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I CZĘŚĆ OPISOWA 

OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla 

Inwestycji pn: ”Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Jachowicza 

w Krakowie” 

Zakres Inwestycji obejmuje: 

- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

- poszerzenie jezdni asfaltowej (jezdni manewrowej do szerokości 5,0m z uwagi na 

budowane miejsca postojowe)  

- budowę chodników 

- rozbiórkę istniejącego chodnika   

  Lokalizacja inwestycji w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata pokazana jest 

na rysunku nr D1 - Plan orientacyjny 

2. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków - Pl. Wszystkich 

Świętych 3-4, 31-004 Kraków, w imieniu którego działa: Żłobek Samorządowy Nr 19, 

ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków reprezentowany przez dyrektora Żłobka - Wiesławę 

Nowosielską 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

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

usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r., (wraz z późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 Poz. 

115), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. 

poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 zgodna z terenem wg stanu na miesiąc 

październik 2020 

 Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna 
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3. Lokalizacja Inwestycji 
Województwo: Małopolskie, miejscowość: Kraków 

Obręb: 16, j. ewid. Śródmieście 

Działki: 102/2, 105/1, 378, 379 

4. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 

 Ulica Jachowicza jest drogą publiczną kategorii gminna. Przy proj. m. postojowych ma 

szerokość ok. 3,6 – 3,8m. Wyposażona jest w jednostronny chodnik z kostki betonowej o 

szerokości 2,0m.  

Otoczenie planowanej inwestycji stanowi: 

- od strony północnej -  budynek Żłobka Samorządowego nr 19  

- od strony zachodniej – budynek Gimnazjum nr 7 

- od strony wschodniej – stacja TRAFO 

- od strony południowej –droga publiczna – ul. Jachowicza 

  W przedmiotowym obszarze zlokalizowane są sieci oraz przyłącza: 

elektroenergetyczne, oświetleniowe, wodociągowe, kanalizacyjne oraz ciepłociągowe. 

 Obszar na którym zlokalizowana jest Inwestycja nie ma Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

5. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

5.1 Warunki geologiczne 
W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory badawcze o głębokości 3,5 m wraz z 

oceną warunków wodnych na badanym obszarze.  

Podłoże terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzędowych - holoceńskich 

mad tarasów najniższych wykształconych pod postacią glin głębiej podścielanych piaskami 

rzecznymi.  

Na powierzchni występuje warstwa nasypów niebudowlanych o miąższości 

stwierdzonej wierceniami 0,7 - 2,0 m. 

 Występujące w profilu geologicznym grunty podzielono na następujące warstwy 

geotechniczne: 

- Warstwa I – nasypy niebudowlane 

- Warstwa II – twardoplastyczne gliny o stopniu plastyczności IL=0,20 charakteryzujące się 

korzystnymi właściwościami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi 

- Warstwa III - średniozagęszczone piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID=0,40 

charakteryzujące się korzystnymi właściwościami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi 

Podłoże stanowią m.in. grunty spoiste, które są bardzo wrażliwe i podatne na zmianę 

struktury i swych właściwości pod wpływem zmian wilgotności, obciążeń dynamicznych i 

urabialności. Bardzo ważne jest, aby prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych, 
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wiązało się w ich zabezpieczeniem przed kontaktem z wodą opadową lub napływem wód 

podziemnych. Może to doprowadzić do uplastycznienia, a nawet upłynnienia budujących ją 

gruntów, a tym samym pogorszenia ich parametrów geotechnicznych. 

Wykopy zaleca się wykonywać w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym. Ponadto 

należy je zabezpieczyć przed dopływem jakichkolwiek wód.  

Rodzaj występujących w podłożu gruntów, układ i rozprzestrzenienie przestrzenne 

poszczególnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach otworów 

zamieszczonych poniżej. 
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5.2 Warunki hydrogeologiczne 
Ze względu na ukształtowanie terenu oraz typ gruntów występujących w podłożu, należy 

stwierdzić, iż cieki powierzchniowe w rejonie badań drenują przyległe obszary i pozostają z 

nimi w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym. W żadnym z wykonanych otworów nie 

stwierdzono występowania zwierciadła wód podziemnych ani sączeń. Ze względu jednak, że 

badania zostały wykonane w okresie bezdeszczowym w wypadku zwiększonych opadów lub 

też roztopów można się spodziewać lokalnych sączeń miedzy warstwami. 

Warunki wodne przyjęto jako dobre. 

5.3 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe 
Na podstawie powyższych danych założono: 

- kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza 

- Warunki gruntowe podłoża: proste 

6. Opis stanu projektowanego  
Zakres projektu obejmuje budowę miejsc postojowych, poszerzenie jezdni i budowa 

chodników.  

