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Opis  

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane: 
„Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, instalacjami 
wewnętrznymi (elektryczną wraz z wewnętrzną stacją transformatorową, słaboprądową, 
odgromową, grzewczą wraz z wymiennikownią c.o. z sieci miejskiej, kanalizacyjną, 
wodociągową, hydrantową wraz z wewnętrznym zbiornikiem wody przeciwpożarowej, 
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, oddymiania), instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji 
deszczowej wraz z retencją i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, wodociągową, 
oświetleniową, zasilania elektroenergetycznego), wolnostojącym agregatem 
prądotwórczym, naziemnymi miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi, 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 211/29, 318/7, 
obręb nr 30, jednostka ewidencyjna Podgórze, Kraków” 
 
Kategoria obiektu budowlanego: kat. XVI (budynki biurowe i konferencyjne). 
 
Dane ogólne. 
Inwestor:  
ESTIMA Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, plac Europejski 1, 
 
Biuro projektów: 
Q-ARCH Sp. z o.o; Kraków, ul. Cystersów 13/4-5. 
 

 
Cel opracowania: 
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie wykonania dróg 
wewnętrznych z miejscami postojowymi na terenie działki nr: 211/29, 318/7, obręb nr 30, 
jednostka ewidencyjna Podgórze, Kraków , oraz wykonanie poza terenem działki na 
działce drogowej przebudowy istniejącego zjazdu publicznego , wykonaniu pasa 
wyłączenia szerokości 3,00 m długości 50,00 m ze skosem 1:10 , poszerzenie 
istniejącego ciągu pieszo rowerowego szerokości 3,50 m do szerokości 5,00 m i 
wydzielenie na długości działki ścieżki rowerowej szerokości 2,50 m .  
 
Podstawa opracowania: 
Projekt opracowano na podstawie: 
 umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, 
 Uchwała nr CVIII/1457/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wadowicka - 
Tischnera”. 

 warunki techniczne zasilania i dostawy mediów, 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa  do celów projektowych w skali 1:500, 
 wytyczne programowo-przestrzenne określone przez Inwestora  
 pozwolenie na rozbiórkę istniejącego budynku Nr 35/6741/2018 z dnia 09.04.2018r. 
 pozwolenie na przebudowę gazociągu nr 1030/6740.1/2018 z dnia 6.06.2018 r. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Dziennik Ustaw  nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunków  technicznych , 

jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami  . 
 



 Uzgodnienie z ZIKiT zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa 
drogowego w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego w związku z 
zamierzeniem inwestycyjnym. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

     Zagospodarowanie terenu. 

Na działce nr 318/7 znajduje się użytkowany budynek biurowo-usługowy o sześciu 
kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Jego powierzchnia 
zabudowy wynosi ok. 2 093,9m² a kubatura ok. 37 626m³. Długość budynku wynosi 
65,77m, szerokość 38,47m, wysokość ok. 23,5m. Poziom posadowienia: ok.-5.30 m 
poniżej poziomu posadzki parteru. 

Zielenią zagospodarowana jest znikoma część działek nr 211/29 i 318/7 – są to głównie 
wąskie trawniki wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy przedmiotowego terenu oraz 
niewielkie wysepki zlokalizowane na parkingu jako wydzielenie miejsc postojowych.  

Pozostała powierzchnia działki nr 318/7 oraz działki nr 211/29 jest wybrukowana 
i użytkowana jako parking naziemny dla użytkowników w/w budynku biurowo-
usługowego.  

     Uzbrojenie terenu. 
Na terenie inwestycji znajdują się istniejące przyłącza (gazowe, cieplne, wodociągowe, 
energetyczne, kanalizacyjne i teletechniczne) oraz instalacje zewnętrzne (wody, 
kanalizacji, energetyczna i teletechniczna). 
Poprzez teren inwestycji przebiegają tranzytowo następujące sieci niezwiązane 
z zagospodarowaniem działki: 

- gazociąg magistralny podwyższonego ciśnienia Ø 160; 
- sieć lokalna co, wysokoparametrowa 2xDN200 z rur preizolowanych 

o parametrach sieci osiedlowej 
- rozdzielcza miejska sieć wodociągowa DN200 w ul. Wadowickiej pracująca 

w strefie zb. Krzemionki o rzędnej linii ciśnień wynoszącej 245,00 mnpm (zgodnie 
z warunkami otrzymanymi od MPWiK w Krakowie) 

- miejski kanał ogólnospławny 40cm, zlokalizowany w ul. Wadowickiej. 
- sieć energetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna- zasilanie działek sąsiednich. 
 

