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MODERNIZACJA STACJI KRAKÓW BONARKA   
raport z warsztatów 23.09.2016 

 

ORGANIZATOR 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
 DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI 

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY 

STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA  , 
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 

 

INTERESARIUSZE 

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

• Departament Transportu 

• Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 

• Miasto Kraków 

• Wydział Gospodarki Komunalnej UMK 

• ZIKiT Kraków 

• Gmina Skawina 

• PKP PLK S.A. 

• Bonarka City Center 

• KRAKBAU S.A. 

• Stalprodukt S.A. 

Lista uczestników: w załączeniu 

 

USTALENIA WSTĘPNE 

a. potencjał miejsca 

Obszar stacji kolejowej Kraków Bonarka posiada unikalny potencjał dla integracji transportu publicznego:  
kolei i transportu miejskiego. Na niewielkim obszarze znajdują się m.in. 3 przystanki autobusowe (ul. Tischnera, 
Puszkarska, Kamieńskiego) i przystanek kolei aglomeracyjnej w rozbudowie. 

Zarówno w interesie publicznym, jak i podmiotów komercyjnych działających w tym obszarze, jest stworzenie 
intermodalnego węzła przesiadkowego i jego integracja z sąsiedztwem (galeria handlowa, centrum biurowe, 
nowi inwestorzy). 

Węzeł w Bonarce może mieć znaczenie ponadlokalne. Zwraca na to uwagę m.in. Stowarzyszenie Metropolia 
Krakowska, którego zadaniem jest integracja projektów na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
(KOF). Podczas warsztatów w Tarnowie, stworzenie w Bonarce węzła przesiadkowego postulowali m.in. przed-
stawiciele Gminy Skawina. Z Planu Mobilności Gminy Skawina wynika, że Bonarka jest już teraz dla mieszkań-
ców Gminy ważnym punktem docelowym, ale potencjalnie może być głównym punktem przesiadkowym  
dla podróżujących do pracy pomiędzy Krakowem i Skawiną, w obu kierunkach.  
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b. bariery 

Dla realizacji wizji intermodalnego węzła Bonarka istotne będzie m.in. wygodne połączenie pomiędzy przystan-
kiem kolejowym a transportem miejskim w kierunku drugiej obwodnicy Krakowa (Al. Trzech Wieszczów).  
To połączenie napotyka obecnie trudną do przekroczenia barierę wielopasmowej ul. Tischnera i wiaduktu ul. 
Turowicza. Także pobliska ul. Kamieńskiego nie jest przystosowana do ruchu pieszych i rowerzystów, a pro-
jektowana wzdłuż niej kładka rowerowa ma znaleźć się po drugiej stronie wiaduktu, spinając obszary niepo-
wiązane z Bonarką.  

Wg Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK: 

1. obecny stan samego przystanku kolejowego oraz jego dostępność piesza i komunikacją zbiorową nie daje 
możliwości jego efektywnego wykorzystania. Istniejąca i stale rozwijana zabudowa po stronie południowo-
wschodniej (C.H. Bonarka, realizowany kompleks biurowy), jak i tereny rozwojowe po stronie północno-za-
chodniej (tereny usług wg MPZP) są (lub będą w nieodległej przyszłości) dużym generatorem ruchu. Ich odle-
głość od przystanku wynosi 300 - 500m, co wskazuje, że należy zadbać o dobre i możliwie bezkolizyjne połą-
czenia piesze z przystankiem Kraków Bonarka. 

2. Obecna lokalizacja peronu przystankowego nie daje możliwości atrakcyjnego dla użytkowników powiązania 
z przystankami autobusowymi zlokalizowanymi przy ul. Kamieńskiego. Dlatego należałoby przeanalizować 
możliwość zmiany lokalizacji peronu przystanku w taki sposób, aby zapewnić możliwe jak najlepszą dostęp-
ność (odległość, minimum kolizji) do przystanków autobusowych, przy zachowaniu wymagań technicznych dla 
infrastruktury kolejowej. W takim rozwiązaniu należałoby założyć dostęp do peronu z obu jego końców poprzez 
kładkę (str. północna) i przejście podziemne (str. południowa). 

Wg PKP PLK SA, takie rozwiązanie nie jest możliwe do zrealizowania, ze względu na ograniczenia techniczne 
i stopień zaawansowania projektu, którego elementem jest przystanek Bonarka..  

