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Budowa stacji paliw przy skrzyżowaniu ul. Babińskiego z ul. Bunscha 

w Krakowie na dz. 344/1, 344/2, 344/3, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5  

obr. 71 Podgórze 

 

1.    Teren lokalizacji 
Teren opracowania położony jest w południowej części Krakowa przy skrzyżowaniu 
ul. Babińskiego i ul. Bunscha w dzielnicy Podgórze. Zakres opracowania 
kubaturowego stacji paliw obejmuje działki nr 345/3, 345/5, 344/2, 344/3 obr. 71 
Podgórze. Nieruchomość jest wyłączona z produkcji rolnej. 
Rzędne terenu, na którym mieści się stacja paliw mieszczą się w przedziale 
246,00 – 249,00 m n.p.m. Kształt terenu przeznaczonego pod inwestycje ma kształt 
trójkąta o podstawie o rozpiętości ok. 77,0m i wysokości równej ok. 100,0m. 
Na przedmiotowej działce znajduje się stara droga o nawierzchni z płyt betonowych 
oraz rurociąg ciepłowniczy biegnący z północy wzdłuż ul. Bunscha na południe. 
Powierzchnia terenu częściowo porośnięta jest trawą. 
Ulica Babińskiego prowadzi ruch ze wschodu na zachód do ul. Skotnickiej, a nią dalej 
do obwodnicy autostradowej Krakowa A-4 oraz na południe w stronę Skawiny. Ulica 
Bunscha prowadzi ruch na północ w stronę centrum i drogi wojewódzkiej nr 776. 
W stanie istniejącym dojazd do działek 345/3, 345/5, 344/2, 344/3 obr. 71 Podgórze 
odbywa się przez istniejącą drogę przez działki 478/23 i 478/25 obr. 71 Podgórze. 
Najbliższe stacje paliw znajdują się na: 
- ul. Kobierzyńskiej oddalona o około 2.7km, 
- ul. Skośnej oddalona o około 2.0km, 
- ul. Zawiłej oddalona o około 3.0, 
- ul. Zakopiańskiej oddalona o 4.1km. 
 
  
Przedmiotowy teren pod stację paliw graniczy: 
 od wschodu i południa z niezagospodarowanym pasem drogowym na działkach 
478/27 i 478/28 obr. 71 Podgórze, 
 od zachodu z niezagospodarowanymi działkami prywatnymi nr 343/1, 343/2 
i 343/3 obr. 71 Podgórze, za którymi dalej na zachód znajdują się zabudowania 
jednorodzinne, 
 od północy z ul. Babińskiego. 
 

2.    Budynki istniejące 
W chwili obecnej na działkach objętych opracowaniem nie ma żadnej zabudowy. 
 

3.    Zieleń 
Na terenie inwestycji znajdują się obszary porośnięte trawą oraz drobną roślinnością.  

4.    Infrastruktura 
Na terenie inwestycji znajdują się podziemne linie: teletechniczna, elektryczna 
niskiego napięcia oraz elektryczna średniego napięcia. Ponadto znajduje się na 
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terenie inwestycji naziemna sieć ciepłownicza w postaci rurociągu. W sąsiedztwie  
terenu inwestycji tj. w pasie drogowym, w którym zaprojektowano dwa warianty 
przebudowy skrzyżowania wraz ze zjazdem na teren inwestycji, przebiegają sieci 
energetyczne, kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe i teletechniczne. 

5. Układ komunikacyjny 
Wjazd na teren inwestycji będzie zlokalizowany po północnej stronie działki nr 344/3 
obr. Podgórze w Krakowie od strony ul. Babińskiego - klasy G (główna), która ma 
przekrój jezdni 2x1. Szerokości pasów ruchu mieszczą się w przedziale 3,25-3,50m. 
Odcinek jezdni w miejscu projektowanych pasów do skrętu w stronę stacji posiada 
spadek podłużny o wartościach z przedziału 2.0-3.1% w stronę wschodnią. 
Zaprojektowane w rozwiązaniach wariantowych jezdnie mają nawierzchnię asfaltową, 
chodniki zaprojektowano o nawierzchni z 6cm kostki betonowej, ścieżki rowerowe 
należy wykonać z betonu asfaltowego zwykłego lub modyfikowanego, natomiast 
nawierzchnię zatok autobusowych zaprojektowano z betonu cementowego. 
 
