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 1. DANE OGÓLNE  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branŜy drogowej dla zadania pn.:  

„Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole 

Podstawowej nr 149” oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej 

w Krakowie. Znak sprawy: 136/2019. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr: 449/16; 451/11; 452/1; 455/11; 

457/1; 462/16;  462/14; 496; 499/3; 499/5; 505/10; 505/8; 508/28; 508/32; 508/33; 508/34; 

508/40 obr. 48, 196/16; 198/30; 198/31; 198/32;198/33; 198/46 198/65; 198/66; 198/67; 

198/68; 271/26; 271/27; 271/28 obr. 63, 3/6; 4/1; 5/4; 6/10; 6/11; 6/13; 6/15; 6/16; 6/17; 6/19; 

6/20; 7/1; 8/12; 8/14; 9/22; 44/5; 46/12; 47/1; 48/6; 49/5; 50/3; 51/8; 52/6; 53; 54/3; 55/7; 

186/4; 186/7; 195/5; 198/11; 198/38; 198/39; 198/41; 198/42; 198/43; 198/46; 495/2 obr.65 

j.ew. Podgórze 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

GMINA MIEJSKA KRAKÓW – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE 
ul. Za Torem 22 , 30-542 Kraków 
 

 2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

a) Mapa sytuacyjno-wysokościowa; 

b) Projekt koncepcyjny; 

c) Wizja lokalna w terenie; 

d) Obowiązujące rozporządzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania dróg i ulic. 

 

 3. ZAKRES  I CEL OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branŜy drogowej dla 

projektu „Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole 

Podstawowej nr 149”. 

Zakres opracowanie obejmuje: 

− budowę i przebudowę alejek alejek parkowych; 

− remont i przebudowę nawierzchni i placów; 

− budowę i przebudowę dojść / wejść do parku; 

− budowę i przebudowę obiektów architektonicznych, stref zabaw, sportowych 

i relaksu dla dzieci i rodziców; 

− rewitalizację zieleni wraz nowymi nasadzeniami, ogrody: społeczny i deszczowy, 

łąki kwietne i zadrzewienia; 
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− modernizację obiektów małej architektury tj. ławek, koszy na odpadki, pitników, 

tablic informacyjnych. 

 

 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Park Kurdwanów zlokalizowany jest w Krakowie, w południowym obszarze miasta,  

pomiędzy osiedlem Kurdwanów Nowy i ulicami Porucznika Jerzego Halszki, Franciszka 

Bujaka i Turniejowej. Park Kurdwanów usytuowany jest w dzielnicy nr XI Podgórze 

Duchackie. 

Park Kurdwanów zajmuje powierzchnię około 7,6 ha, wyposaŜony w boiska sportowe, 

siłownię zewnętrzną, place zabaw dla dzieci oraz boiska do piłki noŜnej. Obszar parku i teren 

wokół obsadzony jest drzewami oraz zielenią niską. 

Park nie jest ogrodzony, jest ogólnodostępny przez całą dobę. Do parku prowadzi 

kilka wejść: od strony północnej z dróg wewnętrznych osiedla Kurdwanów Nowy, od strony 

wschodniej z ul. Porucznika Jerzego Halszki, z południowej z ul. Franciszka Bujaka, a od 

zachodu z ul. Turniejowej.   

 Obecny układ komunikacyjny parku opiera się na siatce połączeń tranzytowych 

pomiędzy najistotniejszymi punktami w obrębie osiedla otaczającego park. Część z ciągów 

pieszych stanowi pozostałość po dawnych drogach wewnętrznych.  

Nawierzchnie na terenie całego parku wykonane są z asfaltu, brak jest nawierzchni 

przepuszczalnych dla wody.  

 

 5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE  

 W odniesieniu do przydatności podłoŜa do budowy dróg (ścieŜek pieszo-jezdnych) 

oceniono, Ŝe warunki wodne w przypadku występowania swobodnego zwierciadła wody na 

poziomie co najmniej poniŜej 2,0 m ppt są dobre. W podłoŜu występują niekontrolowane, 

mocne nasypy gliniaste, których grupę nośności oceniono na G3.  

