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1

OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja programowa p.n.: BUDOWA DROGI S-52

PÓŁNOCNA

OBWODNICA

KRAKOWA,

MISTRZEJOWICE (BEZ WĘZŁA)

ODC.

WĘZEŁ

MODLNICZKA

–

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

WĘZEŁ

KRAKÓW

I URZĄDZENIAMI

BUDOWLANYMI.

1.2

Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego
Projektowany odcinek drogi ekspresowej S52 zlokalizowany jest na terenie woj. małopolskiego,

powiatu krakowskiego, gminy Wielka Wieś, gminy Zielonki, miasta Kraków, stanowi ostatni fragment drogi
ekspresowej S52 Cieszyn – Bielsko Biała – Kraków.
Projektowany odcinek obejmuje istniejący odcinek DK 94 węzeł Modlniczka – Węzeł Modlnica długości około
2.328, podlegający przebudowie do parametrów drogi ekspresowej oraz nowy odcinek drogi ekspresowej od
węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice (bez węzła) długości około 12.133 km.
Przebieg trasy na odcinku za węzłem Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice został
zatwierdzony w decyzji środowiskowej nr OO.4200.19.2013.AK/BP z dnia z 15.01.2016 r. wydanej przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz w decyzji środowiskowej z nr DOOŚOAI.4200.5.2016.pGD z dnia 30.11.2016 wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie.

1.3

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego
Celem inwestycji jest budowa nowego odcinka drogi , który będzie realizowany w większości

po nowym śladzie, domykający trasy drogowe wokół Krakowa o wysokich parametrach technicznych.
Oprócz budowy zasadniczej trasy drogi ekspresowej przewiduje się przebudowę istniejących dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, krzyżujących się z nową trasą drogi S52.
Ponadto inwestycja obejmuję, rozbudowę istniejącego dwupoziomowego węzła Modlica o brakujące cztery
łącznice, budowę trzech węzłów dwupoziomowych; Zielonki, Węgrzce, Batowice, oraz Obwód Utrzymania
Drogi w rejonie istniejącego węzła Modlnica. Projektowana inwestycja która w węźle Kraków Mistrzejowice
połączy się drogą S7 na kierunku Kraków – Kielce, znacznie poprawi połączenia drogowe z południa
Krakowa w rejon osiedli położonych rejonie Nowej Huty i dalej na Kielce, Tarnów.
Odcinek ten po wybudowaniu odciąży znacznie istniejąca drogę krajową DK7 na wlocie do Krakowa od
strony Słomnik, Węgrzc.
Głównymi założeniami przedsięwzięcia jest poprawienie przepustowości oraz zwiększenie prędkości ruchu
tranzytowego, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony
środowiska. Projektowane węzły drogowe Zielonki, Węgrzce, Batowice oprócz pełnienia funkcji połączenia
Zachodniej obwodnicy Zielonek na ciągu drogi wojewódzkiej DW794, istniejącej DK7 oraz drogi powiatowej
DP2156K

z nową drogą ekspresową, umożliwią aktywizację gospodarczą terenów znajdujących w ich

obszarze.
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1.4

Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów
Projektowany odcinek drogi ekspresowej S52 który składa się z istniejącego odcinka drogi

DK94 oraz nowego odcinka drogi przebiegającego po nowym terenie, pozwala na przyjęcie etapowości
budowy z następującym podziałem:
●

Etap I - od km 0+000 – km 2+328.00 tj. od węzła Modlniczka do węzła Modlnica (bez węzła)
obejmujący swoim zakresem istniejący odcinek DK 94, podlegający przebudowie polegającej na
dostosowaniu istniejącej drogi do parametrów drogi ekspresowej. Przebudowa polega na
poszerzeniu istniejących jezdni drogi dwujezdniowej o 0.50m w celu uzyskania pasów awaryjnego
postoju szerokości 2.50 m (obecnie pobocze umocnione szerokości 2.0m). Poszerzenie zostanie
zrealizowane poprzez zmniejszenie szerokości pasa dzielącego o 2x0.5m, obecnie pas dzielący ma
szerokość 5.0m. Zmniejszony pas dzielący, łącznie o 1.0 m do 4.0m spełnia warunki
Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735). Przebudowie będą również podlegały odcinki istniejącej kanalizacji
deszczowej.

●

Etap II – od 2+328.00 do km 14+461.61tj. od węzła Modlnica (z węzłem) do węzła KrakówMistrzejowice (bez węzła) obejmuje; rozbudowę istniejącego węzła Modlnica, budowę nowej drogi
ekspresowej S52 wraz z węzłami drogowymi Zielonki, Węgrzce, Batowice, przebudowę dróg
poprzecznych, budowę dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, tunele,
przepusty), oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i urządzenia ochrony środowiska.

1.5

Podstawy opracowania
·

Podstawą opracowania jest umowa nr 2814/171/217

zawarta w dn. 09-01-2017 roku

w Krakowie pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
31-542 Kraków, ul. Mogilska 25, a Sweco Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy
ul. Wielickiej 30, 30-552 Kraków.
·

Koncepcja programowa przestrzenna dla Budowy Północnej Obwodnicy Miasta Krakowa na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w marcu 2010 roku.

