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TRAMWAJ NA MISTRZEJOWICE 

(KST IV) 

 
OBECNY PROJEKT / POSTULATY / ROZWIĄZANIA 

 

 

Kraków potrzebuje sprawnego transportu publicznego, a jednym z jego niezbędnych elementów jest linia 

tramwajowa łącząca Mistrzejowice i śródmieście. Nie chcemy jednak, aby projekt był realizowany 

w nieprzystającym do XXI wieku stylu projektów z lat 70-tych i 80-tych - poprzez budowę przeskalowanej 

infrastruktury drogowej, wycinkę całej zieleni, czy też obudowę całej inwestycji kilometrami szpecących 

krajobraz ekranów akustycznych. 

 

 

Dlaczego chcemy zmian w projekcie? Ponieważ wiemy, że “można inaczej”, czego doskonałym przykładem 

jest szereg nowych inwestycji tramwajowych realizowanych zarówno w miastach zachodniej Europy, 

jak i w wybranych miastach w Polsce. 

 

 

 

 

Przykład realizacji nowoczesnej inwestycji 

tramwajowej w Paryżu, uwagę zwraca dbałość 

o estetykę, wąskie pasy ruchu, brak ekranów 

akustycznych. Tak NIE BĘDZIE WYGLĄDAĆ 

Tramwaj na Mistrzejowice (źródło: Google 

Streetview). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład typowej dla wielu inwestycji w Polsce 

tzw.  “betonozy” i podporządkowania całej 

przestrzeni głównie ruchowi samochodowemu. 

TAK W PRAKTYCE WYGLĄDAĆ BĘDZIE PROJEKT 

Tramwaju na Mistrzejowic.  

źródło: http://zm.org.pl/?a=nowolazurowa-13a-2 
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Mieszkańcom należy się zarówno sprawny transport, jak również przyjazna i nowoczesna przestrzeń 

miejska, a nie kolejny przeskalowany projekt. 

 

 
                         OBECNIE    PO PRZEBUDOWIE(?) 

 

 

Czy tak wkrótce zmieni się m.in. ulica Meissnera i Młyńska?  
Czy tak wygląda “nowoczesna” przestrzeń miejska? 

 

 

O ile powyższa grafika prezentuje jedynie poglądową wizualizację (choć zgodną z założeniami 

projektowymi, tj. m.in. ponad 3 km(!) planowanych ekranów akustycznych, o średniej wysokości 

5,58 m, w tym “obudowanie” ekranami obu stron ul. Młyńskiej oraz prawie całego ciągu 

ul. Meissnera), o tyle grafika na kolejne stronie przedstawia faktyczną zmianę okolic r. Młyńskiego 

i została przygotowana na podstawie projektu, który udało się uzyskać z Wydziału Architektury 

Urzędu Miasta Krakowa. 

 

Czy przy realizacji “Tramwaju na Mistrzejowice” da się stworzyć przyjazną i nowoczesną przestrzeń 

miejską, zamiast budowy kolejnej miejskiej “autostrady”? Oczywiście - że tak, ale w tym celu należy 

skończyć z przysłowiowymi “klapkami na oczach”, analizować alternatywne rozwiązania, jak również 

(a może przede wszystkim) realizować projekt zgodnie z obecnie obowiązującymi aktami prawa 

(ogólnopolskiego oraz miejscowego) oraz zgodnie z wytycznymi z dokumentacji przetargowej 

(co najwyraźniej wcale nie jest takie oczywiste). 
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STAN OBECNY VS. PROJEKT 
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OBECNY PROJEKT… 
 

 

Zamiast budowy linii tramwajowej wkomponowanej w istniejącą przestrzeń, projekt zakłada przede 

wszystkim masową wycinkę drzew, poszerzanie jezdni i obudowanie znacznych części inwestycji 

ekranami akustycznymi. 

 

Czy wiesz, że… obecny projekt to m.in…. 