PKP PLK SA kończy obecnie przygotowania do inwestycji obejmującej cały odcinek linii kolejowej nr 94 po-
między Krakowem-Płaszowem a stacją Podbory Skawińskie. Elementem tych przygotowań jest gotowe Stu-
dium Wykonalności wraz z propozycją m.in. przejścia podziemnego, w zamierzeniu łączącego projektowany 
nowy peron z przystankiem przy ul. Tischnera i obszarem City Center Bonarka.  

Charakter i lokalizacja tego przejścia budzi szereg wątpliwości, które przedstawione były w czasie dyskusji  
i przytoczone są poniżej. 

 

CELE SPOTKANIA 

• przygotowania do modernizacji stacji Kraków Bonarka - dialog między partnerami, 

• uzgodnienie optymalnej LOKALIZACJI połączeń pieszych i rowerowych oraz LICZBY przejść (1 czy 2?), 

• uzgodnienie CHARAKTERU inwestycji: 

• jakie przejście: tunel? / kładka? / jedno i drugie? 

• funkcje WĘZŁA - funkcja transportowa i funkcje uzupełniające  

• bezpieczeństwo; wygoda; witalność 24/7; wizerunek  

• oczekiwany rezultat: ATRAKCYJNE MIEJSCE - przestrzeń publiczna, wielofunkcyjna, zintegrowana, sprzy-
jająca mobilności. 
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DYSKUSJA i WIZJA LOKALNA 

Uczestnicy zgodzili się, że znaczenie węzła Bonarka dla gmin KOF wzrośnie jeszcze po rozbudowie Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej, ale dla wykorzystana potencjału kolei w tym miejscu, niezbędne jest spełnienie dwóch 
warunków: 

1. wygodnego połączenia przystanku kolejowego ze zintegrowanym przystankiem autobusowym (zloka-
lizowanym np. przy ul. Puszkarskiej i/lub Tischnera), 

2. bezpiecznego połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy Bonarką a obszarem Wadowicka-Tischnera  
i dalej Rondem Matecznego.  

Z dyskusji wynika, że wyloty przejścia podziemnego planowanego przez Studium Wykonalności dla PKP PLK 
SA, napotkają bariery po obu jego końcach: 

• po stronie zachodniej – w postaci ul. Tischnera – praktycznie niemożliwej do przejścia w tym miejscu, 

• po stronie wschodniej – w postaci ogrodzonej działki należącej do firmy Krakbau (inwestor nie przewiduje 
przeprowadzenia na swoim terenie dróg pieszych i rowerowych, które połączyłyby wlot tunelu z pobli-
skim centrum handlowym i biurowym). 

Proponowane przejście pod linią kolejową w żaden sposób nie odnosi się do kwestii braku przejścia między 
Bonarką a obszarem Wadowicka-Tischnera. To zagadnienie w całości pozostaje w kompetencjach Miasta Kra-
ków. Przedstawiciele krakowskiego ZIKiTu zapytali o możliwość rezygnacji przez PKP z budowy przejścia pod-
ziemnego i zastąpienia go kładką. Podobnie jak projektowany tunel, kładka łączyłaby peron kolejowy z obiema 
stronami torów. W odróżnieniu jednak od tunelu, taką kładkę można byłoby przedłużyć. W kolejnym kroku,  
do kładki biegnącej nad torami – sfinansowanej przez KPK PLK SA – miasto mogłoby dobudować drugi odci-
nek, łączący obie strony ul. Tischnera.  

Wspólna inwestycja, miasta i kolei, spełniłaby wszystkie oczekiwania i pomogłaby powiązać urbanistycznie  
i komunikacyjnie istniejące i planowane układy drogowe dwóch kwartałów miasta. Jedna, wspólna kładka, 
zwiększyłaby także dostępność przystanku kolejowego. 

Przedstawiciele PKP PLK SA, pomimo presji czasu i ograniczeń wynikających z budżetu projektu, zadeklaro-
wali otwartość na takie rozwiązanie, o ile nie napotka ono na ograniczenia techniczne lub organizacyjne. 