Szerokość jezdni manewrowej wynosi 5,0m (wzdłuż m. postojowych).  

Chodnik ma szerokość 1,5m – 2,2m. 
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Krawędzie jezdni przy miejscach postojowych wykonane są z krawężnika betonowego 

najazdowego 20/22. Przy krawędzi miejsc postojowych i chodnika zastosować krawężnik 

betonowy 15/30. Chodnik  obramować obrzeżem betonowym 8x30.  

Szczegóły rozwiązań znajdują się w części graficznej projektu. 

6.1 Przyjęte parametry techniczne jezdni manewrowej, m. postojowych oraz chodnika 

- dopuszczalny nacisk na oś     100 kN, 

- szerokość jezdni manewrowej przy m. postojowych 5,0 m 

- szerokość chodnika      1,5 – 2,0m 

- nawierzchnia jezdni      beton asfaltowy, 

- nawierzchnia stanowisk postojowych   kostka betonowa, 

- nawierzchnia chodnika    kostka betonowa bezfazowa 

6.2 Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe zostało uwarunkowane następującymi czynnikami: 

– rzędne na włączeniu do istn. drogi publicznej – ul. Jachowicza, 

– rzędne istniejące i projektowane w w/w rejonie, 

– prawidłowe odwodnienie terenu, 

Odsłonięcie krawężników należy wykonać wg poniższych zasad:   

- krawężnik przy jezdni – odsłonięcie 4cm  

- krawężnik przy m. postojowym – odsłonięcie 10cm 

Szczegóły rozwiązań znajdują się w części graficznej projektu. 

6.3 Konstrukcje nawierzchni 
Z uwagi na konieczność zapewnienia trwałości projektowanej jezdni, miejsc postojowych 

i chodnika, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 przyjęto : 

kategoria ruchu   KR1  

grupa nośności podłoża  G3 

Wymaganą grubość konstrukcji nawierzchni z uwzględnieniem warunku na 

mrozoodporność wynosi: 

dla: G3 i KR1 

     Hwym  ≥ 0.50 Hzam              Hzam=1.00 m 

     Hwym  ≥  0.50 x 1.00 m 

     Hwym  ≥  0.50 m 

 

Zaprojektowano następującą konstrukcję miejsc postojowych: 

– 8cm kostka betonowa - szara 

– 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
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– 15cm kruszywo kamienne łamane 0/31,5 stab. mech. 

– 20cm kruszywo kamienne łamane 0/63 stab. mech. 

– 15cm warstwa odsączajaca z piasku lub pospółki 

-  Geowłóknina z włókien polipropylenowych 

 - wytrzymałość na rozciąganie min. 10 kN/m 

 - wytrzymałość na przebicie min. 1,55kN 

 

Zaprojektowano następującą konstrukcję chodnika: 

– 8cm kostka betonowa bezfazowa - szara 

– 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

– 10cm kruszywo kamienne łamane 0/31,5 stab. mech. 

– 20cm kruszywo kamienne łamane 0/63 stab. mech. 

 

Zaprojektowano następującą konstrukcję poszerzenia jezdni: 

– 5cm beton asfaltowy AC11S 

– 9cm beton asfaltowy AC16W 

– 15cm kruszywo kamienne łamane 0/31,5 stab. mech. 

– 20cm kruszywo kamienne łamane 0/63 stab. mech. 

– 15cm warstwa odsączajaca z piasku lub pospółki 

-  Geowłóknina z włókien polipropylenowych 

 - wytrzymałość na rozciąganie min. 10 kN/m 

 - wytrzymałość na przebicie min. 1,55kN 

 

Przed rozpoczęciem układania konstrukcji nawierzchni, należy sprawdzić moduł 

sprężystości (wtórny) podłoża. Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod ww. konstrukcje 

musi odpowiadać parametrom E2≥100MPa oraz wskaźnik zagęszczenia Wz ≥ 1. Jeżeli 

podłoże nie osiąga takich parametrów należy je wzmocnić i doprowadzić do grupy nośności 

G1. 

Konstrukcja nawierzchni powinna być posadowiona na podłożu niewysadzinowym, 

doprowadzonym do grupy nośności G1. Wymagania dla podbudowy zawarto w PN-EN 

13242:2004. Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej 

mechanicznie powinien wynosić E2≥120MPa, przy czym zagęszczenie należy uznać za 

prawidłowe, gdy E2/E1≤2,2. 

Roboty związane z ułożeniem nawierzchni, krawężników, obrzeży wykonywane będą 

mechanicznie i ręcznie. 

