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1. Geneza opracowania 

Niniejsze opracowanie jest wynikiem starań mieszkańców o zmiany w organizacji ruchu na 
obszarze osiedla Podwawelskiego. W opinii mieszkańców, istnieją problemy z ruchem 
niezwiązanym bezpośrednio z obszarem osiedla, co ma negatywny wpływ na warunki życia 
mieszkańców. Wstępnie zaproponowane zmiany dotyczą wprowadzenia układu ulic 
jednokierunkowych wewnątrz obszaru ograniczonego ulicami: Konopnickiej, Monte Cassino, 
Kapelanka oraz rzeką Wilgą.  

Propozycja wprowadzenia ruchu jednokierunkowego wpisuje się w inicjatywę "Społeczny 
Plan dla Ludwinowa", która obejmuje: 

 wprowadzenie wewnątrz analizowanego obszaru strefy „tempo 30”, z ograniczeniem 
prędkości do 30 km/h na wszystkich ulicach osiedla, poprzez zastosowanie  
fizycznych i organizacyjnych środków uspokojenia ruchu; 

 utworzenie Zielonej Alei Twardowskiego, łączącej Bulwary Wiślane z obszarem 
Zakrzówka, o parametrach ulic ruchu uspokojonego; 

 utworzenie Parku rzecznego „Wilga”, wraz z realizacją głównej trasy rowerowej 
numer 9, nakierowanej na planowaną kładkę pieszo-rowerową Kazimierz-Ludwinów; 

 przeprowadzenie rewitalizacji os. Podwawelskiego, dzięki opracowaniu i realizacji 
lokalnego programu rewitalizacji (LPR) z wyznaczeniem stref aktywności wokół 
pawilonów handlowych oraz z utworzeniem lokalnego targu zamiast rozproszonych 
punktów handlowych; 

 dostosowanie liczby miejsc parkingowych do potrzeb mieszkańców, z 
uwzględnieniem  wprowadzenia strefy płatnego parkowania na obszarze Starych 
Dębnik oraz realizacji budynków biurowych oraz Centrum Kongresowego. 

Celem niniejszej opinii jest sprawdzenie wybranych rozwiązań, poprawiających warunki życia 
mieszkańców osiedla, głównie na obszarze bezpośrednio sąsiadującym z ciągiem ulic: 
Twardowskiego, Dworską i Wierzbową. Pod uwagę wzięto m.in. sugestie mieszkańców, 
przedstawione w punkcie 3 opracowania. 

Założono, że niniejsze opracowanie będzie stanowić wsparcie merytoryczne podczas 
ewentualnych korekt organizacji ruchu w analizowanym obszarze. Dlatego skupiono się na 
potencjalnych efektach działań lokalnych, które można osiągnąć na osiedlu Podwawelskim. 
W ramach opracowania przeprowadzono badania natężeń ruchu na wybranych 
skrzyżowaniach oraz patrolowe pomiary parkowania wzdłuż najważniejszych ulic wewnątrz 
analizowanego obszaru. Natomiast analizy symulacyjne służące ocenie skutków 
ewentualnych zmian wykonano w programie Visum 15 firmy PTV AG. 

 

2. Opis stanu obecnego 

Wewnętrzny układ ulic osiedla Podwawelskiego jest dostosowany głównie do podstawowych 
potrzeb przemieszczania się mieszkańców, dominują ulice jednojezdniowe dwukierunkowe. 
Przekroje jednokierunkowe wprowadzono na odcinku ul. Dworskiej (pomiędzy ul. 
Mieszczańską i ul. Szwedzką), na ul. Bocznej oraz na części przebiegu ul. Szwedzkiej (Rys. 
1).  

Na większości odcinków ulic osiedla obowiązują ograniczenia prędkości do 30 i nawet 20 
km/h, jedynie na odcinkach ul. Szwedzkiej i ul. Dworskiej dopuszczalna prędkość wynosi 50 
km/h. Ograniczeniom prędkości nie towarzyszą środki uspokojenia ruchu, fizycznie 
wymuszające przestrzeganie limitów. 



 

 
 

 

 

Rys. 1. Schemat układu ulic w analizowanym obszarze – stan obecny. 