·

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

nr OO.4200.19.2013.AK/BP z dnia 15.01.2016

wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie,
·

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach nr DOOŚ-OAI.4200.5.2016.pGD z dnia 30.11.2016
wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

·

Opis przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego w SIWZ,

·

Wizja w terenie oraz inwentaryzacja stanu istniejącego,

·

Mapa do celów projektowych w skali 1:1000, otrzymana od Zamawiającego,

·

Analiza i prognoza ruchu sporządzona przez Sweco,
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· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735);
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie
numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393);
· Ustawa z dn. 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. nr 58 z 2003 r., poz. 515
z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. nr 170, poz. 1393;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa

ruchu

drogowego

i

warunków

ich

umieszczania

na

drogach

(Dz. U. Nr 133 poz. 772);
· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z
2008 r., poz. 1227 z późn. zmianami);
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 r.,
poz. 150 z późn. zmianami);
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880 z późn.
zmianami);
· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r.,
poz. 1568, z późn. zmianami);
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 wraz z
późn. zmianami);
· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121 z 2004 r., poz. 1266 z późn. zmianami);
· Ustawa

z

dnia

4

lutego

1994

r.

Prawo

geologiczne

i

górnicze

(tekst

jednolity

-

Dz. U. Nr 228 z 2005 r., poz. 1947 z późn. zmianami);
· Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz. 435 późn.
zmianami);
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· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, z późn. zmianami);
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
określenia

rodzajów przedsięwzięć mogących

znacząco

oddziaływać

na środowisko

oraz

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 z 2007 r., poz. 826);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 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 137 z 2006 r., poz. 984);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765);
· Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenie prac
konserwatorskich,

restauratorskich,

robót

budowlanych,

badań

konserwatorskich

i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z
2004 r., poz. 1579).

2

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1

Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego
Przedmiotowa droga ekspresowa S52 jest drogą składająca się z istniejącego odcinka drogi

dwujezdniowej klasy GP (DK94) długości około 2.328 km oraz

nowoprojektowanego

odcinka

drogi

długości około 12+133,61 km, biegnącego w nowym śladzie. Początek odcinka projektowanej Północnej
Obwodnicy Krakowa rozpoczyna się na węźle Modlniczka na skrzyżowaniu istn. drogi DK79 i DK94)
w km 0+000, a koniec na węźle Kraków Mistrzejowice w km 14+646,61
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2.1.1

Istniejąca droga DK 94

Istniejący odcinek DK94 z lokalizowany w km 0+000 – 2+328.00, od węzła Modlniczka do węzła Modlica
wraz z drogami poprzecznymi posiada niżej przedstawione parametry:
·

Droga na w/w odcinku posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pobocza umocnione,

·

Szerokość jezdni

- 2x3.50 m, każda z dwóch jezdni,

·

Szerokość pasa dzielącego

- 5.0 m, łącznie z opaskami 2x0.5 m,

·

Umocnione pobocze bitumiczne

- 2.0 m,

·

Pobocza gruntowe

- 1.25 – 2.20 m.

2.1.2

Istniejący węzeł Modlniczka – km 0+000.00

Istniejący układ węzła Modlniczka, geometria łącznic oraz ich szerokość nie podlega przebudowie,
parametry łącznic przedstawiono poniżej:
·

Szerokości łącznic węzła Modlniczka wynoszą 6.0 – 9.5 m,

·

Szerokość poboczy gruntowych wynosi od 1.25 do 2.0 m.

2.1.3

Istniejące wjazdy i zjazdy z obszarów przemysłowo-handlowych

Na odcinku istniejącej DK94 pomiędzy węzłem Modlniczka a węzłem Modlnica znajdują się dwa wjazdy.
Lokalizacja wjazdów i wyjazdów przedstawia się następująco:
·

Zjazd i wyjazd od strony centrum Futura – prawa strona istn. DK94 w km 0+593.00,

·

Zjazd i wyjazd od strony Gminy Wielka Wieś – lewa strona istn. DK94 w km 0+787.00.

Skrzyżowania z drogami poprzecznymi
Istniejąca DK 94 krzyżuje się bezkolizyjnie z istniejącą ul. Krakowską w Modlniczce w km 1+498,76
·

Szerokość jezdni nawierzchni bitumicznej

ul. Krakowskiej w rejonie przekroczenia

drogą

krajową wynosi 6.0 m,
·

Jednostronny chodnik z kostki brukowej szerokości 2.50 m, ( od strony węzła Modlniczka) oraz
opaska z kostki brukowej szerokości 0.8 m po przeciwnej stronie chodnika.