Przedstawiciele firmy Krakbau i biura projektowego ABP przedstawili koncepcję lokalizacji wspólnej kładki, 
wskazując na korzystne uwarunkowania planistyczne po obu stronach ewentualnej inwestycji. Proponowana 
kładka zintegrowałaby układy komunikacyjne w obszarach dwóch obowiązujących planów miejscowych  
i prawdopodobnie nie ingerowałaby znacząco w stosunki własnościowe. 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

• Uczestnicy spotkania zgodzili się, że optymalnym rozwiązaniem byłaby budowa jednej kładki łączą-
cej: 1) ul. Puszkarską, 2) peron kolejowy, 3) obie strony ul. Tischnera i 4) wylot planowanej ulicy w ob-
szarze MPZP Wadowicka-Tischnera1 (pomiędzy działkami należącymi do firm Tauron i Auto Centrum 
Golemo).  

• Kładka wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla połączenia pieszych i rowerowych układów komuni-
kacyjnych obszaru Bonarka2 z obszarem Wadowicka-Tischnera. Poprawiłaby także warunki mobilno-
ści na większym obszarze, obejmującym m.in. pobliskie Rondo Matecznego.  

• Na odcinku nad torami kolejowymi kładka mogłaby zastąpić planowany przez PKP tunel, skracając 
odległości między głównymi punktami docelowymi oraz dając wyższy niż przejście podziemne kom-
fort i bezpieczeństwo użytkowania, zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów.   

• Z punktu widzenia skuteczności wydatkowania środków publicznych, optymalnym rozwiązaniem  
byłoby współfinansowanie budowy proponowanej kładki przez kilka zainteresowanych podmiotów: 

																																																								
1 MPZP Obszaru „Wadowicka-Tischnera”, BIP Kraków 
2 MPZP Obszaru „Bonarka”, BIP Kraków 
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Miasto Kraków, PKP PLK SA (ze środków przeznaczonych na budowę przejścia podziemnego w tu-
nelu), być może także podmioty prywatne (w formule PPP lub koncesji komunalnej – do rozważenia). 

• Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zwróciło się z prośbą do zaangażowanych w warsztaty eks-
pertów o niezwłoczne przygotowanie wstępnej, szkicowej koncepcji kładki. Pierwsza propozycja  
– do dyskusji – przedstawiona jest poniżej. 

• Interesariusze zobowiązali się do rozważenia:  

A. funkcjonalnych i technicznych aspektów tej propozycji  

B. organizacyjnych, prawnych i finansowych możliwości współpracy przy projektowaniu  
i realizacji kładki.  

 

KONCEPCJA KŁADKI v.1 

 
Rysunek przedstawia pierwszą wersję koncepcyjną przebiegu kładki – do dalszej dyskusji. 

 

UWAGI 

• Zaproponowany wariant kładki składa się z dwóch odcinków. Zagięcie kładki wynika z kompozycji urba-
nistycznej i nie należy go utożsamiać z miejscem podziału inwestycji, które wstępnie uzgodniono po 
wschodniej stronie ul. Tischnera. Kładce można też nadać wspólną, bardziej miękką formę (na rysunku 
oznaczoną kolorem fioletowym – warianty do dalszego opracowania). 

• Kładka pieszo-rowerowa jest stosunkowo wysoko zlokalizowana ze względu na skrajnię kolejową, jak 
również ze względu na wznoszącą się estakadę	ul.	Turowicza (dokładne dane wysokościowe – do wery-
fikacji na poziomie szczegółowego projektu technicznego). 

• Niezbędne wydaje się przeprowadzenie analizy widokowej wpływu projektowanej kadki na panoramę 
Starego Miasta z punktu widokowego zlokalizowanego na ul. Turowicza. 

• Na styku z obszarem Wadowicka-Tischnera – ze względu na konstrukcję kładki, windę, schody i ewen-
tualną rampę rowerową – inwestycja może wymagać wykupu pasa terenu i usunięcia lub przesunięcia 
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blaszanego magazynu położonego na działce Tauronu, tuż przy granicy z ul. Tischnera (obiekt prawdo-
podobnie niezgodny z MPZP).  

• Różnice dochodzące do 4 m wysokości powodują wydłużenie ew. pochylni rowerowych, które mogą 
tworzyć bariery urbanistyczne.  

• Przy ul. Puszkarskiej, ze względu na korzystne ukształtowanie terenu, prawdopodobne jest znaczne 
skrócenie rampy rowerowej, zwłaszcza jeżeli poprowadzona będzie od strony ul. Kamieńskiego  
(jak na rysunku – do dalszych analiz). 

