

obszar A – 6 receptorów, 
obszar B – 5 receptorów, 
obszar C – 16 receptorów, 
obszar D – 14 receptorów, 
obszar E – 17 receptorów, 
obszar F – 3 receptory, 

Ogółem obliczenia wykonano dla 61 receptorów reprezentujących zabudowę 
mieszkalną. 

Obliczenia wstępne 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują punktowe 
źródła emisji zanieczyszczeń, w związku z czym nie przeprowadzono obliczeń 
wstępnych. 

Pełny zakres obliczeń 
Pełny zakres obliczeń wykonano dla dwutlenku azotu oraz tlenku węgla. 

Dla dwutlenku azotu przeprowadzono również obliczenia w punktach 
reprezentujących zabudowę mieszkaniową: 

Zgodnie z „Instrukcją użytkowania programu OpaCal3m” [Zakład Usług 
Obliczeniowych „EKO-SOFT”], model CALINE3, wykorzystywany przez program 
OpaCal3m do wyznaczania stężenia zanieczyszczenia 60-min. traktuje obszar 
znajdujący się bezpośrednio nad drogą jako strefę o jednolitej emisji i 
turbulencji. Obszar ten stanowi tzw. „strefę mieszania” i jest definiowany jako 
obszar nad jezdnią zwiększony o trzy metry z każdej strony. Biorąc pod uwagę 
szerokość chodników i ścieżek rowerowych, obszar ten praktycznie pokrywa się z 
obszarem zajętym przez pas drogowy. 

Dane oraz wyniki obliczeń (także w formie graficznej) przedstawiono w 
załączniku 19.  

Tabela 15 

Zestawienie wyników obliczeń  

Substancja Nr CAS 

St. maks. 

1-godz. 

[µg/m3] 

Maks. 
częstość 

przekroczeń 

wartości 
dopuszczalnej 

[%] 

Dop. częstość 
przekroczeń 

wartości 
dopuszczalnej 

[%] 

Maks. 
wartość 

stężenia 
średniorocz

-nego 

[µg/m3] 

Dop. 
wartość 
stężenia 

średniorocz
-nego 

Da-R 

[µg/m3] 

Obszar obliczeniowy A 

poziom terenu (z=0) 

dwutlenek azotu 10102-44-0 175,691 0,0 0,200 8,505 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 464,199 0,0 0,200 20,566 - 

wysokość zabudowy  

dwutlenek azotu 10102-44-0 59,229 0,0 0,200 2,067 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 185,098 0,0 0,200 7,607 - 
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Substancja Nr CAS 

St. maks. 

1-godz. 

[µg/m3] 

Maks. 
częstość 

przekroczeń 

wartości 
dopuszczalnej 

[%] 

Dop. częstość 
przekroczeń 

wartości 
dopuszczalnej 

[%] 

Maks. 
wartość 

stężenia 
średniorocz

-nego 

[µg/m3] 

Dop. 
wartość 
stężenia 

średniorocz
-nego 

Da-R 

[µg/m3] 

Obszar obliczeniowy B 

poziom terenu (z=0) 

dwutlenek azotu 10102-44-0 254,740 0,0 0,200 9,315 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 686,793 0,0 0,200 24,636 - 

wysokość zabudowy  

dwutlenek azotu 10102-44-0 73,245 0,0 0,200 3,490 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 181,863 0,0 0,200 9,207 - 

Obszar obliczeniowy C 

poziom terenu (z=0) 

dwutlenek azotu 10102-44-0 153,693 0,0 0,200 8,697 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 407,994 0,0 0,200 22,897 - 

wysokość zabudowy  

dwutlenek azotu 10102-44-0 101,017 0,0 0,200 5,628 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 264,111 0,0 0,200 14,739 - 

Obszar obliczeniowy D 

poziom terenu (z=0) 

dwutlenek azotu 10102-44-0 144,364 0,0 0,200 8,510 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 511,362 0,0 0,200 33,143 - 

wysokość zabudowy  

dwutlenek azotu 10102-44-0 95,671 0,0 0,200 4,490 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 422,626 0,0 0,200 20,085 - 

Obszar obliczeniowy E 

poziom terenu (z=0) 

dwutlenek azotu 10102-44-0 82,577 0,0 0,200 7,281 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 351,182 0,0 0,200 30,982 - 

wysokość zabudowy  

dwutlenek azotu 10102-44-0 56,833 0,0 0,200 4,421 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 241,706 0,0 0,200 20,032 - 

Obszar obliczeniowy F 

poziom terenu (z=0) 

dwutlenek azotu 10102-44-0 2,553 0,0 0,200 0,259 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 9,016 0,0 0,200 0,913 - 

wysokość zabudowy  

dwutlenek azotu 10102-44-0 1,335 0,0 0,200 0,146 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 4,715 0,0 0,200 0,515 - 
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Substancja Nr CAS 

St. maks. 

1-godz. 

[µg/m3] 

Maks. 
częstość 

przekroczeń 

wartości 
dopuszczalnej 

[%] 

Dop. częstość 
przekroczeń 

wartości 
dopuszczalnej 

[%] 

Maks. 
wartość 

stężenia 
średniorocz

-nego 

[µg/m3] 

Dop. 
wartość 
stężenia 

średniorocz
-nego 

Da-R 

[µg/m3] 

Obszar obliczeniowy G 

poziom terenu (z=0) 

dwutlenek azotu 10102-44-0 111,926 0,0 0,200 6,755 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 395,197 0,0 0,200 23,850 - 

Obszar obliczeniowy H 

poziom terenu (z=0) 

dwutlenek azotu 10102-44-0 220,338 0,0 0,200 9,406 10,00 

tlenek węgla 630-08-0 343,133 0,0 0,200 22,293 - 

 

6.1.4. Podsumowanie 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze, na którego części już w 
chwili obecnej znajduje się sieć komunikacyjna, stanowiąca źródło emisji 
zanieczyszczeń motoryzacyjnych do powietrza. Realizacja przedsięwzięcia 
obejmuje przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań, wykonanie nowych 
połączeń drogowych, a także budowę nowego układu drogowego na obszarze 
Górki Narodowej. W związku z powyższym model obliczenia rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń w powietrzu obejmował źródła liniowe istniejące i 
projektowane. 

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
motoryzacyjnych w powietrzu nie wykazały możliwości wystąpienia przekroczeń 
dopuszczalnej wartości stężeń tych zanieczyszczeń po realizacji przedsięwzięcia, 
ani na poziomie terenu, ani w receptorach odpowiadających zabudowie 
mieszkaniowej  
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6.2. Ocena koncepcji projektowej pod kątem wpływu na sytuację 
akustyczną 

 

Kompletna analiza akustyczna dla przedmiotowego przedsięwzięcia zawarta 
jest w załączniku 17. Poniżej przedstawiono wynikające z niej wnioski. 

 

− Jak wynika z analizy przebiegu poszczególnych izofon wykonanych dla 
różnych wariantów przebiegu inwestycji, za względu na występowanie 
przekroczeń wartości dopuszczalnych, w tym dla wariantu końcowego w 
zakresie oddziaływania hałasu określonych Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112), dla budynków 
podlegających ochronie akustycznej w sąsiedztwie analizowanej inwestycji, 
konieczne jest uwzględnienie w projekcie budowlanym zabezpieczeń w 
postaci ekranów akustycznych. Lokalizacja ekranów akustycznych została 
zaprezentowana w rozdziale 1.1.7.8. niniejszego opracowania. 

− W trakcie realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie usuniecie niektórych 
istniejących ekranów akustycznych w ciągu ulicy Opolskiej. Należy usunąć 
jedynie te, które są konieczne do realizacji inwestycji. Zaproponowano w 
trakcie realizacji inwestycji odbudowę ekranu akustycznego pomiędzy 
pasem oddzielającym jezdni ul Opolskiej z uwagi na utrzymanie 
maksymalnej ochrony wyższych pięter budynku przy ul. Opolskiej 13-35. 

− Najkorzystniejszym z punktu oddziaływania akustycznego jest wariant 
końcowy, po konsultacjach społecznych, który generuje wokół trasy 
najmniej obszarów o przekroczeniach wartości dopuszczalnych. 

− Przekroczenia hałasu w środowisku spowodowane są w głównej mierze 
ruchem samochodowym lub superpozycją hałasu drogowego i 
tramwajowego.  

− Hałas tramwajowy, z uwagi na wielkość ruchu w porze dziennej i nocnej, 
jak i przez zastosowanie torowiska zielonego nie będzie generował 
ponadnormatywnych poziomów dźwięku. Widoczne jest to na przykładzie 
odcinka pomiędzy torami kolejowymi, a ulicą Kuźnicy Kołłątajowskiej, 
gdzie w wariancie końcowym nie projektowano żadnego ciągu drogowego, 
a zasięgi oddziaływań akustycznych nie sięgają terenów podlegających 
ochronie akustycznej. 
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6.3. Oddziaływanie przedsięwzięcia pod względem wibracji 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykonane zostały pomiary i 
opracowana analiza drgań – załącznik 18. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, co następuje: 

− Linia tramwajowa wykonana w formie wydzielonego torowiska na 
podbudowie tłuczniowej generuje drgania do gruntu. 

− Dobrze zaprojektowana i utrzymana w dobrym stanie technicznym 
droga (pomiar przy ul. Opolskiej) nie stanowi źródła 
ponadnormatywnych drgań do środowiska. 

Analizując budowę geologiczną na trasie linii tramwajowej stwierdzono 
między innymi występowanie warstw ulegających upłynnieniu w wyniku drgań 
oraz warstw mogących ulec zagęszczeniu (osiadanie terenu) w wyniku drgań. 
Warstwy te należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem drgań zarówno na etapie 
budowy jak i późniejszej eksploatacji.  

Niezbędne jest uwzględnienie występowania tych warstw na etapie projektu 
budowlanego poprzez zastosowanie odpowiednich konstrukcji i materiałów 
zabezpieczających przed propagacją drgań w grunt oraz poprzez zastosowanie 
odpowiedniej technologii budowy torowiska. 

Przeprowadzone badania oraz analizy wskazują na konieczność ograniczenia 
powstawania drgań, w tym: 

1. Zastosowania wibroizolacji torowiska w rejonie zbliżeń linii tramwajowej 
do zabudowy (istniejącej oraz projektowanej) na odległość mniejszą niż 20 
metrów od osi najbliższego toru. Wibroizolację trzeba przewidzieć na moście w 
ciągu linii tramwajowej. 

2. Wskazane wprowadzenie rozwiązań charakteryzujących się najwyższą 
efektywnością redukcji drgań z torowiska z równoczesnym ograniczeniem emisji 
hałasu z torowiska. 

3. Ulice w ciągu dróg wojewódzkich należy zaprojektować w kategorii 5 
(ruch ciężki) - np. część ul. Pachońskiego, na której aktualnie obserwuje się 
istotne uszkodzenia. W projekcie należy przewidzieć takie rozwiązania aby nie 
wystąpiło zjawisko powstawania kolein (np. wzmocnienie nawierzchni siatką 
stalową lub tekstylną) oraz aby studnie kanalizacyjne były poza jezdnią lub aby 
nie stanowiły miejsc potencjalnego powstawania drgań.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne będzie wykonanie 
rozpoznania stanu technicznego budynków z wykonaniem dokumentacji 
fotograficznej obrazujących stan techniczny (rysy, pęknięcia, itp.). 

W trakcie budowy w czasie prowadzenia prac z użyciem maszyn 
generujących drgania w pobliżu budynków (prace w odległości mniejszej niż 20 
m od budynku) należy prowadzić monitoring wibroakustyczny oddziaływania 
drgań na budynek. 

W ramach monitoringu porealizacyjnego zaleca się wykonanie pomiarów 
drgań generowanych na budynki i ludzi w budynkach. 
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6.4. Oddziaływanie przedsięwzięcia pod względem 
promieniowania elektromagnetycznego 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia skablowane zostaną napowietrzne 
linie elektroenergetyczne: 

− 140 m linii NN 
− 655 m linii SN 
− 4688 m linii WN 

Generalnie skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych jest 
korzystne w aspekcie ich potencjalnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi, 
ponieważ praktycznie likwiduje możliwość porażenia oraz wpływ PEM. 
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6.5. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne 

6.5.1. Etap budowy 

6.5.1.1. Wpływ na środowisko gruntowe i wody gruntowe 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie się wiązała z właściwym 
przygotowaniem terenu (niwelacją terenu, wykopami), a w związku z tym z 
przemieszczaniem mas ziemnych i skalnych. 

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz.U. 2013.0.21, art. 2 pkt 3) 
przepisów ustawy nie stosuje się do mas ziemnych i skalnych, jeżeli są to 
niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, 
wydobyte w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym 
został wydobyty. 

Niedopuszczalna jest niwelacja terenu powodująca naruszenie stanu wody 
na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz niekorzystne przekształcenie 
naturalnego ukształtowania terenu. 

W przypadku konieczności obniżenia podczas prac budowlanych poziomu 
lustra wody gruntowej, niezbędne jest oddzielne opracowanie technologii 
odwodnienia wykopu (etap PB i PW).  

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić technologię 
skanalizowanego odprowadzania do odbiorników wód spływowych, 
powierzchniowych - po ich uprzednim oczyszczeniu do parametrów wymaganych 
przepisami ochrony środowiska. Nie dopuszczać do zawodnienia dna wykopów i 
skarp nasypów oraz gruntów po zdjęciu gleby. Ściany wykopów i skarpy nasypów 
należy niezwłocznie zabezpieczyć (np. geowłókniną, hydroobsiewem) przed 
wpływem wód opadowych i gruntowych. 

Wykonawca robót ziemnych powinien na bieżąco prowadzić kontrolę 
gruntów, podłoża, materiału używanego do formowania nasypów oraz kontrolę 
zagęszczenia zarówno naturalnego podłoża jak i każdej wbudowanej warstwy. 
Wszystkie wbudowywane materiały, zarówno grunty jak i geosyntetyki winny 
posiadać odpowiednie atesty 

Warstwy gleby należy zachować i użyć do prac rekultywacyjnych – dotyczy 
to zwłaszcza gleb o wyższych klasach bonitacyjnych, występujących na obszarze 
Górki Narodowej. 

6.5.1.2. Prace prowadzone w korytach cieków wodnych 

Na etapie koncepcji przewidziano przekroczenie trzech cieków obiektami 
mostowymi: potoków Sudół, Bibiczanka i Białucha, a także korektę przebiegu 
potoku Sudół. 

Na wszystkich ciekach przewidzino prace umożliwiające posadzenie 
obiektów mostowych, lub w przypadku Sudół także korektę przebiegu. Zakres 
robót odpowiada konieczności posadowienia obiektów mostowych i wykonania 
przełożenia potoku do nowego koryta. Zakłada się iż roboty fundamentowe będą 
przeprowadzane poza nurtem i nie naruszą przepływów. Prace są planowane na 
2-4 kwartał 2017 roku. 

Obiekt mostowy na potoku Sudół będzie miał długość 75,15 m. 
Przeprowadzać będzie linię tramwajową oraz ulicę w śladzie Trasy Wolbromskiej 
nad doliną potoku Sudół. Most wykonany będzie na palach fundamentowych. Dno 
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potoku na odcinku powyżej i poniżej obiektu zostanie umocnione narzutem 
kamiennym. 

 
Korekta przebiegu potoku Sudół wykonana zostanie w rejonie 

projektowanego obiektu mostowego na odcinku o długości ok. 280 m. Potok 
obecnie przepływa w regulowanym korycie wzdłuż ul. Opolskiej, a jego koryto nie 
ma charakteru naturalnego, lecz zostało uregulowane, pogłębione i 
wyprostowane. Korekta przebiegu polegać będzie na odsunięciu koryta od ul. 
Opolskiej w kierunku północnym. Ponadto brzegi potoku zostaną umocnione na 
całym odcinku objętym zakresem przedsięwzięcia - wykonany będzie mur 
oporowy z koszy kamienno-siatkowych i gruntu zbrojonego posadowiony na 
ławie fundamentowej o szerokości 2 m. Roboty prowadzone będą odcinkami o 
długościach maksymalnie 50 m oraz w taki sposób, aby jeden z brzegów 
(naprzemiennie lewy i prawy) pozostawał nienaruszony. 

Obiekt mostowy na potoku Białucha będzie miał długość 13 m. 
Przeprowadzać będzie linię tramwajową oraz ulicę Pachońskiego nad potokiem 
Białucha. Most wykonany będzie na palach fundamentowych. Dno potoku na 
odcinku powyżej i poniżej obiektu zostanie umocnione narzutem kamiennym. 

Obiekt mostowy na potoku Bibiczanka będzie miał charakter przepustu o 
długości 3,6 m. Przeprowadzać będzie linię tramwajową oraz ulicę Pachońskiego 
nad potokiem Bibiczanka. Nowo projektowany most zastąpi istniejący obecnie 
przepust w ciągu ul. Pachońskiego, który jest załamany, co skutkuje brakiem 
swobodnego przepływu oraz piętrzeniem wody przed obiektem i zalewaniem 
sąsiednich zabudowanych działek. Most wykonany będzie na palach 
fundamentowych. Dno potoku na odcinku powyżej i poniżej obiektu zostanie 
umocnione narzutem kamiennym. 

