Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1852/2007
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 września 2007 r.

Podział obszaru Gminy Miejskiej Kraków na strefy
Integralną częścią niniejszego załącznika jest mapa przedstawiająca przebieg poszczególnych
stref funkcjonalno-przestrzennych Gminy Miejskiej Kraków.
I. STREFA CENTRALNA MIASTA – strefa „ekstra”
obejmuje obszar ograniczony wewnętrzną krawędzią linii koloru Ŝółtego.
II. STREFA ŚRÓDMIEJSKA MIASTA – strefa „A”
obejmuje obszar połoŜony pomiędzy wewnętrzną krawędzią linii koloru Ŝółtego a
wewnętrzną krawędzią linii koloru zielonego oraz obszar Nowej Huty ograniczony ulicami
Bieńczycką, Kocmyrzowską, Bulwarową i al. Jana Pawła II-oznaczony kolorem zielonym.
III. STREFA MIEJSKA MIASTA – strefa „B”
Obejmuje obszar połoŜony pomiędzy wewnętrzną krawędzią linii koloru zielonego a
wewnętrzną krawędzią linii koloru czerwonego.
IV. STREFA PODMIEJSKA MIASTA – strefa „C”
Obejmuje obszar połoŜony pomiędzy wewnętrzną krawędzią linii koloru czerwonego a
granicami administracyjnymi miasta.
I. STREFA CENTRALNA MIASTA – ekstra
W granicach strefy wyznaczono następujące strefy aktywności funkcjonalnej:
–

ciągi ulic maksymalnej aktywności:

ul. Bracka
ciąg pieszy od ul. Pijarskiej do pl. Kolejowego z przejściem podziemnym,
ul. Floriańska,
ul. Franciszkańska od pl. Wszystkich Świętych do Brackiej,
ul. Grodzka,
ul. Jagiellońska od ul. Szewskiej do ul. Szczepańskiej,
Mały Rynek,
ul. Mikołajska od Rynku Głównego do Małego Rynku,
ul. Pijarska od Baszty Stolarzy do ul. Szpitalnej,
pierzeje pl. Szczepańskiego na przedłuŜeniu ul. Szczepańskiej,
pierzeje Rynku Głównego,
pl. Św. Ducha,
pl. Dominikański,
pl. Mariacki,
pl. Wszystkich Świętych,
ul. Sławkowska od Rynku Głównego do ul. Pijarów,

ul. Sienna,
ul. Szewska,
ul. Szczepańska,
ul. Szpitalna od Małego Rynku do ul. Pijarskiej,
ul. Wiślna,
(oznaczono na planie kolorem fioletowym)

- ciągi ulic o zwiększonej aktywności funkcjonalnej:
ul. Jagiellońska od ul. Św. Anny do ul. Szewskiej,
ul. Mikołajska od Małego Rynku do ul. Św. KrzyŜa, pl. Kolejowy,
pierzeje pl. Szczepańskiego na przedłuŜeniu ul. Jagiellońskiej oraz ul. Św. Tomasza,
ul. Pijarska od baszty Stolarzy do ul. Sławkowskiej,
ul. Poselska od ul. Grodzkiej do kościoła Św. Józefa,
ul. Stolarska,
ul. Św. Anny od Rynku Głównego do ul. Jagiellońskiej,
ul. Św. Jana od Rynku Głównego do ul. Św. Tomasza,
ul. Św. KrzyŜa od ul. Mikołajskiej do ul. Siennej,
ul. Św. Marka od ul. Św. Jana do ul. Szpitalnej,
ul. Św. Tomasza od pl. Szczepańskiego do ul. Św. KrzyŜa
(oznaczono na planie kolorem róŜowym).
II. STREFA ŚRÓDMIEJSKA MIASTA:
Część A:
W granicach strefy wyznaczono następujące obszary aktywności funkcjonalnej:
-ciągi ulic maksymalnej aktywności funkcjonalnej:
Bulwar Czerwieński między mostem Dębnickim a przedłuŜeniem pl. Na Groblach,
ul. Dietla od ul. Starowiślnej do ul. Wielopole,
ul. Długa,
ul. Grzegórzecka od wiaduktu do ul. Metalowców,
ul. Kalwaryjska,
ul. Karmelicka,
ul. Krakowska od ul. Dietla do pl. Wolnica,
ul. Królewska od ul. Nowowiejskiej do ul. Galla,
ul. Limanowskiego od ul. Legionów Piłsudskiego do Rynku Podgórskiego,
pl. Nowy Kleparz,
Plac Dworca Wschodniego,
pl. Inwalidów,
pl. Kossaka,
pl. Na Stawach,
pl. Nowowiejski przy ul. Lea,
pl. Nowy,
plac targowy przy ul. Grzegórzeckiej,