Na przedmiotowym terenie znajduje się budynek przy ul. Wadowickiej 12, który posiada 
przyłącze wodociągowe ze studzienką wodomierzową (l.inst. 819/T/60, 1142/T/2012). 
Istniejące przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Wadowickiej 12 przeznaczone 
zostało do rozbiórki zgodnie z wydaną decyzją nr 35/6741/2018 z dnia 09.04.2018 r. 
 
W/w budynek posiada także przyłącze kanalizacyjne ogólnospławne (678/T/72), które 
przewiduje się wykorzystać dla odprowadzenia ścieków bytowych z projektowanego 
budynku i wód opadowych z terenu inwestycji. 
 
Przewiduje się także wykorzystanie istniejącej kanalizacji kablowej jako przyłącz 
teletechniczny do budynku. 
 

    Obsługa komunikacyjna 

Działki będące przedmiotem opracowania mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, 
który zapewnia istniejący zjazd z ul. Wadowickiej i droga publiczna zlokalizowana na 
działkach drogowych nr 348, 369, obręb 30, jednostka ewidencyjna Podgórze. Obsługa 
komunikacyjna terenu odbywa się w relacji prawoskrętnej. Dwa wjazdy z drogi 
wewnętrznej na istniejący parking położone są w północnej części terenu 
inwestycyjnego i zabezpieczone szlabanami drogowymi przed dostępem osób 



nieuprawnionych. Według przeprowadzonej inwentaryzacji na istniejącym parkingu 
znajduje się łącznie 175 miejsc postojowych.  

      Projektowane zmiany zagospodarowania terenu 
 
  W ramach inwestycji planuje się: 

1) Przebudowę istniejącego gazociągu magistralnego podwyższonego ciśnienia Ø160 
i przełożenie jego trasy wzdłuż południowej granicy terenu w odległości 1m, zgodnie 
z uzyskanymi pozwoleniem na przebudowę nr 1030/6740.1/2018 z dnia 06.06.2018 r. 
Inwestycja przebudowy gazociągu objęta jest osobną procedurą administracyjną – 
pozwolenia na budowę. Uzyskano decyzję nr 1030/6740.1/2018 z dnia 6.06.2018 r. 
 
2) Wyburzenie istniejącego budynku biurowego 
Inwestycja wyburzenia istniejącego budynku objęta jest osobną procedurą 
administracyjną – pozwolenie na rozbiórkę. Uzyskano decyzję nr 35/6741/2018 z dnia 
09.04.2018 r. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

    Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Planuje się budowę budynku biurowo-usługowego o dziewięciu kondygnacjach 
nadziemnych i dwóch kondygnacjach podziemnych, na których zaplanowano garaż 
wbudowany oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne  

Dodatkowo na ostatniej kondygnacji zaplanowano taras techniczny pod urządzenia 
i instalacje obsługujące budynek.  

Przy wjeździe na parking zewnętrzny planuje się instalacje szlabanów wjazdowych/ 
wyjazdowych zintegrowanych z instalacją kontroli dostępu do budynku. 

    Sposób obsługi komunikacyjnej. 

Inwestycja obsługiwana będzie poprzez istniejący zjazd w relacji prawoskrętnej z drogi 
publicznej klasy zbiorczej z tramwajem KD/Z+T, tj. z ul. Wadowickiej poprzez fragment 
drogi wewnętrznej KDD. 

    Ilość miejsc postojowych. 

Na działce w granicach własności inwestora przewiduje się wykonanie dla użytkowników 
budynku 24 naziemnych miejsc postojowych oraz 109 miejsc postojowych w garażu 
podziemnym. Łącznie na terenie inwestycji planuje się wykonać 133 miejsca postojowe.  

     Wielkość i struktura generowanego ruchu. 

Planowany obiekt będzie czynny w godzinach 8-18. Przewiduje się, że w części 
usługowej na parterze budynku zatrudnionych będzie 15 osób, a w części biurowej – 
553 osoby. Zakłada się, że użytkownikami budynku będą w przeważającej większości 
pracownicy stali najemców. 

W obowiązującym na przedmiotowym terenie miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Wadowicka-Tischnera” ustalono zasady obsługi parkingowej: 

1) określono wymagane minimalne ilości miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych: 

 dla zabudowy usługowej – 20 miejsc na 100 zatrudnionych;  

 dodatkowo w usługach z użytkownikami (klientami) – 15 miejsc na 1000m² 
powierzchni użytkowej; 



2) ograniczono wielkość parkingów naziemnych do 20% powierzchni terenu inwestycji 
i zakazano ich lokalizacji od frontu ulic głównych (tj. ul. Wadowickiej). 