 

Układ ulic osiedla jest otwarty na powiązania zewnętrzne, jest jednak podatny na ruch 
pojazdów odbywających relacje tranzytowe  w stosunku do analizowanego obszaru (ruch 
tranzytowy w ujęciu lokalnym). Powiązania ulic osiedla z układem zewnętrznym są możliwe 
na skrzyżowaniach ul. Słomianej i ul. Dworskiej (z ul. Kapelanka), ul. Szwedzkiej, 
Miłkowskiego, Bułhaka (z ul. Monte Cassino) oraz odnogi ul. Barskiej (z ul. Konopnickiej). 
Pierwsze trzy są pełnymi skrzyżowaniami skanalizowanymi z sygnalizacją świetlną, na 
których możliwe są wszystkie relacje zarówno wychodzące, jak i wchodzące do 
analizowanego obszaru. Skrzyżowanie ul. Bułhaka z ul. Monte Cassino (z sygnalizacją) 
umożliwia wszystkie relacje autobusom komunikacji miejskiej, wjazd i wyjazd pojazdów 
komunikacji indywidualnej odbywa się wyłącznie na zasadzie „prawych skrętów”. Podobnie – 
na tej samej zasadzie funkcjonują skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej ul. Miłkowskiego z 
ul. Monte Cassino oraz odnogi ul. Barskiej z ul. Konopnickiej. Z punktu widzenia 
mieszkańców obszaru Os. Podwawelskiego – istnieje więc wiele możliwości dostępu 
samochodem. 

W ramach niniejszego opracowania wykonano pomiary natężeń ruchu w godzinie szczytu 
popołudniowego (15:00-16:00), w przeciętnym dniu roboczym (17.03.2016r.), na trzech 
skrzyżowaniach: Kapelanka / Słomiana, Monte Cassino / Mitkowskiego oraz Monte Cassino / 
Bułhaka. Pomiary były prowadzone metodą tradycyjną, przez obserwatorów znajdujących się 
w sąsiedztwie wlotów analizowanych skrzyżowań. Wykonanie pomiarów na innych 
skrzyżowaniach przekraczało zakres niniejszej analizy. Wyniki pomiarów natężeń ruchu 
zaprezentowano na rysunkach 2, 3 i 4. 

Na większości odcinków ulic osiedlowych dopuszczono parkowanie pojazdów, przy czym 
jego organizacja jest dość chaotyczna. W ramach opracowania przeprowadzono 
jednodniowe patrolowe badania parkowania. Patrole były wykonywane co godzinę, w okresie 
7:00-19:00. Objęły one ul. Twardowskiego oraz ul. Dworską i Wierzbową. 

W wyniku pomiarów ustalono, że 26% parkujących pojazdów pojawia się w okresie 
porannym i odjeżdża w godzinach popołudniowych. Jest to efekt niedawnego rozszerzenia 
strefy płatnego parkowania w Starych Dębnikach. Na osiedlu Podwawelskim utworzył się 
nieformalny Park and Ride.  
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Rys. 2. Natężenia ruchu [P/h] na skrzyżowaniu ul. Kapelanka z ul. Twardowskiego w godzinie szczytu 
popołudniowego (15:00-16:00) – stan obecny. 
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Rys. 3. Natężenia ruchu [P/h] na skrzyżowaniu ul. Monte Cassino z ul. Mitkowskiego w godzinie 
szczytu popołudniowego (15:00-16:00) – stan obecny. 
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Rys. 4. Natężenia ruchu [P/h] na skrzyżowaniu ul. Monte Cassino z ul. Bułhaka w godzinie szczytu 
popołudniowego (15:00-16:00) – stan obecny. 

 

W stanie obecnym mieszkańcy osiedla  Podwawelskiego mają stosunkowo bogatą ofertę 
komunikacji zbiorowej. Mogą korzystać z linii tramwajowych biegnących ulicami: Kapelanka 
oraz Monte Cassino, a także z linii autobusowych w ulicach: Kapelanka, Monte Cassino oraz 
Konopnickiej (Tabela 1). Bezpośredni dostęp do tramwajów i autobusów jest możliwy z 



 

 
 

przystanków: Słomiana, Kapelanka, Szewska, Centrum Kongresowe, Ludwinów oraz Os. 
Podwawelskie. 

 

Tabela 1. Zestawienie częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów w obszarze analizy w 
przeciętnym dniu roboczym (na podstawie: www.mpk.krakow.pl). 