• Rampa od strony Wadowickiej-Tischnera – przedstawiona tu w dwóch wariantach – byłaby znacznie 
wyższa (szczególnie w stosunku do niżej położonych działek przy ul. Tischnera) i zarazem dłuższa.  
Należy rozważyć zastąpienie jej windą dla rowerów. 

• Większa winda powinna docelowo znaleźć się także na peronie oraz przy przystanku MPK na ul. Tisch-
nera, poszerzając warianty mobilności dla podróżujących koleją (winda dla rowerów). 

• Należy rozważyć zlokalizowanie przy stacji Kraków Bonarka wypożyczalni rowerów miejskich. 

• Przystanek kolejowy wymaga miejsc postojowych dla taxi oraz krótkiego postoju (kiss&ride) wzdłuż ulic 
Tischnera (zaznaczono) i Puszkarskiej (lokalizacja do rozważenia). 

• Po zlokalizowaniu kładki należy rozważyć relokację przystanku MPK przy ul. Tischnera oraz zlokalizować 
parę przystanków autobusowych na ulicy Puszkarskiej, możliwie najbliżej wejścia na perony kolejowe.  

• W przyszłości należy rozważyć wprowadzenie chodników po obu stronach Puszkarskiej dla zwiększenia 
przepływów pieszych. 

• Ewentualne trudności z zatrzymywaniem się samochodów i czasowym postojem od strony ul. Puszkar-
skiej może rozwiązać większy parking na rozległej działce położonej przy ul. Przy Torze, częściowo pod 
wiaduktem. Można rozważyć tam również lokalizację parkingu dla dłuższego postoju.  

 

KONSULTACJE 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować niezwłocznie, najpóźniej do 11.10.2016, na jeden z adresów: 
mck@pk.edu.pl, tjelenski@pk.edu.pl lub telefonicznie na nr: 601 400 395. 

Kolejne spotkanie, na którym zostaną zidentyfikowane i uzgodnione działania prowadzące do powstania kładki, 
odbędzie się  13 października o godz. 13.00 w CH Bonarka. Główne cele tego spotkania to: ustalenie warunków 
i możliwego sposobu realizacji kładki (uzgodnienie relacji pomiędzy ew. liderem i partnerami projektu)  
i ustalenie wstępnego harmonogramu dalszych prac. 

 

opracowanie:  dr arch. Tomasz Jeleński 

współpraca:  dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja 

rysunek:    mgr inż. arch. Marek Leja 
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MODERNIZACJA STACJI KRAKÓW BONARKA   
raport z warsztatów 13.10.2016 

 

ORGANIZATOR 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
 DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI 

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY 

STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA  , 
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 

 

INTERESARIUSZE 

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

• Departament Transportu 

• Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 

• Miasto Kraków 

• Wydział Gospodarki Komunalnej UMK 

• ZIKiT Kraków 

• Gmina Skawina 

• PKP PLK S.A. 

• Bonarka City Center (gospodarze spotkania) 

• KRAKBAU S.A. 

• Stalprodukt S.A. 

Lista uczestników: w załączeniu 

 

USTALENIA WSTĘPNE – po warsztatach 23.09.2016 

‣ optymalnym rozwiązaniem będzie budowa jednej kładki łączącej:  
1) ul. Puszkarską,  
2) peron kolejowy,  
3) obie strony ul. Tischnera, 
4) wylot planowanej ulicy w obszarze MPZP Wadowicka-Tischnera (pomiędzy działkami należącymi 
do firm Tauron i A.C.Golemo).  

‣ Kładka poprawiłaby także warunki mobilności na większym obszarze, obejmującym m.in. pobliskie 
Rondo Matecznego.  

‣ Na odcinku nad torami kolejowymi kładka może zastąpić planowany przez PKP tunel, dając komfort  
i bezpieczeństwo użytkowania wyższy niż przejście podziemne.   

‣ Z punktu widzenia skuteczności wydatkowania środków publicznych, optymalnym rozwiązaniem by-
łoby współfinansowanie inwestycji przez: Miasto Kraków, PKP PLK SA (ze środków przeznaczonych 
na budowę przejścia podziemnego), być może również podmioty prywatne. 
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W czasie pomiędzy warsztatami, autorzy niniejszego opracowania (T. Jeleński, K. Racoń-Leja, M. Leja)  
przedstawili do dyskusji dwa warianty układu kładki: 
 
wariant A  

 

wariant B 
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Autorskie Biuro Projektowe S.C. dostarczyło analizę widokową kładki: 

 

KONKLUZJA: brak wpływu projektowanej kładki pieszo-rowerowej na sylwetę Wawelu jako chronionego  
elementu panoramy widokowej. 