2.1.4

Węzeł Modlnica w km 2+482.500 , typu „Koniczyna”

Na skrzyżowaniu DK 94 i ul. Częstochowskiej (DK94) w Modlicy znajduje się istniejący węzeł Modlica.
Węzeł Modlnica z uwagi na brak kontynuacji w kierunku Północnej Obwodnicy Krakowa został wybudowany
w niepełnym rozmiarze. Zostały wybudowane tylko łącznice niezbędne do obsługi relacji

jak dla

skrzyżowania typu T. Dla pozostałych przyszłych kierunków z istniejącej DK94 oraz ul. Częstochowskiej
zostały wykonane wyjścia pod przyszłe łącznice.
·

Szerokość jezdni łącznic (wewnętrznych) węzła Modlnica z opaskami wynosi na prostej 6.0m,
a na łukach 6.0 m plus poszerzenie 1.0 m, - łącznie 7.0 m

·

Szerokość jezdni łącznic (zewnętrznych) węzła Modlnica z opaskami wynosi na prostej 6.0m,
a na łukach 6.0 m plus poszerzenie 0.5 m, - łącznie 6.50 m

·

Szerokość poboczy gruntowych wynosi 1.50 m.

Istniejąca DK94 - ul. Częstochowska w obrębie węzła na obiekcie nad DK94 posiada dwie jednie oraz
obustronne chodniki.
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·

Szerokość jezdni na obiekcie w obrębie węzła wynosi 2x11.50m,(szerokość z pasami włączania
i wyłączania

·

Szerokość pasa dzielącego - 7.50m,

·

Szerokość chodnika na istniejącym ciągu pieszym od strony zachodniej wynosi 2.50m,

·

Szerokość chodnika od strony wschodniej wynosi 1.50m.

3

STAN PROJEKTOWY

3.1

Przebieg nowo projektowanego odcinka od 2+328.00 - do 14+461.61 od węzła
Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice
Obszar gminy Wielka Wieś km 2+328,00 - 3+300,00

Nowo projektowany odcinek Północnej Obwodnicy Krakowa swój początek rozpoczyna za węzłem Modlnica
w km 2+654 i stanowi kontynuację drogi ekspresowej od węzła Balice. Trasa na początkowym odcinku od
km 2+654 przebiega na terenie gminy Wielka Wieś do granicy Miasta Kraków w km 3+300 w korytarzu
dotychczas rezerwowanym . W obszarze gminy Wielka Wieś trasa biegnie po terenach upraw rolnych,
zieleni nieurządzonej z dala od zabudowy mieszkaniowej. Na granicy gminy i miasta trasa przecina
istniejący ciąg drogi gminnej „Potoczek”.
Obszar gminy miejskiej Kraków km 3+300,00 – 5+503,00
Po przekroczeniu granicy miasta Kraków, trasa drogi S52 skręca lekko w kierunku południowo-wschodnim
zmierzając do granicy Gminy Zielonki w km 5+503,00. Odcinek od drogi „Potoczek” w kierunku istniejącej
ul. Łokietka w km 4+127,97, biegnie po terenach upraw rolnych nachylonych w kierunku potoku Sudoł
w km 4+187,20. Na wysokości ul. Łokietka po północnej stronie S52 w odległości około 180 m powstaje
osiedle domków jednorodzinnych osiedle „Nowy dom” przy ulicy Łokietka. Po przekroczeniu ul. Łokietka,
potoku Sudoł, trasa wchodzi w znoszące się i

zalesione wzgórze „Syberia”, mijając w km 4+310 po

południowej stronie drogi istniejące bunkry.
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Po minięciu terenów zalesionych, trasa wchodzi tereny upraw rolnych i zmierza w kierunku doliny ulicy
Jurajskiej w km 4+950,35. W rejonie ul. Jurajskiej trasa S52 przechodzi po północnej stronie istniejącej
zabudowy mieszkaniowej w odległości około 85 m. Mijając dolinę ulicy Jurajskiej w chodzi niewielkie
zalesione wzgórze na którym znajduje się pod ochroną konserwatorską „Cmentarz Choleryczny”
w km 5+125,50 z pamiątkowym betonowym krzyżem.

W rejonie w/w Cmentarza po południowej stronie trasy S52 znajdują się zabudowania jednego
gospodarstwa w odległości około 30 m od osi trasy. Po minięciu Cmentarza i terenów zalesionych trasa
wchodzi w obszar upraw rolnych, a następnie w km 5+445,00 przecina istniejąca ulicę „Na Zielonki”, a
następnie ul. Pękowicką w km 5+735,00. Rejonie przecięcia S52, ul. Na Zielonki po północnej stronie
planowanej S52 w km 5+470,00 znajduje się przydrożny Krzyż postawiony pomiędzy dwoma istniejącymi
drzewami.

W rejonie przecięcia z w/w ulicy Na Zielonki , trasa drogowa przecina szlak „Twierdzy Kraków”.
Planowana

trasa S52na pograniczu gmin

przebiega po północnej stronie zabudowy

mieszkaniowej w odległości około 55 m od osi drogi. Po południowej stronie planowanej

S52 w km

5+513,00 w odległości około 28 m znajduje się schron amunicyjny stanowiący element fortyfikacji „Twierdzy
Kraków” z około 1913.
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W km 5+578,00 po południowej stronie trasy drogowej jest zlokalizowany tzw. „Czerwony Most” będący
podobnie jak schron pod ochroną konserwatorską. Czerwony Most na skrzyżowaniu dróg fortecznych,
znajduje się w odległości około 90 m od osi planowanej drogi.