 

● betonowa pustynia (m.in. 63 051 m2 dróg vs. 32 037 m2 torowisk); 

● wycinka prawie całej zieleni wzdłuż inwestycji (planowana wycinka obejmuje 75,5% drzew, 

w tym w sporej części dużych, dorodnych okazów); 

● obudowa ulic ekranami akustycznymi (3,012 km planowanych ekranów akustycznych 

o średniej wysokości 5,58 m); 

● minimalna szerokość ciągów pieszych (a podobno inwestycja ma służyć pasażerom…); 

● “tunel tramwajowy” w sporej części w formie otwartego, betonowego wykopu dzielącego 

przestrzeń na dwie części, a nie zadaszonego tunelu (a w tunelu przejścia dla pieszych przez 

torowisko ze światłami dla tramwaju :) ); 

● znaczna rozbudowa ronda Młyńskiego oraz ul. Młyńskiej (3 pasy ruchu); 

● pasy ruchu jak na autostradzie (większa prędkość -> większy hałas -> więcej ekranów); 

 

 

- - - - - - - - - - - A DO TEGO - - - - - - - - -  

● najpierw projektujemy… potem analizujemy jak inwestycja faktycznie ma wyglądać (w sprzeczności 

z zapisami dokumentacji przetargowej); 

● 7 stron uwag Wydziału Architektury do “rzetelnie i terminowo” przygotowanej dokumentacji do 

wniosku o ZRID, w tym “niekompletny projekt bez podpisów”; 

● brak transparentności przygotowywania dokumentacji i zasłanianie się “prawami autorskimi” Partnera 

Prywatnego; 

● “bajki” opowiadane mieszkańcom na konsultacjach społecznych; 

 

 

 

„Zielona obecnie ulica Młyńska według miejskiego projektu ma składać się z betonowego wykopu 

pośrodku, przyklejonych do niego 3 pasów ruchu, przyklejonych do jezdni chodników a całość 

otoczona ma zostać ponad 5 metrowymi ekranami” 



https://www.facebook.com/TramwajNaMistrzejowice 
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CZY WSZYSTKO SIĘ ZGADZA… 
 

 

 

 

Obecny projekt może być niezgodny / nie uwzględniono w nim zapisów: 

 

● Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji (będącego dokumentacją przetargową); 

● aktualnych Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.) 

● Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 - 2023 (uchwała 

RMK nr CXV/3014/18 z dnia 7 listopada 2018 r.'); 

● Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Mogilska-Chałupnika” 

● Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Olsza” 

● Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Ugorek - Fiołkowa” 

 

 

W raporcie oddziaływania na środowisko będącym podstawą wydania decyzji środowiskowej…. 

● oparto się na pomiarach natężenia ruchu i hałasu przeprowadzonych na ul. Meissnera przed 

jej przebudową; 

● nie przeanalizowano wielu alternatywnych możliwości ochrony przed hałasem innych niż budowa 

ekranów akustycznych; 

● zgodnie z informacją z 01.2022 Wykonawca nadal nie przygotował uaktualnionej dokumentacji 

środowiskowej; 

 

 

Projekt nie uwzględnia m.in.: 

● skutków zachodzących zmian klimatu; 

● skutków planowanej do wdrożenia na terenie miasta Krakowa Strefy Czystego Transportu; 

● wielu założeń Polityki Transportowej Miasta Krakowa; 

● … oparto się jedynie o prognozy ruchu (czy aktualne?) tak, jakby ruch samochodowy “zawsze miał 

rosnąć”, nie biorąc pod uwagę planowanych działań i polityki miasta 
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GŁÓWNE POSTULATY 

 

Dostosujmy zakres inwestycji oraz jej wygląd do realiów XXI wieku oraz nadchodzących zmian 

klimatycznych. Przestańmy traktować wybiórczo rzeczywistość w materiałach prasowych. W zamian 

za betonową pustynię stwórzmy nowoczesną, przyjazną przestrzeń miejską - wspólnie 

z mieszkańcami, w zgodzie ze współczesną wiedzą urbanistyczną oraz z poszanowaniem 

dla przestrzeni i przyrody. 

