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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1  Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, drogowy  dla 

inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, budowa 

wjazdu, budowa instalacji oświetlenia, budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz 

z przyłączem oraz przebudowa chodników na Osiedlu Kolorowym, działki nr 35/31, 35/34 

obr. 51 Nowa Huta, Kraków”. 

1.2  Podstawa opracowania 

 

 Zlecenie inwestora 

 Wizja w terenie  

 Aktualne normy i przepisy budowlane 

 Mapa z zaktualizowanym uzbrojeniem 

 Decyzje od organów administracyjnych 

 Warunku i uzgodnienia zarządców sieci 

1.3  Inwestor 

 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

31-004 Kraków 

Reprezentowana przez  

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

Ul. Centralna 53 

1.4 31-586 Kraków Cel i zamierzenie inwestycji  

 

Celem inwestycji jest wykonanie wjazdu na parking oraz budowa parkingu wraz 

z infrastrukturą techniczną na terenie Osiedla Kolorowego w Krakowie. Projekt zakłada 

wykorzystanie terenu (zgodnie z założeniami inwestora) działki w jak największym stopniu 

pod miejsca postojowe. 

1.5  Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa wjazdu oraz parkingu z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działce nr 35/34 obręb 51 Nowa Huta. 

 

1.6  Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie Osiedla 

Kolorowego w Krakowie na działce nr 35/34, 35/31 obręb 51 Nowa Huta. 
 



 

 

1.7 Zakres inwestycji objętych niniejszym projektem 

 

Roboty drogowe w zakresie: 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni, krawężników, obrzeży 

 Demontaż oraz przestawienie śmietników kontenerowych 

 Roboty ziemne, profilowanie koryta 

 Wykonanie nowych warstw podbudowy 

 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

 Budowa wjazdu z drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej 

 Budowa parkingu – nawierzchnia bitumiczna 

 Przebudowa oraz budowa nowych chodników z betonowej kostki brukowej Holland 

układanej jodełkowo, kolor szary 

 Budowę instalacji kanalizacji deszczowej 

 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej 

 Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe V=10m3 

 Budowa instalacji oświetlenia parkingu 

 

 

1.8 Akty prawne oraz warunki techniczne stanowiące podstawę do 

projektowania 

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zmianami); 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 

oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005 nr 67 

poz. 582. 

-Normy i literatura techniczna z zakresu objętego niniejszym opracowaniem, 

-Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic - Warszawa 1997 

r., 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)– 

Warszawa 2003 

-Załączniki nr 1—4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

 



 

 

2. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA TERENOWO - 

KOMUNIKACYJNE 

2.1. Użytkowanie terenu 

Teren objęty opracowaniem objęty jest MPZP. W oparciu o ustalenia w/w planu 

teren inwestycji znajduje się w obszarze wyznaczonymi liniami oznaczonymi MWn1.1 – 

tereny zabudowy mieszkaniowej. Teren parkingu jest teren płaskim utwardzony 

nawierzchnią betonową. Spadki terenu w kierunku północnym oraz wschodnim. Wzdłuż 

ogrodzenia od zachodniej strony zlokalizowany jest chodnik o szerokości 1,5m z płytek 

chodnikowych.  

 

 

 
 

     Fot 1. Istniejące zagospodarowanie terenu – widok na parking. 

 

 

 
 



 

 

     Fot 2. Istniejące zagospodarowanie terenu – istniejące śmietniki do przestawienia. 

 

 

 
Fot.3Widok na istniejące zagospodarowanie terenu –chodnik objęty wymianą nawierzchni 

szer. 1,50m. 

 

 

 

 

 
Fot.4Widok na istniejące zagospodarowanie terenu –chodnik przy drodze wewnętrznej, 

nawierzchnia do wymiany. 

 



 

 

2.2. Istniejąca zabudowa 

Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty kubaturowe. Teren jest zadrzewiony 

dwoma drzewami oraz porośnięty roślinnością trawiastą. Od strony północnej przy 

chodniki ustawione są kontenery segregacyjne na śmieci. Kontenery zostaną 

przestawione. Istniejąca zieleń wysoka pozostaje bez zmian – nie projektuje się wycinek. 