 

Tabela 1 – Wyliczenie ilości miejsc postojowych zgodnie z mpzp 

POZIOM FUNKCJA 
POWIERZCHN
IA UŻYTKOWA 

LICZNA 
UŻYTKOWNIKÓW 

WYMAGANA 
LICZBA MP 

   
przyjęto 2-5 
osób/lokal usługowy 

20 MP/100 osob  
+ 15 MP/1000m2 

PARTER   1572,99 15 21 

  
POWIERZCHNIA 
NAJMU A 

488,40 
4 7 

  
POWIERZCHNIA 
NAJMU B 

488,40 
4 7 

  
POWIERZCHNIA 
NAJMU C  

398,19 
5 0 

  
POWIERZCHNIA 
NAJMU D 

198 
2 3 

  
 przyjęto 34,00 

m2/os. 
20 MP/100 osób 

PIĘTRO +1 
POWIERZCHNIA 
NAJMU 

2374,02 
70 14 

PIĘTRO +2 
POWIERZCHNIA 
NAJMU 

2408,05 
71 14 

PIĘTRO +3 
POWIERZCHNIA 
NAJMU 

2408,05 
71 14 

PIĘTRO +4 
POWIERZCHNIA 
NAJMU 

2408,05 
71 14 

PIĘTRO +5 
POWIERZCHNIA 
NAJMU 

2408,05 
71 14 

PIĘTRO +6 
POWIERZCHNIA 
NAJMU 

2408,05 
71 14 

PIĘTRO +7 
POWIERZCHNIA 
NAJMU 

2408,05 
71 14 

PIĘTRO +8 
POWIERZCHNIA 
NAJMU 

1963,88 
58 12 

  
   

SUMA   20359,19 568 131 

 

Zgodnie z powyższym dla obsługi usług planowanych na parterze projektowanego 
budynku przewidziano 21 miejsc postojowych, a dla zatrudnionych w części biurowej 
kolejne 112 miejsc postojowych. Łącznie na terenie inwestycji zaprojektowano 133 
miejsca postojowe, co jest zgodne z wymaganiami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że struktura ruchu generowanego przez 
inwestycję w porównaniu do istniejącej ilości miejsc postojowych, nie ulegnie zmianie, a 
jego wielkość i natężenie nie zostaną zwiększone.   

 
      
 
 



     Wskazanie sposobu obsługi komunikacyjnej. 

Według zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podstawowym środkiem obsługi obszaru komunikacją zbiorową są linie 
autobusowe miejskie i ponadlokalne oraz tramwajowe w ul. Wadowickiej, wzdłuż której 
plan zakłada również przebieg ścieżki rowerowej. 

W celu obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku biurowo-usługowego zakłada 
się wykorzystanie istniejącego zjazdu z ul. Wadowickiej. Wjazd na obszar inwestycji 
projektuje się – analogicznie jak obecnie – w północnej części terenu. 

Wzdłuż wschodniej elewacji budynku zaprojektowano drogę wewnętrzną, przy której 
zaplanowano 24 naziemne miejsca postojowe. Na końcu drogi, przy elewacji 
południowej, zaprojektowano zjazd do garażu podziemnego, Wjazd na działkę 
zamykany będzie szlabanami zintegrowanymi z instalacją kontroli dostępu budynku, 
które zaprojektowano na wewnętrznej drodze komunikacyjnej. 

Wokół budynku zaplanowano drogę pożarową, która wzdłuż północnej i wschodniej 
elewacji przebiega w śladzie wewnętrznej drogi komunikacyjnej, a wzdłuż elewacji 
południowej i zachodniej po utwardzonym ciągu pieszym.  

      Konstrukcję nawierzchni dróg wewnętrznych, placów manewrowych, miejsc  
      parkingowych oraz chodników zaprojektowano na podstawie Katalogu typowych  
      konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  

 
      Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na płycie garażu: 

 8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005, 
 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
 15cm podbudowa z betonu cementowego C12/15 
 Warstwa wyrównawcza z piasku  
 Izolacja przeciwwilgociowa , membrana z 2 warstw papy SBS min. 4x4mm 
 Płyta garażu – płyta żelbetowa w spadku 

 
     Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych poza płytą garażu: 

 8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005, 
 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
 20cm podbudowa z betonu cementowego C12/15 
 55 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25% 

 
     Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych na płycie garażu:  

 8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005, 
 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
 15cm podbudowa z betonu cementowego C12/15 
 Warstwa wyrównawcza z piasku  
 Izolacja przeciwwilgociowa , membrana z 2 warstw papy SBS min. 4x4mm 
 Płyta garażu – płyta żelbetowa w spadku 

 
      Konstrukcja nawierzchni chodników na płycie garażu: 