 

1. Ograniczenie zakresu przebudowy do obszaru kolidującego z planowaną linią tramwajową, 

oraz ograniczenie zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej - co pozwoli zarówno 

na obniżenie kosztów, jak również zachowanie większej ilości istniejącej zieleni 

(+ infrastruktura piesza i rowerowa); 

 

2. Odstąpienie tam, gdzie to możliwe od budowy ekranów akustycznych (zachowanie 

obecnego ładu urbanistycznego, przeanalizowanie alternatywnych form ochrony przed 

hałasem zgodnych z najnowszymi tendencjami w projektowaniu miast, ew. budowa ekranów 

dopiero po analizie porealizacyjnej); 

 

3. Przyjazna przestrzeń miejska z zachowaniem jak największej ilości zieleni (w oparciu 

o pkt. 1 i 2 oraz unikając wycinek drzew dzięki prowadzeniu wszystkich instalacji podziemnych 

pod chodnikami, jezdniami i drogami rowerowymi); 

 

4. Sprawna realizacja projektu zgodnie z dokumentacją przetargową (na podstawie aktualnych 

analiz oraz tak, aby nie przedłużać procesu inwestycyjnego i aby mieszkańcy jak najszybciej 

mogli pojechać tramwajem) - w oparciu o obowiązujące przepisy); 

 

5. Większa transparentność i partycypacja społeczna - po prostu bycie “FAIR” w stosunku 

do mieszkańców (w tym m.in. przekazywanie prawdziwych informacji podczas konsultacji 

społecznych, a nie “bajek” nie mających podstaw w dokumentacji projektowej oraz tworzenie 

wizualizacji w oparciu o faktyczny projekt). 

 

 

 

 

_KLIMATyczna MEISSNERA, 

 czy betonowa pustynia?
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Szczegółowe informacje / postulaty / wnioski: 

 

Ad. 1 - Ograniczenie zakresu przebudowy do obszaru kolidującego z planowaną linią tramwajową 

oraz ograniczenie zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej do faktycznych potrzeb (+ infrastruktura piesza 

i rowerowa), m.in.: 

 

a. objęcie zakresem przebudowy jedynie fragmentów infrastruktury kolidujących z planowaną linią 

tramwajową - zgodnie z dokumentacją przetargową  (m.in. przebudowa ulicy Meissnera powinna mieć 

na celu jedynie „dostosowanie jej do prowadzenia pomiędzy jezdniami torowiska tramwajowego”, 

a „Partner Prywatny w ramach Dokumentacji Projektowej jest zobowiązany zweryfikować 

i uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być 

korzyści dla [...] obniżenia kosztów” - projekt zakłada natomiast przebudowę całości ww. ulicy, również 

w zakresie, który nie jest niezbędny do prowadzenia pomiędzy jej jezdniami nowego torowiska, w tym 

m.in. przebudowę przebudowanych niedawno ciągów pieszych i rowerowych po stronie wschodniej, 

czy przebudowę wyremontowanej niedawno jezdni – w zakresie, w którym infrastruktura ta nie koliduje 

z planowaną do budowy linią tramwajową); 

b. przeprowadzenie analizy zasadności ilości pasów ruchu oraz ograniczenie zakresu rozbudowy części 

drogowej do faktycznych potrzeb (weryfikacja czy Prognoza Ruchu przygotowana przez Wykonawcę 

jest rzetelna i wnioski z tej analizy zostały wykorzystane przy sporządzaniu Projektu Budowlanego. 

Weryfikacja zasadności budowy części nawrotek (np. nawrotka na Meissnera 6). Opracowane prognozy 

powinny również uwzględniać długofalowe plany miasta wynikające z Polityki Transportowej 

oraz innych planowanych działań, a…. nie uwzględniają); 

c. zastosowanie węższych pasów ruchu - zgodnie z aktualnymi zapisami Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej (w projekcie przewidziano projektowanie wszystkich przekrojów 

dróg z ponadnormatywnymi pasami ruchu o szerokości 3,5 m  na drogach klasy D, L, Z o prędkościach 

projektowych rzędu 30-50 km/h. Jest to sprzeczne z zapisami PFU: „Projektowana szerokość pasów 

ruchu powinna być zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem, należy dążyć do zastosowania 3.0 m 

szerokości, z równoczesnym poszerzeniami na łukach oraz w celu zapewnienia przejezdności 

dla pojazdów KMK”. Projektowanie zbyt szerokich przekrojów dróg powoduje zwiększenie kosztów 

inwestycji, zajętości terenu oraz zwiększa wycinki zieleni. W przypadku dróg, na których nie przewiduje 

się ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej, wszystkie pasy ruchu powinny mieć szerokość zgodną 

