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USPRAWNIENIE I ZMIANA ORGANIZACJI
RUCHU SAMOCHODOWEGO WARUNKIEM POPRAWY
JAKOŚCI ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Wprowadzenie
Systemowe rozwiązania komunikacyjne, jak również redukcje znacznych
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dolnej troposfery, a także hałasu w Krakowie, stały się istotne po roku 1990, w związku z raptownym przyrostem parku
samochodowego oraz wzmożonym ruchem tranzytowym przez miasto. Zmiana
organizacji ruchu pojazdów samochodowych może również wybitnie przyczynić
do poprawy warunków środowiska przyrodniczego w aglomeracji krakowskiej,
nadmiernie obciążonej, nie tylko z powodu zbytniego uprzemysłowienia, lecz także
z powodu przestarzałego układu komunikacyjnego, nie spełniającego wymogów
XXI w. (Walczewski 1997).
Istniejące arterie komunikacyjne nie mogą obecnie sprostać zadaniu swobodnego poruszania się po mieście. Wydłuża się czas przejazdu ul. Konopnickiej oraz
al. Trzech Wieszczów - do pracy, uczelni, centrów handlowych, czy też do bardzo
ważnych dla mieszkańców przyrodniczych ośrodków rekreacyjnych (Dworak, Bykow 2000). Przepustowość obecnych tras komunikacyjnych, zwłaszcza łączących
Kraków lewobrzeżny z prawobrzeżnym (Podgórze), jest absolutnie niezadowalająca.
Niewystarczającą przepustowość – i to pomimo przebudowy skrzyżowania – wykazuje ul. Wielicka i ul. Powstańców Wlkp. Również Rondo i Most Grunwaldzki
bywa nadmiernie obciążony, podobnie jak Planty Dietlowskie. W aglomeracji
krakowskiej (Kraków, Skawina, Wieliczka, Niepołomice), liczącej blisko milion
mieszkańców, było zaledwie osiem przepraw na Wiśle, z czego autostrada pod
Tyńcem jest jeszcze mało efektywna (ze względu na brak jak dotąd, południowego odcinka obwodnicy i jej znaczne oddalenie od centrum), podobnie jak most
w Niepołomicach. Natomiast poważnie są obciążone następujące mosty: Dębnicki,
Grunwaldzki i Powstańców Śląskich. Ostatnio zostały oddane do użytku jeszcze
dwa mosty: Zwierzyniecki i Kotlarski.
Oprócz ogromnych niedogodności związanych z komunikowaniem się między
dzielnicami Krakowa (drugą przeszkodą jest brak wiaduktu nad układem torowym
Płaszów-Prokocim), coraz bardziej dają o sobie znać – zwłaszcza na przeciążonych arteriach, a także np. w sąsiedztwie Uzdrowiska „Swoszowice” (Bielak,
Bykow 2000) – komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz
poziom hałasu. Na te wszystkie niedogodności i przemiany środowiska przyrodniczego wskazuje również J. Walczewski (1997) oraz K. P. Turzański i in. (1995).
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Nowe trasy mostowe
W związku z narastającym ruchem samochodowym jedynie rozbudowa i
unowocześnienie co najmniej głównych tras miejskich, zwłaszcza tzw. tras mostowych (Dworak, Bykow 2000), a także przebudowa ważniejszych skrzyżowań w
aglomeracji krakowskiej, może stać się istotnym warunkiem usprawnienia ruchu
samochodowego oraz pewnej redukcji zanieczyszczeń komunikacyjnych (gazowych
i pyłowych) i ponadnormatywnego hałasu w naszym mieście.
Podczas opiniowania Studium (Dworak 1997) rozbudowy i unowocześnieniu tras miejskich w Krakowie – jako koniecznego, chociaż nie wystarczającego
warunku redukcji zanieczyszczeń komunikacyjnych – zasadnicza uwaga została
zwrócona na zagadnienia dotyczące: ochrony środowiska (związane z istniejącymi
w sąsiedztwie niektórych tras ośrodkami rekreacyjnymi, rezerwatami przyrody i
parkami krajobrazowymi), zdrowia mieszkańców pozostających w sąsiedztwie nowych tras (uciążliwość akustyczna, zanieczyszczenia powietrza oraz występowanie
smogów (Dworak, Turzański 1996) i zagrożenia obiektów przyrodniczych podlegających ochronie. Nie bez znaczenia też jest waloryzacja estetyczna, niezbędna
dla oceny przemian środowiska przyrodniczego w Krakowie oraz uwzględnienie
widoków (panoram) z projektowanych tras.