Linia Przystanki w obszarze analizy 

Średnia 
częstotliwość  

w godzinie 
szczytu [P/h] 

Średni interwał  
w godzinie 

szczytu [min] 

Tramwajowa 

12 

Słomiana, Kapelanka, Szwedzka, 
Centrum Kongresowe 

3 20 

18 6 10 

22 3 20 

52 12 5 

Autobusowa 

194 
Słomiana, Kapelanka, Szwedzka, 

Centrum Kongresowe 
5 12 

101 
Kapelanka, Szwedzka, Centrum 
Kongresowe, Os. Podwawelskie 

1 60 

112 Szwedzka, Centrum Kongresowe, 
Os. Podwawelskie 

3 20 

162 3 20 

124 Centrum Kongresowe, Os. 
Podwawelskie 

3 20 

424 3 20 

144 

Ludwinów, Centrum Kongresowe 

5 12 

164 5 12 

169 4 15 

173 5 12 

179 5 12 

184 5 12 

503 Centrum Kongresowe 5 12 

 

Oznacza to, że istnieje poważna alternatywa dla podróży odbywanych samochodem, 
zwłaszcza w powiązaniach z centrum Krakowa.  

Na podstawie dotychczasowych ustaleń można więc stwierdzić, że największym problemem 
mieszkańców osiedla jest nie tyle dostępność do układu drogowego oraz sieci komunikacji 
zbiorowej – co ruch innych pojazdów, wykorzystujących ulice osiedlowe do przejazdów 
alternatywnych względem ciągu ulic: Kapelanka i Monte Cassino, oraz w mniejszym stopniu 
także ul. Konopnickiej. Problemem jest też wykorzystywanie obszaru osiedla do parkowania 
pojazdów przez osoby dojeżdżające do centrum Krakowa. 

 

3. Warianty zmian organizacji ruchu w obszarze analizy 

W ramach niniejszej opinii przeanalizowano trzy warianty wprowadzenia układu ulic 
jednokierunkowych, zaproponowane przez mieszkańców. Towarzyszą im propozycje zmian 
zasad parkowania na części ulic. Ponadto, we wszystkich wariantach zaproponowano 
wprowadzenie stref „tempo 30” oraz „tempo 20” na wszystkich odcinkach ulic osiedlowych, w 
tym na tych odcinkach ul. Szwedzkiej i ul. Dworskiej, na których dzisiaj obowiązuje 
ograniczenie do 50 km/h. 

Wariant 1 

W wariancie tym założono utworzenie układu ulic osiedlowych opartego na systemie 
jednokierunkowym (Rys. 5). Zasadnicze zmiany w stosunku do stanu obecnego 



 

 
 

wprowadzono na ul. Twardowskiego oraz ul. Dworskiej. Ruch jednokierunkowy 
zaproponowano zgodnie z zasadą zaburzenia ciągłości przejazdu w jednym kierunku, co ma 
na celu zniechęcenie kierowców nie zainteresowanych celami podróży zlokalizowanymi w 
obrębie osiedla – do jego przecinania. Takie rozwiązanie jest stosowane powszechnie w 
europejskich miastach w obszarach zagrożonych nadmiernym ruchem pojazdów 
meandrujących w poszukiwaniu alternatywnych tras przejazdu względem silnie obciążonych 
ulic układu podstawowego (w tym przypadku ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino oraz ul. 
Konopnickiej). Temu samemu celowi sprzyjają również ograniczenia prędkości do 
maksymalnie 30 km/h.  

 

Rys. 5. Schemat układu ulic w analizowanym obszarze – wariant 1. 

 

Egzekwowalność ograniczeń można uzyskać dzięki uporządkowaniu przestrzeni ulic. W 
wyniku rozszerzenia zakresu zastosowania ulic jednokierunkowych. Odzyskaną przestrzeń 
można wykorzystać do organizacji równoległych miejsc postojowych, w konsekwencji czego 
– możliwe będzie częściowe uwolnienie chodników od parkujących pojazdów.  

Wariant 2 

W wariancie 2 zaproponowano ciągłość przebiegu ulic jednokierunkowych (Rys. 6). 

 

Rys. 6. Schemat układu ulic w analizowanym obszarze – wariant 2. 



 

 
 

Uzyskano w ten sposób dwa równoległe ciągi jednokierunkowe – z jednej strony ułatwiające 
wykonywanie podróży źródłowych i docelowych, z drugiej zaś w mniejszym stopniu 
chroniące przed ruchem tranzytowym względem obszaru osiedla.  

Wariant 3 

Wariant ten w bardzo niewielkim stopniu różni się od wariantu W2 – zmiana dotyczy jedynie 
fragmentu ul. Dworskiej, w okolicach skrzyżowania z ul. Słomianą (Rys. 7). 