z zapisami Rozporządzenia. Co istotne, pasy ruchu o szerokości mniejszej niż 3,50 są już stosowane 

w wielu miejscach w Krakowie, w tym tam, gdzie kursują pojazdy KMK (m.in. Mogilska, czy Konopnickiej, 

bez wpływu na płynność ruchu czy bezpieczeństwo) Jest to również rozwiązanie powszechnie 

stosowane na “zachodzie”. W przypadku zastosowania szerszego prawego pasa ruchu warto rozważyć 

zawężenie pasa przyległego. Ponadnormatywne pasy ruchu nie mają natomiast żadnego uzasadnienia 

(i są niezgodne z dokumentacją) na ulicach osiedlowych, tj. w szczególności tam, gdzie pojazdy KMK 

nie kurują – a takie właśnie są projektowane; 
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d. analiza poszerzeń ciągów pieszych w oparciu o prognozy ruchu (dlaczego praktycznie każdy chodnik 

wzdłuż inwestycji ma tylko podstawowe 2 metry szerokości? Należy przeanalizować miejsca 

charakteryzujące się dużym ruchem pieszych, szczególnie w godzinach szczytu – np. wyjście 

z przystanku podziemnego pod Rondem Polsadu w północno-wschodnim narożniku prowadzi 

na chodnik o szerokości 2 metrów); 

e. stosowanie dojść pieszych do przystanków tramwajowych na obu ich końcach (pozwala 

to na łatwiejsze dojście pieszo do przystanków KMK i z niewiadomych powodów nie zostało ujęte 

w projekcie); 

 

Ad. 2 - Budowa ekranów akustycznych: 

 

a. aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko / decyzji środowiskowej w odniesieniu do nowego 

projektu, wraz z przeanalizowaniem alternatywnych metod ochrony przed hałasem w stosunku 

do planowanych ekranów akustycznych (mieszkańcy naprawdę - nie chcą mieć ekranów jako takich, 

mieszkańcy chcą o prostu mniejszy hałas. Jeśli hałas zostanie ograniczony w inny sposób - naprawdę 

nikt z mieszkańców nie będzie chciał mieszkać z widokiem na ekran); 

b. przeanalizowanie możliwości wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości jedynie w godzinach 

nocnych (22-06), kiedy normy hałasu są mniejsze - rozwiązanie powszechnie stosowane 

np. w Niemczech, pozwalające na znaczną redukcję ilości ekranów akustycznych. Jak wynika z Raportu 

Oddziaływania na Środowisko sprzed kilku lat, w tamtym okresie przekroczenia norm hałasu dotyczyły 

głównie godzin nocnych - niestety nikt nie przeanalizował zamiennych w stosunku do ekranów 

rozwiązań; 

c. wyjaśnienie, skąd w projekcie znalazł się kilometr dodatkowych ekranów akustycznych  w stosunku 

do zapisów decyzji środowiskowej, skoro zgodnie z informacją z ZDMK Partner Prywatny nie opracował 

nowego raportu oddziaływania na środowisko? Czy zwiększenie ilości ekranów akustycznych wynika 

jedynie z pomiarów hałasu, bez analizy możliwości zapobiegania hałasowi w inny sposób? 

d. przeprowadzenie ponownej oceny środowiskowej na etapie pozyskiwania decyzji ZRID - zgodnie 

z wymogami decyzji środowiskowej; 

e. przeanalizowanie możliwości budowy ekranów dopiero na etapie analizy porealizacyjnej (jeśli 

faktycznie będzie dochodzić do przekroczeń hałasu, a nie “na zapas”); 

f. przyjęcie w projekcie założeń opisanych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta 

Krakowa (uchwała NR CXV/3014/18 RMK z dnia 7 listopada 2018 r.) - zgodnie z którą na ul. Meissnera 

powinno się stosować odmienne od ekranów akustycznych rozwiązania chroniące przed hałasem(!); 
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MIASTO 

 

jest hałas -> zbudujmy sobie ekran 

 

NASZA PROPOZYCJA: 

 

jest hałas -> zastanówmy się, jak temu zaradzić -> przeanalizujmy alternatywne rozwiązania  