Sumaryczne długości zaplanowanych do wykonania umocnień skarp cieków 
poprzez zabudowę narzutu kamiennego: 

• Sudół: 98 mb 
• Białucha: 45 mb 
• Bibiczanka: 80 mb 

W obrębie projektowanych obiektów zaproponowano typowe ubezpieczenie 
cieków narzutem kamiennym na odcinkach poniżej i powyżej obiektów. 
Szczegółowe rozwiązania i długości ubezpieczeń zostaną zweryfikowane w 
oparciu o dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną w porozumieniu z zarządcą 
cieków na etapie dalszych prac projektowych. 

Zgodnie z zapisami mpzp nakazuje się utrzymanie i konserwację 
istniejących na obszarze realizacji przedsięwzięcia cieków wodnych oraz 
zapewnienie ciągłości swobodnego ich przepływu, a także kształtowanie obudowy 
biologicznej tych wód poprzez wytworzenie zieleni przywodnej, z dopuszczeniem 
stosowania technicznej zabudowy cieków wyłącznie na tych odcinkach wód 
powierzchniowych, które pokrywają się z terenami przeznaczonymi w planie pod 
obiekty komunikacyjne. 

W sposobie rozwiązań przepraw mostowych przez cieki wodne, niezbędnych 
w związku z planowanym układem komunikacyjnym, należy zapewnić możliwie 
najlepsze warunki dla zachowania korytarza ekologicznego związanego z danym 
ciekiem, w szczególności w granicach terenu objętego ochroną przyrody w formie 
użytku ekologicznego „Dolina Prądnika”, obejmującego rzekę Prądnik wraz z 
bezpośrednią obudową biologiczną w granicach górnej krawędzi skarpy 
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brzegowej, ustanowionego na podstawie przepisów odrębnych, Uchwałą Nr 
LX/782/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. 

Rozwiązania w zakresie funkcji komunikacyjnej, zwłaszcza dotyczące 
przepraw mostowych muszą uwzględnić zapewnienie ciągłości swobodnego 
przepływu wód powierzchniowych śródlądowych płynących przez te tereny, a 
także możliwość migracji zwierząt wzdłuż istniejących cieków wodnych, przy 
czym światło przeprawy mostowej na rzece Prądnik powinno odpowiadać 
szerokości użytku ekologicznego w dotychczasowych granicach. 

Zakazuje się prowadzenia cieków wodnych w przekroju zamkniętym, 
stosowania technicznej zabudowy cieku wodnego, podejmowania działań 
mogących zaburzyć ciągłość przepływu wód oraz spowodować wzrost zagrożenia 
powodziowego. 

Zgodnie z pismem Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie Inspektoratu Rejonowego w Krakowie (załącznik 6), budowę mostów 
zlokalizowanych nad ciekami wodnymi Białucha, Sudół od Modlnicy, Bibiczanka, 
należy wykonać przy zachowaniu następujących warunków: 

• mosty należy zaprojektować w dostosowaniu do przepływu wód w 
ciekach o prawdopodobieństwie wystąpienia Q1%, 

• skarpy i dno cieków w miejscu usytuowania mostów należy 
ubezpieczyć, 

• infrastrukturę techniczną należy projektować min. 1,5 m pod dnem 
cieku, 

• szczegółowy projekt uzgodnić w tutejszym Inspektoracie, 
• prace związane z budową mostu należy prowadzić poza okresem 

zagrożenia powodziowego, 
• prowadzenie prac związanych z wykonaniem robót ubezpieczeniowych 

na ciekach pod nadzorem Małopolskiego Zarządu Melioracji Wodnych 
w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Krakowie, 

• konserwacja cieków w obrębie mostów będzie należała do 
użytkownika, 

• uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na budowę mostów, 
• ponoszenia odpowiedzialności prawnej i materialnej za szkody i straty 

powodziowe w okresie budowy i eksploatacji obiektu mostowego, 
• o terminie rozpoczęcia i zakończeniu prac powiadomić tut. 

Inspektorat, 
• zgodnie z art. 20 Ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 

Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) udostępnianie gruntów pod wodami 
należącymi do Skarbu Państwa w postaci oddawania tych gruntów w 
użytkowanie za opłatą, użytkownik obiektów zobowiązany zostaje do 
wystąpienia po zakończeniu budowy z wnioskiem do tut. Zarządu. 

 

 

 

6.5.2. Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko wodne 
wiązać się będzie przede wszystkim z odprowadzaniem ścieków o charakterze 
wód opadowych i roztopowych. 
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Odprowadzane będą również niewielkie ilości ścieków komunalnych z 
sanitariatów na terenie terminalu tramwajowo-autobusowego oraz przy 
parkingach. 

Obszar realizacji przedsięwzięcia skanalizowany jest w całości w systemie 
przynależnym do centralnego układu kanalizacji miasta Krakowa, z centralną 
oczyszczalnią ścieków w Płaszowie. Na terenie tym wyróżnia się dwa systemy: 

� ogólnospławny – na odc. od ul. Bratysławskiej do ul. Białoprądnickiej, 
� rozdzielczy – na wschód od ul. Białoprądnickiej do pętli Górka Narodowa 
(część lewobrzeżna rzeki Białuchy). 
 
Jako odwodnienie planowanego zamierzenia inwestycyjnego projektuje się 

kanalizację deszczową wraz z urządzeniami oczyszczającymi mającą na celu 
przejęcie spływu wód opadowych i roztopowych z projektowanego układu 
drogowo – torowego oraz z planowanych obiektów inżynierskich, podczyszczenie 
ich w stopniu zapewniającym spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra 
Środowiska, Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 i odprowadzenie ich w sposób 
kontrolowany do odbiorników. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych obiektów 
będzie realizowane poprzez projektowane ciągi kanalizacji deszczowej 
zakończone urządzeniami oczyszczającymi i ewentualnie retencyjnymi, z których 
wody te zostaną przekazane do istniejących systemów kanalizacyjnych lub 
odbiorników naturalnych, w ilościach jakie powstają przy współczynniku spływu 
wynoszącym ψ=0,1. Powstały nadmiar wód jaki powstanie z powierzchni 
szczelnych i uszczelnionych będzie akumulowany w zbiornikach retencyjnych i 
kanałach retencyjnych. 

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanego układu drogowego zostaną 
odprowadzone poprzez studzienki ściekowe zlokalizowane przy krawędzi jezdni, a 
następnie zostaną ujęte poprzez zamknięty system kanalizacji deszczowej jw. 

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego torowiska z zabudową, z 
asfaltu twardolanego zostaną odprowadzone poprzez odwodnienie 
powierzchniowe i poprowadzone w rowkach szyn zgodnie z pochyleniem niwelety 
torów do skrzynek odwadniających (torowych lub szynowych). Ze skrzynek 
odwadniających woda odprowadzana będzie za pomocą przykanalików do 
projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studzienki wyposażone w łapacze 
oleju. Odwodnienie zwrotnic rozjazdów, podlegających okresowemu smarowaniu, 
planowane jest zgodnie z zasadami uwzględniającymi konieczność separacji 
ścieków zanieczyszczonych tego typu substancjami.  

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego torowiska tłuczniowego będą 
odprowadzone poprzez odwodnienie wgłębne, z drenażem ułożonym w osi 
torowiska, z obejściami wokół słupów trakcyjnych. Wody deszczowe z drenażu 
odprowadzane będą poprzez studzienki pośrednie i zbiorcze do projektowanej 
kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe i roztopowe z układu drogowego i torowego, a także 
parkingów ujęte zostaną zlewniami w szczelny system kanalizacji deszczowej, na 
końcu której każdy odcinek wyposażony zostanie w urządzenia oczyszczające i w 
razie potrzeby retencyjne. Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej 
wprowadzone zostaną do studni z osadnikiem, skąd grawitacyjnie zostaną 
skierowane do zbiornika retencyjnego lub kanału retencyjnego. Ze zbiornika 
zostaną one podane w ograniczonej ilości rurociągiem tłocznym poprzez 
pompownię do studni rozprężnej, skąd grawitacyjne odpływać będą do 
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separatora koalescencyjnego. Oczyszczone po separatorze wody opadowe, 
poprzez studnię kontrolną trafią do odbiornika. W zbiorniku zamontowany 
zostanie regulator przepływu, który zapewni wypływ ze zbiornika o określonej 
wielkości. 
Poniżej przedstawiono odbiorniki wód opadowych dla poszczególnych zlewni: 

a) zlewnia Z1 – kanalizacja ogólnospławna 
b) zlewnia Z2– kanalizacja ogólnospławna 
c) zlewnia Z3– kanalizacja ogólnospławna 
d) zlewnia Z4 – Sudół, wylot w rejonie projektowanego mostu na potoku 

Sudół, oznaczony na planie jako W4 
e) zlewnia Z5– kanalizacja ogólnospławna 
f) zlewnia Z6 – Białucha + kanalizacja deszczowa (2 ciągi odwodnienia), 

wylot do rzeki Białucha po stronie lewej w rejonie projektowanego mostu, 
oznaczony na planie jako W6. 

g) zlewnia Z7 – – Białucha + kanalizacja deszczowa (2 ciągi odwodnienia), 
wylot do rzeki Białucha po stronie prawej w rejonie projektowanego 
mostu, oznaczony na planie jako W6. 

h)  
i) zlewnia Z8.1 – kanalizacja deszczowa 
j) zlewnia Z8.2 – kanalizacja deszczowa 
k) zlewnia Z8.3 – kanalizacja deszczowa 
l) zlewnia Z9.1 – kanalizacja deszczowa 
m) zlewnia Z9.2 – kanalizacja deszczowa 
n) zlewnia Z10 – kanalizacja deszczowa  

Graficzne zobrazowanie zlewni przedstawiono na rysunku w załączniku 21. 
Jako odwodnienie planowanego zamierzenia inwestycyjnego projektuje się 

kanalizację deszczową wraz z urządzeniami oczyszczającymi mające na celu 
przejęcie spływu wód opadowych i roztopowych z projektowanego układu 
drogowo – torowego oraz obiektów inżynierskich, podczyszczenie ich w stopniu 
zapewniającym spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska, Dz. U. 
2006 Nr 137 poz. 984 i odprowadzenie ich w sposób kontrolowany do 
odbiorników. Zgodnie z przytoczonym wyżej Rozporządzeniem maksymalne 
stężenie zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych do wód i do ziemi 
wynoszą: 

� zawiesina ogólna  < 100 mg/l, 
� substancje ropopochodne < 15 mg/l. 
Projektuje się, że urządzeniami oczyszczającymi wykorzystywanymi na 

ciągach kanalizacji deszczowej będą: 
• separatory koalescencyjne, 
• osadniki, 
• zbiorniki retencyjno–oczyszczające typu podziemnego (lub alternatywnie 

kanały retencyjne – patrz rozdz. 1.1.6.9.)- zastosowanie zbiorników, 
oprócz funkcji oczyszczającej, poprzez funkcję retencyjną, pozwoli na 
odprowadzenie wód oczyszczonych w sposób kontrolowany tj. w ilościach 
jak dla zlewni naturalnej. 

Teren przedsięwzięcia podzielono na 13 zlewni. Na podstawie 
przeprowadzonych obliczeń, zbiorniki i kanały retencyjne dobrano z pewnym 
zapasem objętości czynnej: 

� Zlewnia Z1,  zbiornik Zb1  - Vcz = 15 m3, 
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� Zlewnia Z2,  kanał retencyjny KR2  - Vcz = 45 m3, 
� Zlewnia Z3,  zbiornik Zb3  - Vcz = 15 m3, 
� Zlewnia Z4,  zbiornik Zb4  - Vcz = 150 m3, 
� Zlewnia Z5,  zbiornik Zb5  - Vcz = 10 m3, 
� Zlewnia Z6,  kanał retencyjny KR6  - Vcz = 30 m3, 
� Zlewnia Z7,  zbiornik Zb7  - Vcz = 50 m3, 
� Zlewnia Z8.1,  niewymagany, 
� Zlewnia Z8.2 – niewymagany 
� Zlewnia Z8.3 – niewymagany 
� Zlewnia Z9.1. - niewymagany 
� Zlewnia Z9.2,  zbiornik Zb9.2 - Vcz = 45m3, (zlokalizowany w zlewni Z9.1) 
� Zlewnia Z10,  zbiornik Zb10  - Vcz = 95 m3. 
 
Rozwiązania techniczne w zakresie odprowadzenia wód opadowych zostały 

dokładnie opisane w rozdziale 1.1.6.9. niniejszego opracowania. 
 
Odwodnienie tunelu 
Odprowadzenie wód opadowych projektuje się poprzez ukształtowanie 

spadków poprzecznych (spadek daszkowy lub jednostronny 2% na jezdni oraz 
4% w pasie bezpieczeństwa) i podłużnych oraz zastosowanie wpustów 
mostowych z odpływem pionowym DN150 w rozstawie, co ok. 15m. Wpusty 
osadzone są w płaszczu żelbetowym, odprowadzają wody opadowe do kolektora 
zbiorczego DN315 a następnie do przepompowni. Każdy wpust wyposażony jest 
w kosz osadczy oraz bezpośrednio po podłączeniu do kolektora w studnię 
rewizyjną. Odprowadzenie wód z płaszcza żelbetowego spod jezdni projektuje się 
za pomocą drenaży DN110.  
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6.6. Gospodarka odpadami 

Znowelizowana ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 
poz. 21) ustala następującą hierarchię postępowania z odpadami (art. 17): 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2) przygotowywanie do ponownego użycia; 
3) recykling; 
4) inne procesy odzysku; 
5) unieszkodliwianie. 
Zgodnie zaś z art. 18.1 ww. ustawy każdy, kto podejmuje działania 

powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie 
działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów 
produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności 
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy 
wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. 

Działania Inwestora powodujące lub mogące powodować powstanie 
odpadów będą planowane, projektowane i prowadzone tak, aby: 

� zapobiegać powstawaniu odpadów, 
� zapewnić bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów, jeżeli nie 

udało się zapobiec ich powstaniu, 
� zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania z 

odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało 
się wykorzystać. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1. pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
wytwórcą odpadów w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest: 

- dla odpadów powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia (odpady 
pochodzące z budowy, remontów, rozbiórek obiektów, czyszczenia 
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw) – 
wykonawca usługi (np. firma budowlana), chyba, że umowa o świadczeniu 
usługi stanowi inaczej 

- dla odpadów powstających na etapie eksploatacji przedsięwzięcia – 
prowadzący działalność 

Wytwórca odpadów przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia 
zobowiązany jest wystąpić do odpowiedniego dla rangi przedsięwzięcia organu 
administracyjnego określonego w prawie ochrony środowiska o uregulowanie 
stanu formalno-prawnego poprzez przedłożenie informacji o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
W związku z możliwym w niektórych przypadkach wykorzystaniem części 
wytworzonych odpadów, dopuszczalne jest prowadzenie działalności w zakresie 
ich odzysku poza instalacjami lub urządzeniami w procesach R3, R5, R10, R11, 
R12 (art. 30, Dz.U. 2013 poz. 21). Odzysk taki może być prowadzony jedynie po 
uzyskaniu zezwolenia. 

Wytwórca odpadów, zgodnie z art. 27.2 ustawy o odpadach z 
dn.14.12.2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21) może zlecić gospodarowanie odpadami 
wyłącznie podmiotom, które posiadają:  

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów, lub 
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2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, 
decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 
wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

– na podstawie odrębnych przepisów, lub 
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 
– chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do 

rejestru. 
Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji powstaną przede wszystkim 

odpady z budowy, a podczas jej użytkowania odpady o charakterze komunalnym. 

 

6.6.1. Etap prac budowlanych 

W toku prac budowlanych następować będą przekształcenia powierzchni 
ziemi polegające na: 

• likwidacji roślinności kolidującej z przedsięwzięciem,  
• wyburzeniach obiektów kubaturowych kolidujących z inwestycją, 
• przygotowaniu placu budowy oraz zabezpieczeń w celu minimalizacji 

oddziaływania na środowisko, 
• głębieniu tunelu 
• niwelacji powierzchni, 
• przygotowaniu i profilowaniu podłoża oraz wykonywaniu podbudowy i 

nawierzchni dróg, chodników i parkingów, torowiska tramwajowego 
• budowie odwodnień i lokalnej kanalizacji, wykonywaniu niezbędnych 

przyłączy do sieci zewnętrznych 
• uporządkowaniu terenu. 
co wiąże się nierozłącznie z powstawaniem różnego rodzaju odpadów. 

Prace budowlane będą prowadzone przez firmę zewnętrzną, która będzie 
miała uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami 
wytwarzanymi w czasie prac budowlanych.  