Szczegóły rozwiązania znajdują się w części rysunkowej projektu 
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7. Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej jezdni oraz chodnika następować 

będzie powierzchniowo zgodnie z pochyleniem podłużnym i poprzecznym do 

projektowanego ścieku przykrawężnikowego i międzyjezdniowego zlokalizowanego przy 

lewej krawędzi drogi dojazdowej.  Wody opadowe ze ścieku wprowadzone będą do 

istniejącego kanału deszczowego w ul. Jachowicza poprzez projektowany wpust deszczowy 

wraz z przykanalikiem i projektowanym kanałem deszczowy. 

8. Oświetlenie 
Przedmiotowy teren zainwestowania - ogólnodostępny wyposażony jest w oświetlenie 

uliczne, zapewniające wystarczające źródło światła na ogólnodostępny teren Inwestycji. 

9. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

W celu wykonania przedmiotowych prac niezbędna jest rozbiórka istniejącego obrzeża 

betonowego, nawierzchni jezdni (mieszanka bitumiczna), chodnika (betonowe płyty 

chodnikowe). 

Konstrukcja nawierzchni jezdni, miejsc postojowych wymagają wykonania robót 

ziemnych (korytowanie) na głębokość ok. 60cm. 

Masy ziemne pozyskane z wykopów zostaną wywiezione z placu budowy na składowisko 

przez wykonawcę wraz z jego utylizacją. 

Roboty wykonywane będą mechanicznie i ręcznie. 

10. Tereny zielone 
Projektowane zagospodarowanie terenu, nie wymaga dokonywania zmian w 

drzewostanie – roboty ziemne nie kolidują z zielenią wysoką. Należy jednak zwrócić 

szczególną uwagę na występujący w okolicy pomnik przyrody jakim jest wiąz szypułkowy. 

Należy przestrzegać zasad/zakazów wprowadzonych zgodnie z Uchwałą nr LX/783/08 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. 

W zakresie rekultywacji i założenia trawników należy spełnić poniższe warunki: 

- oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń (kamienie, grudy ziemi, inne odpady) 

ściągnięcie nadwyżek ziemi, przekopanie gleby na głębokość 0,1 m, uzupełnienie ubytków 

gleby ziemią urodzajną, wyplantowanie powierzchni z zachowaniem spadków, wysiew 

nasion traw (mieszanka traw trójczteroskładnikowa, siewu należy dokonać na glebę lekko 

wilgotną ), po siewie nasiona należy przykryć ziemią na głębokość około 0,5-1 cm i zagrabić 

używając kolczatki lub grabi, zawałowanie walcem wypełnionym wodą lub piaskiem; 

- pielęgnacja gwarancyjna trawników przez okres 1 roku winna obejmować systematyczne 

koszenie z zachowaniem wysokości trawy ok. 7 cm wraz z wygrabieniem skoszonej trawy i 

wywozem, pozyskany materiał nie może zalegać na powierzchni dłużej niż 1 dzień, na 
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bieżąco prowadzony dosiew nasion traw, nawożenie nawozami mineralnymi NPK, w okresie 

suszy podlewanie; 

11. Opis o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym. 

Projektowany chodnik posiada normatywne spadki nie przekraczające 2% w kierunku 

podłużnym i poprzecznym. 

Chodnik wykonany jest z kostki betonowej bezfazowej. 

12. Uwagi 
 

- teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP 

- Wszystkie materiały i urządzenia montowane wymienione w przedmiotowej 

dokumentacji muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz 

deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi. 

-  Prace ziemne przy urządzeniach sieci podziemnych muszą być wykonywane ręcznie 

i w obecności przedstawiciela danej sieci.  

- Po wykorytowaniu, należy sprawdzić nośność podłoża, w przypadku braku nośności 

należy doprowadzić do wymaganej normowo nośności podłoża. 

- Kierowanie robotami przy budowie dróg powierzyć osobie posiadającej uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przed przystąpieniem do 

robót wyznaczyć położenie obiektu na gruncie przez geodetę z uprawnieniami. 

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku 

domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić 

Inwestora i/lub Projektanta.  
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 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 

Spis rysunków 

 
Rys. nr D1 Plan orientacyjny      skala 1:10 000 

Rys. nr D2 Projekt zagospodarowania terenu    skala 1:500 

Rys. nr D2.1 Projekt zagospodarowania terenu z zakresem  

przyległej Inwestycji      skala 1:500 

Rys. nr D3 Przekrój podłużny      skala 1:500/50 

Rys. nr D4 Przekrój typowy      skala 1:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