(w tym te stosowane w innych krajach, jak np. ograniczenie prędkości w nocy + fotoradar) 

 -> jeśli to nie pomoże, dopiero wtedy budujmy ekrany 

 

 

Ad. 3 - Przyjazna przestrzeń miejska z zachowaniem jak największej ilości zieleni 

 

a. realizacja postulatów z pkt. 1 oraz 2 pozwoli na znaczne ograniczenie zieleni koniecznej do wycinki 

w ramach inwestycji, dodatkowo: 

b. ograniczenie ilość wycinki drzew i zieleni poprzez korektę przebiegu torowiska oraz ciągów pieszych 

i dróg rowerowych - w projekcie projektant kompletnie ignoruje istniejące szpalery drzew wzdłuż 

np. ul. Meissnera. Projektowanie miejsc na zieleń na pasie dzielącym przy torowisku i jezdni jest zbędne 

przy możliwości zachowania istniejących drzew na zewnątrz jezdni. 

c. analiza możliwości zakrycia wykopu z linią tramwajową na ul. Młyńskiej - wbrew obiegowej opinii 

tramwaj na ulicy Młyńskie NIE BĘDZIE poprowadzony w tunelu, będzie to odkryty od góry betonowy 

wykop, dzielący osiedle na dwie części. Proponujemy przeanalizować możliwość zakrycia tunelu 

od góry tak, aby na jego powierzchni stworzyć zieloną przestrzeń (lub przesunąć jezdnie nad linię 

tramwajową - odsunięcie jezdni od zabudowy); 

d. analiza założeń projektowych pod kątem prowadzenia instalacji podziemnych w celu uniknięcia 

konieczności wycinki zieleni (prowadzenie wszystkich instalacji podziemnych unikając wycinek drzew, 

tj.  pod chodnikami, jezdniami i drogami rowerowymi. W wielu miejscach instalacje elektryczne, 

teletechniczne i sanitarne są prowadzone w kolizji z dużymi drzewami (np. w rejonie Ronda Barei 

planuje się wycinkę robinii akacjowej o średnicy ponad 3m - kolizja z kablem elektrycznym). 

e. Zastosowanie zasad określonych Uchwale w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków (uchwała nr XXXIV/886/20 RMK z dnia 22 stycznia 2020 r.), w szczególności, w zakresie: 

zastosowania rozwiązań przestrzennych i technologicznych niezbędnych do zapewnienia drzewom 

żywotności i optymalnych warunków siedliskowych, zapewnienia nadzoru dendrologicznego 

nad ochroną zieleni, wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z zasadą, że suma obwodów drzew nowo 

nasadzonych powinna być nie mniejsza niż suma obwodów drzew usuwanych. 

f. poszerzenie planowanych ciągów pieszych oraz wprowadzenie małej architektury; 

g. przystanki autobusowe przy przejściach dla pieszych, aby skrócić drogę dojścia dla okolicznych 

mieszkańców; 

 



https://www.facebook.com/TramwajNaMistrzejowice 

CZY WIESZ ŻE…. 

 

Ekrany akustyczne, poza ochroną przed hałasem wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa, szczególnie 

wieczorami, izolując wizualnie pieszych od otoczenia (?) 

 

 

Ad. 4 - Sprawna realizacja projektu zgodnie z dokumentacją przetargową 

 

a. realizacja projektu zgodnie z zapisami PFU oraz umowy PPP, tj.: najpierw analizy -> następnie projekt 

(a nie na odwrót, jak miało to w rzeczywistości miejsce. Zgodnie z dokumentację przetargową 

oraz podpisaną umową, Partner Prywatny na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

zobowiązany był m.in. do sporządzenia własnego modelu, przeprowadzenia badań ruchu 

oraz prognozowania ruchu, które to (aktualne) dane powinny być podstawą do przyjęcia parametrów 

projektowych dróg w dokumentacji projektowej. Przedstawiane projekty bazowały natomiast 

w zakresie przyjętych parametrów dróg (np. szerokość pasów ruchu) na podstawie archiwalnej 

koncepcji, a dopiero później, niejako “pod tezę”, przedstawiane były wyniki pomiarów); 

b. uwzględnienie w projekcie wytycznych z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w tym wytycznych 

nadrzędnych w stosunku do pierwotnej koncepcji, wynikających z aktualnych analiz i pomiarów 