Na etapie budowy obiektu przede wszystkim będą wykonywane wykopy i 
przemieszczane masy ziemne. Przewiduje się, że ziemia pochodząca z tych 
operacji zostanie czasowo składowana w celu wykorzystania na terenie budowy.  

Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 30 pkt 3) poza instalacjami i 
urządzeniami można prowadzić odzysk odpadów, jeżeli nie zagraża to 
środowisku, przy czym warunki ich odzysku w procesach R3, R5, R11, R12 i 
rodzaje odpadów zostaną określona na drodze rozporządzenia.  

Przed przystąpieniem do prac ziemnych koniecznym będzie usuniecie 
istniejącej zieleni (krzewy, drzewa).  

Przystępując do prac budowlanych należy wyznaczyć i przystosować miejsca 
(np. przez utwardzenie i ogrodzenie oraz rozstawienie kontenerów) do 
gromadzenia powstających odpadów zarówno komunalnych, w tym 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jak również z budowy. 

W miarę możliwości należy zapewnić warunki do selektywnego składowania 
odpadów, umożliwiającego późniejsze ich wykorzystanie (makulatura, złom, 
szkło, tworzywa sztuczne itp.). Do tego celu należy przeznaczyć oddzielne 
kontenery, z których wysegregowane surowce wtórne zostaną przekazane do 
zbiornic lub miejsc ich przerobu. 
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Składowane ewentualnie materiały sypkie, takie jak np. piasek, grysy, 
mączki, kruszywa – o ile nie są przechowywane w silosach - należy zabezpieczyć 
przed nadmiernym pyleniem i rozprzestrzenianiem się pyłów po sąsiednim 
terenie. Ponieważ część surowców i materiałów budowlanych dostarczana będzie 
w różnego rodzaju opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na tym etapie 
powstaną również zmieszane odpady opakowaniowe, które należy usunąć 
porządkując teren. 
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Tabela 16 

Etap budowy – rodzaje i ilość wytwarzanych odpadów oraz gospodarowanie nimi 

 

RODZAJE I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW 
STAŁYCH GOSPODARKA ODPADAMI 

Kod odpadu – 
niebezpieczny*/ 

inny 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
odpadów 
wytwarza

nych 
(Mg/rok) 

Charakterystyka i 
postępowanie z odpadami   

Sposób i miejsce 
gromadzenia odpadów 

Metody 
gospodarowania - 

proces odzysku 
lub 

unieszkodliwiania 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

08 01 11* 

odpady farb i lakierów 
zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne 

0,020 
Odbierane przez specjalisty- 
czną firmę, przekazywane do 

unieszkodliwienia 

Gromadzone w workach 
foliowych lub zamykanych 
pojemnikach na zapleczu 
budowy w wydzielonym 

miejscu magazynu 

Unieszkodliwianie, 
proces D10 

13 02 08* 
inne oleje silnikowe przekładniowe 

i smarowe 0,020 

Odpady ciekłe, zużyte oleje 
odbierane przez specjalisty-
czną firmę, przekazywane do 

odzysku 

Gromadzone selektywnie 
w szczelnych  pojemni-
kach ustawionych na 

tacach na  utwardzonym 
podłożu, zabezpieczone 
przez dostępem osób 

trzecich 

Odzysk, proces R9 

15 02 02* 

sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi 
(np. PCB) 

 
0,050 

Odpady stałe, odbierane przez 
specjalistyczną firmę, przeka-
zywane do unieszkodliwienia 

Gromadzone w workach 
foliowych lub zamykanych 
pojemnikach na zapleczu 
budowy w wydzielonym 

miejscu magazynu 

Unieszkodliwianie, 
proces D10 

16 02 13* 

zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 
12 (świetlówki zawierające rtęć) 

0,010 

Odpady stałe, odbierane przez 
specjalistyczną firmę, przeka-

zywane do odzysku. 
Niektóre odpadowe urządze-
nia i części mogą podlegać 

Gromadzone w zamyka-
nych pojemnikach na 

placu budowy w wydzielo-
nym miejscu magazynu 

 

Odzysk, proces R11 
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RODZAJE I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW 
STAŁYCH 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Kod odpadu – 
niebezpieczny*/ 

inny 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
odpadów 
wytwarza

nych 
(Mg/rok) 

Charakterystyka i 
postępowanie z odpadami   

Sposób i miejsce 
gromadzenia odpadów 

Metody 
gospodarowania - 

proces odzysku 
lub 

unieszkodliwiania 

16 02 15* niebezpieczne elementy lub części 
składowe usunięte ze zużytych 
urządzeń (ze sprzętu 
budowlanego) 

0,050 postępowaniu w trybie 
ustawie o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym 

gromadzone w opakowa-
niach producenta, w 
sztywnych pojemnikach w 
wydzielonym miejscu 
magazynu 
 Odzysk, proces R11 

17 04 10* kable zawierające ropę naftową, 
smołę i inne substancje 
niebezpieczne 
 

0,500 na placu budowy w wy-
dzielonym i zabezpieczo-
nym miejscu lub 
pojemniku 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 
02 01 03 odpadowa masa roślinna  15,0 

Odpady organiczne  
Gromadzone w wydzielo-
nym miejscu na placu 
budowy 

Odzysk, proces R3 

08 01 12 odpady farb i lakierów inne niż 
wymienione w 08 01 11 

0,05 

Odpady stałe odbierane przez 
wybraną firmę, przekazywane 

do odzysku  

Gromadzone w oznaczo-
nych kontenerach na 
zapleczu budowy 

Odzysk, proces R11 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 0,20 
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 0,20 
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 0,50 
15 02 03 czyściwo (sorbenty, materiały 

filtracyjne, tkaniny do wycierania i 
ubrania ochronne 
niezanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi) 

0,05 
Gromadzone w workach 
foliowych na zapleczu 
budowy 

Odzysk, proces R5, 
R11 

17 01 02 Gruz ceglany 20,0 

Odpad stały, odbierany przez 
firmę budowlaną 

Nie są gromadzone  

Odzysk, proces R11 
 

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 

30,0 
Unieszkodliwianie 

D1 
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RODZAJE I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW 
STAŁYCH 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Kod odpadu – 
niebezpieczny*/ 

inny 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
odpadów 
wytwarza

nych 
(Mg/rok) 

Charakterystyka i 
postępowanie z odpadami   

Sposób i miejsce 
gromadzenia odpadów 

Metody 
gospodarowania - 

proces odzysku 
lub 

unieszkodliwiania 

wymienione w 17 01 06 
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy 

dróg 
100,0 

17 02 01 drewno 1,0 

Odpady stałe odbierane przez 
wybraną firmę, przekazywane 

do odzysku 

Gromadzone w oznaczo-
nych miejscach lub 
kontenerach na zapleczu 
budowy 

Odzysk, proces R4, 
R5, R11 

17 02 02 szkło 0,3 
17 02 03 tworzywa sztuczne 0,1 
17 04 02 aluminium 2,0 
17 04 05 żelazo i stal  5,0 
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 

04 10 
0,2 

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, 
inne niż wymienione w 17 05 03  

200,0 Wykorzystywane na placu 
budowy, nadmiar wywożony 

Nie są gromadzone 
Unieszkodliwianie 

D1 17 06 04 materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 
03  

2,0 Odpady stałe odbierane przez 
wybraną firmę, przekazywane 

do unieszkodliwiania 
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
i 17 09 03  

20,0 

Wykorzystywane na placu 
budowy, nadmiar wywożony 

Nie są gromadzone 
Unieszkodliwianie 

D1 

19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie) 20,0 
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
2,5 Odbierane będą przez 

wyspecjalizowane służby 
komunalne 

Gromadzone w kontene-
rach 

Unieszkodliwianie, 
proces D1  
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6.6.2. Etap likwidacji zaplecza budowy 

Na potrzeby prac budowlanych będzie działało zaplecze budowy, którego 
działalność będzie się wiązała także z generowaniem odpadów. 

Wysegregowane ze strumienia odpadów w trakcie prac budowlanych czy na 
etapie likwidacji zaplecza budowy odpady metalowe, drewniane, szklane czy 
papierowe należy złożyć w wydzielonych miejscach i wyraźnie oznaczonych 
kontenerach, traktować jako surowce wtórne, które zostaną przekazane do 
zakładów zajmujących się ich przeróbką i odzyskiem. 

Po zakończeniu prac budowlanych i likwidacji zaplecza budowy należy 
uporządkować teren, a zgromadzone i niewykorzystane na miejscu zmieszane 
odpady budowlane i komunalne, jeżeli nie były usuwane systematycznie, należy 
przekazać do przetworzenia i odzysku lub wywieźć i unieszkodliwić np. przez 
deponowanie na składowisku odpadów.  

Ścieki sanitarne powstające na zapleczu budowy należy gromadzić w 
bezodpływowych, szczelnych i systematycznie opróżnianych zbiornikach. Ścieki 
te należy wywozić do oczyszczalni ścieków. 

Odpady niebezpieczne nie mogą być mieszane z odpadami innymi niż 
niebezpieczne.  

Powstałe w trakcie funkcjonowania zaplecza odpady niebezpieczne, należy 
gromadzić oddzielnie i przekazać firmie zajmującej się ich odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem. 

 

6.6.3. Etap eksploatacji  

Głównym źródłem powstawania (wytwórcami) odpadów będą pasażerowie i 
pracownicy.  

Na terenie przystanków oraz parkingów będzie prowadzone selektywne 
zbieranie odpadów realizowane w systemie trójdzielnych, odpowiednio 
oznaczonych pojemników na śmieci. W ramach obsługi KST przez odpowiednie 
służby wymieniane i odbierane będą również zużyte świetlówki oraz inne źródła 
światła lub urządzenia elektroniczne (np. tablice informacyjne). 

Odbiorem i transportem odpadów zajmie się firma utylizacyjna posiadająca 
niezbędne pozwolenia.  

Wody opadowe spływające z parkingów i dróg dojazdowych zostaną 
podczyszczone w osadnikach piasku przy wpustach oraz w koalescencyjnych 
separatorach związków ropopochodnych, poprzedzonych łapaczami błota. 
Piaskowniki będą okresowo oczyszczane przez odpowiednie służby, które będą 
również gospodarować powstałymi odpadami 

W wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia w przeważających 
ilościach powstawać będą następujące rodzaje odpadów, które przedstawiono 
w tabeli 16. 

Odpady gromadzone będą jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych 
odpadów do transportu. 
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Tabela 17 

Etap eksploatacji – rodzaje i ilość wytwarzanych odpadów oraz gospodarowanie nimi 

 
RODZAJE I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW STAŁYCH GOSPODARKA ODPADAMI 

Kod odpadu – 
niebezpieczny*/ 

inny 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
odpadów 
wytwarza

nych 
(Mg/rok) 

Charakterystyka i 
postępowanie z odpadami 

Sposób i miejsce 
gromadzenia odpadów 

Metody 
gospodarowania - 

proces odzysku 
lub 

unieszkodliwiania 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach 

0,5 
Odpady półpłynne odbierane 

przez firmę serwisującą 
urządzenia 

Nie są gromadzone 
Unieszkodliwianie, 

proces D10 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 
12 (świetlówki, lampy rtęciowe) 

0,5 Niektóre odpadowe 
urządzenia i części mogą 
podlegać postępowaniu w 
trybie ustawie o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym 

gromadzone selektywnie 
w szczelnych, oznaczo-

nych  pojemnikach usta-
wionych na  utwardzonym 
podłożu, zabezpieczone 
przez dostępem osób 

trzecich 

Odzysk, proces R11 
Unieszkodliwianie , 

proces D9, D1 

16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte z zużytych 
urządzeń 

 
0,2 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,0 Zużyte opakowania po 

zebraniu większej ilości 
przekazywane będą do 

punktów skupu surowców 
wtórnych lub przekazywane 

do odzysku 

Na bieżąco umieszczane 
w pojemnikach i/lub 

workach przeznaczonych 
do gromadzenia tego 

rodzaju odpadów 

Odzysk, proces R4, 
R11 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,0 

15 01 04 Opakowania z metali 1,0 

20 03 01 
Niesegregowane odpady 

komunalne 10 Odbierane będą przez 
wyspecjalizowane służby 

komunalne 
Gromadzone w konte-

nerach 
Unieszkodliwianie, 

proces D1 
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 5 
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6.6.4. Gleba i masy ziemne  

W początkowej fazie realizacji inwestycji przede wszystkim przemieszczane 
będą masy ziemne, których jednak nie należy traktować jako odpadu, ponieważ 
zgodnie ustawą o odpadach (Dz.U. 2013.0.21, art. 2 pkt 3) jej przepisów nie 
stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w 
stanie naturalnym wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że 
materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym 
na terenie, na którym został wydobyty. Niewykorzystane materiały należy 
wywieźć i zagospodarować. 

 

 



 

Kraków, grudzień 2015 

 

Raporta Oddziaływania na Środowisko 
Przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii tramwajowej KST etap III Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” 

155 

 

6.7. Wystąpienie poważnej awarii 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 30 grudnia 2002 r. w 
sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 5/2002, poz. 58) do poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska zalicza się awarie spełniające jedno z następujących kryteriów: 

1) były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu 
przemysłowego co najmniej 5% ilości jednej z substancji 
niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia awarii na podstawie rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dn. 4 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do 
zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. 
U. Nr 58, poz. 535); 

2) były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu dowolnej ilości co 
najmniej jednej z substancji niebezpiecznych wymienionych w 
przepisach, o których mowa w pkt. 1, jeżeli powodują co najmniej jeden 
z następujących rodzajów skutków: 

a) skutki wobec osób, 

b) szkody w środowisku, 

c) szkody w mieniu, 

d) negatywne skutki wykraczające poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

3) były następstwem uwolnienia w trakcie magazynowania lub transportu 
dowolnej substancji, która ze względu na swoje właściwości lub ilość 
może być niebezpieczne dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, 
prowadząc przynajmniej do jednego ze skutków spośród rodzajów 
skutków, o których mowa w pkt 2 lit. a-d 

 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się 
wystąpienia poważnej awarii rozumianej zgodnie z ww. kryteriami. 

 

 

6.8. Transgraniczne oddziaływania na środowisko 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje oddziaływań transgranicznych. 
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7. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU ZE 
WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

7.1. Wpływ na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 
przyrodnicze, wodę i powietrze 

7.1.1. Wpływ na ludzi 

Zabudowa mieszkalna występuje na przeważającym obszarze planowanej 
inwestycji w jej bezpośrednim sąsiedztwie lub niewielkiej odległości. 

W związku z powyższym w okresie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić 
dla okolicznych mieszkańców okresowe uciążliwości w formie: 

• oddziaływań akustycznych od środków transportu, maszyn 
budowlanych itp., 

• pylenia powodowanego przez maszyny budowlane, 
Wszystkie wymienione oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 

krótkotrwały i odwracalny. 
Na etapie eksploatacji występować będą uciążliwości związane z emisją 

hałasu z układu drogowego i linii tramwajowej oraz zanieczyszczeń powietrza z 
układu drogowego. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze, na którego części już w 
chwili obecnej znajduje się sieć komunikacyjna, stanowiąca źródło emisji 
zanieczyszczeń motoryzacyjnych do powietrza. Realizacja przedsięwzięcia 
obejmuje przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań, wykonanie nowych 
połączeń drogowych, a także budowę nowego układu drogowego na obszarze 
Górki Narodowej.  

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
motoryzacyjnych w powietrzu nie wykazały możliwości wystąpienia przekroczeń 
dopuszczalnej wartości stężeń tych zanieczyszczeń po realizacji przedsięwzięcia, 
ani na poziomie terenu, ani w receptorach odpowiadających zabudowie 
mieszkaniowej  

 

7.1.2. Wpływ na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Na obszarze lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia i w bezpośrednim 
otoczeniu nie stwierdzono obszarów i obiektów chronionych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym w szczególności chronionych z mocy ustawy o 
ochronie przyrody. 

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują 
obszary znajdujące się na oficjalnej liście ekologicznej sieci Natura 2000. 

Pod względem wpływu na środowisko roślinne planowana inwestycja nie 
spowoduje istotnych szkód w otaczającej jej florze z uwagi na brak cennych 
przyrodniczo i rzadkich zbiorowisk roślinnych, a także prawnie chronionych roślin. 