Obszar gminy Zielonki km 5+503,00 - 6+707,00
Obszar w/w jest zagospodarowany rolniczo. W km 5+738,00 trasa projektowanej drogi przecina istniejącą
ul. Na Popielówkę, a następnie ul. Długopolską w km 6+183,00, by zmierzając po niewielkiej pochyłości
w kierunku wschodnim, dotrzeć do doliny Prądnika. Trasa przecinając ul. Na Popielówkę
i Długopolską, biegnie przez tereny rolnicze w pobliżu zabudowy mieszkaniowej w odległości około 50 m
obustronnie, mijając po południowej stronie osi w km 6+811,00 przydrożną kapliczkę.
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Po dotarciu do doliny Prądnika, trasa przecina istniejącą drogę DW 974 - ul. Krakowskie Przedmieście w
km 6+386,30, rzekę Prądnik w km 6+478,50, oraz ulicę Bankową w km 6+486,00.
Trasa przecinając dolinę Prądnika przebiega w bezpośrednio w pobliżu zwartej zabudowy

mieszkaniowej

kolidującej z przebiegiem trasy drogowej. Po minięciu Prądnika , ul. Bankowej trasa wchodzi w obszar
ogródków przydomowych i terenów rolniczych zmierzając w kierunku wschodnim przekracza ponownie
granice gminy miejskiej Kraków w km 6+607,00.
Obszar gminy miejskiej Kraków km 6+607,00 – 8+639,00
Trasa wkraczając ponownie w obszar gminy miejskiej Kraków biegnie w kierunku wschodnim po terenach
łąk pastwisk i upraw rolnych. Po minięciu zabudowy zagrodowej przy ulicy Bankowej trasa drogi zmierza do
przecięcia się z istniejącymi drogami lokalnymi w km 6+715 ,00 oraz rowem melioracyjnym
w km 6+776,00. W km 6+745,00 po północnej stronie drogi, w odległości około 25 m od osi zlokalizowana
jest istniejąca przepompownia ścieków. Po minięciu istniejących rowów melioracyjnych trasa drogowa
wkracza w obszar boiska sportowego w km 6+790,00 – 6+878,00 z istniejącą pojedynczą zielenią wysoką
wzdłuż ogrodzenia boiska. Po minięciu terenu boiska sportowego trasa wraz z wznoszącym się terenem pól
uprawnych biegnie w kierunku wschodnim do przecięcia się z drogą powiatową DP 2193K w km 7+953,93
mijając po północnej stronie w km 5+520,00 niewielki zagajnik śródpolny. Po dotarciu trasy drogowej do
DP 2193K – ul. Dożynkowa

w km 7+953,93,

trasa drogi mija po południowej stronie istniejące

zabudowania gospodarcze w odległości około 210 m od osi drogi S52. Po minięciu istniejącej drogi
powiatowej projektowana trasa biegnie w śród pól upranych w kierunku wschodnim z lekkim odchyleniem w
kierunku południowym, zbliżając się do opuszczenia obszaru gminy miejskiej Kraków w km 8+639+00,
wkraczając kolejny raz na teren gminy Zielonki. Istniejący teren rolniczy na odcinku od DP do granicy gmin
pochyla się w kierunku doliny potoku Bibiczanka.
Obszar gminy Zielonki km - 8+639,00 – 14+132,00
Przekraczając ponownie granice gmin Kraków i Zielonki trasa drogowa łagodnymi zboczami pól uprawnych
zmierza do przecięcia potoku Bibiczanka w km 9+081,00. Teren w rejonie potoku jest podmokły i porośnięty
krzewami i pojedynczymi drzewami. Po minięciu potoku trasa drogi wraz wznoszącym terenem zmierza do
przecięcia z ul. Parkową w km 9+217,00. Dalej trasa projektowanej S52 wznosi się trenami pól uprawnych i
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sadu do przecięcia z istniejącą drogą krajową DK7 w km 9+634,00.W rejonie przecięcia trasa drogowa
wchodzi w luźną zabudowę Węgrzc, gdzie zabudowa jest zlokalizowana od południa około 60 m od osi, a
od północy około 75 m. W dalszym ciągu droga przez tereny poł uprawnych z odchyleniem północnowschodnim zmierza do przecięcia z drogą powiatową DP 2156k w km 10+593,62 w pobliżu zabudowy
mieszkaniowej od strony północnej w odległości około 60 m od osi, a od strony południowej około 90 m.
W dalszym ciągu trasa z odchyleniem północno-wschodnim zbliża się do podmokłej porośniętej krzakami i
pojedynczymi drzewami doliny cieku Sudoł Dominikański i przecina go w km 11+153,00 z dala od zabudowy
gospodarskiej. Po minięciu cieku trasa wraz wznoszącym się terenem przecina ul. Krakowską w Bosutowie
w km 11+669,50 wchodząc w zabudowę gospodarcza kolidującą z trasą planowanej drogi S52 oraz zielenią
ogrodową. Po minięciu ul. Krakowskiej, teren wznosi się łagodnie, a trasa drogi odchyla się lekko w kierunku
południowo –wschodnim zmierzając w kierunku Batowic, przecinając po drodze drogę gminną
w km 12+433,86 (droga do Dziekanowic) oraz drogę powiatową