KOMPLEMENTARNOŚĆ Z PROJEKTAMI ZIT 

• Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina, w relacji z KrOF – 
Etap I i II: Po uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (dalej SKA) do Skawiny, przystanek kolejowy 
Kraków Bonarka może stać się bardzo ważnym punktem przesiadkowym. Aby jednak miejsce to speł-
niało swoje zadanie, niezbędne jest stworzenie dogodnego połączenia umożliwiającego szybkie dojście 
do przystanków krakowskiej komunikacji miejskiej oraz do obiektów usługowych. Obecne przejście 
przez tory lub pierwotnie planowane przejście podziemne nie daje takiej możliwości. Prowadziłoby to do 
dalszej marginalizacji przystanku i ograniczało znacznie realny zasięg oddziaływania SKA. 

• Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną 
oraz Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride: 
Przystanek kolejowy Kraków Bonarka razem z Kraków Sanktuarium i Kraków Swoszowice będzie two-
rzył zintegrowaną sieć poprawiając komfort oraz zwiększając liczbę możliwych celów podróży. Przyczyni 
się to do wzrostu zainteresowania podróżami za pośrednictwem SKA. Duża liczba podróży koleją pozy-
tywnie wpływa na zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego w miastach oraz podnosi komfort życia 
mieszkańców.  

• Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konop-
nickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w 
Krakowie: Dzięki budowie kładki pieszo-rowerowej powstanie spójna sieć dróg rowerowych na terenie 
Krakowa, łącząca południowo-zachodnią cześć Krakowa (dzielnice Borek Fałęcki i Dębniki) i południo-
wymi dzielnicami Pogórze Duchackie i Bieżanów-Prokocim. Dotychczas za sprawą dużych przeszkód w 
postaci linii kolejowej oraz bardzo ruchliwej ul. Kamieńskiego podróż taka z wykorzystaniem roweru była 
bardzo utrudniona. Proponowana kładka pieszo-rowerowa przy węźle Bonarka byłaby ważnym elemen-
tem systemu zrównoważonej mobilności w tym rejonie Krakowa. 
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CELE SPOTKANIA 13.10.2016 

• ustalenie warunków i możliwego sposobu realizacji kładki  
(uzgodnienie relacji pomiędzy ew. liderem i partnerami projektu); 

• ustalenie wstępnego harmonogramu dalszych prac. 

 
DYSKUSJA 
 

Uczestnicy spotkania zgodzili się co do słuszności koncepcji przedstawionej przez ekspertów z PK w warian-
cie B. W	tej	wersji	kładka	jest	nieco	dłuższa,	co	wg	przedstawiciela	ABP	pomoże		pokonać	różnice	wysokości.		

Potwierdzono,	że	wg	analiz	widokowych	wykonanych	przez	ABP,	kładka	nie	ingeruje	w	panoramę	Wawelu.		

Przedstawiciel ZIKiTu zaproponował rozważenie po stronie ul. Puszkarskiej dwóch pochylni, łączących 
kładkę z obydwoma kierunkami tej ulicy (w stronę ul. Kamieńskiego i CH Bonarka).  

Przedstawiciele PKP PLK SA poinformowali, że odstąpili już od realizacji planowanego wcześniej przejścia 
podziemnego dla przystanku Bonarka i zadeklarowali gotowość rozpoczęcia przygotowań do budowy wspól-
nej kładki z ciągami pieszo-rowerowymi, łączącej peron kolejowy z ul. Puszkarską i obiema stronami ul. Ti-
schnera. Zwrócili się do przedstawicieli instytucji miejskich (GK-UMK i ZIKiTu) z prośbą o podanie norm i 
standardów dla kładki pieszo-rowerowej z pochylniami i windami dla pieszych i rowerzystów. Dane są nie-
zbędne do określenia zakresu i wyceny inwestycji, która będzie realizowana przez PKP PLK w systemie ‘Pro-
jektuj i Buduj’. 	

PKP PLK może, w porozumieniu z Miastem, zrealizować pełny zakres inwestycji, przy odpowiedniej partycy-
pacji w kosztach przez Miasto i – ewentualnie – zainteresowane realizacją podmioty prywatne.  