 8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005, 
 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
 15cm podbudowa z betonu cementowego C12/15 
 Warstwa wyrównawcza z piasku  
 Izolacja przeciwwilgociowa , membrana z 2 warstw papy SBS min. 4x4mm 
 Płyta garażu – płyta żelbetowa w spadku 



        krawężniki i obrzeża zastosowane: 
 krawężnik betonowy o wymiarach 20x30x100cm na ławie betonowej  
z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003  
 opornik betonowy o wymiarach 15x25x100cm na ławie betonowej  
z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003  
 obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej  
z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003  

      
      Projekt przewiduje dostosowanie ukształtowania terenu do stanu istniejącego w możliwie 
      największym stopniu. Proponowane w projekcie ukształtowanie terenu, nawierzchni dróg 
      i placów wewnętrznych, miejsc parkingowych i chodników spełnia warunki normowe i 
      użytkowe.  
      Dla połączenia terenu projektowanego z istniejącym zaprojektowano skarpy ziemne o 
      nachyleniu 1:1,5. Skarpy należy za humusować warstwą humusu o grubości 10cm i  
      obsiać trawą. 

 
      Wykonanie poza terenem działki na działce drogowej przebudowy istniejącego zjazdu   
      publicznego , wykonanie pasa wyłączenia szerokości 3,00 m długości 50,00 m ze 
      skosem 1:10 , poszerzenie istniejącego ciągu pieszo rowerowego szerokości 3,50 m do  
      szerokości 5,00 m i wydzielenie na długości działki ścieżki rowerowej szerokości 2,50 m . 
      Nawierzchnię  pasa wyłączenia i zjazdu do granicy działki drogowej wykonano z betonu  
      asfaltowego . Nawierzchnia na drodze dojazdowej i zjeździe do działki Inwestora  z kostki 
      betonowej Promienie wjazdowe 9,00 m , 10,00 m. 
      Zjazd w rejonie ścieżki rowerowej i chodnika podniesiony z opornikami wtopionymi  . 
      Krawężniki na styku zjazdu i chodnika obniżone zero odsłonięcia. Spadki podłużne 
      zjazdu 2% , 5% , 2% , 1,4% , w kierunku projektowanego załamania nawierzchni ,   
      spadek poprzeczny zgodnie ze spadkiem na ul. Wadowickiej  . 
 
      Konstrukcja nawierzchni pasa wyłączenia i zjazdu 
 
      4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 
      6 cm warstwa wiążąca z AC 16 W 
    10 cm podbudowa zasadnicza z AC 22 P 
    20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 
    28 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu   
    niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego /  o CBR > 35%    
    25cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
    spoiwem hydraulicznym  
     
    Nawierzchnia  obramowane są  krawężnikiem  kamiennym   
    Wzdłuż ul. Wadowickiej  krawężnik kamienny 20x30x100 cm że ściekiem   
    przykrawężnikowym ułożony z dwóch rzędów kostki kamiennej 10x10 cm na 4 cm 
    podsypka cementowo-piask. 1:4 ława z betonu C 12/15 15x55 cm z oporem 20x15 cm i  
    20x7 cm  , beton  C12/15 .  
    Nawierzchnia chodników istniejąca a na poszerzeniu dla ścieżki rowerowej obramowana  
    jest obrzeżem  betonowym  8 x 30 cm  ułożonym na  ławie betonowej.  
 
    FREZOWANIE na ul. Wadowickiejwzdłuż pasa wyłączenia  
    10 cm zfrezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości pasa 1.00 m i 
    ułożenie nowej warstwy ścieralnej AC 8 o gr. 4 cm 



     ułożenie nowej warstwy wiążącej AC 16 W o gr. 6 cm 
     Na połączeniu poszerzenia z istniejącą konstrukcją zastosować siatkę szklano węglową   
     fabrycznie powlekaną asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie ≥12 kN/m i wydłużeniu ≤  
     3% pod warstwą wiążącą.  
 
      Poszerzenie istniejącego chodnika pod wydzielenie ścieżki dla rowerów wzdłuż  ul. 
      Wadowickiej 
 
      4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 
      20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 
      30 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 
      niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego /  o CBR > 35%    
 
      Nasypy i wykopy wykonywać zgodnie z wymogami norm uwzględniając wymogi dla dróg  
      o ruchu KR2, stosując normowe materiały na ich budowę oraz zgodną z wymogami tych  
      norm technologię wykonania i kontroli robót. 
 
      Projektowany teren oraz nawierzchnie dróg i chodników ukształtowany będzie w sposób 
      zapewniający swobodny odpływ wód opadowych do wpustów deszczowych i korytek 
      liniowych , podłączonych do kanalizacji opadowej wewnętrznej . 
      Odwodnienie pasa wyłączenia poprzez projektowane studzienki ściekowe podłączone do 
      istniejącej kanalizacji opadowej KoD400 w ulicy Wadowickiej. 

Opracował  

Inż. Zdzisław Pauli 