DP 2156K w km 12+735,00. Trasa

drogowa opuszczając wzniesienie nad ul. Krakowską terenami pól uprawnych wchodzi obszar prawie płaski,
przechodząc w bezpośredniej bliskości szklarni i zabudowy gospodarskiej, zlokalizowanej przy drodze DP
2156K, kolidującej z planowaną drogą. W dalszej części trasa biegnie terenami pól uprawnych
mijając w km 13+220,00 po południowej stronie zabudowania Batowic, odlegle od osi około 45 m. Po
minięciu zabudowy Batowic trasa zmierza przez pola uprawne w kierunku południowo-wschodnim do linii
kolejowej dwutorowej przebiegającej w wykopie w km 13+451,47 oraz kolejnej linii jednotorowej w km
13+784,67.
Trasa drogowa na odcinku od przekroczenia linii kolejowej, biegnie równolegle do linii kolejowej Kraków –
Ruszcza, zmierzając w kierunku granicy gminy miejskiej Kraków.
Obszar gminy miejskiej Kraków km 14+132,00 – 14+461,61
Po wejściu w obszar gminy Kraków trasa zmierza w kierunku ul. Gustawa Morcinka w km 14+306,17 i
ogródków działkowych, kolidujących z trasą,

do połączenia z węzłem Kraków-Mistrzejowice w km

14+461,61.

3.2

Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej S52 z węzłami

drogowymi Modlnica, Zielonki, Węgrzce, Batowice, budowę Obwodu Utrzymania Drogi (OUD), przebudowę
dróg poprzecznych, zapewnienie dostępu do wszystkich działek (dzielonych w wyniku budowy drogi S52) za
pośrednictwem projektowanych dróg dojazdowych.
Do najważniejszych elementów zainwestowania dla opracowywanego odcinka drogi S52 należą
projektowane węzły drogowe stanowiące połączenie lokalnego układu dróg z drogą ekspresową o wysokich
parametrach użytkowych.
Drugim istotnym elementem jest budowa OUD, który stworzy zaplecze techniczne dla utrzymania
planowanej drogi ekspresowej. Powierzchnia terenu OUD wynosi około 4,1 ha, i jest zlokalizowania
popołudniowej stronie projektowanej drogi S52 w rejonie węzła Modlnica.
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3.3

Droga ekspresowa S52
Podstawowym przekrojem poprzecznym projektowanego odcinka drogi S52 jest przekrój

dwujezdniowy (jezdnie oddzielone pasem dzielącym o min. szer. 5.0 m z opaskami) i pasem awaryjnym
(o szer. 2.5 m) i poboczami gruntowymi o szer. min. 2.0 m.
Pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi na odcinku prostym wynosi 2.5%. Skarpy nasypów i
wykopów mają pochylenie 1:1.5. – 1:0.5. Odwodnienie korpusu drogowego realizowane jest przez system
ścieków (przy krawędzi jezdni, w pasie dzielącym) do rowów drogowych oraz kanalizacji.
Parametry techniczne:
Odcinek istniejący węzeł Modlniczka – węzeł Modlnica
Klasa drogi:

S 2 x 2 (ekspresowa)

Prędkość projektowa:

Vp = 80 km/h

Prędkość miarodajna:

Vm = 100 km/h

Obciążenie nawierzchni:

115 kN/oś

Kategoria ruchu:

KR6

Liczba jezdni:

2

Liczba pasów ruchu:

4

Szerokość pasa ruchu:

3,50 m

Szerokość pasa dzielącego ( z opaskami ):

min. 4,00 m

Szerokość opasek:

0,50 m

Szerokość pobocza ziemnego:

min. 1,50 m

Pas awaryjny:

2,50 m

Odcinek nowo projektowany węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice
Klasa drogi:

S 2 x 3 (ekspresowa)

Prędkość projektowa:

Vp = 80 km/h

Prędkość miarodajna:

Vm = 100 km/h

Obciążenie nawierzchni:

115 kN/oś

Kategoria ruchu:

KR6

Liczba jezdni:

2

Liczba pasów ruchu:

6

Szerokość pasa ruchu:

3,50 m

Szerokość pasa dzielącego ( z opaskami ):

min. 5,00 m

Szerokość opasek:

0,50 m

Szerokość pobocza ziemnego:

min. 1,50 m

Pas awaryjny:

