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1. Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są:  

 Zlecenie Inwestora; 

 Aktualna mapa do celów projektowych; 

 Wizje lokalne i pomiary własne; 

 Obowiązujące w budownictwie normy i normatywy; 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni oraz budowy obiektów małej 
architektury i rewitalizacji zieleni na osiedlu Na Kozłówce w Krakowie ramach zadania 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja 
alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłówce", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

2.2 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje zieleniec wewnątrz osiedla oraz plac zabaw na osiedlu Na 
Kozłówce w dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. 

2.3 Adres inwestycji 

ul. Facimiech, dz. nr 235/47, obr. P-50, jedn. ewid. Podgórze. 

2.4 Inwestor 

Gmina Miejska Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 
30-059 Kraków 

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Teren opracowania zagospodarowany jest alejkami pieszymi oraz placem zabaw. Opisywany 
obszar znajduje się pomiędzy blokami mieszkalnymi a wąwozem potoku Drwinka. Od strony 
północnej graniczy z pawilonem handlowym, terenem przedszkola i zieleńcami osiedlowymi, od 
strony wschodniej z terenem szkoły i zieleńcami osiedlowymi, od strony południowej i zachodniej 
z Centrum sportu i rekreacji na Kozłówce, a od strony zachodniej parkingiem i zieleńcami 
osiedlowymi.  

Nawierzchnie istniejące stanowią chodniki asfaltowe lub wykonane z płyt betonowych w 
złym stanie technicznym. Część nawierzchni pochodzi jeszcze z lat budowy osiedla. Widoczne są 
uszkodzenia nawierzchni przez układy korzeniowe sąsiadujących drzew, a także przedepty 
sugerujące o konieczności dostosowania przebiegu chodników do realnego użytkowania przez 
mieszkańców. 

Łączna powierzchnia objęta opracowaniem wynosi: 10034,1 m2. Obszar opracowania jest 
objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Dla wybranych 
obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap A., gdzie obszar opracowania znajduje się w w 
zakresie przeznaczenia 129.US.1 - teren sportu i rekreacji. 
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4. Przeznaczenie i program użytkowy  

Teren został przewidziany do rewitalizacji i wymiany nawierzchni z korektą jej przebiegu, a 
także wprowadzenia nowych w miejscu przebiegu uczęszczanych ścieżek. Nawierzchnię ciągów 
głównych przewidziano jako utwardzoną z asfaltu oraz ciągów uzupełniających z płyt betonowych 
33x33 cm, nawiązujących do nowych nawierzchni w sąsiedztwie obszaru opracowania. 
Dodatkowo przewidziano lokalizację ławek w zatokach o nawierzchni również z płyt betonowych 
oraz innych obiektów małej architektury tj. koszy na śmieci, urządzeń zabawowych itp. 
Uzupełnieniem zagospodarowania będzie zieleń. 

5. Rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu 

5.1 Usunięcia - rozbiórka istniejącego chodnika 

Istniejące chodniki należy usunąć wraz z obrzeżami betonowymi. Miejsca pod wymianę na 
nową nawierzchnię korytować i kształtować zgodnie z zapisami kolejnego punktu z 
uwzględnieniem prowadzenia prac ręcznie w obrębie układów korzeniowych drzew. 

5.1.1 Chodniki o nawierzchni asfaltowej - ciągi główne 

Projekt obejmuje remont chodników gdzie w miejsce asfaltowych i z płyt betonowych 
zaprojektowano nawierzchnie głównych ciągów o szerokości od 1,5 do 3 m z miejscowymi 
poszerzeniami zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Nawierzchnie z obrzeżem 
betonowym 8x30x100 cm. Przewidziano korekty geometrii oraz miejscowe poszerzenia lub 
usunięcia nieuczęszczanych chodników. Nawierzchnie profilować dowiązując się do istniejących 
rzędnych terenowych oraz do istniejących nawierzchni dochodzących do projektowanych. W celu 
odwodnienia chodnika przewidziano spadek poprzeczny 2% w kierunku zieleńców. 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - przekrój typowy: 