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono ogółem 52 gatunki ptaków czyli mniej 
niż średnia liczba gatunków ptaków lęgowych (79) stwierdzanych w pojedynczym 
polu atlasu ornitologicznego w Małopolsce. Zachowania większości stwierdzonych 
gatunków wskazywały na ich gniazdowanie na omawianym obszarze. W 
przypadku 3 gatunków gniazdowanie uznano za prawdopodobne, a dla 7 
gatunków było ono możliwe. Za nielęgowe uznano 2 gatunki . 
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Jedynym gatunkiem wymienionym w Załączniku do Dyrektywy Ptasiej, który 
występuje na omawianym obszarze (1 para), jest gąsiorek Lanius collurio. 
Gąsiorek w skali Europy jest gatunkiem rzadkim, jednak w Polsce występuje dość 
licznie, a w ostatnich latach wykazuje nawet umiarkowany wzrost liczebności 
(Chodkiewicz i in. 2013). Budowa linii tramwajowej, jak również późniejsza jej 
eksploatacja, mogą mieć wpływ na zanik stwierdzonego stanowiska gąsiorka, 
które znajduje się w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Jednakże nie będzie to miało 
znaczenia dla całkowitej liczebności w skali Małopolski, czy w skali całego kraju. 
Liczebność gąsiorka w Małopolsce szacowana jest na 30 000–50 000, a w całej 
Polsce na 300 000-400000 par lęgowych  

Pozostałe gatunki stwierdzonych ptaków lęgowych zalicza się w Polsce do 
pospolitych i bardzo pospolitych. Planowana inwestycja może wpłynąć na zanik 
pojedynczych stanowisk tych gatunków, jednak jej całkowity wpływ nie będzie 
mieć istotnego znaczenia dla lokalnych populacji tych gatunków, a tym bardziej 
dla populacji krajowej.  

Przewidywany negatywny wpływ inwestycji na awifaunę będzie niewielki i 
będzie polegał na zaniku pojedynczych stanowisk gatunków, które nie są w 
Polsce zaliczane do rzadkich. 

Inwestycja nie zagraża bezpośrednio występującym w tym rejonie ssakom. 
Mniejsze jak przykładowo kret, jeż czy wiewiórka zasiedlają tereny zieleni 
miejskiej i występują w pobliżu człowieka wtórnie przystosowując się do jego 
obecności i tworzonej przez niego infrastruktury. Średnie ssaki jak zając i lis 
występują na obrzeżach miasta, wnikają też w tereny miejskie przykładowo 
dolinami cieków czy liniami kolejowymi. W przypadku dużych i średnich ssaków 
prowadzone prace skutecznie je odstraszą, zwierzęta te odsuną się na tereny, 
gdzie nie będą zagrożone. Ssaki te mają możliwość bezpiecznego opuszczenia 
terenu inwestycji w kierunku północnym i zachodnim. Z uwagi na występowanie 
ssaków budujących nory w ziemi na terenach łąk i nieużytków oraz wiewiórki 
budującej gniazda na drzewach nie zalecamy rozpoczynania prac ziemnych na 
wiosnę, w okresie rozrodczym tych zwierząt. Drzewa i krzewy należy wycinać w 
okresie jesieni i zimy. W tym okresie zalecamy też przeprowadzenie prac 
polegających na odhumusowaniu terenu planowanej inwestycji. Lokalizacja 
siedlisk rozrodczych (nory, gniazda) tych gatunków jest zmienna. W przypadku 
zaistnienia konieczności rozpoczęcia prac budowlanych w okresie rozrodu tych 
gatunków, powinny zostać one poprzedzone inwentaryzacja przeprowadzoną 
przez przyrodnika. 

Na całym badanym terenie tak płazy jak i gady występują sporadycznie. Na 
całym terenie inwestycji a także w jego pobliżu brak stałego zbiornika 
rozrodczego dla płazów. Jedynym miejscem gdzie należy się spodziewać nawet 
większej liczby płazów i gadów, jest teren na zachód i północ od ulic Adama 
Marczyńskiego i Macieja Słomczyńskiego.  

Inwestycja nie zagraża zatem bezpośrednio płazom, gadom. Są jednak 
miejsca, w których należy zastosować szczególne środki ostrożności. Rozpoczęcie 
prac odstraszy te zwierzęta, mają one możliwość bezpiecznego opuszczenia 
terenu inwestycji w kierunku północnym i zachodnim.  

Płazy są zwierzętami, które w okresie życia aktywnego mogą oddalać się od 
miejsca rozrodu na znaczną odległość natomiast w zasadzie są przywiązane do 
miejsc rozrodu i będą podążać w kierunku „swoich” miejsc godów. Może to 
powodować, że w okresie wiosennym wędrujące płazy pojawią się w większej 
liczbie na terenie prowadzonej inwestycji. Z taką sytuacją należy się liczyć 
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szczególnie w miejscach gdzie prace będą prowadzone w pobliżu ich miejsc 
godowania, czyli głównie na terenie Górki Narodowej. 
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7.1.3. Wpływ na wodę - oddziaływanie planowanego 
przedsięwzięcia na jednolite części wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz na osiąganie celów środowiskowych zawartych w 
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

W związku z implementacją Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) ustawą z 
dn. 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 32, poz. 159) do ustawy z dn. 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227, z późn. zm.) w art. 81 dodano ust. 3 o brzmieniu: 

„Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że 
przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych 
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia 
zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 38j ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne”. 

Zgodnie z art. 38b ust. 1 Ustawy Prawo Wodne cele środowiskowe powinny 
zapewnić, aby woda nadawała się do: 

1. zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
2. rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 
2a. wykorzystywania do kąpieli 
3. bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach 

naturalnych, umożliwiających ich migrację. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został 
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów dn. 22 lutego 2011 r. Określone w 
nim zostały cele środowiskowe dla wód powierzchniowych i podziemnych.  

Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym 
stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego 
stanu/potencjału. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co 
najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części 
wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto w obydwu 
przypadkach w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie 
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. W planie 
gospodarowania wodami zestawiono wartości graniczne wybranych wskaźników 
wód odnoszących się do dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych. 

Dla wód podziemnych Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje następujące 
główne cele środowiskowe: 

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do 
wód podziemnych, 

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód 
podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód 
podziemnych, 
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• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i 
utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego 
zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części 
będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem 
środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

W planie gospodarowania wodami przedstawiono parametry dla oceny stanu 
chemicznego i ilościowego wód podziemnych. 

Zgodnie z art. 4 RDW cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do 
2015 r. Dyrektywa przewiduje odstępstwa czasowe, ustalenie celów mniej 
rygorystycznych, czasowe pogorszenie stanu wód oraz nieosiągnięcie celów ze 
względu na realizację nowych inwestycji. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Regionu 
Wodnego Górnej Wisły. Warunki korzystania z wód na obszarze tego regionu 
określa Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części 
wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych określa Plan 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia w celu ochrony wód 
powierzchniowych przed zanieczyszczeniami: 

• wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych musi uwzględniać 
konieczność zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji do wód 
powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, 

• wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych nie może wpływać na 
elementy stanu fizykochemicznego i biologicznego wód w żadnej jednolitej 
części wód powierzchniowych w stopniu pogarszającym klasyfikację 
jednolitej części wód powierzchniowych, przeprowadzoną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

• wprowadzanie ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, do 
wód powierzchniowych o stanie gorszym od dobrego wymaga 
zastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) gwarantujących 
minimalizację stężeń substancji w ściekach odprowadzanych do tych wód. 

W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami: 

• wprowadzanie ścieków do ziemi musi uwzględniać konieczność zaniechania 
lub stopniowego eliminowania emisji substancji priorytetowych oraz 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

• wprowadzanie ścieków do ziemi w obrębie jednolitych części wód 
podziemnych nie może pogarszać elementów fizykochemicznych wód 
podziemnych ani nie może zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych 
określonych dla JCWPd. 

W celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu lub potencjału 
jednolitych części wód powierzchniowych, zmiany będące wynikiem nowych 
działań nie mogą negatywnie oddziaływać na osiąganie celów środowiskowych 
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żadnej jednolitej części wód powierzchniowych – chyba, że zostaną spełnione 
przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne. 

W celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu jednolitych części wód 
podziemnych zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie 
oddziaływać na osiąganie celów środowiskowych jednolitej części wód 
podziemnych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo 
wodne. 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Najbliższe jednolite części wód powierzchniowych to: 

Prądnik od Garliczki do ujścia (PLRW20009213749)– przepływająca przez 
teren przedsięwzięcia. Jest to mała rzeka wyżynna węglanowa, silnie zmieniona 
część wód. Zagrożona jest eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Przeważają w niej 
zanieczyszczenia pochodzenia komunalnego. Do charakterystycznych zmian 
należą: szybko powstające zmętnienia po opadach i wysokie stężenia zawiesin. 
Cel środowiskowy stanowi dobry potencjał wód. 

Sudół od Modlnicy (PLRW20006213746) – przepływający przez teren 
przedsięwzięcia. Jest to potok wyżynny węglanowy z substratem 
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Stanowi naturalną część wód. Cel 
środowiskowy – dobry stan wód. 

Potok Bibiczanka (PLRW20006213744) - przepływający przez teren 
przedsięwzięcia. Jest to potok wyżynny węglanowy z substratem 
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Stanowi naturalną część wód. Cel 
środowiskowy – dobry stan wód. 

 

Jednolite części wód podziemnych 

Obszar przedsięwzięcia znajduje się w granicach jednolitej części wód 
podziemnych nr 150 (PLGW2200150), ekoregion – Równiny Centralne. Stan 
ilościowy i chemiczny tej jednolitej części wód jest dobry, ocena ryzyka – 
niezagrożona. 

 

Wpływ inwestycji na jednolite części wód powierzchniowych 
W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się następujące 

działania mogące potencjalnie mieć wpływ na jednolite części wód 
powierzchniowych: 

− odprowadzanie wód opadowych ze zlewni nr 4 do potoku Sudół oraz 
częściowo ze zlewni nr 6 do rzeki Białucha, 

− roboty na ciekach wodnych związane z budową mostów i 
przełożeniem potoku Sudół. 

W celu minimalizacji wpływu na JCWP w związku z odprowadzaniem wód 
opadowych zastosowane zostaną urządzenia podczyszczające wody opadowe, 
takie jak: zbiorniki retencyjno-oczyszczające, separatory koalescencyjne, 
osadniki, a odwodnienie skrzynek zwrotnicowych będzie zrealizowane poprzez 
studzienki wyposażone w łapacze oleju. Urządzenia te będą gwarantować 
podczyszczenie wód opadowych w stopniu zapewniającym spełnienie wymogów 
Rozporządzenia Ministra Środowiska, Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 oraz 
odprowadzenie ich w sposób kontrolowany do odbiorników. Zastosowanie 
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zbiorników retencyjnych pozwoli na odprowadzenie wód oczyszczonych w sposób 
kontrolowany tj. w ilościach jak dla zlewni naturalnej (przy współczynniku spływu 
wynoszącym ψ=0,1). 

W celu minimalizacji wpływu na JCWP w związku z pracami prowadzonymi 
na ciekach wodnych roboty prowadzone będą odcinkami o długościach 
maksymalnie 50 m oraz w taki sposób, aby jeden z brzegów (naprzemiennie 
lewy i prawy) pozostawał nienaruszony. Brzegi przełożonego potoku Sudół 
zostaną zabezpieczone identycznie z istniejącymi wzmocnieniami. 

W rejonie mostów dno cieków zostanie zabezpieczone narzutem kamiennym 
na odcinkach poniżej i powyżej obiektów.  

Rozwiązania dotyczące przepraw mostowych będą uwzględniać zapewnienie 
ciągłości swobodnego przepływu wód (w dostosowaniu do przepływu wód w 
ciekach o prawdopodobieństwie wystąpienia Q1%), a także możliwość migracji 
zwierząt wzdłuż istniejących cieków wodnych, przy czym światło przeprawy 
mostowej na rzece Prądnik będzie odpowiadać szerokości użytku ekologicznego 
w dotychczasowych granicach. 

Przy zastosowaniu przewidzianych projektem zabezpieczeń wprowadzanie 
ścieków do wód powierzchniowych nie będzie wpływać na elementy stanu 
fizykochemicznego i biologicznego wód w żadnej jednolitej części wód 
powierzchniowych w stopniu pogarszającym jej klasyfikację. Zostaną 
zastosowane najlepsze dostępne techniki gwarantujące minimalizację stężeń 
substancji w ściekach odprowadzanych do wód. 

Tym samym można stwierdzić, że inwestycja nie będzie stwarzać 
zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP. 

 

Wpływ inwestycji na jednolite części wód podziemnych 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia w celu zapobiegania zanieczyszczeniu 

wód podziemnych zostaną wyznaczone na terenie o szczelnym podłożu miejsca 
parkowania, tankowania i obsługi pojazdów i maszyn budowlanych oraz 
przechowywania płynów technicznych i innych substancji. Ponadto na bieżąco 
kontrolowana będzie sprawność pracującego na terenie budowy sprzętu, aby nie 
nastąpił wyciek paliwa i oleju. Gdyby jednak zaistniała taka sytuacja, zaplecze 
budowy wyposażone będzie w środki do neutralizacji rozlanych substancji 
ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych (sorbenty). W wypadku 
skażenia, zanieczyszczony grunt będzie niezwłocznie usuwany i przekazywany do 
utylizacji. 

Zapewnione również zostanie skanalizowane odprowadzanie do odbiorników 
wód spływowych, powierzchniowych, po ich uprzednim oczyszczeniu do 
parametrów wymaganych przepisami ochrony środowiska. Tego typu działania 
będą zapobiegać dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych. 

Ponieważ ani na etapie realizacji, ani eksploatacji przedsięwzięcia nie 
nastąpi pobór wód podziemnych, przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na 
stan ilościowy jednolitej części wód podziemnych. 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta Krakowa (załącznik 22) w 
rejonie lokalizacji przedsięwzięcia (w promieniu do 200 m) nie występują ujęcia 
wód podziemnych. 

Tym samym można stwierdzić, że inwestycja nie będzie stwarzać 
zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWPd. 
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7.1.4. Wpływ na powietrze 

Obliczenia przedstawione w rozdziale 6.1. nie wykazały możliwości 
wystąpienia istotnego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na powietrze. Nie 
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń 
motoryzacyjnych w powietrzu. 

 

7.2. Wpływ na powierzchnię ziemi, ruchy masowe ziemi, klimat 
i krajobraz 

7.2.1. Wpływ na powierzchnię i ruchy masowe ziemi 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wiązać się z przeprowadzeniem robót 
ziemnych na znaczną skalę i przemieszczaniem istotnych objętości mas 
ziemnych, zwłaszcza podczas budowy tuneli. 

W omawianej sytuacji przewiduje się wystąpienie zmian powierzchni ziemi 
na obszarze nie większym niż obszar określony liniami zajęcia terenu.  

Po zakończeniu budowy powierzchnie wolne od zainwestowania zostaną 
zrekultywowane.  

Warstwę próchniczą gleby należy zebrać, złożyć w jednym miejscu, a po 
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia wykorzystać do rekultywacji terenu. 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się 
wystąpienia ruchów masowych ziemi. 

 

7.2.2. Wpływ na klimat 

Pojazdy samochodowe stanowią jedno ze źródeł emisji dwutlenku węgla, 
którego obecność w atmosferze przyczynia się do powstania tzw. efektu 
cieplarnianego, powodującego zmiany klimatyczne w skali globalnej. 

Realizacja przedsięwzięcia i związane z nim przeniesienie ruchu z pojazdów 
indywidualnych na transport zbiorowy przyczynią się do ograniczenia emisji gazu 
cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że planowane przedsięwzięcie stanowi 
element działań na szerszą skalę, mających na celu zwiększenie udziału podróży 
transportem publicznym (zwłaszcza tramwajami) na obszarze Krakowa. Jego 
realizacja umożliwi realizację innych, powiązanych zadań, a tym samym 
przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla ze źródeł motoryzacyjnych 
na obszarze całej aglomeracji. 

Generalnie stwierdzić można, że projektowane przedsięwzięcie będzie miało 
pozytywny wpływ na klimat. 

 

7.2.3. Wpływ na krajobraz 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje istotnych zmiany w krajobrazie. 
Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest obecnie zdominowany przez obiekty 
usługowe i przemysłowe oraz komunikacyjne, charakter przedsięwzięcia nie 
będzie więc odbiegał od aktualnego zagospodarowania terenu. 
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7.3. Wpływ na dobra materialne 

W ramach realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie dokonanie wyburzeń 
obiektów kubaturowych: 

• zabudowa mieszkaniowa - 5 budynków mieszkalnych na działkach: 
171, 186 obr. 43, 220 obr. 43, 217 obr. 43 i 45 obr. 43; 

• zabudowa usługowa – 3 budynki usługowe na działkach: 182 obr. 43, 
186 obr. 43, 215 obr. 43,  

Ogólnie kubatura wyburzanych obiektów wyniesie: ok. 3270.96 m3. 
Poza tym zlikwidowane zostaną obiekty tymczasowe, takie jak baraki i 

garaże. 
 
Analiza w zakresie wibracji (załącznik 18) wykazała występowanie w stanie 

aktualnym rys lub pęknięć w elewacjach. Są to następujące budynki: 
 

• ul. Zimorowicza 1a 
• ul. Zielińska 3 
• ul. Białoprądnicka 25  
• ul. Słomczyńskiego 10. 