W Problemach zanieczyszczeń komunikacyjnych (Turzański i in. 1995) rozważano wstępnie konieczność zbudowania co najmniej dwóch tras mostowych: jedną
po zachodniej stronie miasta, na przedłużeniu ul. Kapelanka (i Nowaczyńskiego)
do Salwatora, w celu rozładowania sytuacji na Rondzie Grunwaldzkim; drugą po
wschodniej stronie, na przedłużeniu ul. Kotlarskiej do Zabłocia. Po przeprowadzeniu wizji lokalnych w terenie należy stwierdzić, iż omawiane w ocenie (Dworak
1997) Studium spełnia te oczekiwania, zwłaszcza dotyczące Trasy Kotlarskiej, a w
pewnym sensie również w przypadku trasy zachodniej (tzw. Trasa Zwierzyniecka).
Ze względu na zaprojektowaną trasę tramwaju szybkiego najmniej negatywnych uwarunkowań zewnętrznych i wad ma właśnie Trasa Kotlarska, co nie jest obojętne dla poprawienia stanu systemu komunikacji zbiorowej miasta i zapewnienia
skutecznej łączności między Nową Hutą a Podgórzem. Niestety, jak zdecydowano
w 1999 r., trasa tramwaju szybkiego została włączona z rozbudowywanej ulicy Nowosądeckiej do linii tramwajowej na wydzielonym torowisku wzdłuż ulicy Wielickiej, zamiast – zgodnie z wcześniejszym projektem wspomnianego Studium – zostać
przeprowadzona wiaduktem nad ul. Wielicką i pasmem kolejowym w Płaszowie.
W Studium poświęcono również wiele miejsca kwestiom i zagrożeniom ekologicznym, jakie mogłyby występować wzdłuż projektowanych tras. Należy jednak
zwrócić uwagę na korzystne konsekwencje w skali miasta. Obecne zanieczyszczenia
(gazowe i pyłowe) oraz hałas w ciągu głównych arterii komunikacyjnych przekraczają dopuszczalne normy i są uciążliwe nie tylko dla mieszkańców, lecz również
dla użytkowników głównych tras. W dodatku nadmierna koncentracja zanieczyszczeń powoduje (w przypadku cisz) powstawanie zastoisk zanieczyszczonego
powietrza (Walczewski, Łukaszewski 1986), lub też – w przypadku wiatru – może
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ono być unoszone na znaczne nawet odległości. Zbudowanie nowych tras zmniejszy koncentracje zanieczyszczeń komunikacyjnych. Trasy mostowe (Kotlarska
i Zwierzyniecka) mające z definicji przebiegać powyżej pewnego poziomu, powinny
być łatwiej przewietrzane. Wreszcie nie bez znaczenia będzie i to, iż znaczna część
populacji miasta zostanie uwolniona od nadmiernych stężeń, oraz ponadnormatywnego hałasu. Krótko mówiąc - należy wybierać mniejsze zło.
Dokładne ustalenie pierwszeństwa realizacji tras mostowych w Krakowie
nie jest możliwe ze względu na wieloparametrowy charakter oddziaływań. W
ocenach prognozowanego stanu zanieczyszczeń środowiska atmosferycznego w
rejonie projektowanej Trasy Kotlarskiej nie uwzględnia się przecież spadku stężeń
zanieczyszczeń w ciągu alej Trzech Wieszczów! Część pojazdów zdążająca obecnie
w rejon Nowego Kleparza, ul. Prandoty, a nawet Akademii Rolniczej na ul. 29 Listopada Alejami, wybierze Trasę Kotlarską wyprowadzającą na Rondo Mogilskie
(że nie wspomnimy już o interesantach podążających do tradycyjnych dzielnic:
Grzegórzki, Rakowice, Olsza). Po oddaniu Trasy Kotlarskiej będzie można również
przywrócić przejazd na wprost z ul. Krakowskiej na ul. Stradomską przez skrzyżowanie z Plantami Dietla, co lepiej pozwoli wykorzystać most Józefa Piłsudzkiego.
Z drugiej strony realizacja Trasy Zwierzynieckiej - podjęto przecież ważną
i bardzo szybko zrealizowaną decyzję o budowie nowego mostu przez Wisłę pozwoli na rozładowanie ruchu pojazdów samochodowych na Rondzie i Moście
Grunwaldzkim oraz na Moście Dębnickim, umożliwiając ponadto szybszy dojazd
do „III obwodnicy”, czyli do ul. Piastowskiej (zaś w przyszłości do ul. Armii
Krajowej) - skąd wiodą następnie trasy w kierunku Katowic i Olkusza, a także
na lotnisko „Balice”. Podobnie jak Trasa Kotlarska, przyczyni się ona również do
odciążenia alej Trzech Wieszczów.