2,50 m

3.4

Węzły drogowe
Projekt koncepcji drogi ekspresowej zakłada rozbudowę węzła drogowego Modlnica oraz

budowę nowych węzłów drogowych:
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· Węzeł Zielonki na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S52 z trasą zachodniej obwodnicy Zielonek na ciągu
drogi woj. 794 w km 5+505,25,
· Węzeł Węgrzce na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S52 z istniejąca droga krajową DK 7 w km 9+631,15,
·

Węzeł Batowice na skrzyżowaniu drogi ekspresowej z istn. droga powiatową DP 2156K
w km 12+668,50,

3.5

Drogi poprzeczne

Trasa projektowanej drogi ekspresowej S52 krzyżuje z istniejącymi drogami, które w ramach opracowania
przewiduje się jako skrzyżowania bezkolizyjne. Lokalizacja skrzyżowań przedstawia się następująco:
· Skrzyżowanie istniejącej ul Krakowskiej w Modlicy w km 1+498,76 bez zmian,
· Skrzyżowanie istniejącej drogi krajowej DK94 w węźle w Modlnica w km 5+505,25, bez zmian,
· Skrzyżowanie istniejącej drogi gruntowej w km 3+297,00,( pod trasą POK), przebudowa do szerokości
jezdni 7.0 m w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) z ciągiem pieszo-rowerowym.
· Skrzyżowanie istniejącej ulicy Łokietka, w km 4+127,97, (pod trasą POK), przebudowa do szerokości
jezdni 7.0 m w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) i poboczami ziemnymi o szer.
0.75 m,
· Skrzyżowanie istniejącej ulicy Jurajskiej, w km 4+950,35, (pod trasą POK), przebudowa do szerokości
jezdni 7.0m w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) i poboczami ziemnymi o szer.
0.75 m
· Skrzyżowanie projektowanego ciągu pieszego w km 5+246,00, budowa kładki dla pieszych nad POK,
· Skrzyżowanie

projektowanej drogi

Na Zielonki po nowej trasie z Zachodnią obwodnicą Zielonek,

w km 0+650,00,( skrzyżowanie typu rondo dwupasowe), budowa nowej drogi szerokości jezdni 6.0m w
obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK),
· Skrzyżowanie projektowanej drogi Na Zielonki po nowej trasie, droga ekspresowa, w km 5+874,65, nad
tunelem, budowa nowej drogi

szerokości jezdni 6.0m

w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy

Krakowa (POK), z jednostronnym chodnikiem (2.0m) i poboczem ziemnym (0.75m)
· Skrzyżowanie przebudowywanej

ulicy Długopolskiej

ekspresową, w km 6+209,82, budowa nowej drogi

(nad tunelem)

po nowej trasie

szerokości jezdni 6.0m

z drogą

w obszarze inwestycji

Północnej Obwodnicy Krakowa (POK), z jednostronnym chodnikiem (2.0m), po południowej stronie POK i
poboczami ziemnymi (0.75m)
· Skrzyżowanie istniejącej ulicy Krakowskie Przedmieście (DW 794)

(nad tunelem) w km 6+386,44,

przebudowa do szerokości jezdni 7.0m w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK), z
chodnikami o szer. 2.0m,
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· Skrzyżowanie istniejącej ulicy Bankowej (nad tunelem) w km 6+496,38, przebudowa do szerokości
jezdni 5.0m w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK), z poboczami
· ziemnymi 2x0.75 m
· Skrzyżowanie istniejącej ulicy Dożynkowej w km 7+953,89, przebudowa do szerokości jezdni 7.0m w
obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK), z jednostronnym chodnikiem (2.0m) i
poboczem ziemnym (0.75m),
· Skrzyżowanie istniejącej ulicy Parkowej w km 9+185,30, (pod POK), przebudowa do szerokości jezdni
6.0m w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK), z obustronnymi poboczami ziemnymi
2x0.75 m
· Skrzyżowanie istniejącej ulicy B4 w km 10+593,62, (nad POK), przebudowa do szerokości jezdni 6.0m
w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK), jednostronnym ciągiem pieszo rowerowym
4.0 m i poboczem ziemnym 0.75 m,
· Skrzyżowanie istniejącej ulicy Krakowskiej w Bosutowie

w km 11+467,27, (nad tunelem), przebudowa

do szerokości jezdni 6.0m w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) z jednostronnym
ciągiem pieszo-rowerowym 4.0m i poboczem ziemnym 0.75 m , na tunelem,
· Skrzyżowanie istniejącej drogi lokalnej

w km 12+433,86, (nad tunelem otwartym), przebudowa do

szerokości jezdni 6.0m w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) z jednostronnym
ciągiem pieszo-rowerowym 4.0m i poboczem ziemnym 0.75 m , na tunelem otwartym,
·

Skrzyżowanie istniejącej drogi lokalnej

w km 13+178,80, (nad tunelem otwartym), przebudowa do

szerokości jezdni 6.0m w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK), z jednostronnym
chodnikiem 2.0m i poboczem ziemnym 0.75 m , na tunelem,
·

Skrzyżowanie istniejącej ulicy Morcinka

w km 14+306,17, (pod POK), przebudowa do szerokości

jezdni 7.0m w obszarze inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK).