Stwierdzono również istotne uszkodzenia nawierzchni ul. Pachońskiego. 
Stwierdzono, że dobrze zaprojektowane i utrzymane w dobrym stanie 

technicznym drogi nie będą stanowić źródła ponadnormatywnych drgań do 
środowiska, natomiast linia tramwajowa wykonana w formie wydzielonego 
torowiska na podbudowie tłuczniowej generuje drgania do gruntu. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne będzie wykonanie 
rozpoznania stanu technicznego budynków z wykonaniem dokumentacji 
fotograficznej obrazujących stan techniczny (rysy, pęknięcia, itp.). W trakcie 
budowy w czasie prowadzenia prac z użyciem maszyn generujących drgania w 
pobliżu budynków (prace w odległości mniejszej niż 20 m od budynku) należy 
prowadzić monitoring wibroakustyczny oddziaływania drgań na budynek, a w 
ramach monitoringu porealizacyjnego wykonać pomiarów drgań generowanych 
na budynki i ludzi w budynkach. 

 
 

7.4. Wpływ na zabytki i krajobraz kulturowy 

Z realizacją przedsięwzięcia kolidują następujące obiekty chronione na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdujące się 
w gminnej ewidencji zabytków: 

• dom murowany, zbudowany w okresie międzywojennym – ul. Zielińska 
11, zgodnie z zapisami MPZP przeznaczony do rozbiórki lub 
przeniesienia, 

• figura Najświętszej Maryi Panny z lat 30-tych XX w (w ogródku przy ul. 
Pachońskiego) – ul. Zimorowicza 19, zgodnie z zapisami mpzp 
przeznaczona do przeniesienia poza teren elementów planowanego 
układu komunikacyjnego, 

• krzyż przydrożny z pocz. XIX w. – ul. Białoprądnicka/Pigonia, zgodnie z 
zapisami mpzp przeznaczony do przeniesienia poza teren elementów 
planowanego układu komunikacyjnego, 
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W granicach terenu zajętego pod realizację przedsięwzięcia zlokalizowane 
są również stanowiska archeologiczne znajdujące się w ewidencji stanowisk 
archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie: 

• AZP 102-56; 214 – Kraków – Krowodrza 1 
− ślad osadnictwa z epoki kamienia 
− osada z okresu późnego średniowiecza (XIV-XVI w.) 

• AZP 102-56; 78 – Kraków – Krowodrza 2 
− ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza  
− osada z okresu późnego średniowiecza (XIV-XVI w.) 

• nr 4 (Gorka Narodowa) 
• nr 5 (Gorka Narodowa) 

W zakresie ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego i stanowisk 
archeologicznych zaleca się: 

• wszelkie działania w obrębie działek, na których znajdują się obiekty 
wymienione w ewidencji zabytków oraz w obrębie stanowisk 
archeologicznych wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów 
objętych ochroną konserwatorską (wymagają uzgodnienia z 
właściwymi służbami ochrony zabytków, a w przypadku stanowisk 
archeologicznych, również powiadomienia tych służb o zamiarze 
prowadzenia prac ziemnych), 

• nakazuje się utrzymanie i konserwację istniejących obiektów 
zabytkowych, jak również ochronę jego ekspozycji widokowej od 
strony przestrzeni publicznej drogi, z której dostępny jest dany 
obiekt, 

• dopuszcza się w odniesieniu do obiektów zabytkowych, których 
utrzymanie na obecnym miejscu koliduje z planowanym układem 
komunikacyjnym, przeniesienie tych obiektów na inne miejsce, a w 
przypadku domów mieszkalnych, których przeniesienie nie byłoby 
uzasadnione ich historyczną wartością, stanem technicznym lub 
względami ekonomicznymi, dopuszcza się ich rozbiórkę, pod 
warunkiem zachowania procedur wynikających z przepisów 
odrębnych, w tym wykonania ich inwentaryzacji architektonicznej i 
dokumentacji fotograficznej, 

• w odniesieniu do stanowisk archeologicznych podczas prowadzenia 
prac ziemnych należy przeprowadzić rozpoznanie konserwatorskie, 
przy zachowaniu przepisów odrębnych. 

 

 

7.5. Wzajemne oddziaływania między elementami 

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz rozpatrując wszystkie 
rodzaje związanych z jego realizacją potencjalnych zagrożeń dla środowiska, nie 
stwierdzono możliwości występowania pomiędzy ww. elementami wzajemnych 
oddziaływań, które mogłyby wpłynąć na wzmożone i wspólne oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 
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8. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ 
WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 
ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

8.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez 
wnioskodawcę 

Przy opracowywaniu raportu zastosowano następujące metody 
prognozowania: 

−   prognoza wpływu na środowisko atmosferyczne - Obliczenia wpływu 
planowanego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza 
przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy, tj. Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87). 
Oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych dokonano 
wykorzystując wskaźniki emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych wg 
metodyki CORINAIR. Symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 
powietrzu atmosferycznym przeprowadzono przy pomocy programu 
OpaCal3m autorstwa Z.U.O. „EKO-SOFT”. Wyniki obliczeń imisji 
zanieczyszczeń odniesiono do poziomów dopuszczalnych określonych 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 
1031) oraz wartości odniesienia określonych Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu(Dz. U. Nr 16 poz. 87). 

−   prognoza wpływu na klimat akustyczny – metodyka obliczeń została 
dokładnie opisana w załączniku 17. Analizę hałasu pochodzącego od 
ruchu tramwajowego zrealizowano przy użyciu holenderskiej krajowej 
metody obliczania poziomów dźwięku pochodzących od pojazdów 
szynowych, opublikowanej w „Reken-en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai ‟96. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, 20 listopad 1996‟. Przy modelowaniu hałasu 
drogowego wykorzystano zalecana metodę NMPB-Routes-96. Dla terenów 
parkingowych posłużono się metoda obliczeniową stosowaną dla 
parkingów, gdzie istnieje możliwość wprowadzenia danych dotyczących 
pojemności parkingu oraz zmienności ruchu, która to zmienność 
zaimplementowana jest w programie obliczeniowym (IMMI). 
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8.2. Przewidywane znaczące oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko 

8.2.1. Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Oddziaływanie na środowisko projektowanego przedsięwzięcia wynikające z 
jego istnienia, w różnych horyzontach czasowych oraz aspektach przedstawiono 
syntetycznie w tabeli 17.  

Tabela 18 

Lista potencjalnych oddziaływań na środowisko w fazie eksploatacji 
wynikających z istnienia przedsięwzięcia 

Lp. Element środowiska 
Oddziaływania  

B P W S Kt St Dt T Ch 
1. Wody powierzchniowe - X - - - - 0 - - 
2. Wody podziemne - 0 - - - - 0 - - 
3. Jakość powietrza - - - X - - X - - 
4. Klimat  - - - 0 - - 0 - - 
5. Klimat akustyczny - - - X - - X - - 
6. Gleby i powierzchnia ziemi (w 

tym odpady) 
X - - - - - X - - 

7. Fauna i flora - X - - - - X - - 
8. Przestrzenne i punktowe formy 

ochrony przyrody 
- - - - - - - - - 

9. NZS X - - - - - - - X 
Oznaczenia:  
B – bezpośrednie; P – pośrednie; W – wtórne; S – skumulowane; Kt – krótkoterminowe; St 
– średnioterminowe; Dt – długoterminowe; T – stałe ; Ch – chwilowe;  
X – oddziaływanie występujące; - - brak oddziaływania; 0 – oddziaływanie pomijalnie małe 
 
 

8.2.2. Oddziaływania wynikające z wykorzystania zasobów 
środowiska 

Oddziaływanie na środowisko projektowanego przedsięwzięcia wynikające z 
wykorzystania zasobów środowiska w różnych horyzontach czasowych oraz 
aspektach przedstawiono syntetycznie w tabeli 18.  

Tabela 19 

Lista potencjalnych oddziaływań na środowisko w fazie realizacji 
wynikających z wykorzystania zasobów środowiska 

Lp. Element środowiska 
Oddziaływania 

B P W S Kt St Dt T Ch 
1. Wody powierzchniowe - 0 - - - - - - - 
2. Wody podziemne - 0 - - - - - - - 
3. Jakość powietrza X X - - X - - - - 
4. Klimat  - - - - - - - - - 
5. Klimat akustyczny - - - - X - - - - 
6. Gleby i powierzchnia ziemi (w tym 

odpady) 
X - - - - X - - - 

7. Fauna i flora X - - - - X - - - 
8. Przestrzenne i punktowe formy 

ochrony przyrody 
- - - - - - - - - 

9. NZS X - - - - - - - -X 
Oznaczenia:  
B – bezpośrednie; P – pośrednie; W – wtórne; S – skumulowane; Kt – krótkoterminowe; St 
– średnioterminowe; Dt – długoterminowe; T – stałe ; Ch – chwilowe;  
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X – oddziaływanie występujące; - - brak oddziaływania; 0 – oddziaływanie pomijalnie małe 
 

8.2.3. Oddziaływania wynikające z emisji 

Oddziaływanie na środowisko projektowanego przedsięwzięcia wynikające z 
emisji w fazie realizacji i eksploatacji w różnych horyzontach czasowych oraz 
aspektach przedstawiono syntetycznie w tabelach 20, 21.  

 

Tabela 20 

Lista potencjalnych oddziaływań na środowisko w fazie realizacji 
wynikających z emisji 

Lp. Element środowiska 
Oddziaływania 

B P W S Kt St Dt T Ch 
1. Wody powierzchniowe - X - - X - - - - 
2. Wody podziemne - X - - X - - 0 - 
3. Jakość powietrza X - - - X - - - - 
4. Klimat  - - - - - - - - - 
5. Klimat akustyczny X - - - X - - - - 
6. Gleby i powierzchnia ziemi (w 

tym odpady) 
X - - - - X - - - 

7. Fauna i flora - - - - - - - - - 
8. Przestrzenne i punktowe formy 

ochrony przyrody 
- - - - - - - - - 

9. NZS X - - - - - - - X 
Oznaczenia:  
B – bezpośrednie; P – pośrednie; W – wtórne; S – skumulowane; Kt – krótkoterminowe; St 
– średnioterminowe; Dt – długoterminowe; T – stałe ; Ch – chwilowe;  
X – oddziaływanie występujące; - - brak oddziaływania; 0 – oddziaływanie pomijalnie małe 

 

 

 

Tabela 21 

Lista potencjalnych oddziaływań na środowisko w fazie eksploatacji 
wynikających z emisji 

Lp. Element środowiska 
Oddziaływania 

B P W S Kt St Dt T Ch 
1. Wody powierzchniowe - X - - - - X - - 
2. Wody podziemne - 0 - - - - - - - 
3. Jakość powietrza X - - - - - - X - 
4. Klimat  - - - - - - - - - 
5. Klimat akustyczny X   X    X  
6. Gleby i powierzchnia ziemi (w tym 

odpady) 
- X - - - X - - - 

7. Fauna i flora - - - - - - - - 0 
8. Przestrzenne i punktowe formy 

ochrony przyrody 
- - - - - - - - - 

9. NZS X - - - - - - - X 
Oznaczenia:  
B – bezpośrednie; P – pośrednie; W – wtórne; S – skumulowane; Kt – krótkoterminowe; St 
– średnioterminowe; Dt – długoterminowe; T – stałe ; Ch – chwilowe;  
X – oddziaływanie występujące; - - brak oddziaływania; 0 – oddziaływanie pomijalnie małe 
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9. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

9.1. Etap realizacji przedsięwzięcia 

Realizację planowanego przedsięwzięcia należy prowadzić tak, by w 
możliwie najmniejszym stopniu ingerować w poszczególne elementy lokalnego 
środowiska. 

W nawiązaniu do powyższej zasady należy: 

• Ściśle przestrzegać przepisów BHP, prawa budowlanego i ochrony 
środowiska podczas prowadzenia prac budowlanych.  

• Niezbędne prace porządkowe terenu i budowlane prowadzić zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej w sposób minimalizujący zagrożenia dla 
pracujących ludzi i okolicznego środowiska.  

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych wytwórca odpadów (w tym 
przypadku jest nim wykonawca przedsięwzięcia) zobowiązany jest znać 
odbiorców wytwarzanych odpadów, odpady przekazywane mogą być 
jedynie podmiotom posiadającym decyzje administracyjne w zakresie 
odzysku, zbierania lub unieszkodliwiania odpadów, a transport odpadów 
realizowany powinien być zgodnie z obowiązującymi przepisami przez 
specjalistyczne firmy w sposób bezpieczny dla środowiska. 

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych warstwę gleby zebrać i 
zgromadzić w pryzmy, a następnie, w miarę potrzeb zużyć do prac 
rekultywacyjnych po zakończeniu fazy budowy. 

• Przemieszczane masy ziemne powinny być w jak największym stopniu 
wykorzystywane na miejscu dla potrzeb niwelacji terenu a dopiero w 
ostateczności usuwane okresowo lub po zakończeniu budowy, jeśli 
istnieje wystarczająco dużo miejsca do ich tymczasowego 
magazynowania. Należy zwrócić uwagę, że na wykorzystanie odpadów 
do celów niwelacji terenu wymagane jest uzyskanie stosownych decyzji i 
zezwoleń na unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami. 

• Mas ziemnych, nie należy traktować jako odpadu, ponieważ zgodnie 
ustawą o odpadach jej przepisów nie stosuje się do niezanieczyszczonej 
gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym 
wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał 
ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym 
na terenie, na którym został wydobyty. 

• Należy zaprojektować sposób odprowadzenia z wykopów wód opadowych 
i gruntowych. 

• Odwodnienia budowlane prowadzić wyłącznie w strefie otoczonej 
ścianami szczelinowymi. 

• Nie dopuszczać do zawodnienia dna wykopów i skarp nasypów oraz 
gruntów po zdjęciu gleby, zwłaszcza tam gdzie w poziomie niwelety 
występują iły lub utwory pylaste, ściany wykopów i skarpy niezwłocznie 
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zabezpieczyć (np. geowłókniną hydroobsiewem) przed wpływem wód 
opadowych i gruntowych. 

• Grunty wysadzinowe (iły) zastąpić gruntami niewysadzinowymi. 

• Należy wyznaczyć i przystosować miejsca do gromadzenia powstających 
odpadów zarówno komunalnych, jak również z budowy. W miarę 
możliwości należy zapewnić warunki do selektywnego magazynowania 
odpadów, umożliwiającego późniejszy ich odzysk. 

• Wszystkie wbudowane materiały, np. geosyntetyki, winny posiadać 
odpowiednie atesty. 

• Odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne należy składować osobno w 
odpowiednio zabezpieczonym miejscu i przekazywać specjalistycznej 
firmie. 

• Składowane ewentualnie materiały sypkie, takie jak piasek, należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym pyleniem i rozprzestrzenianiem się 
pyłów po sąsiednim terenie. Dla ograniczenia pylenia podczas 
prowadzenia prac ziemnych w okresie bezdeszczowym drogi i place 
manewrowe należy zraszać wodą. 

• W trakcie budowy, podczas pracy urządzeń mechanicznych i ciężkiego 
sprzętu, jak również podczas ruchu pojazdów samochodowych, należy 
tak zorganizować front robót, aby w jak najmniejszym stopniu 
następowało pogorszenie klimatu akustycznego. 

• Dla zmniejszenia uciążliwości hałasu pracującego sprzętu budowlanego 
proponuje się:  

− prowadzić prace w cyklu od 600 - 2200 z wyłączeniem godzin nocnych, 

− zaplecze budowy zlokalizować na terenie położonym możliwie najdalej 
od zabudowy mieszkaniowej, 

− opracować taki plan robót, aby zminimalizować zbędne przejazdy 
sprzętu budowlanego i środków transportu przez tereny zabudowy 
mieszkaniowej. 

• Sprzęt używany do prac ziemnych powinien być sprawny, aby nie 
nastąpiła jego ewentualna awaria, skutkiem której mogłoby dojść do 
wycieku paliwa lub oleju. 

• Miejsce parkowania, tankowania i obsługi pojazdów i maszyn 
budowanych oraz przechowywania płynów technicznych i innych 
substancji zorganizować na terenie o szczelnym podłożu. 

• Wyposażyć teren przedsięwzięcia na etapie budowy w środki do 
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych i innych substancji 
niebezpiecznych, sorbenty wykorzystane należy traktować jako odpad 
niebezpieczny. 

• W przypadku wystąpienia wycieków substancji z urządzeń lub miejsc 
składowania zanieczyszczony grunt należy usuwać niezwłocznie i 
przekazywać do utylizacji uprawnionym podmiotom, usunięty grunt 
uzupełniać gruntem czystym. 
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• Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej pod nadzorem uprawnionego 
geologa. 

• Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją, a ewentualne zmiany wynikające z dodatkowych badań 
gruntu lub innych przesłanek technicznych wynikających z 
bezpieczeństwa obiektu lub pracowników powinny być udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny 
inwestora, wykonawcy robót oraz projektanta. 

• Po zakończeniu realizacji tereny wolne od zainwestowania należy 
zrekultywować i zagospodarować zielenią. 