Oddzielne zagadnienia stanowią przemiany środowiska przyrodniczego: naruszenia krajobrazu oraz zagrożenia dla obszarów specjalnie chronionych – jak np.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie ulega bowiem wątpliwości,
iż zarówno sama budowa jak i otoczenie projektowanej Trasy Kotlarskiej powinno
również spełniać wymogi estetyczne oraz jak najmniej naruszać istniejące środowisko naturalne. Dużo uwagi poświęca się nie tylko gazowym i pyłowym zanieczyszczeniom powietrza atmosferycznego, zanieczyszczeniom wód powierzchniowych
oraz podziemnych, gleb i roślinności, lecz również – ocenie skutków realizacji
planowanej inwestycji i minimalizacji negatywnych wpływów, a ponadto klimatowi
akustycznemu – ze szczególnym uwzględnieniem środowiska przyrodniczego Ogrodu Botanicznego (Dworak 1993). Ogród Botaniczny UJ zajmuje szczególne miejsce
w Studium ze względu na stosunki wodne, roślinność, oddziaływania akustyczne,
a przede wszystkim na pełnione funkcje badawczo-dydaktyczne oraz rekreacyjne.
Przebudowa głównych skrzyżowań w Krakowie
Rozdział ten dotyczy problemu przebudowy głównych skrzyżowań w Krakowie (w czym autor miał swój udział jako Doradca d/s Ekologii Prezydenta Miasta
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Krakowa) – przede wszystkim na trasach wylotowych – jako metody usprawniającej
płynność ruchu samochodowego oraz poprawiającej również warunki aerosanitarne
w naszej aglomeracji.
Zagadnienie przemian środowiska przyrodniczego w Krakowie pojawiło
się już podczas wspólnej prezentacji problemu zanieczyszczeń komunikacyjnych
(Turzański i in. 1994) oraz w opiniowanym (Dworak 1997) Studium przebiegu
dodatkowych wariantów tras mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem Trasy
Kotlarskiej, jak również opiniowania oceny oddziaływania na środowisko i jego
funkcjonowanie w trakcie modernizacji skrzyżowania ulic: Zakopiańska – Jugowicka
– Zawiła w Borku Fałęckim i przedłużenia ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania
z ul. Czerwone Maki.
Przedstawione tu zatem zostaną pokrótce wyniki przebudowy głównych skrzyżowań – przede wszystkim na trasach wylotowych w Krakowie-Podgórzu – wraz z okolicznościami ich powstawania, istotnymi dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego.
Schematyczny plan Krakowa (ryc. 1) przedstawia lokalizację przebudowanych
skrzyżowań, fragmenty dwóch tras mostowych i nowo zbudowane przeprawy na
Wiśle.
Skrzyżowanie Wielicka–Powstańców Wlkp. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skrzyżowanie ul. Wielickiej z ul. Powstańców Wlkp. (oraz z
ul. Powstańców Śl.) zostało przebudowane i gruntownie zmodernizowane, zgodnie
z wcześniejsza sugestią autora, zawartą w Problemach zanieczyszczeń komunikacyjnych. Chodniki pod wiaduktem kolejowym zostały zlikwidowane, dzięki czemu
na jezdni, w stronę śródmieścia Krakowa uzyskano dodatkowy pas dla ruchu wprost,
a także przebudowano zjazd w prawo na ul. Powstańców Wlkp. Na wydzielonym
w tym miejscu torowisku tramwajowym dozwolono na przejazd autobusów MPK,
lokalizując przystanki autobusowe wspólnie z tramwajowymi, co usprawniło
komunikację miejską oraz odciążyło pasy ruchu dla pozostałych pojazdów. W
nasypie kolejowym wykonano tunele dla bezkolizyjnego ruchu pieszych.