Opcjonalnie możliwe jest wybudowanie przez PKP PLK wyłącznie odcinka związanego bezpośrednio z inwe-
stycją kolejową, ale dostosowanego formą i konstrukcją do potrzeby przedłużenia kładki w przyszłości.  
W obu przypadkach niezbędne jest uwzględnienie w dokumentacji przetargowej właściwych norm i standar-
dów. 

Przedstawiciele GK-UMK i ZIKiTu zapytali o możliwość zbliżenia peronu kolejowego do ul. Kamieńskiego,  
co w przyszłości umożliwiłoby bardziej bezpośrednie połączenie stacji ze zlokalizowanymi przy ul. Kamień-
skiego  przystankami autobusowymi. Dla UMK jest to kluczowy warunek zaangażowania w projekt. 

Przedstawiciele PKP PLK zobowiązali się rozważyć techniczne możliwości przesunięcia peronu w kierunku 
północnym. 

 
Rozważano możliwe koszty budowy kładki – obecnie trudne do oszacowania (dotychczas brak podobnych 
inwestycji), ale prawdopodobnie możliwe do przyjęcia przy zakładanym partnerstwie.  

Co do możliwości partycypacji podmiotów prywatnych w kosztach budowy kładki: 

Spółka KRAKBAU nie może obecnie zadeklarować swojego udziału w finansowaniu przedsięwzięcia, ale 
przewiduje rozmowy z Miastem na ten temat. 

Zainteresowanie projektem zadeklarował przedstawiciel firmy Rockcastle (właściciela CH Bonarka). Warun-
kiem partycypacji w kosztach kładki jest lokalizacja przystanków autobusowych w pobliżu CH Bonarka.  
Skierowanie głównego strumienia ruchu pieszych w kierunku ul. Kamieńskiego byłoby dla Centrum Handlo-
wego okolicznością niesprzyjającą i spowodowałoby wycofanie się firmy Rockcastle z rozmów o współfinan-
sowaniu inwestycji. 

ZIKiT rozważa lokalizację przystanków autobusowych / autobusowego węzła przesiadkowego przy ul. Pusz-
karskiej, pomiędzy stacją kolejową a CH Bonarka. Dokładna lokalizacja (przy zejściu z kładki lub bliżej C.H.) 
nie jest jeszcze znana, ale takie rozwiązanie skłoniłoby Rockcastle do współfinansowania kładki. 

Zaproponowano wpisanie inwestycji do Planu Rewitalizacji i jej finansowanie z funduszy na uzbrojenie terenu. 
Do rozważenia: Czy rejon kładki jest w obszarze zdegradowanym? Czy jest możliwość jego włączenia do ta-
kiego obszaru (istotne problemy społeczne)? 

Przedstawiciel Gminy Skawina zadeklarował sprawdzenie możliwości współfinansowania inwestycji ze środ-
ków POIiŚ i ZIT na transport miejski, zbiorowy. 

Obowiązki gospodarza projektu przyjęły na siebie instytucje Miasta Kraków: WGK UMK i ZIKiT. 

Na tym zakończono dyskusję. 
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PROJEKT KŁADKI – REKOMENDACJE 

 

SPECYFIKACJA KŁADKI 

• Zalecana	szerokość	ciągu	pieszo-rowerowego:	4,5	m	

• Promienie	łuków	(wewn.):	min.	4	m		

• Zalecana	szerokość	pochylni	dla	rowerów	i	wózków:	3	m	(ze	względu	na	możliwą	obecność	pieszych)	

• Zalecane	pochyłości	ramp:	5-6%	w	dolnej	części	pochylni;	3,5%	w	części	górnej	

• Zaleca	się	obudowanie	kładki	na	całej	długości	(zadaszona	kładka	może	mieć	lżejszą	konstrukcję		
w	postaci	stalowej	kratownicy)	

• Konieczne	obudowanie	kładki	w	rejonie	stacji	kolejowej	(ściany	boczne	w	tym	rejonie	mogą	mieć	
formę	ażurową)	

• Nad	ul.	Tischnera	i	Turowicza	zaleca	się	ekranowanie	kładki	przed	hałasem	

	

UWAGI	

• Na	obu	krańcach	kładki,	ze	względu	na	wygodę	użytkowników,	zaleca	się	budowę	pochylni	dla	wóz-
ków	i	rowerów,	o	zmiennej	pochyłości:	do	5-6%	w	dolnej	części	pochylni;	max.	3,5%	w	części	górnej.	