• Zachować szczególną ostrożność w trakcie prac sprzętem ciężkim w 
obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do 
pozostawienia. 

• Drzewa przeznaczone do pozostawienia ogrodzić do granicy rzutów ich 
koron. 

• Nie poruszać się sprzętem ciężkim po nieutwardzonym podłożu pod 
koronami drzew. 

• Nie składować ziemi z wykopów oraz materiałów budowlanych w zasięgu 
koron drzew. 

• Roboty na ciekach wodnych prowadzić odcinkami o długościach 
maksymalnie 50 m. 

• Roboty regulacyjne w istniejącym korycie prowadzić tak, aby jeden z 
brzegów (naprzemiennie lewy i prawy) pozostawał nienaruszony. 

• Wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. 

• Wycięcie drzew powinno być zrekompensowane przez nasadzenia. 

• Teren budowy należy zabezpieczyć w celu uniemożliwienia lub 
ograniczenia możliwości dostania się zwierząt na teren prowadzonej 
inwestycji. 

 

Zalecenia ochronne dotyczące płazów i gadów: 

Jak wspomniano, terenem, na którym w czasie prac płazy pojawią się w 
większej ilości jest Górka Narodowa, zatem dobrze byłoby rozpocząć tam prace w 
okresie letnim, kiedy w opisywanym rozlewisku płazy zakończą gody.  

1. Prace będą obejmowały dość duży obszar, więc na terenie inwestycji 
mogą pojawić się płazy. Mogą to być pojedyncze osobniki, które 
dostaną się tam przypadkiem, ale także ich liczba może być znaczna, 
jeśli w pasie budowy znajdzie się zimowisko, które płazy opuszczą a 
prace rozpoczną się wiosną. Obserwowane ropuchy szare migrowały ze 
strony północnej w stosunku do zabudowy przy ul. Słomczyńskiego i 
ul. Marczyńskiego. Osobniki takie będą się starały dotrzeć do wody i 
będą wchodzić do każdego zagłębienia w tym do kolein wypełnionych 
wodą. Konieczne jest nie dopuszczanie do tworzenia się głębokich 
kolein i zasypywanie ich na bieżąco.  
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2. Należy zwracać uwagę na głębokie wykopy, które powinny być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wpadanie tam zwierząt. 
Osobniki takie należy odławiać i wynosić poza teren budowy (patrz pkt. 
7, 8.) 

3. Na terenie budowy znajdą się też studzienki, dreny odwadniające i inne 
ew. pułapki, do których mogą wpadać płazy. Muszą one być tak 
zabezpieczone, żeby płazom, ale także innym małym zwierzętom 
uniemożliwić dostanie się do nich. Przede wszystkim studzienki 
powinny wystawać ponad powierzchnię gruntu na wysokość ok. 25 – 
30 cm. Otwory górne powinny być szczelnie zamknięte, lub jeśli to nie 
jest możliwe, zabezpieczone siatką o oczkach 0.5 x 0.5 cm (lub 
mniejszych). Identycznie powinny być zabezpieczone wszelkie wloty 
boczne. W tych miejscach siatka musi być zamontowana na stałe, bez 
możliwości przejścia pod nią małych płazów. Miejsca takie powinny być 
systematycznie kontrolowane a ew. znajdujące się w „pułapkach” płazy 
i inne zwierzęta muszą być niezwłocznie uwalniane. 

4. Należy również zwracać uwagę na tworzenie się wszelkich szczelin i 
niewielkich pułapek, do których mogą dostać się płazy. 

5. Każdy płaz, i inne małe zwierzę stwierdzone na terenie prowadzonych 
robót, powinno być odłowione i wyniesione poza teren zagrożony 
działaniami budowlanymi (patrz pkt. 7, 8.) 

6. W miejscach występowania płazów, spodziewać się należy ich migracji. 
Może, zatem zaistnieć konieczność zastosowania miejscowego 
wygrodzenia siatką lub agrowłókniną terenu inwestycji. W przypadku 
stwierdzenia wędrówek płazów w innych miejscach użytkowanych 
przez pojazdy budowy, należy zastosować identyczną procedurę. 
Przebieg szlaków migracji może ulegać zmianom w poszczególnych 
sezonach. Ogrodzenia powinny być wykonane z agrowłókniny lub siatki 
o oczkach 0.5 x 0.5 cm (lub mniejszych), rozpiętej na kołkach do 
wysokości ok. 0.5 m, w dolnej części wkopanej w podłoże, z 10 cm z 
nawisem. Po zewnętrznej stronie siatki należy usunąć wyższą 
roślinność, w tym krzewy, na odległość ok. 1 m. Co ok. 20 – 30 m 
należy wykopać płytkie dołki (ok. 0.5 x 0.5 x 0.2 m) wyłożone folią, 
jako pułapki na wędrujące płazy i gady lub wkopać wiadra z dziurami w 
dnie. (W przypadku takiej konieczności należy skontaktować się ze 
specjalistą). 

7. Wszelkie prace przy odławianiu i przenoszeniu zwierząt powinny być 
wykonywane w obecności lub przez osobę odpowiedzialną za 
przyrodnicze zabezpieczenie prac. 

8. Płazy odławiać należy siatką o małych oczkach a przenoszenie powinno 
odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności, w pojemniku z 
niewielką ilością wody. Odłowione płazy powinny być wyniesione poza 
teren budowy bezpośrednio po złapaniu. Należy przy tym zwracać 
uwagę, aby w pojemniku nie było zbyt wielu płazów i należy się starać 
żeby nie były zbyt różne pod względem wielkości. 

9. Przed przystąpieniem do wykonywania prac terenowych wszyscy 
pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani o sposobie 
postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy płazów i 
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gadów. Obecność zaobserwowanych osobników powinna być zgłaszana 
osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie prac od strony 
przyrodniczej. 

10. Jako, że doliny rzeczne są naturalnymi szlakami migracyjnymi 
zwierząt, nawet na terenach miejskich, zalecamy umożliwienie migracji 
zwierząt pod obiektami mostowymi na ciekach. Do migracji zwierzęta 
potrzebują suchego terenu wzdłuż cieku. Może to być naturalny pas 
ziemny pomiędzy ciekiem a przyczółkiem mostu lub specjalna 
konstrukcja w postaci półki. Pólki najlepiej konstruować z betonu lub 
tworzywa sztucznego. Nie zalecamy używania gabionów jako 
konstrukcji do migracji zwierząt. Doświadczenie pokazuje, że gabiony 
są konstrukcjami nietrwałymi. Ich powierzchnia musi być pokryta 
chudym betonem i humusem. Warunki atmosferyczne powodują 
uszkodzenia powierzchni przeznaczonej do migracji lub wypłukują 
warstwę humusu. Uszkodzone gabiony stanowią zagrożenie dla 
zwierząt lub nawet pułapkę antropogeniczną, w której migrujące 
zwierzęta blokują się i giną.  

Wszelkie działania w nietypowych sytuacjach, które nie znalazły się w tym 
opracowaniu, a które trudno przewidzieć a także wykluczyć, powinny być 
konsultowane ze specjalistą. Zasadna wydaje się stała obecność herpetologa w 
trakcie realizacji inwestycji. 

W przypadku konieczności odławiania i przenoszenia płazów i ewentualnego 
zniszczenia siedliska, która nie powinna tutaj nastąpić, należy uzyskać 
odpowiednio wcześniej zezwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
Krakowie. 

 

 

9.2. Etap eksploatacji 

Przewiduje się następujące działania mające na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko: 

• Realizację ekranów akustycznych. 

• Zastosowanie szczelnych nawierzchni dróg oraz systemu odprowadzania 
wód opadowych do kanalizacji, 

• Zastosowania wibroizolacji torowiska w rejonie zbliżeń linii 
tramwajowej do zabudowy (istniejącej oraz projektowanej) na 
odległość mniejszą niż 20 metrów od osi najbliższego toru. 
Wibroizolację trzeba przewidzieć na moście w ciągu linii tramwajowej. 

• Wskazane wprowadzenie rozwiązań charakteryzujących się najwyższą 
efektywnością redukcji drgań z torowiska z równoczesnym 
ograniczeniem emisji hałasu z torowiska. 

• Ulice w ciągu dróg wojewódzkich należy zaprojektować w kategorii 5 
(ruch ciężki). W projekcie należy przewidzieć takie rozwiązania aby nie 
wystąpiło zjawisko powstawania kolein (np. wzmocnienie nawierzchni 
siatką stalową lub tekstylną) oraz aby studnie kanalizacyjne były poza 
jezdnią lub aby nie stanowiły miejsc potencjalnego powstawania drgań.  
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• Zastosowanie urządzeń retencjonujących i podczyszczających wody 
opadowe, takich jak: zbiorniki retencyjno-oczyszczające, separatory 
koalescencyjne, osadniki. 

 

 

9.3. Działania kompensacyjne 

Utrata miejsc parkingowych zostanie skompensowana poprzez budowę 2 
parkingów naziemnych oraz 1 parkingu wielopoziomowego. 

W miejsce zieleni usuniętej podczas prac budowanych należy zastosować 
nasadzenia kompensacyjne, szczególnie w okolicach zabudowy mieszkaniowej. 
Pożądane jest tworzenie pasów zieleni izolacyjnej, tam gdzie jest to możliwe. 

Z uwagi na występowanie populacji ropuchy szarej i żaby trawnej w rejonie 
ulic Słomczyńskiego i Górka Narodowa należałoby rozważyć w tym rejonie 
przeprowadzenie działań kompensacyjnych w postaci stawu dla rozrodu płazów 
oraz zachowania fragmentów zadrzewionych. Nawet niewielkie, ale stałe siedlisko 
rozrodcze przy zachowaniu niewielkich fragmentów zieleni pozwoli na utrzymanie 
się i rozród istniejącej populacji płazów, będących gatunkami chronionymi. W 
obrębie miasta Krakowa można podać przykłady śródmiejskich stanowisk płazów, 
są nimi staw przy ul Kaczeńcowej oraz stawy w parku Jerzmanowskich w 
Prokocimiu. Działania takie przeprowadza się również w innych miastach Polski. 
Na uwagę zasługuje użytek ekologiczny „Traszki Ratajskie” w Poznaniu. Takie 
rozwiązania pozwoliły na utrzymanie populacji chronionych przedstawicieli 
herpetofauny w obrębie miasta. Należy mieć na uwadze fakt, że planowana 
inwestycja nie będzie miała większego wpływu na prawdopodobnie ginącą już 
populację wyżej wymienionych gatunków płazów. W naszej opinii, należy jednak 
wykorzystywać możliwości utrzymania, a nawet odtwarzania siedlisk na terenach 
jeszcze niezabudowanych, zwiększając walory przyrodnicze lokalnych inwestycji 
oraz walory edukacyjne związane z możliwością obserwacji rzadkich i 
chronionych gatunków w granicach miasta. 

 

 

 

10. ANALIZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z WPŁYWEM PRZEDSIĘWZIECIA 
NA ZABYTKI  

Analizę wynikającą z pkt. 10 art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadza się dla "dróg będących 
przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko". 

W wypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 
wykonania ww. analizy. 
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11. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY 
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Ponieważ planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji, 
nie zachodzi konieczność jego analizy technologicznej pod kątem spełnienia 
wymagań, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 

12. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST 
KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO 
UŻYTKOWANIA 

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska: „Jeżeli z 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy 
porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania 
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie 
mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub 
innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, 
kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej 
oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy 
się obszar ograniczonego użytkowania.” 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 
ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

13. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ; 

Zagadnienia w formie graficznej przedstawione zostały na rysunkach i 
fotografiach. 

Fotografie wykonane zostały podczas wizji terenowych w dniach: 

− 18.08.13. 
− 22.08.13. 
− 23.08.13. 
− 10.09.13. 
− 01.06.14. 

14. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ  

Zagadnienia w formie kartograficznej przedstawione zostały w załącznikach 
do niniejszego raportu. 
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15 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z 
PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

15.1. Wprowadzenie 

Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227) 
gwarantuje społeczeństwu udział w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko. 

Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone jest przez organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia.  

W przypadku inwestycji drogowych występuje nierównomierny podział 
korzyści i kosztów wynikających z powstania nowych dróg. Straty w postaci 
niekorzystnego oddziaływania hałasu, zanieczyszczenia powietrza lub innych 
uciążliwości ponoszą w większości mieszkańcy bezpośredniej okolicy inwestycji. 
Natomiast korzyści w postaci ułatwień w podróżowaniu odnoszą w większości 
ludzie niemieszkający w sąsiedztwie dróg. 

Z tego powodu wśród mieszkańców terenów bezpośrednio przylegających 
do planowanego przebiegu drogi pojawia się postawa NIMBY – Not in my 
backyard (Nie na moim podwórku). Skrajnym przypadkiem postawy NIMBY jest 
efekt BANANA – Built absolutely nothing anywhere near anything (Nie buduj 
absolutnie nic w pobliżu czegokolwiek). 

Postawa taka może występować w gęsto zaludnionych obszarach, gdzie 
każda inwestycja drogowa okazuje się być szkodliwa dla części mieszkańców 
aglomeracji. 

 

15.2. Przebieg konsultacji społecznych 

W dniach od 10 marca do 11 kwietnia 2014 r. trwały prowadzone przez 
Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarząd Dzielnicy IV pełne konsultacje społeczne 
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, a w szczególności z Mieszkańcami 
Dzielnicy IV, dotyczące planowanej przez Gminę Miejską Kraków budowy linii 
tramwajowej etap IIIA (os. Krowodrza Górka – ul. Bociana – Górka Narodowa 
Zachód) oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej. Konsultacje odbyły się na 
podstawie Zarządzenia Nr 624/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
06.03.2014 r. które jest konsekwencją Zarządzenia Nr 1079/2009 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r . 

Szczegółowy przebieg konsultacji społecznych, zgłoszone wnioski i udzielone 
odpowiedzi przedstawiono w załączniku 20. 

 

15.2.1. Konsultacje w serwisie internetowym 

Dnia 10 marca 2014 r. na serwisie internetowym http://www.dialoguj.pl 
zostały uruchomione konsultacje społeczne dotyczące planowanej budowy linii 
tramwajowej. 

Na stronie zamieszczona została informacja o prowadzonych konsultacjach 
oraz materiały informacyjne w formie załączników takie jak;  
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- Zarządzenia Nr 624/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 06.03.2014 r. 
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych,  

- Opis planowanej inwestycji  
- Plan sytuacyjny na ortofotomapie  
- Plan sytuacyjny zbiorczy, Arkusze 1 do 9  
- Wniosek konsultacyjny dot. zamierzenia inwestycyjnego GMK 
Wnioski i uwagi dotyczące przedsięwzięcia Mieszkańcy mogli składać w 

terminie do 11 kwietnia  2014 r. za pomocą wniosku konsultacyjnego: 
- w formie pisemnej na adres Zarząd Infrastruktury Komunalnej i 

Transportu w Krakowie 
- w formie elektronicznej na adres ns@zikit.krakow.pl. 

Konsultacje w serwisie internetowym zakończyły się 11 kwietnia 2014 r. W 
czasie prowadzenia konsultacji, od 10 marca do 11 kwietnia 2014 r. stronę 
www.dialoguj.pl odwiedziło 6119 osób. 

Na profilu Dialog Społeczny w Krakowie na portalu społecznościowym 
Facebook zamieszczono informacje na temat przedmiotowych konsultacji wraz z 
przekserowaniem do obszerniejszych informacji zamieszczanych w serwisie 
internetowym www.dialoguj.pl 

 

15.2.2. Spotkania konsultacyjne 

Spotkania konsultacyjne przeprowadzone zostały w terminach; 

• 24 marca 2014 r. w godz. od 18:00 do 20:00 w Gimnazjum nr 12 
przy ul. Kluczborskiej 3 z Mieszkańcami os. Krowodrza Górka 

• 25 marca 2014 r. w godz. od 18:00 do 20:00 w Szkole Podstawowej 
Nr 58 przy ul. Pigonia 2a z Mieszkańcami os. Prądnik Biały 

• 26 marca 2014 r. w godz. od 18:00 do 20:00 w Gimnazjum nr 13 
przy ul. Mackiewicza 13 z Mieszkańcami os. Górka Narodowa i 
Prądnik Biały Wschód. 

Ze strony organizatorów obecni byli przedstawiciele Zarządu Infrastruktury 
Komunikacji i Transportu, Biura projektów, 2 Radnych Dzielnicowych oraz 
Przewodniczący Rady Dzielnicy IV. Zebrania prowadziła (moderator) 
przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa. Na spotkania przygotowane zostały 
wydruki planów sytuacyjnych w skali 1:500 projektowanego układu drogowego 
oraz wizualizacje. Mapy wywieszone zostały na ścianach w bezpośrednim 
sąsiedztwie sal konsultacyjnych. Prezentacji projektowanej inwestycji dokonywał 
przedstawiciel Biura Projektów. Poszczególne plany sytuacyjne wyświetlane były 
na ekranie widocznym dla wszystkich zebranych. W dalszej kolejności 
zgromadzone osoby miały możliwość zadawać pytania, na które bezpośrednio 
odpowiadali przedstawiciele ZIKiT oraz biura projektów. Wnioski i uwagi 
dotyczące przedsięwzięcia Mieszkańcy mogli składać w terminie do 11 kwietnia 
 2014 r. za pomocą wniosku konsultacyjnego w formie pisemnej na adres Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz w formie elektronicznej 
na adres ns@zikit.krakow.pl. 

