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Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. uzyskała już Ministerialne zezwolenie na 
realizację zjazdu na parking z łącznicy oraz decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Obecnie 
procedowana jest decyzja ULICP. 
 
Planujemy po stronie wschodniej inwestycji strefę buforową z zieleni oraz 
ściany wykonane z ażurowych konstrukcji obsadzonych roślinnością 
rekompensującą utracony trawnik. Inwestycja nie koliduje z istniejącą 
zabudową w związku z czym nie będą wykonywane żadne wyburzenia. 
 
Miasto Kraków zarezerwowało odpowiednie środki finansowe na realizację 
inwestycji z które kolei pozwolą ubiegać się o środki unijne. Zakończenie 
inwestycji planowane jest w 2019 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektowana lokalizacja obiektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Miejskiej Infrastruktury sp. z o.o. w ramach konsultacji 
społecznych przesyła Państwu informację o planowanej 
inwestycji pn. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy komunikacji 
publicznej Kraków - Bronowice”, z prośbą o wyrażenie w tej 
sprawie opinii.  
 
Opinie, uwagi lub propozycje można przesyłać drogą listowną do 
dnia 24.01.2018 na adres: Miejska Infrastruktura sp. z o.o. 
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub na adres e-mail:  
zarzad@mi.krakow.pl. 
 
Dla tych z Państwa, którzy będą chcieli uzyskać więcej 
informacji na temat planowanej inwestycji zapraszamy na 
spotkanie z przedstawicielami Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. 
podczas którego będzie można również zgłosić swoje opinie, 
uwagi i propozycje. 
 
 
 
 

Miejsce spotkania:  
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b  

Termin spotkania:  
18 stycznia 2018 r. (tj. czwartek) w godzinach 18:00–20:00 

 
 
 
 

 
Z uwagi na wagę i znaczenie poruszanego tematu, prosimy 
o przesyłanie zarówno opinii pozytywnych jak i negatywnych, za 
co z góry serdecznie dziękujemy. 



Podstawowym założeniem projektu jest przestrzenna i funkcjonalna integracja wielu 
podsystemów transportu. W ramach inwestycji zaprojektowany zostanie dworzec 
autobusowy komunikacji miejskiej wyposażony w niezbędną dla obsługi podróżnych 
infrastrukturę, w szczególności: przystanki autobusowe i tramwajowe, punkty 
sprzedaży biletów, poczekalnie, systemy informacyjne czy toalety. Dworzec 
zlokalizowany będzie wewnątrz łącznicy węzła drogowego ul. Balickiej i Armii 
Krajowej. Zadaszenie dworca autobusowego stanowić będzie pierwsza kondygnacja 
parkingu dla samochodów osobowych, na którym kierowcy pozostawiając swój 
pojazd będą mogli skorzystać z miejskiego jak i aglomeracyjnego środka transportu 
komunikacji zbiorowej (system P+R). Kondygnacja parkingu wybudowana 
w poziomie nasypu kolejowego oraz poziomu ulicy Balickiej, w sposób naturalny 
zapewni komunikację pieszą, minimalizując odległość dojścia pomiędzy 
przystankami komunikacji tramwajowej a parkingiem. 
 
Bardzo ważnym elementem inwestycji decydującym o jej lokalizacji jest zapewnienie 
powiązania funkcjonalnego z budowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie 
przystankami kolejowymi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). Komunikacje dworca 
autobusowego z poszczególnymi poziomami parkingu zapewnią schody oraz windy. 
Wszystko zostanie przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. 
Bezpieczeństwo zapewni monitoring, który ma dodatkowo umożliwić analizę ruchu 
na parkingach.  

Dla osób podróżujących rowerem zostaną zaprojektowane miejsca, w których 
rowerzysta będzie mógł bezpiecznie zostawić swój jednoślad i w dalszą podróż udać 
się innym środkiem transportu. Obiekt ma być przyjazny również dla kierowców 
korzystających z samochodów elektrycznych. Na parkingu zamontowane zostaną 
stacje do ładowania pojazdów zasilanych zieloną energią. Zintegrowany węzeł 
wyposażony będzie również w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej. Przy 
ulicach dojazdowych umieszczone zostaną tablice informujące w czasie 
rzeczywistym o ilości wolnych miejsc parkingowych. 
 
Uzupełnieniem powyżej opisanych rozwiązań będzie kładka pieszo-rowerowa, wraz 
z dojściami i najazdami, poprowadzona nad ulicą Armii Krajowej, łączącą stronę 
zachodnią oraz wschodnią tej ulicy i zlokalizowana poza terenem kolejowym po 
północnej stronie budowanych przystanków kolejowych. Tak zlokalizowana kładka 
pieszo-rowerowa w sposób naturalny zapewni komunikację pieszą i rowerową, 
terenów o dużym potencjale zabudowy wielorodzinnej minimalizując odległość 
dojścia do budowanych przystanków kolejowych, dworca autobusowego i 
przystanków komunikacji tramwajowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektowane rozwiązanie z częściowym zadaszeniem obiektu Projektowane rozwiązanie z całkowitym zadaszeniem obiektu 