Skrzyżowanie Wielicka–Nowosądecka. Zbudowanie tego ważnego skrzyżowania niestety odbiegło generalnie od wspominanego powyżej pierwotnego
zamysłu, przewidującego powstanie skrzyżowania dwupoziomowego (na wiadukcie nad ul. Wielicką), wraz z trasą tzw. tramwaju szybkiego. Owszem, trasę
tę poprowadzono od Kurdwanowa wzdłuż ul. Nowosądeckiej (głównie pośrodku
dwóch pasm ruchu), jednak skrzyżowanie wykonano na poziomie ul. Wielickiej
włączając nową linię tramwajową do już istniejącej (biegnącej z Bieżanowa Nowego
do śródmieścia) – a więc bez estakady. Pomimo zaniechania projektu skrzyżowania
dwupoziomowego z wydzieloną trasą tramwaju szybkiego, należy podkreślić, iż
zbudowane w roku 2000 skrzyżowanie ul. Wielickiej z ul. Nowosądecką zostało wykonane po większej części prawidłowo, usprawniając ruch na arteriach wylotowych
ze śródmieścia ku granicom Krakowa – zarówno z ul. Wielickiej, jak i z ul. Kamieńskiego. Przede wszystkim dodano dwa pasy ruchu (i wydzielono pas dla autobusów
miejskich) dzięki czemu zwiększyła się przepustowość ul. Wielickiej, co wybitnie
pop-rawiło warunki aerosanitarne w tym rejonie. Oprócz tego pojazdy samocho546
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Fig.1. Map diagram of the location of the so-called bridge routes and of modernized cross-roads in Cracow

Ryc. 1. Schematyczna mapa lokalizacji tzw. tras mostowych oraz przebudowanych skrzyżowań w Krakowie

dowe, podążające ze śródmieścia do osiedli na Piaskach Wielkich i Kurdwanowie,
nie muszą już korzystać z wjazdu na ul. Wolską, lecz mogą kierować się od razu
na ul. Nowosądecką, dzięki czemu został odciążony ruch na ulicach: Wielickiej,
Na Kozłówce i Wlotowej (które przestały być trasami tranzytowymi na osiedlu
mieszkaniowym, dzięki czemu poprawiły się na nim warunki środowiskowe), na odcinku od Nowosądeckiej do Wolskiej – właśnie w rejonie nowego skrzyżowania.
Skrzyżowanie Zakopiańska–Jugowicka–Zawiła. Modernizacja skrzyżowania na Górce Borkowskiej stanowi ważne usprawnienie dla ruchu pojazdów
samochodowych na trasie wylotowej z Krakowa w kierunku Zakopanego, uzdrowisk karpackich, a także do przejść granicznych w południowej Polsce. Wykonana
w roku 2000 przebudowa stanowi jednopoziomowe skrzyżowanie z sygnalizacją
świetlną, z przesunięciem osi skrzyżowania o około 50 m w kierunku Opatkowic
wraz z zapewnieniem około 70. m pasa jezdni pozwalającego na zatrzymanie i
start samochodów ciężarowych na pasie wylotowym, wiodącym z Krakowa, co jest
szczególnie ważne w warunkach zimowych. W trakcie przebudowy tego ważnego
skrzyżowania zwrócono również uwagę na ochronę środowiska w tym rejonie. Stopień stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych może okazać się mniejszy – pomimo
intensyfikacji ruchu – w przypadku zaprojektowanego rozwiązania, głównie ze
względu na większą płynność ruchu pojazdów samochodowych oraz istotne
zmniejszenie zagrożeń wypadkami i kolizjami. Przebudowa tego skrzyżowania a
także powstająca obwodnica południowa (autostrada) może mieć również wpływ
na pozytywną zmianę warunków środowiska przyrodniczego w Uzdrowisku „Swoszowice” (Bielak, Dworak 2000).
Węzeł komunikacyjny „Bonarka”. Rozbudowa węzła komunikacyjnego
„Bonarka” jest, oprócz skrzyżowania ul. Wielicka – ul. Nowosądecka, najbardziej
spektakularnym osiągnięciem usprawnienia ruchu pojazdów samochodowych
w Krakowie. Od momentu oddania tego węzła do eksploatacji jesienią roku 2000,
przestały się na Rondzie Mateczny tworzyć kongestie, czyli wybitnie zwiększyła
się tam płynność ruchu, znikły też z tego odcinka ul. Kamieńskiego ciężkie samochody transportowo-dostawcze, głównie tzw. TIR-y. Nastąpiła też istotna poprawa w ruchu od Borku Fałęckiego i Łagiewnik do – ogólnie biorąc - Nowej Huty,
który może się teraz odbywać z ominięciem Ronda Mateczny. Dzięki temu mogły
poprawić się warunki aerosanitarne w rejonie uzdrowiska „Mateczny”, co przecież
nie jest obojętne dla zdrowia jego pacjentów.