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

 6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE  

Według ogólnych załoŜeń projektowych rewitalizacja Parku Kurdwanów obejmuje 

zakresem budowę nowych obiektów z modernizacją, przebudową i rozbudową istniejących – 

nawierzchni oraz małej architektury. 

W ramach planowanych działań zamierza się: 

− budowę i przebudowę alejek alejek parkowych; 

− remont i przebudowę nawierzchni i placów; 
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− budowę i przebudowę dojść / wejść do parku; 

− budowę i przebudowę obiektów architektonicznych, stref zabaw, sportowych 

i relaksu dla dzieci i rodziców; 

− rewitalizację zieleni wraz nowymi nasadzeniami, ogrody: społeczny i deszczowy, 

łąki kwietne i zadrzewienia; 

− modernizację obiektów małej architektury tj. ławek, koszy na odpadki, pitników, 

tablic informacyjnych. 

Projekt zakłada nowy układ alejek w centralnej części Parku z częściowym 

zachowaniem istniejącego układu alejek w jego północej części. 

Alejki podzielono na odcinki od A do R o róŜnej szerokości (1.5 – 5.15m) i rodzaju 

zastosowanej nawierzchni (nawierzchnia utwardzona, nawierzchnia mineralna).  

Oznaczenia poszczególnych odcinków wskazano na rysunku planu sytuacyjnego w 

skali 1:500. 

Na alejkach prowadzących na teren parku planuje się budowę słupków 

ograniczających wjazd na teren ogrodu publicznego samochodom. Słupki zostaną wykonane 

z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorach RAL 1028 (słupki 

zewnętrzne) i RAL 2005 (słupek środkowy).  

Na terenie parku zaprojekowane zostały stojaki rowerowe typu ‘U’ wykonane ze stali 

ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 oraz elementu ochronnego 

z materiału EPDM w kolorze czarnym. 

Pod ławkami parkowymi zastosowane zostały utwardzenia z płyt betonowych 

w formie zatoczek o wymiarach ~125x60x5cm. Płyty mają za zadanie zapobiegać 

wydeptywanie trawników pod ławkami a dodatkowo, poprzez zwiększenie ich szerokości 

względem siedzisk, stanowić będą zatoczkę dla wózków inwalidzkich, dziecięcych czy dla 

rowerów tak aby osoby korzystające z siedzisk, nie blokowały nimi przejścia na alejkach 

parkowych. 

 

 7. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKO ŚCIOWE 

Utrzymano istniejące rozwiązanie wysokościowe. Projektowane pochylenia podłuŜne nie 

przekraczają 6%.  

 

 8. PRZEKROJE POPRZECZNE 

Projektowane alejki posiadają zmienną szerokość od 1.5 do 5.15m. Projektowane 

alejki o nawierzchni bitumicznej posiadają pochylenie jednostronne o wartości pochyleń 2%. 

Dla alejek mineralnych zaprojektowano przekrój daszkowy o wartości pochyleń 3%. 
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Alejki o nawierzchni mineralnej obramowane zostaną obrzeŜem stalowym 

wykonanym z płaskownika o wymiarach 150x10mm przyspawanego do pręta stalowego 

Ŝebrowanego Ø18mm dł. 30cm, który zostanie posadowiony na fundamencie z bloczku 

betonowego o wymiarach 38x24cm wys. 14 cm punktowo co 100cm (oraz w miejscach 

łączenia kolejnych segmentów obrzeŜa) na podsypce piaskowej gr. 10cm. Na łączeniach 

płaskowników naleŜy wykonać dylatację. 