WARIANT 1 – zjazd do stacji wraz z przebudową całego skrzyżowania ulic 
Babińskiego i Bunscha: 
Zaprojektowano skrzyżowanie z budową nowego wlotu po stronie południowej na 
działce 478/28 obr. 71 Podgórze tworzący wraz z ul. Bunscha główny ciąg 
komunikacyjny na kierunku północ-południe oraz rozbudową wlotów bocznych ul. 
Babińskiego. 
Drogę główną zaprojektowano o przekroju 2x2 z pasem dzielącym pośrodku. 
Szerokości zaprojektowanych pasów ruchu wynoszą 3,50m, natomiast pas dzielący 
zaprojektowano o szerokości 3,00m. Projektowany spadek podłużny drogi 
z pierwszeństwem równy jest 2,0% w stronę północną. Na obydwu wlotach drogi 
z pierwszeństwem  zaprojektowano wydzielone dodatkowe pasy ruchu dla skrętów 
w prawo i w lewo o szerokości 3,50m, składające się z odcinka zmiany pasa ruchu 
na długości 52,5m i skosie 1:15, odcinka zwalniania równego 45,0m i 35,0m 
odpowiednio dla wlotów południowego i północnego (różnica podyktowana różnicą 
spadku podłużnego) oraz odcinka akumulacji równego 20,0m i 36,0m odpowiednio 
dla wlotów południowego i północnego. Poza jezdnią główną wzdłuż ul. Bunscha 
zaprojektowano z obydwu stron ścieżkę rowerową o szerokości 1,50m wraz 
z chodnikiem o szerokości 2,00m oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokości 
1,50m. Za ścieżką z chodnikiem zaprojektowano z obydwu stron jezdnie o szerokości 
5,00m zapewniające dojazd do przyległych działek oddzieloną od chodnika pasem 
zieleni o szerokości 1,00m; dostęp do dróg dojazdowych odbywać się będzie 
z wlotów bocznych ul. Babińskiego. Wzdłuż południowego wlotu drogi głównej 
zaprojektowano po zachodniej stronie ścieżkę rowerową o szerokości 2,00m będącą 
kontynuacją ścieżek z wlotu północnego; ścieżkę rowerową oddzielono od jezdni 
2,00m pasem zieleni. 
Na zachodnim wlocie ul. Babińskiego zaprojektowano poszerzenie istniejącej jezdni 
umożliwiające wydzielenie pasa do skrętu w lewo na wlocie na skrzyżowanie oraz 
wydzielenie pasów wyłączenia do stacji benzynowej – prawoskrętnego od strony 
zachodniej oraz lewoskrętnego od strony wschodniej. Na wlocie na skrzyżowanie 
zaprojektowano dwupasowy wlot o szerokości 2*3,50m z wydzielonym pasem dla 
skrętu w lewo, oddzielony 2,50m wyspą dzielącą od wylotu, który zaprojektowano 
o szerokości równej 4,50m. Za wlotem w stronę zachodnią wydzielono pasy zjazdowe 
do stacji benzynowej o szerokości 3,50m; pas lewoskrętny od strony wschodniej kryty 
jest wyspą dzielącą po przeciwnej stronie. Zaprojektowane poszerzenia jezdni celem 
wytworzenia pasów zjazdowych dokonano na skosach 1:10. 
Na wschodnim wlocie ul. Babińskiego zaprojektowano poszerzenie istniejącej jezdni 
umożliwiające wydzielenie 3 pasów ruchu na wlocie o szerokościach równych 3,50m, 
po jednym pasie ruchu dla każdej relacji ruchu oddzielonych 2,50m wyspą dzielącą 
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od wylotu o szerokości 4,50m. Poszerzenia jezdni dokonano na skosach równych 1:7 
oraz 1:15. 
Na wylotach ze skrzyżowania po stronie północnej (ul. Bunscha), zachodniej 
i wschodniej (ul. Babińskiego) zaprojektowano zatoki autobusowe o długości 30,0m 
i szerokości równej 3,50m dla ul. Bunscha oraz 3,00m dla ul. Babińskiego. Na tych 
samych wlotach zaprojektowano przejścia dla pieszych o szerokości 4,00m wraz 
z przejazdem dla rowerów o szerokości 2,00m prowadzące ciągi pieszo-rowerowe 
dookoła skrzyżowania i wzdłuż wlotów skrzyżowania do istniejącej zabudowy. 
W rozwiązaniu wariantowym nr 1 zaprojektowano dodatkowy wjazd i wyjazd ze stacji 
wzdłuż zaprojektowanego wlotu południowego skrzyżowania (kontynuacja 
ul. Bunscha), wzdłuż którego zaprojektowano pas wyłączenia oraz pas włączania 
o długości 30,0m i szerokościach równych 3,50m – poszerzenia zrealizowano na 
skosach 1:10. 
Projektowane zjazdy do stacji paliw mają szerokość 6,00m, a wjazdy i wyjazdy 
z terenu inwestycji wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach równych R=12m. 
Szczegółowe rozwiązanie projektowanego zagospodarowania w rozwiązaniu 
wariantowym nr 1 przedstawiono na rys. D-2.W1. 
 