 

3. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH ROBÓT DROGOWYCH 

3.1.  Przebudowa chodników 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przebudowę ciągu 

komunikacyjnego dla ruchu pieszego w postaci chodnika usytuowanego od strony 

zachodniej (przy granicy z działką 35/10) oraz od strony dogi wewnętrznej po stronie 

wschodniej. Szerokość nawierzchni pierwszego z wymienionych to 1,50m, a drugiego to 

2,00m. Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni oraz warstwy podsypki, 

pozostała konstrukcja podbudowy bez zmian. Dodatkowo wymianie ulegną obrzeża oraz 

krawężniki przylegające do chodników.  

 Chodnik przy drodze wewnętrznej będzie ograniczony od strony jezdni 

krawężnikiem betonowym wyniesionym 12cm ponad krawędź jezdni (14cm ponad ściek 

przykrawężnikowy) i obniżonym (w obrębie wjazdu), zaś z drugiej strony betonowym 

obrzeżem. Spadek poprzeczny chodników zaprojektowano jako jednostronny 2% w 

stronę jezdni. Wraz z wymianą krawężnika projektuje się wymianę ścieku 

przykrawężnikowego z dwóch kostek granitowych. 

Zapewniając bezpieczne poruszanie się osobom niepełnosprawnym w chodnikach 

przy drodze wewnętrznej projektuje się obniżone krawężniki wraz z ściekami 

przykrawężnikowymi z dwóch kostek granitowych. Za krawężnikami projektuje się płyty 

ostrzegawcze typu Brail oraz płyty naprowadzające. Zarówno płyty ostrzegawcze 

(60x50cm) jak i naprowadzające (30x60cm) wykonać jako naklejane na nawierzchnie 

chodników. Kolor płyt – żółty. 
 

 

3.2. Charakterystyka ruchu 

 

Przewiduje się ruch pojazdów osobowych. Na podstawie informacji uzyskanej od 

Inwestora  określono kategorię ruchu na KR3. Projektowane miejsca postojowe będą miały 

charakter ogólnodostępny. 

 

3.3. Budowa parkingu 

 

Projektuje się parking dla samochodów osobowych. Zaprojektowano nową nawierzchnię 

bitumiczną wraz z podbudowami. Łączna ilość ogólnodostępnych miejsc postojowych: 

 Miejsca postojowe 2,50x5x00m – 10 szt.; 



 

 

 Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 3,60x5,00m – 1szt. 

Możliwość wjazdu na teren parkingu będzie umożliwiony przez projektowany wjazd z drogi 

wewnętrznej. W celu odprowadzenia wody opadowej z powierzchni parkingu zaprojektowano 

kanalizację deszczową. Poprawne odprowadzenie wód opadowych zapewniono przez 

wyprofilowanie spadków poprzecznych 2%. Obramowanie parkingu krawężnikiem 

betonowym 15x30x100cm wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnię. Zaprojektowano jezdnię 

manewrową szerokości 5,0m oraz 5,50m zgodnie z planszą drogową Całkowita maksymalna 

szerokość parkingu wynosi 15,50m. Aby umożliwić swobodne przemieszczanie się osobom 

niepełnosprawnym zaprojektowano chodnik szer. 1,5m zakończony obniżonym 

krawężnikiem   

 

3.4. Budowa wjazdu 

 

Projektuje się budowę wjazdu z drogi wewnętrznej na teren parkingu. Przecięcie osi 

wjazdu z osią drogi pod kątem 90°. W połączeniu z jezdnią drogą wewnętrznej stosuje się 

krawężnik obniżony wraz ze ściekiem z dwóch kostek granitowych, wystający 2cm ponad 

krawędź drogi (+4cm od ścieku przykrawężnikowego). Krawędzie wjazdu wykonane w 

postaci skosów 1:1. Pochylenie podłużne wjazdu w obrębie korony drogi dostosowane jest do 

chodnika (2%), na długości nie mniejszej niż 5,0m od krawędzi korony drogi pochylenie 

podłużne jest nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku nie większe niż 15%. Szerokość 

jezdni wjazdu 3,5m, szerokość w połączeniu z krawędzią drogi wynosi 8,20m.  