pl. Wolnica,
ul. Rajska,
Rynek Dębnicki,
Rynek Kleparski (Stary Kleparz),
Rynek Podgórski,
ul. Stradomska,
ul. Starowiślna od ul. Św. Gertrudy do ul. Św. Wawrzyńca,
ul. Wielopole,
ul. Zwierzyniecka,
( oznaczono na planie kolorem Ŝółtym)
-ciągi ulic o zwiększonej aktywności funkcjonalnej:
al. 29-Listopada od ul. Wileńskiej do ul. Lublańskiej,
ul. Basztowa od ul. Westerplatte do ul. Krowoderskiej,
ul. Batorego od ul. Karmelickiej do ul. Łobzowskiej,
ul. Berka Joselewicza od ul. Brzozowej do ul. Starowiślnej,
ul. Beliny PraŜmowskiego od Ronda Mogilskiego do ul. Grochowskiej,
ul. BoŜego Ciała od ul. Dietla do ul. Miodowej,
Cichy Kącik,
ul. Dunajewskiego od ul. Łobzowskiej do ul. Karmelickiej,
ul. Dietla od ul. Krakowskiej do ul. Starowiślnej,
ul. Garbarska,
ul. Św. Gertrudy od ul. Starowiślnej do delikatesów „Wanda”,
ul. Grzegórzecka od ul. Metalowców do Ronda Grzegórzeckiego,
ul. Józefa,
ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Pomorskiej do al. Kijowskiej,
al. Kijowska od ul. Lea do ul. Kazimierza Wielkiego,
ul. Kościuszki,
ul. Krowoderska,
ul. Królewska od ul. Nowowiejskiej do ul. Pomorskiej,
ul. Krupnicza- ul. Dolnych Młynów- ul. Czarnowiejska do al. Kijowskiej,
ul. Lea od al. Kijowskiej do pl. Inwalidów,
ul. Librowszczyzna,
ul. Limanowskiego od Rynku Podgórskiego do skrzyŜowania z ul. Na Zjeździe,
ul. Lubicz,
ul. Łobzowska od ul. Dunajewskiego do ul. Szlak,
ul. Mazowiecka od ul. Cieszyńskiej do al. Słowackiego,
ul. Miodowa od ul. Krakowskiej do ul. BoŜego Ciała,
ul. Meiselsa od ul. Krakowskiej do ul. BoŜego Ciała,
ul. Mogilska od Ronda Mogilskiego do ul. Grunwaldzkiej,
ul. Na Zjeździe od pl. Bohaterów Getta do ul. Limanowskiego,
ul. Nowowiejska,
ul. Podwale od ul. Karmelickiej do ul. Studenckiej,
pl. Bohaterów Getta,
pl. Matejki,
ul. Piłsudskiego,
ul. Prądnicka od ul. Bratysławskiej do ul. Zdrowej,
ul. Rakowicka od ul. Lubicz do ul. Lubomirskiego,

Rondo Grzegórzeckie,
Rondo Matecznego,
Rondo Mogilskie,
ul. Rydla od ul. Bronowickiej do ul. Jadwigi z Łobzowa,
ul. Senatorska od pl. Na Stawach do ul. Kościuszki,
ul. Skarbowa od ul. Krupniczej do ul. Czystej,
ul. Św. Agnieszki,
ul. Św. Filipa od Rynku Kleparskiego (Starego Kleparza) do ul. Długiej,
ul. Św. Katarzyny,
ul. Topolowa od Placu Dworca Wschodniego do ul. Ariańskiej,
ul. Wadowicka od Ronda Matecznego do ul. BroŜka,
ul. Westerplatte od ul. Zyblikiewicza do ul. Kopernika,
ul. Wrocławska od ul. OdrowąŜa do wiaduktu,
ul. Wybickiego od ul. Łokietka do ul. Krowoderskich Zuchów,
ul. Zyblikiewicza od ul. Westerplatte do ul. Librowszczyzna,
(oznaczono na planie kolorem niebieskim)
Część B:
W granicach strefy wyznaczono następujące obszary aktywności funkcjonalnej.
- ciągi ulic o maksymalnej aktywności funkcjonalnej:
al. Andersa, pierzeja od strony os. Zgody (nr 3) i os. Teatralnego (nr 2, 3),
al. Andersa od pl. Centralnego do pierzei Centrum D (nr 2) włącznie i od
pl.Centralnego do pierzei Centrum C (nr 9) włącznie,
al. Przyjaźni od al. Solidarności wzdłuŜ pierzei,
al. Przyjaźni od al. RóŜ do bloku nr 5 i od bloku nr 5 do al. Andersa wzdłuŜ pierzei
os. Zgody (nr 4),
al. RóŜ od pl. Centralnego do ul. śeromskiego,
al.Solidarności od pl. Centralnego do ul. Gajocha,
pl. Centralny
plac targowy na os. Wandy (przy ul. Bulwarowej),
ul. Kocmyrzowska wzdłuŜ pierzei os. Teatralnego ( nr 4),
(oznaczono na planie kolorem Ŝółtym)
- ciągi ulic o zwiększonej aktywności funkcjonalnej:
al. Jana Pawła II od pl. Centralnego do ul. Artystów,
al. Jana Pawła II od pl. Centralnego do ul. Gajocha,
al. Solidarności od ul. Gajocha do ul. Struga,
ul. Obrońców KrzyŜa wzdłuŜ pierzei os. Górali (nr 3,4,5)
ul. Struga,
ul. Wojciechowskiego od ul. Struga do ul. Mościckiego,
ul. śeromskiego,
(oznaczono na planie kolorem niebieskim)