Skrzyżowanie Zakopiańska–Wadowicka–ks. Tischnera–Brożka zostało
przebudowane i rozbudowane w tym samym czasie, co węzeł „Bonarka”, właśnie w celu kompleksowego rozwiązania problemu komunikacyjnego niejako
w trójkącie: Rondo Mateczny – Łagiewniki – Bonarka. Skrzyżowanie to stanowi
– wraz z węzłem „Bonarka” – jedną, funkcjonalną całość, odciążając poważnie
newralgiczny niegdyś węzeł Mateczny. Wydaje się też nie ulegać wątpliwości, iż
stężenie zanieczyszczeń komunikacyjnych na Rondzie Mateczny uległo znacznemu
zmniejszeniu, dzięki zdecydowanie większej płynności ruchu i niemal zupełnego
braku ciężkiego transportu.
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Skrzyżowanie Planty Dietlowskie–Grzegórzecka–Wielopole Najmniej
efektywne i efektownie przebudowane skrzyżowanie w starym Krakowie. Przyczyną tego może być nader skomplikowany, wręcz „zagęszczony” układ sygnalizacji
świetlnej (od skrzyżowania Plant Dietlowskich z ul. Starowiślną do przystanku
komunikacji miejskiej przy Hali Targowej) oraz pewna nieporadność kierujących
pojazdami, którzy nie zawsze w porę potrafią reagować na zmianę świateł, co
zakłóca płynność ruchu. Przebudowa tego skrzyżowania nie spowodowała zatem
istotnej zmiany warunków środowiska przyrodniczego w tym newralgicznym
rejonie śródmieścia Krakowa. Trudno jest nawet mówić o poprawie organizacji
ruchu na odcinku od ul. Starowiślnej do ul. Grzegórzeckiej.
Podsumowanie
Przemiany środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza i hałas w ciągu głównych arterii komunikacyjnych Krakowa, które często
przekraczają dopuszczalne normy, są uciążliwe oraz szkodliwe dla mieszkańców,
użytkowników ulic i dróg (Janowski 1996). Nadmierna koncentracja komunikacyjnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powoduje w przypadku cisz powstawanie
zastoisk zanieczyszczonego, i o obniżonej zawartości względnej tlenu, powietrza.
W przypadku wiatru substancje szkodliwe, a nawet toksyczne mogą być unoszone
na znaczne odległości (lub kumulować się w zwartej zabudowie). Zbudowanie
zatem nowych tras mostowych – Kotlarskiej oraz Zwierzynieckiej, jak również
podjęta już i wykonana w ośmiu przypadkach przebudowa ważnych skrzyżowań
w Krakowie (zwłaszcza na trasach wylotowych), spowoduje co najmniej rozproszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych na większym obszarze i w większej objętości
powietrza. Usprawnienia i zmiany organizacji ruchu pojazdów samochodowych
są bowiem warunkiem koniecznym, chociaż jeszcze nie wystarczającym, poprawy jakości powietrza oraz klimatu akustycznego w aglomeracji krakowskiej. Po
wprowadzonych obecnie rozwiązaniach komunikacyjnych konieczne staje się
rozszerzenie monitoringu środowiska w rejonach przebudowanych skrzyżowań i
nowych tras, w celu ilościowego ujęcia zachodzących zmian.
Jednak dopiero dokończenie obu obwodnic – południowej, czyli fragmentu
autostrady (od Opatkowic do Wieliczki) oraz północnej (jezdnia dwupasmowa
od Ronda Radzikowskiego do Nowej Huty) – i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miasta pozwoli na zdecydowaną poprawę warunków środowiska
przyrodniczego na terenie Krakowa.
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MOTOR TRAFFIC CALMING AS A CONDITION
TO IMPROVE ENVIRONMENTAL QUALITY IN CRACOW
Summary
The question of complex traffic problem solution and the reduction of atmospheric pollution and noise in the city of Cracow, became more significant in
1990 due to rapid increase of number of vehicles. Only the developement and
modernisation of at least main roads in Cracow Agglomeration may bring the
solution for traffic air pollution and over and above the quantity noise. In recent
years projects of new bridge routes and recostruction of main cross-roads in Cracow have been created.
This paper presents evaluation of environmental impact of bridge routes,
focused on „Kotlarska” route. This route together with priority fast tramway
investition should proceed the supplement of second road around the city centre,
unload existing congestion in traffic and public transport. Creating of new bridge
routes, starting from „Kotlarska” and „Zwierzyniecka” routes – as well as the reconstruction of six main cross-roads - in Cracow will dilute the traffic pollution.
There is no doubt that both the building process and the surroundings
of the planned road (no matter of the chosen variant) should follow the aesthetic
requirements and as less as possible to throw the existing natural environment
out of balance.
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