3.6

Linie kolejowe

Trasa projektowanej drogi ekspresowej przecina dwie linie kolejowe:
· Skrzyżowanie linii kolejowej w km 13+451,47, przekroczenie wiaduktem nad linia PKP
· Skrzyżowanie linii kolejowej w km 13+784,67, przekroczenie wiaduktem nad linia PKP

3.7

Drogi dojazdowe (zbiorcze)

Dla obsługi terenów przyległych projektuje się drogi dojazdowe o nawierzchni bitumicznej

wzdłuż

planowanej drogi ekspresowej w pasie określonym w decyzji środowiskowej2
Lokalizacja dróg przedstawia się następująco:
· Droga dojazdowa nr 1 łącząca poprzez istniejący ciąg drogowy ul. Częstochowską z ulicą Łokietka –
droga biegnie po południowej stronie POK, jezdnia 6.0m, pobocza 2x0.75 m, ruch KR3,
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· Droga dojazdowa nr 2, łącząca strefę SAG Modlnica z ulicą Łokietka- droga biegnie po północnej stronie
POK, jezdnia 6.0m, pobocza 2x0.75 m, ruch KR3,
· Droga dojazdowa nr 3, łącząca drogi dojazdowe nr1, nr2, przecina POK w km 3+297.00, jezdnia 7.0m,
pobocza 2x2.0 m, ruch KR3,
· Droga dojazdowa nr 4 łącząca ul. Łokietka z ul. Jurajską, po południowej stronie POK, jezdnia 3.5m, z
mijankami, pobocza 2x0.75 m, ruch KR1
· Droga dojazdowa nr 5 łącząca tereny na wzgórzu Syberia z ul. Jurajską, biegnie po północnej stronie
POK, jezdnia 3.5m, z mijankami, pobocza 2x0.75 m, ruch KR1,
· Droga dojazdowa nr 6 łącząca drogę nr 7 i tereny rolne na północ od POK, biegnie wzdłuż zachodniej
obwodnicy Zielonek, jezdnia 6.0m, pobocza 2x0.75 m, ruch KR3,
· Droga dojazdowa nr 7 łącząca ul. Jurajską, Cmentarz Choleryczny, ul. Ks. A. Zięby, biegnie po północnej
stronie POK, jezdnia 6.0m, pobocza 2x0.75 m, ruch KR3,
· Droga - ul. Na Zieloną łącząca ul. Pękowicką, Obwodnice Zielonek do małego ronda, biegnie po
południowej stronie POK, jezdnia 6.0m,jednostronny chodnik 2.0m, pobocze 0.75 m, ruch KR3,
· Droga – ul. Ks. A. Zięby od małego ronda do istniejącej ul. Ks. A. Zięby, biegnie po północnej

stronie

POK, jezdnia 6.0m,jednostronny chodnik 2.0m, pobocze 0.75 m, ruch KR3,
· Droga dojazdowa nr 8 – ul. Na Popielówkę, małe rondo w kierunku południowym do istniejącej ulicy na
Poielówkę, jezdnia szerokości 6.0 m, obustronny chodnik 2x2.0m, ruch KR3,
· Droga dojazdowa nr 9 łącząca małe rondo nad tunelem z ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Bankową,
do ul. Do Cegielni. Droga ma jezdnię szerokości 6.0m, jednostronny chodnik 2.0 m i pobocze 0.75 m,
ruch KR3,
· Droga dojazdowa nr 10 biegnie śladem istn. drogi gruntowej nad tunelem. Droga ma jezdnię szerokości
6.0m, i obustronne pobocze 2x0.75 m.
· Droga dojazdowa nr 11 łącząca, drogę do ul Do Cegielni z ul. Dożynkową, ul. Parkową i drogą krajową
DK7. Droga ma jezdnię szerokości 6.0m i poboczem 2x 0.75 m do ul. Dożynkowej, ruch KR3,
a od ul. Dożynkowej do ul. Brzozowej ma jezdnie szerokości 3.50 z mijankami, Ruch KR1. Od ulicy
Brzozowej do Parkowej i DK7 ma jezdnię szerokości 6.0m, i poboczem 2x 0.75 m. Droga biegnie po
północnej stronie POK.
· Droga dojazdowa nr 12 łącząca, drogę nr10 w rejonie drogi Do Cegielni z ul. Dożynkową i ul. Parkową
Droga ma jezdnię szerokości 3.5m, z mijankami i poboczem 2x 0.75 m. Droga biegnie po południowej
stronie POK.
· Droga dojazdowa nr 13 łącząca, drogę

DK7 z ul.B4 i ul. Krakowską w Bosutowie. Droga ma jezdnię

szerokości 6.0m + poszerzenia w rejonie zabudowy przy DK7, na terenach rolniczych szerokość wynosi
3.5 m z mijankami i obustronne pobocza 2x0.75 m. Droga biegnie po północnej stronie POK, ruch KR1,
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· Droga dojazdowa nr 14 łącząca, ul. Witkowicką z zabudową mieszkaniową. Droga ma jezdnię szerokości
3.5 m z mijankami i obustronne pobocza 2x0.75 m. Droga biegnie po południowej stronie POK, Ruch
KR1
· Droga dojazdowa nr 15 łącząca, drogę