 

Rys. 7. Schemat układu ulic w analizowanym obszarze – wariant 3. 

 

Zmiana ta ma na celu poprawę warunków dla mieszkańców jednego z bloków. Należy się 
spodziewać, że skutki wdrożenia wariantu 3 będą zbliżone do tych dla wariantu 2. 

 

4. Porównanie wyników symulacji 

Oceny wariantów dokonano w oparciu o wyniki symulacji przeprowadzonych w programie 
Visum 15. W tym celu wykorzystano oficjalny model ruchu Krakowa, wykonany w Zakładzie 
Systemów Komunikacyjnych. Model ten służy do odwzorowania i oceny wszelkiego typu 
inwestycji transportowych. W ujęciu analitycznym, model składa się z czterech stadiów: 
potencjałów ruchotwórczych, rozkładu przestrzennego ruchu, podziału zadań przewozowych 
oraz rozkładu ruchu w sieci ulic. Model pierwotny został wykonany na podstawie wyników 
Kompleksowych Badań Ruchu, przeprowadzonych w roku 2013. Dlatego konieczna była 
jego aktualizacja do roku 2016. Z kolei model sieci został uszczegółowiony na obszarze 
ograniczonym ulicami: Kapelanka, Monte Cassino i Konopnickiej oraz rzeką  Wilgą. 
Uwzględniono wszystkie ulice, za wyjątkiem ulic dojazdowych do posesji, mających 
marginalne znaczenie. Ponieważ zakres prowadzonych analiz dotyczył mieszkańców tylko 
jednego rejonu komunikacyjnego (według oficjalnego podziału miasta, na podstawie KBR 
2013), konieczne było rozdzielenie potencjałów ruchotwórczych na jego poszczególne 
podobszary. Rozdzielenia dokonano stosując procedurę iteracyjną, która była prowadzona 
aż do osiągnięcia satysfakcjonującej zgodności wyników natężeń ruchu pochodzących z 
modelu oraz pomiarów ruchu (za satysfakcjonujące uznano odstępstwa mniejsze niż 10%). 
Pod uwagę wzięto natężenia ruchu pojazdów, potoki pasażerów komunikacji zbiorowej 
pominięto. Przyjęto także założenie, że zmiany wewnątrz osiedla nie spowodują zmian w 
podziale zadań przewozowych. Ponieważ analiza dotyczy stosunkowo wąskiego obszaru, a 
także z braku aktualnych danych z całego obszaru miasta, zrezygnowano z kalibracji modelu 
w skali całej sieci. Ostateczne wyniki symulacji dla stanu obecnego (wariant 0) 



 

 
 

przedstawiono na rysunku 8. Natomiast rozkłady ruchu w sieci dla wariantów inwestycyjnych 
przedstawiono na rysunkach: 9 (wariant 1), 10 (wariant 2) oraz 11 (wariant 3). 

 

Rys. 8. Rozkład natężeń ruchu samochodowego [P/h] w godzinie szczytu popołudniowego (15:00-
16:00) – wariant 0 (stan obecny). 

 

 

 

Rys. 9. Rozkład natężeń ruchu samochodowego [P/h] w godzinie szczytu popołudniowego (15:00-
16:00) – wariant 1. 



 

 
 

 

Rys. 10. Rozkład natężeń ruchu samochodowego [P/h] w godzinie szczytu popołudniowego (15:00-
16:00) – wariant 2. 

 

 

Rys. 11. Rozkład natężeń ruchu samochodowego [P/h] w godzinie szczytu popołudniowego (15:00-
16:00) – wariant 3. 

 

W klasycznej ocenie wariantów – najważniejszymi parametrami oceny inwestycji są wielkości 
przewozowej wyrażonej w pojazdo-km oraz pojazdo-godz. oraz prędkość ruchu w sieci lub 
na jej części. Tymczasem w niniejszym opracowaniu zwiększenie prędkości podróży wcale 



 

 
 

nie musi być postrzegane jako efekt pozytywny. Zmiany w sieci dotyczą właściwie tylko 
początkowego lub końcowego etapu podróży. Dlatego – znacznie ważniejsze jest 
porównanie natężeń ruchu na poszczególnych odcinkach ulic wewnątrz samego osiedla 
Podwawelskiego, z uwzględnieniem długości tych odcinków, a więc pracy przewozowej 
wyrażonej w pojazdo-km. Porównanie uzyskanych wyników zaprezentowano w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Zestawienie pracy przewozowej dla komunikacji indywidualnej, wyrażonej w [pojazdo-km], w 
jednej godzinie szczytu popołudniowego (15:00-16:00). 