W zebraniach uczestniczyło ok. od 150 do 200 osób na dzień. 
Do najczęściej poruszanych kwestii należały: postulaty dotyczące budowy 

ekranów akustycznych w pobliżu bloków, pomiaru hałasu oraz uciążliwości 
realizacji inwestycji dla mieszkańców. Część mieszkańców wyraźnie negowała 



 

Kraków, grudzień 2015 

 

Raporta Oddziaływania na Środowisko 
Przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii tramwajowej KST etap III Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” 

178 

inwestycje ze względu na usytuowanie jej w pobliżu swojego bloku. Podnoszono 
argumenty o spadku wartości mieszkań, uciążliwości sąsiedztwa tramwaju. 

Dały się zauważyć głosy protestu dotyczące przede wszystkim planowanej 
budowy trasy Wolbromskiej, podważano konieczność przebiegu trasy przez 
osiedle.  

Zgłoszono wiele uwag o charakterze postulatów – dotyczyły one budowy 
przejścia dla pieszych, własności działek, tras rowerowych, konkretnych 
rozwiązań architektonicznych. Dyskutowano również lokalizacje przystanków, 
zabezpieczenia przed hałasem oraz rozwiązania P&R. 

Warto zaznaczyć, że niejednokrotnie mieszkańcy zajmowali sprzeczne 
stanowiska w danej sprawie. 

 

15.2.3. Dyżury konsultacyjne w siedzibie Rady Dzielnicy 

Dyżury konsultacyjne z udziałem projektanta, odbyły się w siedzibie Rady 
Dzielnicy IV przy ul. Białoprądnickiej 3 w dniach  1, 2, 3 kwietnia 2014 r. 
godzinach od 18:00 do 20:00. 

Rada Dzielnicy IV zorganizowała akcję informacyjną wśród mieszkańców. 
Plan orientacyjny planowanej budowy został wywieszony na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Rady Dzielnicy. Do skrzynek pocztowych zostały rozniesione ulotki 
informacyjne w ilości ok 7000 szt. Na drzwiach wejściowych do bloków 
mieszkalnych i bramach wjazdowych wywieszone zostały ogłoszenia o dyżurach 
konsultacyjnych w ilości ok 600 szt. Dyżury konsultacyjne z udziałem 
projektanta, odbyły się w siedzibie Rady Dzielnicy IV. W spotkaniach 
uczestniczyli przedstawiciele projektanta oraz przewodniczący Rady Dzielnicy. 
Dla mieszkańców wyłożone zostały mapy sytuacyjne w skali 1:500 z naniesioną 
projektowaną trasą inwestycji. Zainteresowanie mieszkańców zaowocowało 
obecnością po ok 40 – 50 osób na 1 dyżur. Zainteresowani składali zapytania i 
otrzymywali na bieżąco wyjaśnienia od przedstawicieli projektanta. Duże 
zainteresowanie i kontrowersje wzbudziły plany: budowy tzw. Trasy 
Wolbromskiej, budowy parkingów w rejonie pętli Krowodrza Górka, przebiegu 
linii tramwajowej w kierunku Azorów, przebiegu linii tramwajowej wzdłuż 
Pachońskiego, miejsca zakończenia odcinka I (rejon ul. Bociana), lokalizacji linii i 
przystanku tramwajowego przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Wnioski i uwagi 
konsultacyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji można było złożyć na 
formularzach dostępnych w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu pełnionego dyżuru 
jak i w dniach następnych do dnia 11 kwietnia 2014 r. Adresatem wniosków był 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 31-
596 Kraków. 

 
 

15.3. Wnioski z konsultacji społecznych 

Zespół projektowy wraz z Zarządem Infrastruktury Komunikacji i Transportu 
w Krakowie po analizie wszystkich wniosków konsultacyjnych dokonał 
podsumowania, w myśl którego dokona korekt do przedmiotowego projektu. 

Silne protesty wnioskujących odnotowano dla budowy tzw. Trasy 
Wolbromskiej lub jej części na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Gen. 
Fieldorfa-Nila. Rozwiązaniem dla tego zagadnienia będzie zaprojektowanie linii 
tramwajowej po wschodniej stronie układu komunikacyjnego. Na odcinku od 
skrzyżowania ulic Bratysławskiej i Wybickiego do ul. Gen. Fieldorfa-Nila torowisko 
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zostanie poszerzone i wyposażone w nawierzchnię drogową umożliwiającą 
obsługę komunikacyjną pojazdów uprzywilejowanych (tj. służb technicznych, 
ratowniczych, autobusów komunikacji miejskiej) a także obustronne chodniki i 
ścieżki rowerowe. 

Na odcinku od ul. Fieldorfa-Nila do ul. Opolskiej pas drogowy zostanie 
zaprojektowany o przekroju 2x2 (co wynika z analiz ruchu) czyli po dwa pasy 
ruchu w każdym kierunku, w tym po jednym dla komunikacji zbiorowej oraz pasy 
włączeń/wyłączeń dla ewentualnych, bezpośrednich zjazdów do terminala 
autobusowego i parkingu P&R. Linia tramwajowa zostanie zaprojektowana po 
wschodniej stronie pasa drogowego. Pętla tramwajowa Krowodrza Górka zostanie 
przebudowana w sposób umożliwiający dowiązanie do trasy głównej. Od pętli 
wykonane zostanie odgałęzienie linii tramwajowej w kierunku os. Azory. Zostanie 
także zapewniony dojazd do szpitala im. Jana Pawła II. 

Kontrowersje budziła również budowa parkingu przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila. 
Budowa tego obiektu oraz innych parkingów w pobliżu projektowanej trasy 
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju zostały poprowadzone zgodnie z ustaleniami 
w MPZP. Parking zostanie zaprojektowany po wschodniej stronie linii 
tramwajowej. Dla zmniejszenia uciążliwości związanych z budową i eksploatacją 
parkingu zostanie on odpowiednio przeprojektowany i oddalony od zabudowy 
mieszkaniowej (bloku nr 14 przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila). 

Węzeł z ul. Opolską zostanie rozwiązany jako skrzyżowanie dwupoziomowe. 
Linia tramwajowa przebiegać będzie po wschodniej stronie pasa drogowego na 
poziomie istniejącego terenu wraz z rondem turbinowym, natomiast przebieg ul. 
Opolskiej odbywał się będzie w tunelu. Zostaną zaprojektowane obustronne 
chodniki i ścieżki rowerowe. 

Linia tramwajowa na odcinku Opolska – Pachońskiego będzie przebiegać po 
wschodniej stronie układu komunikacyjnego. Na tym odcinku zostanie 
zaprojektowana jezdnia o przekroju 2x2 (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku 
oraz pasy włączeń/wyłączeń, zjazdów do parkingu osiedlowego i parkingu P&R). 
Zostanie zapewnione przejście dla pieszych (kładka) ponad układem 
komunikacyjnym w śladzie tzw. Trasy Wolbromskiej na wysokości ulic Danka i 
Pigonia. Ciągłość ul. Nad Sudołem nie zostanie przerwana. Pod układem 
komunikacyjnym zostanie zaprojektowany nienormatywny przejazd dla 
samochodów osobowych. W projekcie zostaną również przewidziane miejsca 
postojowe w pobliżu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. 

Po analizie wniosków oraz możliwości projektowych układ drogowy ulicy 
Pachońskiego, wraz z linią tramwajową, chodnikiem i ścieżką rowerową zostanie 
przesunięty w kierunku północnym. Uwzględnia się także pozostawienie pasa 
zieleni na wysokości budynków Pachońskiego 30 i 34. Projekt przewiduje także 
wykonanie wjazdu i zatoki postojowej przy budynku nr 65 ul. Pachońskiego. 

Budowa linii tramwajowej zgodnie z wnioskami nie zostanie podzielona na 
etapy i zostanie zrealizowana w całości od pętli Krowodrza Górka do pętli Górka 
Narodowa. 

Rozwiązanie pętli Górka Narodowa wraz z koncepcją zadaszenia terminali 
zostanie przeprojektowane zgodnie z wnioskiem MPK, rozwiązanie zapewni 
możliwość dogodnej przesiadki pasażerów. 

Duże zainteresowanie wzbudzał temat ochrony akustycznej. Budowa lub 
rezygnacja z budowy ekranów akustycznych podyktowana jest wnikliwą analizą 
akustyczną biorącą pod uwagę kryteria poziomu hałasu jakie stanowią stosowne 
przepisy. Jeśli z analizy akustycznej nie wynika, że poziom hałasu został 
przekroczony nie jest wymagane stosowanie ekranu. O lokalizacji ekranów 
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akustycznych decydują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Stosowne 
zabezpieczenia są ewentualnie możliwe po analizie porealizacyjnej. Ekrany 
przewidziane do realizacji tej inwestycji, spełniają wymagania izolacyjności i są 
projektowane jako jednolite, z materiałów przezroczystych. 

Dla ochrony przed hałasem czy drganiami spowodowanymi eksploatacją linii 
tramwajowej (m.in. osiedla mieszkaniowego Mozarta) budowa linii tramwajowej 
będzie oparta na nowoczesnych rozwiązaniach tłumiących wibracje i hałas z 
zastosowaniem technologii ekologicznej tzw. „torowiska zielonego”(nawierzchnia 
torowiska obsiana trawą). 

Do działek 179/1 (od projektowanej ul. Pachońskiego), 218/1 218/4 obr. 
42, 62/1 (od Siewnej 30) zostaną zaprojektowane wjazdy. Inne dojazdy do 
działek, posesji, osiedli itp. albo wykraczały poza zakres przedmiotowej 
inwestycji albo też nie są możliwe do realizacji z punktu widzenia możliwości 
projektowych. Po analizie warunków technicznych postanowiono nie wyburzać 
budynku przy ul. Siewnej 30. 

Wnioski konsultacyjne złożone na etapie konsultacji społecznych, które nie 
dotyczyły przedmiotowej inwestycji zostały przekazane do oceny do właściwych 
komórek. Treść tych wniosków nie została ujęta w niniejszym raporcie. 

Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do pętli Górka Narodowa jak i 
parkingi wzdłuż planowanej trasy będą zawierały się w MPZP. Po dokonaniu 
zmian projektowych, przeprowadzona zostanie ponowna analiza organizacji 
ruchu z rozpatrzeniem interesów funkcjonujących tam firm. 

Przedstawione powyżej rozwiązania zostały maksymalnie dostosowane do 
potrzeb i na korzyść mieszkańców. Dokumentacja zostanie opracowana na 
podstawie aktualnych danych i będzie spełniać wszystkie parametry z zakresu 
ochrony środowiska, projektowania skrzyżowań i inne określone przepisami 
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16. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU  

W trakcie budowy w czasie prowadzenia prac z użyciem maszyn 
generujących drgania w pobliżu budynków (prace w odległości mniejszej niż 20 
m od budynku) należy prowadzić monitoring wibroakustyczny oddziaływania 
drgań na budynek. 

W ramach monitoringu porealizacyjnego zaleca się wykonanie pomiarów 
drgań generowanych na budynki i ludzi w budynkach. 

 

 

17. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT 

W trakcie opracowywania raportu nie napotkano trudności wynikających z 
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
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18. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 
ZAWARTYCH W RAPORCIE 

Podstawa, cel i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie raportu oddziaływania na 

środowisko (ROŚ) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap 
III (Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego 
skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”. 

Celem przedsięwzięcia, które ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta 
i dzielnicy IV Prądnik Biały jest poprawa komfortu życia mieszkańców tej 
dzielnicy poprzez rozbudowę sieci transportu publicznego przyjaznego 
środowisku i integrację miejskiego i podmiejskiego systemu transportowego. 
Nastąpi również przebudowa części obecnego układu drogowego w tym rejonie. 

Zakres raportu dotyczy przedsięwzięcia zaliczanego do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodny jest z art. 66 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Raport wykonano na zlecenie Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., ul. 
Waliców 11, 00-851 Warszawa 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i 
Transportu w Krakowie, 31-586 Kraków ul. Centralna 53. 

 
Opis planowanego przedsięwzięcia 
Przebieg linii tramwajowej oraz przyległego układu drogowego został 

wyznaczony ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Krakowa w 2003 r., a miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki 
Narodowej Zachód” został uchwalony w roku 2010. 

Planowana inwestycja stanowić będzie północny fragment linii szybkiego 
tramwaju na odcinku od osiedla Krowodrza Górka przez Prądnik Biały, ulicę 
Pachońskiego do Górki Narodowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane 
jednoetapowo, przy czym planowana długość torowiska wyniesie 4,538 km, a 
długość jezdni 4,97 km. 

Całkowita powierzchnia terenu przedsięwzięcia wynosi 35,8577 ha, w tym: 
− Kubatura budynku terminalu tramwajowo-autobusowego około: 2 

899 m3 
− Kubatura parkingu wielopoziomowego P&R przy terminalu: około 21 

787 m3 
W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną następujące zadania: 

• obiekty inżynierskie: tunel w ciągu ulicy Opolskiej, wiadukt nad ul. 
Nad Sudołem, most na potoku Sudoł, kładka piesza nad Trasą 
Wolbromską, most na rzece Białucha i przepust na potoku Bibiczanka, 
wiadukt kolejowy z tunelem tramwajowym, 

• budowa ulicy w śladzie Trasy Wolbromskiej, 
• rozbudowa i budowa ulicy Pachońskiego, 
• przebudowa ul. Siewnej, 
• przebudowa ul. Bociana, 
• budowa nowego odcinka drogi na Osiedlu Górka Narodowa od 

projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada, 
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• przebudowa skrzyżowań w ciągu układu komunikacyjnego w śladzie 
Trasy Wolbromskiej, 

• przebudowa skrzyżowania układu komunikacyjnego w śladzie Trasy 
Wolbromskiej z ul. Pachońskiego, 

• przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Pachońskiego, 
• przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Siewnej, 
• przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Bociana, 
• przebudowa skrzyżowań w ciągu nowoprojektowanego odcinka dróg 

na osiedlu Górka Narodowa, 
• budowa i rozbudowa torowiska tramwajowego, przystanków 

tramwajowych i zatok autobusowych, 
• przebudowa pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowa pętli 

autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa, 
• budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach 

pasa drogowego, 
• budowa terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie 

planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki, 
• budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R" przy pętli 

końcowej Górka Narodowa, 
• budowa murów oporowych, umocnień w postaci skarp nasypów i 

wykopów 
• budowa i przebudowa ekranów akustycznych, 
• budowa zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków 

deszczowych, urządzeń oczyszczających, 
• budowa trakcji tramwajowej, podstacji trakcyjnych z instalacjami 

technologicznymi i wewnętrznymi, kanalizacji dla systemu sterowania 
obszarowego i informacji pasażerskiej, 

Trasa linii tramwajowej przebiega po wschodniej stronie projektowanej 
Trasy Wolbromskiej krzyżując się w jednym poziomie z ul. Opolską do ul. 
Pachońskiego. Dalej wzdłuż ul. Pachońskiego po południowej jej stronie. do 
skrzyżowania z ul. Mackiewicza. Za skrzyżowaniem z ul. Mackiewicza trasa linii 
przechodzi na północną stronę ul. Siewnej dochodząc do południowej strony ul. 
Bociana. Trasa tramwajowa na tym odcinku krzyżuje się z ul. Bociana i biegnie w 
kierunku północnym przechodząc tunelem pod nasypem linii kolejowej, następnie 
z ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, za skrzyżowaniem z ul. Banacha torowisko 
tramwajowe zagłębiać się będzie w otwartym wykopie, obudowanym ściankami 
oporowymi. Na tym odcinku linia tramwajowa skręci w kierunku wschodnim, 
dochodząc do pętli tramwajowo-autobusowej, znajdującej się w sąsiedztwie al. 
29 Listopada. 

Równocześnie w ramach inwestycji planuje się też przebudowę części 
istniejącego układu drogowego w śladzie Trasy Wolbromskiej od ul. Fieldorfa-Nila 
do Opolskiej, budowę tunelu drogowego w ciągu ul. Opolskiej, budowę odcinka 
drogowego od skrzyżowania z ul. Opolską do ul. Pachońskiego z mostem nad 
potokiem Sudoł, przebudowę odcinka ul. Pachońskiego do ul. Siewnej. 
Zaprojektowano również nowy odcinek drogowy pomiędzy ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej i Banacha oraz al. 29. Listopada, a także budowę pętli 
autobusowo tramwajowej.  