 

3.5. Budowa chodnika 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę ciągu komunikacyjnego dla 

ruchu pieszego w postaci chodnika usytuowanego w południowo zachodniej część 

zakresu opracowania od krawędzi jezdni do granicy działki. Szerokość nawierzchni 

chodnika zmienna, nie będzie wynosić mniej niż 1,5m. Chodnik będzie ograniczony od 

strony jezdni krawężnikiem betonowym wyniesionym 12cm ponad krawędź jezdni. 

Spadek poprzeczny chodników zaprojektowano jako jednostronny 2% w stronę jezdni. 

Przy projektowanym miejscu dla osób niepełnosprawnych, jako połączenie                 

z istniejącym chodnikiem projektuje się chodnik o szerokości nawierzchni 1,5m. 

 

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

4.1.  Parametry techniczne 

 

         Parking 
Lokalizacja        obszar zabudowany 

Ograniczenie jezdni krawężnikiem    dwustronne 

Prędkość projektowa       20 km/h 

Obciążenie nawierzchni      100 KN/oś 

Kategoria ruchu       KR3 



 

 

Szerokość jezdni       5,00, 5,50m 

Miejsca postojowe                1x3,60x5,0m, 10x2,50x5,0m 

Skrajnia pionowa        4,50 m 

Szerokość chodnika      min. 1,50m 

Pochylenie poprzeczne                 2 % 

 

4.2. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcję zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe oraz analizę 

wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie mogą być użyte do ich budowy 

w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą teorię układów warstwowych. 

Moduły sprężystości poszczególnych warstw konstrukcji oraz stałe materiałowe warstw 

bitumicznych przyjęto z KTKNPiP a istniejącego podłoża gruntowego na podstawie 

rozpoznanych w dokumentacji geologiczno – inżynierskiej rodzaju i stanu gruntów 

występujących w podłożu projektowanej nawierzchni. 

Przyjęto okres eksploatacji nawierzchni asfaltowej – 20 lat.  

Konstrukcję nawierzchni przyjęto z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych dla kategorii KR3 i odpowiedniej grupy nośności gruntu.  

Przyjęta konstrukcja nawierzchni: 

 

Grunty: bardzo wysadzinowe  

Warunki wodne : dobre 

Przyjęta kategoria ruchu : KR3 

Przyjęta grupa nośności podłoża : G4 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni/miejsc postojowych/wjazdu   

( Typ „N1’) 

 

-Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 S PMB 25/55-60         gr. 4cm 

-Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16 W  PMB 25/55-60                    gr. 8cm 

-Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P PMB 25/55-60       gr. 10cm 

-Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm       gr. 10cm 

-Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 31,5/63mm związanej  

cementem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa                                                                                             gr. 22cm 

-Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa          

gr. 25cm 
-Geowłóknina  

 

RAZEM:                                                                                                                   79cm                                                                        
 

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny (mrozoodporności) zgodnie z 

KTKNPiP wyd. 2014: 

 

Kategoria ruchu: KR3 

Grupa nośności: G4 

hz = 1,00m 

 

0,70*hz = 79cm    

70cm ≤79cm 
 

WARUNEK SPEŁNIONY 



 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika – wymiana nawierzchni   

( Typ „N2’) 

 

-Kostka brukowa betonowa Holland układana jodełkowo, kolor szary                         gr. 8cm 

-Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona 1:4                                 gr. 4cm 

-Istniejące warstwy podbudowy bez zmian                --------- 

RAZEM: 12cm                                                                                                                            

 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika – chodnik projektowany   

( Typ „N3’) 

 

-Kostka brukowa betonowa Holland układana jodełkowo, kolor szary                    gr. 8cm 

-Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona 1:4                                 gr. 4cm 

- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31, Is=1,00        gr. 15cm 

- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31, Is=1,00        gr. 15cm 

 

RAZEM: 42cm                                                                                                                          

 

Krawężnik betonowy 

 K1–zastosowano krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm. Należy 

zastosować krawężniki wibroprasowane z betonu B30. Krawężnik  należy układać na  

podsypkę cementowo – piaskową w proporcji 1:4. Grubość warstwy podsypki wynosi 

5cm .  Ławę betonową pod krawężnik należy wykonać z betonu klasy B - 15 

odpowiadającemu normie PN – 88/B- 06250 „Beton zwykły” o przekroju 

prostokątnym wg rysunku zamieszczonego w dokumentacji projektowej. 

Krawężnik zaprojektowano na wysokości 12 cm powyżej projektowanej nawierzchni. 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 

najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Spoiny krawężników i obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny 

należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 

przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą 

zalewową nad szczeliną dylatacyjną ław. 

 

4.3. Stateczność skarp i nośność podłoża 

 

Konstrukcja nawierzchni  winna się znajdować na podłożu sprowadzonym do kategorii G1 i 

wykazującym wtórny moduł odkształcenia min E=100 MPa oraz wskaźnik zagęszczenia 



 

 

Is=1,00. Ze względu na złe warunki gruntowe projektuje się wzmocnienie warstwy gruntu 

oraz odpowiednie warstwy podbudowy. 

4.4. Odwodnienie drogi 

 

Odwodnienie drogi będzie możliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadków 

podłużnych oraz poprzecznych. Woda opadowa będzie przejęta przez układ projektowanych 

wpustów deszczowych klasy D400 i odprowadzona do projektowanej kanalizacji 

deszczowej przez studzienki betonowe DN1200. Jako odbiornik wód opadowych przewiduje 

się istniejącą kanalizację ogólnospławną. Projektuje się następujące rozwiązania: 

 Studzienki wpustowe – z osadnikiem głębokości 80cm, z płaskim wpustem 

klasy D400 na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą; 

 Studnie betonowe DN1200 z prefabrykowanym dnem zakończone 

„pływającymi” włazami z żeliwa sferoidalnego ϕ600 klasy D400 z wkładką 

wygłuszającą z szerokim pierścieniem żeliwnym. Włazy niewentylowane 

z ramką okrągłą i pokrywą zatrzaskową; 

 Zbiornik retencyjny o poj. 10 m3 podziemny 

 Zastosowano syfony na włączeniach przykanalików do kanalizacji 

ogólnospławnej; 

 

4.5. Roboty ziemne 

Tabele robót ziemnych wraz z bilansem znajduje się w odrębnym opracowaniu. 

4.6. Oświetlenie drogowe 

Projektuje się oświetlenie uliczne wg odrębnego opracowania. 

 

5. Organizacja ruchu 

 

Stała organizacja ruchu  

W ramach inwestycji projektowana jest stała organizacja ruchu. Projekt organizacji ruchu wg 

odrębnego opracowania.  

Organizacja ruchu na czas budowy  

Na czas wykonania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone 

oznakowanie typowe wg ”Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym„ 

dla robót prowadzonych w pasie drogowym z zajęciem pasa jezdni o szerokości max 1,0m. 

 

 

6. Ochrona interesów osób trzecich, wpływ obiektu na środowisko 

 

Inwestycja w żadnym wypadku nie ogranicza dostępu do drogi publicznej ani możliwości 

korzystania z mediów. 

 

 



 

 

7. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub 

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie 

przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych 

 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

bowiem została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dni  9 listopada 2004 r w sprawie 

określenia rodzaju przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

kryteriów związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257 poz.2576). 

 

Przedmiotowa inwestycja jest natomiast przyjazna dla środowiska i nie wykazuje żadnych 

elementów szkodliwych. W zasięgu oddziaływania zamierzonego wykonania nie znajdują się 

formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody.  

 

 

Opracował:   
mgr inż. Piotr Frosztęga 

 