WzdłuŜ podziału nawierzchni ze zrębków topolowych i nawierzchni mineralnej na 

placu zabaw a takŜe dokoła nawierzchni Ŝwirowej przy zjeŜdŜalniach projektuje się obrzeŜe z 

desek drewnianych grubości 20mm i wysokości 20cm impregnowanych ciśnieniowo i 

kotwionych szpilkami stalowymi o długości 0,5m. 

W celu zabezpieczenia rabat bylinowych przed zniszczeniem przez psy, na terenie 

parku zaprojektowano podwyŜszone obrzeŜą składające się  z bali drewnianych (modrzew 

europejski) i ocynkowanych dwuteowników o wys. 10cm. 

Szczegóły przekrojów poprzecznych przedstawiają rysunki przekrojów typowych 

w skali 1:50. 

 

 9. ODWODNIENIE 

Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane zostało przez zaprojektowanie 

odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłuŜnych alejek i placów. Wody opadowe 

odprowadzane będą częściowo do urządzeń odwadniających (odcinek A) oraz z uwagi na 

przepuszczalne podłoŜe w przyległy teren. 

Na terenie Parku Kurdwanów wprowadzono rozwiązania pozwalające 

zminimalizować utratę wody z opadów, która w chwili obecnej, na większości terenu 

przekierowana jest do kanalizacji. Projekt zakłada zatrzymanie maksymalnej ilości wody na 

trenie ogrodu.  

Na obszarze całego parku, woda deszczowa z alejek asfaltowych, kierowana będzie 

do rozsądzenia po trawnikach i terenach zieleni. Alejki wykonane z nawierzchni mineralnej 

absorbować będą wodę, która będzie bezpośrednio w nie wsiąkać, natomiast jej nadmiar 

podczas intensywnych opadów odprowadzany będzie spadkami na tereny zielone.  

Główna alejka w parku, ciągnąca się od ul. Halszki do pawilonów usługowych tzw. 

‘Cegiełek’ została wyposaŜona w system zbierania wody i przekazywania jej do zamkniętego 

zbiornika podziemnego. Środkowy jej odcinek został zaprojektowany jako otwarty kanał 

porośnięty roślinnością pokrywającą system drenaŜu pozwalający na przechwycenie wody i 

przekazanie jej do podziemnego zbiornika.  

Do zbiornika podziemnego trafiać będzie równieŜ woda z otwartych korytek 
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betonowych które zastosowane zostały w miejscach, gdzie nie było wystarczająco miejsca 

aby wprowadzić otwarty kanał z roślinnością. 

 

 10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

N1: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ ALEJEK I PLACÓW 

− 4cm - warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 8S; 

− 20cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana – kruszywo łamane 

0/31,5 stabiliz. mechanicznie; 

− 36cm - warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25% stabliz. 

mechanicznie. 

Razem: 60 cm  

 

N2: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MINERALNEJ ALEJEK I PLACÓW 

− 5cm – nawierzchnia mineralna z lepiszczem ekologicznym, wodoprzepuszczalna, 

frakcja 0/11, przeznaczona do ruchu kołowego; 

− 25cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana – kruszywo łamane 

0/31,5 stabiliz. mechanicznie; 

− 30cm - warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25% i 

k10≥8m/dobę, stabliz. mechanicznie. 

Razem: 60 cm  

 

N3: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 

− 7cm – płyty betonowe chodnikowe; 

− 3cm – podsypka cementowo piaskowa; 

− 20cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana – kruszywo łamane 

0/31,5 stabiliz. mechanicznie; 

− 30cm - warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25% i 

k10≥8m/dobę, stabliz. mechanicznie. 

Razem: 60 cm  

 

N4: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCHODÓW Z PŁYT KAMIENNYCH 

− 15cm – płyty z piaskowca spoinowane wodoszczelna zaprawą trasowo-

cementową do spoinowania; 

− biała elastyczna zaprawa klejąca do okładzin z kamienia naturalnego; 
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− izolacja – dwuskładnikowa polimerowo – cementowa, elastyczna zaprawa 

uszczelniająca 

− 10cm – beton C12/15; 

− 30cm - w-wa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25% stabliz. 

mechanicznie. 