Wariant Praca przewozowa [pojazdo-km] 

Wariant 0 497,9 

Wariant 1 470,0 

Wariant 2 476,3 

Wariant 3 472,5 

 

Najmniejszą pracę przewozową uzyskano w przypadku wariantu 1. Niemniej, można uznać, 
że we wszystkich wariantach inwestycyjnych uzyskano zbliżone wyniki, jednocześnie 
znacznie mniejsze niż w wariancie 0. Oznacza to, że proponowane zmiany w każdym 
przypadku zmniejszają ruch samochodowy na obszarze osiedla. Dzieje się tak mimo 
wydłużenia niektórych relacji mieszkańców, co jasno wskazuje na zmniejszenie liczby 
pojazdów odbywających przejazdy tranzytowe względem analizowanego obszaru.  

Porównano również natężenia ruchu na kolejnych odcinkach ul. Twardowskiego, która 
według inicjatywy "Społeczny Plan dla Ludwinowa” ma stanowić Zieloną Aleję 
Twardowskiego. Zestawienie natężeń ruchu zamieszczono w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Zestawienie łącznych natężeń ruchu komunikacji indywidualnej [P/h] w obu kierunkach, w 
ciągu ul. Twardowskiego, w godzinie szczytu popołudniowego (15:00-16:00). 

Odcinek ul. Twardowskiego Wariant 0 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Kapelanka - Dworska 285 231 218 216 

Dworska - Boczna 107 100 156 154 

Boczna - Szwedzka 116 9 165 170 

Szwedzka - Mitkowskiego 126 9 8 7 

Mitkowskiego - Mieszczańska 70 92 58 58 

Mieszczańska - Bułhaka 77 47 88 84 

suma 781 488 693 689 

 

Porównania na kolejnych odcinkach wskazują jednoznacznie, że w wariancie 1 z ul. 
Twardowskiego będzie korzystać najmniej pojazdów. Jest to więc wariant najbardziej 
sprzyjający utworzeniu Zielonej Alei Twardowskiego. 

 



 

 
 

5. Wnioski końcowe 

Opracowanie zawiera ocenę stanu istniejącego układu ulic w obrębie osiedla 
Podwawelskiego. Oceny tej dokonano w oparciu o wyniki pomiarów natężeń ruchu oraz 
pomiarów parkowania. Ograniczony zakres opracowania wymusił wykonanie pomiarów 
jednodniowych, które jednak dają dobry pogląd na funkcjonowanie układu komunikacyjnego 
osiedla w stanie obecnym. W oparciu o wyniki pomiarów dokonano aktualizacji i 
uszczegółowienia modelu symulacyjnego sieci transportowej Krakowa. Model okazał się 
pomocny w ocenie trzech wariantów inwestycyjnych.  

W wyniku przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że: 

 Z punktu widzenia mieszkańców osiedla, najlepsze efekty przyniesie zaproponowany w 
wariancie 1 układ ulic jednokierunkowych, ustalony zgodnie z zasadą zaburzenia 
ciągłości przejazdu w jednym kierunku. Takie rozwiązanie sprzyja zmniejszeniu ruchu 
pojazdów nie zainteresowanych celami podróży zlokalizowanymi w obrębie osiedla. 

 Wariant 1 najbardziej sprzyja utworzeniu Zielonej Alei Twardowskiego, łączącej 
Zakrzówek z Bulwarami Wisły. 

 Utworzenie układu ulic jednokierunkowych będzie sprzyjało uporządkowaniu parkowania 
na obszarze osiedla – możliwe jest utworzenie stanowisk parkingowych na jezdniach, z 
jednoczesnym uwolnieniem chodników. Będzie również sprzyjało poprawie warunków 
ruchu pieszego i rowerowego. 

 Zalecane jest ograniczenie prędkości na wszystkich odcinkach ulic w obrębie osiedla, 
włączając fizyczne środki uspokojenia ruchu. 

 Uzyskane wyniki pomiarów patrolowych parkowania wskazują na wykorzystywanie 
osiedla przez kierowców spoza obszaru, zmierzających do centrum miasta – co jest 
spowodowane poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania w Starych Dębnikach. Wyniki 
te mogą stanowić wstęp do dyskusji na temat ewentualnego dalszego poszerzenia strefy 
oraz zróżnicowania stawek parkingowych. 

 