• WARIANT	A	–	EKONOMICZNY	zawiera	jedną	rampę	po	stronie	Bonarki,	w	kierunku	ul.	Kamieńskiego	
(korzystniejsze	ukształtowanie	terenu)	i	jedną	rampę,	na	wprost,	po	stronie	zachodniej	(rejon	Wado-
wicka-Tischnera).	

• WARIANT	B	–	OPTYMALNY	zawiera	dwie	rampy	po	stronie	Bonarki,	w	kierunku	ul.	Kamieńskiego	i	CH	
Bonarka,	i	jedną	rampę	na	wprost	po	stronie	zachodniej.		

• W	obu	wariantach	zaleca	się	przy	peronie	i	zejściu	na	ul.	Przy	Torze	(okolice	budynku	stacyjnego)	in-
stalację	wind	wspólnych	dla	pieszych,	wózków	i	rowerów,	o	głębokości	min.	2-2,5m.	

	

  



	 15	

KONCEPCJA KŁADKI  
 
Autorzy:	T.	Jeleński,	K.	Racoń-Leja	i		M.	Leja 
 

WARIANT	A	–	EKONOMICZNY		 	 	 	 	 	  

 

	

WARIANT	B	–	OPTYMALNY	 	 	 	 	 	
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WIZUALIZACJE: z obudową na całej długości kładki                     
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WIZUALIZACJE: wariant oszczędnościowy – z obudową na części długości kładki 
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UWAGI KOŃCOWE 
 

• W wybranym wariancie kładka składa się z dwóch odcinków. Zagięcie kładki wynika z kompozycji urba-
nistycznej i nie należy go utożsamiać z miejscem podziału inwestycji, które uzgodniono po wschodniej 
stronie ul. Tischnera. 

• Na styku z obszarem Wadowicka-Tischnera – ze względu na konstrukcję kładki, schody i pochylnię – 
inwestycja może wymagać wykupu pasa terenu i usunięcia lub przesunięcia blaszanego magazynu poło-
żonego na działce Tauronu, tuż przy granicy z ul. Tischnera (obiekt prawdopodobnie niezgodny  
z MPZP).  

• Dokładne dane wysokościowe – do weryfikacji na poziomie szczegółowego projektu technicznego. 

FUNKCJE TRANSPORTOWE 

• Przystanek kolejowy wymaga miejsc postojowych dla taxi oraz krótkiego postoju (kiss&ride) wzdłuż ulic 
Tischnera (zaznaczono) i Puszkarskiej (lokalizacja do rozważenia). 

• Ewentualne trudności z zatrzymywaniem się i czasowym postojem samochodów może rozwiązać więk-
szy parking na rozległej działce położonej przy ul. Przy Torze, częściowo pod wiaduktem.  

• Po zlokalizowaniu kładki należy rozważyć relokację przystanku MPK przy ul. Tischnera oraz zlokalizować 
węzeł na ulicy Puszkarskiej możliwie najbliżej wejścia na perony kolejowe.  

• Należy rozważyć zlokalizowanie przy stacji Kraków Bonarka wypożyczalni rowerów miejskich. 

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE 

• Podstawowej funkcji węzła przesiadkowego powinny towarzyszyć funkcje ożywiające przestrzeń pu-
bliczną, szczególnie takie jak drobne obiekty gastronomiczne i handlowe, wydłużające czas aktywności 
miejsca i przez to podnoszące bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa oraz komfort podróżnych. 

• Aktywność gospodarcza i atrakcyjność miejsca będą służyły nie tylko witalności i tworzeniu pozytyw-
nego wizerunku węzła komunikacyjnego, ale również pomogą w jego bieżącym utrzymaniu. 

ESTETYKA KŁADKI 

• Kładka będzie najbardziej widocznym elementem przyszłego intermodalnego węzła przesiadkowego Bo-
narka. Może też pełnić funkcję promocyjno-reklamową całego rejonu Bonarki.  
Jako wizytówka miejsca, kładka powinna zyskać szczególną formę architektoniczną. 

 

 

 

KONSULTACJE 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować niezwłocznie na jeden z adresów: mck@pk.edu.pl, tjelen-
ski@pk.edu.pl lub telefonicznie na nr: 601 400 395. 

 

 

 

 

Opracował, na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zespół:  

dr arch. Tomasz Jeleński (PK), dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja (PK), mgr inż. arch. Marek Leja 
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