
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest koncepcja obsługi komunikacyjnej inwestycji zlokalizowanej
na działkach 466/2; 123/4 obr. 89 Podgórze, w zakresie przebudowy ul. Opatkowickiej w Krakowie.

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Opatkowickiej w Krakowie. W chwili obecnej na
terenie działek 466/2; 123/4 zlokalizowany jest parking samochodowy o nawierzchni z tłucznia
łamanego.

Ul. Opatkowicka jest drogą gminną o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 3,70m (w
rejonie inwestycji) Wzdłuż ulicy zlokalizowane są ogrodzone nieruchomości posiadające zjazdy z
ul. Opatkowickiej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania założono przebudowę ul. Opatkowickiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Zakopiańską do terenu inwestycji kubaturowej (działki nr 466/2 i 123/4).

Przebudowa ul. Opatkowickiej polegać będzie na poszerzeniu jezdni do szerokości 5,50 m, 
wykonaniu jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m po stronie południowej.

Przebudowa ul. Opatkowickiej powoduje konieczność korekty włączenia do ul. 
Zakopiańskiej.

Dojazd do inwestycji kubaturowej zapewniony będzie poprzez zjazd z ul. Opatkowickiej. 
Szerokość zjazdu założono 5,50 m.

Powierzchnia użytkowa, podstawowa projektowanych budynków wynosi około 1640 m2.

Na terenie inwestycji zaprojektowano łącznie 98  miejsca postojowe, co jest zgodne ze 
wskaźnikiem z MPZT (60 miejsc / 1000m2 powierzchni użytkowej).

Planowany zespół budynków biurowo – usługowych wraz z infrastrukturą, składa się z 4 
etapów.

Aktualnie planowane jest wystąpienie o pozwolenie na budowę etapów I – III, tzn: 2 
budynków biurowo usługowych oraz budynku biurowo – magazynowego.

W ostatnim – IV etapie –nieobjętym aktualnym pozwoleniem na budowę – zostanie 
zrealizowany identyczny budynek biurowo – usługowy, jak te realizowane w etapach I i II.

Budynki biurowo – usługowe przeznaczone są na wynajem – ich układ funkcjonalno 
przestrzenny predestynuje je do funkcji biurowej z ew. dodatkiem funkcji handlowej – jako funkcji 
uzupełniającej (z uwagi na lokalizację).

Zakłada się, że będą to raczej siedziby firm z dodatkową funkcją ekspozycyjno – handlową, 
a nie obiekty handlu detalicznego.

Budynek biurowo magazynowy, przeznaczony jest na wypożyczalnię maszyn i urządzeń 
budowlanych (głównie elektronarzędzi).



Zakładany generowany ruch samochodów ciężarowych na terenie inwestycji ograniczał się 
będzie do 1 – 2 samochodów typu TIR tygodniowo oraz kilkunastu do kilkudziesięciu  mniejszych 
samochodów ciężarowych - dostawczych i kurierskich dziennie.

Ruch osobowy to głównie samochody pracowników i interesantów.