Planuje się też budowę obiektów inżynierskich (mosty, tunele), podstacji 
trakcyjnych, 2 parkingów naziemnych i 1 wielopoziomowego parkingu P&R w 
rejonie pętli tramwajowo-autobusowej Górka Narodowa. 
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W ramach inwestycji przewiduje się również wyburzenia obiektów 
kubaturowych kolidujących z przebiegiem linii tramwajowej, skablowanie 
odcinków linii energetycznych i przebudowę podziemnej infrastruktury 
technicznej (sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicza, gazowa, 
telekomunikacyjna). 

 
 
Etap realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 
W fazie realizacji nie przewiduje się powstania zagrożenia dla lokalnego 

środowiska pod warunkiem zachowania podczas prowadzenia prac podstawowych 
zabezpieczeń i wymagań z zakresu przepisów prawa budowlanego i BHP. 

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia oddziaływać będzie na lokalny 
klimat akustyczny, a także wpływać na stan powietrza atmosferycznego. 
Oddziaływanie jest spowodowane ruchem pojazdów samochodowych 
poruszających się po przebudowanym układzie drogowym. Powstawać będą 
również odpady komunalne związane z obsługą pasażerów. 

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się, by mogła nastąpić 
jego całkowita likwidacja. W przyszłości możliwa jego przebudowa lub 
modernizacja. 

 
Opis elementów przyrodniczych środowiska 
Przedmiotowy obszar leży w obrębie mezoregionu Płaskowyż Proszowicki,  a 

ze względu na podział geomorfologiczny teren ten zalicza się do stożka 
napływowego Prądnika, która to rzeka wraz z potokami Bibiczanka i Sudół  
jednocześnie go odwadniają. 

Na przedmiotowym obszarze stwierdzono występowanie utworów 
czwartorzędowych doliny Prądnika, a  w terenach zainwestowanych duży udział w 
płytkim podłożu mają różnego rodzaju grunty nasypowe, związane z 
wielowiekową działalnością gospodarczą człowieka. 

Podczas prowadzenia prac wiertniczych na potrzeby określenia warunków 
geotechnicznych występujących na terenie planowanego przedsięwzięcia 
stwierdzono występowanie wód podziemnych na głębokościach od 1,8 m ppt do 
11 m ppt. 

W znacznej części terenu realizacji przedsięwzięcia warstwę wierzchnią 
stanowią tereny bezglebowe (pod zabudową, ulicami, chodnikami, parkingami). 
W pozostałej części dominują gleby przekształcone w toku procesów 
inwestycyjnych (czy też zagospodarowania), klasyfikowane jako grunty 
nasypowe. 

Obszar Górki Narodowej położony jest w granicach mezoklimatu Skłonu 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, o bardzo korzystnych warunkach dla 
stałego pobytu ludzi (mieszkalnictwa). Walory klimatu lokalnego podnosi 
południowa wystawa terenów . 

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują 
żadne formy ochrony przyrody, w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
przedsięwzięcia nie występują również obszary znajdujące się na liście sieci 
Natura 2000. 
 Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, że na terenie 
przedsięwzięcia brak cennych przyrodniczo i rzadkich zbiorowisk roślinnych, a 
także prawnie chronionych roślin, a przewidywany negatywny wpływ inwestycji 
na ptaki będzie niewielki i będzie polegał na zaniku pojedynczych stanowisk 
gatunków, które nie są w Polsce zaliczane do rzadkich. 
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Opis istniejących zabytków 
W rejonie lokalizacji przedsięwzięcia znajdują się obiekty chronione na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Są nimi: 3 
domy murowane, 2 domy drewniane oraz jedna zagroda pochodzące z lat 20- 
30. XX w., 2 kapliczki, 1 figura sakralna oraz krzyż przydrożny. 

Kolidujące z inwestycją obiekty sakralne są przewidziane do przeniesienia, a 
dom do przeniesienia lub rozbiórki. 

 
Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 

niepodejmowania przedsięwzięcia 
W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia nie przewiduje się 

wystąpienia pozytywnych ani negatywnych skutków dla środowiska, jego stan nie 
ulegnie zmianie, natomiast w skrajnym przypadku niedrożność systemu 
transportowego zahamować może rozwój północnych obszarów miasta, 
pozbawionych dróg dojazdowych i komunikacji tramwajowej 

 
Opis analizowanych wariantów 
Rozpatrywano dwa warianty, które z punktu widzenia oddziaływania na 

lokalne środowisko są do siebie zbliżone, ponieważ wariant końcowy, tj. po 
konsultacjach społecznych oraz wariant alternatywny są do siebie bardzo 
zbliżone i różnią się jedynie krótkimi odcinkami przebiegu tras komunikacyjnych 
oraz niewielkimi szczegółami dotyczącymi rozwiązań technicznych w obiektach 
inżynierskich. 

 
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 
Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze, na którego części już w 

chwili obecnej znajduje się sieć komunikacyjna, stanowiąca źródło emisji 
zanieczyszczeń motoryzacyjnych do powietrza. Realizacja przedsięwzięcia 
obejmuje przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań, wykonanie nowych 
połączeń drogowych, a także budowę nowego układu drogowego na obszarze 
Górki Narodowej.  

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
motoryzacyjnych w powietrzu nie wykazały możliwości wystąpienia przekroczeń 
dopuszczalnej wartości stężeń tych zanieczyszczeń po realizacji przedsięwzięcia, 
ani na poziomie terenu, ani w punktach odpowiadających zabudowie 
mieszkaniowej  

Przekroczenia poziomów dopuszczalnego hałasu w środowisku 
spowodowane są w głównej mierze ruchem samochodowym lub nakładaniem się 
hałasu drogowego i tramwajowego, dlatego ze względu na występowanie lokalnie 
przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie oddziaływania hałasu dla 
budynków podlegających ochronie akustycznej w sąsiedztwie analizowanej 
inwestycji, konieczne jest uwzględnienie w projekcie budowlanym zabezpieczeń 
w postaci ekranów akustycznych. Po ich zainstalowaniu we wskazanych 
miejscach emisja hałasu komunikacyjnego nie będzie pogarszała komfortu życia 
mieszkańców.  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych obiektów 
będzie realizowane poprzez projektowane ciągi kanalizacji deszczowej 
zakończone urządzeniami retencyjnymi i oczyszczającymi, z których wody te 
zostaną przekazane do odbiorników - istniejących systemów kanalizacyjnych i 
rzeki Białucha. Powstały nadmiar wód pochodzący z powierzchni szczelnych i 
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uszczelnionych będzie akumulowany w zbiornikach retencyjnych i po 
podczyszczeniu stopniowo odprowadzany do odbiorników. 

Powstające na etapie budowy, likwidacji zaplecza budowy oraz eksploatacji 
inwestycji odpady będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przez wykonawców, a następnie zarządcę. 

Po oddaniu przedsięwzięcia do eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia 
istotnego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. 

 
Uzasadnienie wybranego przez Wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko 
Wybrany przez inwestora wariant realizacji przedsięwzięcia uwzględnia 

postulaty lokalnych społeczności. 
Otrzymany wariant wynikowy, wybrany do realizacji, stanowi wariant 

najkorzystniejszy dla środowiska, ponieważ: 
8. zapewnia odpowiednie parametry dla ruchu szybkiego tramwaju, przez 

co staje się on atrakcyjnym środkiem komunikacji alternatywnym dla 
indywidualnego transportu samochodowego, 

9. poprzez celowe działania, takie jak obszar ruchu uspokojonego na 
odcinku od skrzyżowania ul. Pachońskiego z ul. Zielińską do 
skrzyżowania z ul. Mackiewicza zniechęca do korzystania z samochodu 
przy dojazdach do centrum miasta, preferując komunikację zbiorową, 
zwłaszcza tramwaj, 

10. znaczna liczba miejsc postojowych na projektowanych parkingach 
zachęca do pozostawieniu samochodu i kontynuacji podróży tramwajem, 

11. poprowadzenie ul. Opolskiej tunelem zamiast estakadą lub na poziomie 
terenu skutkować będzie ograniczeniem uciążliwości związanej z emisją 
hałasu z tego ciągu drogowego, 

12. zastosowane rozwiązania ograniczają kolizyjność, przez co zmniejszają 
zagrożenie wypadkami, 

13. zapewnione są trasy rowerowe oraz chodniki dla pieszych, 
14. przewidziane projektem ekrany akustyczne stanowią ochronę przed 

hałasem. 
Nie przewiduje się wystąpienia istotnego negatywnego wpływu na ludzi, 

rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. 
Nie wystąpią ruchy masowe ziemi. Przedsięwzięcie nie będzie miało 

istotnego wpływu na klimat. 
Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na dobra materialne i 

zabytki. 
 
Opis metod prognozowania i przewidywanych znaczących oddziaływań 
Prognozy wpływu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowano 

przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. 
Stwierdzono możliwość występowania następujących oddziaływań: 
− oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia, są to oddziaływania 

pomijalnie małe, 
− okresowe i przemijające oddziaływania wynikające z wykorzystania 

zasobów środowiska - przede wszystkim na etapie realizacji 
przedsięwzięcia 

− krótkotrwałe oddziaływania wynikające z emisji - na etapie realizacji wpływ 
na powietrze, klimat akustyczny, gleby i powierzchnię ziemi, 
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−  na etapie eksploatacji długotrwały, niewielki wpływ na środowisko 
powietrzne i klimat akustyczny oraz emisję odpadów 

 
Działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie wpływu 

przedsięwzięcia na środowisko 
Na etapie budowy podjęte zostaną działania takie jak: właściwa organizacja 

prac ograniczająca hałas i pylenie, odpowiednie składowanie materiałów 
budowlanych, właściwa gospodarka powstającymi odpadami, przestrzeganie 
przepisów BHP i prawa budowlanego. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia lokalne środowisko zabezpieczać 
będą: odpowiednie systemy odprowadzania wód opadowych, podczyszczanie 
odprowadzanych ścieków z substancji ropopochodnych, system selektywnej 
zbiórki odpadów. Poprzez zastosowanie osłon akustycznych ograniczony zostanie 
także wpływ emisji hałasu na zdrowie ludzi. 

 
 
Obszar ograniczonego użytkowania i monitoring 
W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania ani wykonywania badań stanu 
środowiska po jego realizacji.  

 
 
Konflikty społeczne 
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzone zostały przy 

współpracy z Radą Dzielnicy IV konsultacje społeczne. Część wniosków 
wynikających z konsultacji zostało uwzględnionych w końcowym wariancie 
planowanego przedsięwzięcia. 
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WNIOSKI 

1. Planowane przedsięwzięcie stanowi kolejny etap realizowanej strategii 
rozwoju systemu transportu publicznego mającej na celu usprawnienie 
obsługi poszczególnych regionów miasta Krakowa i ma strategiczne 
znaczenie dla jego rozwoju oraz dzielnicy IV Prądnik Biały.  

2. Planowana inwestycja stanowić będzie północny fragment linii szybkiego 
tramwaju na odcinku od osiedla Krowodrza Górka przez Prądnik Biały, 
ulicę Pachońskiego do Górki Narodowej. 

3. Przebieg linii tramwajowej oraz przyległego układu drogowego został 
wyznaczony ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa i jest objęty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   

4. Oprócz linii tramwajowej planuje się budowę oraz przebudowę 
istniejącego układu drogowego. 

5. Powstaną obiekty inżynierskie: tunel w ciągu ul. Opolskiej, most 
drogowy i tramwajowy na potoku Sudoł, tunel w ciągu ul. Nad Sudołem, 
most na rzece Białucha, most na potoku Bibiczanka, kładka dla 
pieszych, tunel tramwajowy pod istniejącą linią kolejową, wykop otwarty 
oraz konstrukcje oporowe na Górce Narodowej dla toru tramwajowego. 

6. W ramach przedsięwzięcia powstaną również: parking w systemie P&R 
oraz terminal tramwajowo-autobusowy na Górce Narodowej oraz 
miejsca postojowe w pasie drogowym. 

7. W fazie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstania 
zagrożenia dla lokalnego środowiska pod warunkiem zachowania 
podczas prowadzenia prac podstawowych zabezpieczeń i wymagań z 
zakresu przepisów prawa budowlanego i BHP. 

8. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić odwadnianie 
głębokich wykopów i skanalizowane odprowadzanie do odbiorników wód 
podziemnych, spływowych, powierzchniowych. 

9. Inwestycja nie spowoduje istotnych szkód w otaczającej jej florze z 
uwagi na brak cennych przyrodniczo i rzadkich zbiorowisk roślinnych, a 
także prawnie chronionych roślin. 

10. Przewidywany negatywny wpływ inwestycji na awifaunę będzie niewielki 
i będzie polegał na zaniku pojedynczych stanowisk gatunków, które nie 
są w Polsce zaliczane do rzadkich. Należy go dodatkowo zmniejszyć 
redukując powierzchnię usuwanych w czasie budowy linii tramwajowej 
drzew i zakrzaczeń do niezbędnego minimum. Należy również unikać 
prowadzenia tego typu prac w trakcie trwania sezonu lęgowego 
(kwiecień-lipiec). 

11. Inwestycja nie zagraża bezpośrednio występującym w tym rejonie 
ssakom. 

12. Na całym badanym terenie tak płazy jak i gady występują sporadycznie. 
Na terenie inwestycji a także w jego pobliżu brak stałego zbiornika 
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rozrodczego dla płazów. Jedynym miejscem gdzie należy się spodziewać 
nawet większej liczby płazów i gadów, jest teren na zachód i północ od 
ulic Adama Marczyńskiego i Macieja Słomczyńskiego. Inwestycja nie 
zagraża bezpośrednio płazom i gadom. Są jednak miejsca, w których 
należy zastosować szczególne, opisane w raporcie, środki ostrożności. 

13. Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
motoryzacyjnych w powietrzu nie wykazały możliwości wystąpienia 
przekroczeń dopuszczalnej wartości stężeń tych zanieczyszczeń podczas 
eksploatacji przedsięwzięcia, ani na poziomie terenu, ani w receptorach 
odpowiadających zabudowie mieszkaniowej  

14. Ze względu na występowanie przekroczeń wartości dopuszczalnych 
zakresie oddziaływania hałasu dla budynków podlegających ochronie 
akustycznej w sąsiedztwie analizowanej inwestycji, konieczne jest 
uwzględnienie w projekcie budowlanym zabezpieczeń w postaci ekranów 
akustycznych 

15. Przekroczenia hałasu w środowisku spowodowane są w głównej mierze 
ruchem samochodowym lub superpozycją hałasu drogowego i 
tramwajowego. 

16. Hałas tramwajowy, z uwagi na wielkość ruchu w porze dziennej i nocnej, 
jak i zastosowanie torowiska zielonego nie będzie generował 
ponadnormatywnych poziomów dźwięku. 

17. Oddziaływanie rozpatrywanego przedsięwzięcia nie spowoduje 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w wyniku emisji hałasu 
pochodzącego od ruchu komunikacyjnego po zastosowaniu we 
wskazanych miejscach ekranów akustycznych. 

18. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych 
obiektów będzie realizowane poprzez projektowane ciągi kanalizacji 
deszczowej zakończone urządzeniami retencyjnymi i oczyszczającymi, z 
których wody te zostaną przekazane do odbiorników - istniejących 
systemów kanalizacyjnych i rzeki Białucha. Powstały nadmiar wód jaki 
powstanie z powierzchni szczelnych i uszczelnionych będzie 
akumulowany w zbiornikach retencyjnych (10 szt.). 

19. Jakość odprowadzanych wód opadowych spełniać będzie wymogi 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U.2006.137.984). 

20. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpi negatywne 
oddziaływanie na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych. 

21. Gospodarkę odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia 
należy zorganizować w sposób umożliwiający ich selektywne 
gromadzenie. Odpady niebezpieczne powstające we wszystkich etapach 
należy zabezpieczać i gromadzić w szczelnych pojemnikach tak, by nie 
zagrażały środowisku i ludziom, a następnie przekazywać do odzysku 
lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. 

22. W rejonie lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów 
chronionych z mocy ustawy o ochronie przyrody. W bezpośrednim 
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zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary znajdujące 
się na oficjalnej liście ekologicznej sieci Natura 2000.  

23. W ramach kompensacji za przeprowadzoną wycinkę kolidujących z 
przedsięwzięciem drzew i krzewów konieczne jest wprowadzenie na 
obszarze przedsięwzięcia nasadzeń zieleni wysokiej. 

24. Nie przewiduje się wystąpienia istotnego negatywnego wpływu 
przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. 

25. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na klimat, 
dobra kultury, zabytki, a wpływ na dobra materialne polegać będzie na 
wyburzeniu obiektów kubaturowych, kolidujących z planowanym 
przedsięwzięciem. 

26. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje oddziaływań transgranicznych. 

27. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 
ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania 

28. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzone zostały przy 
współpracy z Radą Dzielnicy IV konsultacje społeczne. Część wniosków 
wynikających z konsultacji zostało uwzględnionych w końcowym 
wariancie planowanego przedsięwzięcia. 
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