(oferenci biorący udział w przetargu byli do tego zobligowani, obecny projekt nie uwzględnia tych 

wytycznych); 

c. uwzględnienie w projekcie aktualnych wytycznych dot. warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - zgodnie z zapisami PFU oraz aktualnej wersji 

rozporządzenia (dokumentacja przetargowa obligowała Wykonawcę do zwężenia pasów ruchu 

w stosunku do pierwotnej koncepcji, co nie zostało uczynione); 

d. większy nadzór nad realizacją inwestycji ze strony ZDMK, w tym nad zgodnością realizacji projektu 

z przyjętym Harmonogramem (dlaczego, jeśli Wykonawca przedstawia dokumentację zawierającą 

zdaniem Wydziału Architektury błędy wylistowane na 7 stron A4, a zgodnie z dokumentacją 

przetargową powinien przekazać na tym etapie “dokumentację kompletną, wraz ze wszystkimi 

załącznikami” - zdaniem ZDMK przez ponad miesiąc “wszystko jest w porządku” (?); 

e. doprowadzenie projektu do zgodności z zapisami MPZP (Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego) dla obszarów, na których przebiegać ma inwestycja - co owszem, nie jest wymagane 

w procedurze ZRID, ale zostało narzucone Wykonawcy w  dokumentacji przetargowej - obecny projekt 

jest natomiast niezgodny z wieloma zapisami MPZP; 

 

Ad. 5 Większa transparentność i partycypacja społeczna 

 

a. wypracowanie takich zasad współpracy z Partnerem Prywatnym, aby bieżące wersje dokumentacji 

projektowej były dostępne dla mieszkańców w ramach dostępu do informacji publicznej (w chwili 

obecnej ZDMK zasłania się “prawami autorskimi” do projektu i miesiącami nie chce udostępniać 
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materiałów projektowych, mimo, iż zgodnie z Ustawą: „każda informacja o sprawach publicznych 

stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 

określonych w niniejszej ustawie”, a zgodnie z  wyrokami WSA/  NSA “dotyczy to zarówno treści 

dokumentów wytworzonych bezpośrednio przez organ publiczny, jak i tych służących do realizacji zadań 

publicznych, nawet, gdy nie pochodzą bezpośrednio od niego” (np. wyrok NSA z dn. 27.03.2012 i OSK 

155/12, WSA z dn. 12.04.2017 II SAB/Go 10/17, NSA z dn. 16.02.2018 I OSK 852/16). 

b. przekazywanie podczas konsultacji społecznych informacji mających oparcie w faktach 

i dokumentacji projektowej - a nie opowiadanie “bajek” niezgodnych ze stanem faktycznym - jak miało 

to miejsce m.in. podczas konsultacji w RD3 (dot. min. zakresu przebudowy m.in. ul. Młyńskiej). W jaki 

sposób konsultacje mają być przeprowadzone w rzetelny sposób, skoro mieszkańcy nie są w stanie 

poznać prawdziwego projektu; 

c. stosowanie grafik oraz wizualizacji przedstawiających faktyczny wygląd inwestycji (z uwzględnieniem 

wszystkich jej elementów, w tym m.in. ekranów akustycznych) – wiemy, że kot na wizualizacji „wygląda 

fajnie”, ale dlaczego nie ma na niej np. ekranów akustycznych? 
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WIZUALIZACJE, A RZECZYWISTOŚĆ? 

KILKA SŁÓW O TYM, JAK MIASTO INFORMUJE O INWESTYCJI… 

 

 

 

 

 

Wiemy, że kot na tej grafice wygląda ładnie (stoi 

obok schodów), ale dlaczego… brak na niej 

ekranów akustycznych? 

(źródło: tramwajdomistrzejowic.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie tunelem, a wykopem, ach…  

ta niepozorna różnica ☺ 

(źródło: zdmk.krakow.pl) 
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KONKRETNE PRYKŁADY 

 

PRZYKŁADY KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ POZWALAJĄCYCH NA OGRANICZENIE WYCINKI ZIELENI, CZY TEŻ 

OGRANICZENIE KOSZTÓW INWESTYCJI (a są ich dziesiątki, jeśli nie setki) 
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