Punktowe obszary aktywności:
Zespół handlowo-usługowy dla os. Kolorowego,
Zespół handlowo-usługowy dla os. Willowego.
(oznaczono na planie kolorem pomarańczowym)

III. STREFA MIEJSKA MIASTA:
CZĘŚC A:
W granicach strefy wyznaczono następujące strefy aktywności funkcjonalnej:
-

punktowe obszary aktywności:
ul. Białoprądnicka (rejon), na skrzyŜowaniu z ul. Górnickiego,
os. Cegielniane (rejon),
ul. Centralna (rejon), Na Łąkach,
ul. Dobrego Pasterza (rejon), na skrzyŜowaniu z ul. Strzelców,
ul. Imbramowska (rejon), na skrzyŜowaniu z ul. Turystyczną,
Łagiewniki (rejon pętli autobusowej),
ul. Makowskiego (rejon), na skrzyŜowaniu z ul. Stachiewicza,
ul. Marcowa (rejon),
ul. Młyńska – rejon ul.Miechowity,
ul. Nad Sudołem, na skrzyŜowaniu z ul. Grochowiaka,
ul. Na Kozłówce – rejon placu targowego,
ul. Nowosądecka – ( rejon), skrzyŜowanie z ul.Podedworze,
ul. Orzechowa – pętla autobusowa oraz plac targowy za pawilonem
„Wilga”
al. Pokoju (rejon) na skrzyŜowaniu z ul. Ofiar Dąbia),
Płaszów (rejon dworca PKP ),
ul. Przykopy (rejon), ul. Beskidzka, ul. Witosa,
ul. Wieczysta (rejon), skrzyŜowanie ul. Meisnera i ul. Ślicznej,
ul. Witosa (rejon), os. Kurdwanów,
ul. Wlotowa (rejon) na skrzyŜowaniu z ul.Wielicką,
rejon placu targowego „Tandeta” (ul. Płaszowska),
skrzyŜowanie ul. Balickiej i Na Błonie (rejon),
skrzyŜowanie ul. Królowej Jadwigi i 28 Lipca 1943,
(oznaczono na planie kolorem pomarańczowym).

CZĘŚĆ B:
W granicach strefy wyznaczono następujące obszary aktywności funkcjonalnej:
- ciągi ulic o maksymalnej aktywności funkcjonalnej:

rejon DH „WANDA” wzdłuŜ ul. Broniewskiego od al. Andersa do
wysokości bloku nr 3 os. Na Lotnisku ( po stronie DH „WANDA”),
rejon placu targowego przy ul. Bieńczyckiej ( TOMEX),
rejon placu targowego przy ul. Kocmyrzowskiej (BIEŃCZYCE),
(oznaczono na planie kolorem Ŝółtym).
- ciągi ulic o zwiększonej aktywności funkcjonalnej:
ul. Obrońców KrzyŜa od strony os. Złotej Jesieni (wzdłuŜ bloków nr 8,
13, 15),
róg al. Andersa i ul. Broniewskiego od strony os. Kazimierzowskiego
(wzdłuŜ bloków nr 32, 33, 34),
ul. Mikołajczyka od os. Kalinowego (bloku nr 10) do os. Wysokiego
(bloku nr 15 włącznie),
os. Albertyńskie ( wzdłuŜ bloków nr 16, 16A, 21),
(oznaczono na planie kolorem niebieskim).
Punktowe obszary aktywności:
zespół handlowo-usługowy os. Niepodległości,
zespół handlowo-usługowy przy ul. Centralnej,
zespół handlowo-usługowy os. Kombatantów,
zespół handlowo-usługowy os. Mistrzejowice Nowe,
zespół handlowo-usługowy os. Młodości,
zespół handlowo-usługowy os. Na Skarpie,
zespół handlowo-usługowy os. Strusia, os. Na Lotnisku,
zespół handlowo-usługowy os. Piastów,
zespół handlowo-usługowy os. Przy Arce,
zespół handlowo-usługowy os. II Pułku Lotniczego, ul.Hynka,
zespół handlowo-usługowy os. Na Stoku – ul. Budowlanych,
zespół handlowo-usługowy os. Na Wzgórzach Krzesławickich
zespół handlowo-usługowy os. Złotego Wieku,
( oznaczono na planie kolorem pomarańczowym).
IV.

STREFA PODMIEJSKA MIASTA:
W granicach strefy wyznaczono następujące obszary aktywności funkcjonalnej:
ul. Aleksandry przy pętli autobusowej,
BieŜanów,
Nowy BieŜanów przy pętli tramwajowej,
( oznaczono na planie kolorem pomarańczowym)