DK7 z ul. Magiczną (B4), ul. Krakowską w Bosutowie i drogą

lokalną w Batowicach. Droga ma jezdnię szerokości 6.0m na odcinku od DK7 do ul. Magicznej (B4), na
dalszym odcinku jezdnia posiada szerokość 3.5 m z mijankami i obustronne pobocza 2x0.75 m. Droga
biegnie po południowej stronie POK. Ruch na odcinku jezdni 6.0 m – KR3, na odcinku jezdni 3.5 m KR1,
· Droga dojazdowa nr 16 biegnie śladem istniejącej drogi lokalnej w Batowicach, przecina S52 w km
12+433,86. Droga ma jezdnię szerokości 6.0m i ciąg pieszo-rowerowy 4.0m i pobocze 0.75 m, Ruch
KR3
· Droga dojazdowa nr 17 biegnie północną
dojazdową nr 16.

Droga ma jezdnię

stroną POK i łączy drogę powiatową DP2156K z drogą

szerokości 6.0m + poszerzenia i jednostronny chodnik 2.0m

pobocze ziemne 0.75 m, Ruch KR3.
· Droga dojazdowa nr 18 biegnie południową

stroną POK i łączy drogę powiatową DP2156K z małym

rondem, drogą dojazdową nr 19 i drogą lokalną w Batowicach po przecięciu POK w km 13+178,80.
Droga na odcinku od DP 2156K do ronda ma jezdnię szerokości 7.0m, jednostronnym chodnikiem 2.0m
i poboczem ziemnym 0.75 m. Pozostały odcinek posiada jezdnię szerokości 6.0 m jednostronny chodnik
2.0m i pobocze 0.75 m.
· Droga dojazdowa nr 19 biegnie północną
dojazdowa nr18

stroną POK i łączy drogę powiatową DP2156K z drogą

i droga lokalną w Batowicach. Droga

ma jezdnię

szerokości 3.5 z mijankami i

poboczem ziemnym 2x0.75 m.
· Droga dojazdowa nr 20 biegnie

po południowej

stronie POK i linii PKP i łączy drogę lokalną z ul.

Piasta Kołodzieja i ul. Powstańców w małym rondzie.

Droga

ma jezdnię

szerokości 4.0m z

poszerzeniami i poboczem ziemnym 2x0.75 m.
· Droga dojazdowa nr 21 biegnie po północnej

stronie POK i łączy tereny rolne w widłach linii PKP z

istniejącą drogą gruntową. Droga ma jezdnię szerokości 3.5m i poboczem ziemnym 2x0.75 m.
· Droga dojazdowa nr 22 biegnie po północnej

stronie POK i łączy tereny rolne od ul. G. Morcinka do

linii PKP. Droga ma jezdnię szerokości 3.5m z mijankami i poboczem ziemnym 2x0.75 m.
UWAGA:
Przedstawione w/w drogi dojazdowe służące do obsługi terenów przyległych do planowanej obwodnicy
będą posiadały połączenia z każdą przylegająca działką poprzez zaprojektowane zjazdy. Na Planie
sytuacyjnym w chwili obecnej wykonane są podłączenia tylko do dróg krzyżujących się z planowanymi
drogami dojazdowymi. Po ostatecznym ustaleniu przebiegu dróg dojazdowych w pasie określonym w
decyzji środowiskowej w oparciu o przeprowadzone spotkania informacyjne, zostaną prowadzone do
dokumentacji zjazdy do każdej przylegającej działki.
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Droga S52 – Północna Obwodnica Krakowa

3.8

Przebieg drogi w przekroju podłużnym

Niweleta drogi została zaprojektowana zgodnie z wymogami dla drogi ekspresowej, w nawiązaniu do
punktów stałych na trasie jej przebiegu:
· Odcinek od węzła Modlniczka do węzła Modlnica, niweleta jest dowiązania do istniejącej nawierzchni
drogi DK94,
· Odcinek od km 2+680 – km 5+240; trasa biegnie częściowo w wykopach od 0.0 – 8.0m oraz nasypach
0.0 – 7.50m,
· Odcinek 5+240 – 5+860; trasa biegnie w tunelu (otwartym), a od km 5+860 – 6+730 trasa biegnie
tunelu (zamkniętym),
· Odcinek 6+730 – 11+647; trasa biegnie w wykopach od 0.0 - 7.0 m oraz nasypach od 0.0 – 11.0 m,
w tym w rejonie węzła Węgrzce na długości około 280m w tunelu (otwartym),
· Odcinek 11+647 – 12+300; trasa biegnie w tunelu (zamkniętym), a od km 12+300 – 13+450 w tunelu
(otwartym),
· Odcinek od km 13+450 – km 14+461,61 trasa biegnie w nasypie wysokości około 9.0 m.
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