WARIANT 2 – zjazd do stacji wraz z przebudową zachodniego wlotu ul. Babińskiego: 
Na zachodnim wlocie ul. Babińskiego zaprojektowano poszerzenie istniejącej jezdni 
umożliwiające wydzielenie pasów wyłączenia do stacji benzynowej – prawoskrętnego 
od strony zachodniej oraz lewoskrętnego od strony wschodniej. Wydzielono pasy 
zjazdowe do stacji benzynowej o szerokości 3,50m; pas lewoskrętny od strony 
wschodniej kryty jest wyspą dzielącą po przeciwnej stronie. Zaprojektowane 
poszerzenia jezdni celem wytworzenia pasów zjazdowych dokonano na skosach 
1:10. Projektowane zjazdy do stacji paliw mają szerokość 6,00m, a wjazdy i wyjazdy z 
terenu inwestycji wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach równych R=12m. 
Szczegółowe rozwiązanie projektowanego zagospodarowania w rozwiązaniu 
wariantowym nr 2 przedstawiono na rys. D-2.W2. 
 

6. Założenia wynikające z lokalizacji 
Teren, na którym znajduje się projektowana stacja paliw nie jest objęty Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w związku z czym inwestycja wymaga 
uzyskania decyzji WZ. Teren przyległy, na którym zlokalizowano zjazd do inwestycji 
oraz wariantową przebudowę skrzyżowania ul. Babińskiego i ul. Bunscha nie  jest 
objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

7. Charakterystyka inwestycji 
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę stacji benzynowej na paliwa płynne 
i gazowe wraz z towarzyszącą jezdnią manewrową, stanowiskami parkingowymi 
i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowę zjazdu do stacji od ul. Babińskiego 
wraz z wariantem przebudowy wlotu ul. Babińskiego oraz wariantem przebudowy 
skrzyżowania ul. Babińskiego i ul. Bunscha. Budynek stacji będzie wykonany jako 
parterowy o wym. 18x12m. Ze względu na lokalizację działki zakłada się usytuowanie 
projektowanego zjazdu i wyjazdu ze stacji benzynowej południowej stronie 
ul. Babińskiego oraz dodatkowym wyjazdem ze stacji w wariancie z dodatkowym 
wlotem skrzyżowania. Projektowana nawierzchnia na stacji z kostki betonowej. 
Odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Przy realizacji inwestycji należy zaprojektować i zrealizować przebudowę istniejącej 
sieci ciepłowniczej biegnącej przez teren inwestycji oraz odpowiednie przekładki i 
wzmocnienia pozostałych sieci uzbrojenia podziemnego w tym: sieci teletechnicznej, 
elektrycznej niskiego i średniego napięcia. 
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PARAMETRY INWESTYCJI: 
 
 TEREN   
1. Powierzchnia terenu m² 4500,00 
2. Powierzchnia terenu objęta wnioskiem m² 4500,00 
 POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE   
3. Powierzchnia zainwestowana  

(powierzchnia zabudowy, dojścia, dojazdy, miejsca 
parkingowe na poz. terenu) 

m² 3114,00 

4. Powierzchnia zabudowy m² 316,00 

5. Powierzchnia biologicznie czynna  
 

m² 1070,00 

6. Powierzchnia użytkowa  m² ok. 216.00 

7. Ilość miejsc postojowych  m.p. 29 
 
 