Razem: 55 cm  

 

N5: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 125x60x5 

− 5cm – płyty betonowe chodnikowe; 

− 3cm – podsypka cementowo piaskowa; 

− 20cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana – kruszywo łamane 

0/31,5 stabiliz. mechanicznie; 

Razem: 28 cm  

 

N6: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ – śWIR PŁUKANY 

− 35cm – Ŝwir płukany z zaokrąglonymi krawędziami 2/8mmpłyty betonowe 

chodnikowe; 

− geowłóknina; 

− 10cm - piasek; 

Razem: 45 cm  

 

N7: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ – PIASEK ATESTOWANY 

− 35cm – piasek atestowany; 

− geowłóknina; 

Razem: 35 cm  

 

N8: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ – ZRĘBKI DREWNIANE 

− 35cm – zrębki topolowe; 

− 20cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana – kruszywo łamane 

0/31,5 stabiliz. mechanicznie; 

Razem: 55 cm  

 

N9: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO Z NAWIERZCHNI 

PRZEPUSZCZALNEJ POLIURETANOWEJ 

• 8mm – w-wa zewnętrzna uŜytkowa (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU); 
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• 8mm – w-wa pośrednia elastyczna z granulatu gumowego; 

• 35mm – w-wa stabilizująca typy ET; 

• 5cm – w-wa wyrównująca z miału kamiennego 0/5mm; 

• 15cm – w-wa klinująca z kruszywa łamanego kamiennego 0/31.5mm stab. 

mechanicznie; 

• 20cm – w-wa konstrukcyjna z kruszywa łamanego kamiennego 31.5/63mm stab. 

mechanicznie; 

• 23-35cm – w-wa odsączająca z piasku; 

• geotkania 

Razem:  68-80 cm  

 

 11. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Do wykonania przewidziano: 

• rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni asfaltowych alejek i placów, 

 

 12. ROBOTY ZIEMNE 

Do wykonania przewidziano: 

• wykopy pod ławy betonowe krawęŜników i obrzeŜy; 

• wykopy pod nawierzchnię alejek, placów, zjazdów i innych nawierzchni. 

 

 13. UZBROJENIE TERENU 

Lokalizację urządzeń uzbrojenia terenu przedstawia mapa sytuacyjno-wysokościowa. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizować  

istniejący przebieg i głębokość urządzeń infrastruktury obcej, która mogłaby kolidować 

lub zostać uszkodzona w trakcie prowadzonych prac i ustalić  rzeczywistą  głębokość 

jej posadowienia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

przed przystąpieniem do robót, naleŜy powiadomić Inwestora/Projektanta w celu podjęcia 

decyzji do dalszego postępowania. Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy urządzeń 

uzbrojenia terenu naleŜy wykonywać ręcznie z zachowaniem warunków wydanych przez 

administratorów poszczególnych sieci lub w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. 

W przypadku odkopania urządzeń obcych naleŜy przed kontynuowaniem prac, odpowiednio 

je zabezpieczyć. 
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 14. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE 

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków Ŝycia i zdrowia 

mieszkańców. 

Projektowane elementy nie wymagają zasilania w bieŜącą wodę. 

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu ilości 

odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. Jedynie 

podczas realizacji inwestycji moŜliwy jest wzrost hałasu, wibracji, odpadów oraz emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakŜe będzie to miało charakter 

przede wszystkim krótkotrwały i odwracalny. 

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakłóceń elektromagnetycznych 

ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierząt. 

W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagroŜenia dla gleby, wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

 

 15. INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBÓT 

NiezaleŜnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary i rzędne naleŜy sprawdzić na budowie. Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność 

projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów naleŜy 

natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są 

dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte 

na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak, jakby 

były ujęte w obu. W przypadku rozbieŜności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 

naleŜy zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia 

problemu. 

 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 



„Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149”  
oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 136/2019 
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