1. Warstwa ścieralna z AC8S, gr. 4 cm 

2. Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem trójosiowym 
typu 2, gr. 20 cm 

3. Profilowany grunt rodzimy. 

Konstrukcja posadowienia obrzeży 

1. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm koloru szarego; 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm; 

3. Ława z betonu C12/15 z oporem; 

4. Grunt rodzimy. 

Łączna powierzchnia nawierzchni z AC8S: 1451,9 m2 

5.1.2 Chodniki i zatoczki pod ławki o nawierzchni z płyt betonowych 

Chodniki mniej uczęszczane, istniejące przedepty, sięgacze-wejścia na teren placu zabaw 
oraz zatoczki pod ławki przewidziano jako wykonane z płyt betonowych 33x33 cm w kolorze 
szarym. Standardowa szerokość nawierzchni wraz z obrzeżami 148 cm, a wymiary zatoczek pod 
ławki 231x116 cm. Nawierzchnie z płyt betonowych z obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. 
Przewidziano korekty geometrii oraz miejscowe poszerzenia lub usunięcia. Nawierzchnie 
profilować dowiązując się do istniejących rzędnych terenowych oraz do istniejących nawierzchni 
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dochodzących do projektowanych. W celu odwodnienia chodników oraz zatoczek przewidziano 
spadek poprzeczny 2% w kierunku zieleńców.  

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - przekrój typowy: 

1. Płyta betonowa 33x33 cm, gr. 7 cm 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

3. Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem trójosiowym 
typu 2, gr. 20 cm 

4. Profilowany grunt rodzimy. 

Konstrukcja posadowienia obrzeży 

1. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm koloru szarego; 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm; 

3. Ława z betonu C12/15 z oporem; 

4. Grunt rodzimy. 

Łączna powierzchnia nawierzchni z płyt betonowych: 246,6 m2  

5.1.3 Mała architektura 

W projekcie przewidziano budowę obiektów małej architektury w tym m.in. ławek tzw. 
ławek antywandal, a także  koszy na śmieci i urządzeń zabawowych placu zabaw. 

5.1.4 Zieleń 

Uzupełnieniem zagospodarowania będzie zieleń tj. drzewa oraz krzewy. Rośliny zostaną 
nasadzone z uwzględnieniem skrajni projektowanych i remontowanych chodników. 

6. Zabezpieczenie sieci 

W związku z koniecznością wykonania podbudowy pod chodniki, w ramach wykonania prac 
budowlanych należy zabezpieczyć istniejące sieci. Przed przystąpieniem do wykonywania 
wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
ocenić warunki gruntowe. Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana stosownie, w 
zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntów, tak aby nie uszkodzić sieci uzbrojenia terenu. 
Zaleca się wykonywanie wykopów ręcznie. Wykop rowka powinien być zgodny z wskazaniami 
Inspektora. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Dodatkowo 
istniejące sieci należy zabezpieczać zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi 
poszczególnych gestorów. 

7. Odprowadzenie wód opadowych, ochrona wód i gospodarka wodna 

Wody opadowe poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne zostaną odprowadzone na 
teren zieleńcow na działce inwestora. Nie będzie naruszony stan wody na gruncie ze szkodą dla 
gruntów sąsiednich. 
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia 

W projektowanym zamierzeniu nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników. Inwestycja ta nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko. 
Projektowane elementy małej architektury nie generują uciążliwych hałasów, wibracji, zakłóceń 
elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczeń. Rodzaj, ilość i sposób wytwarzanych 
odpadów oraz ścieków nie ulega zmianie. 

9. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 
Na terenie inwestycji nie występują podlegające ochronie zabytki i dobra kultury współczesnej. 
Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami obowiązaującego MPZP gdzie obszar 
opracowania jest objęty przeznaczeniem terenów sportu i rekreacji 129.US.1. 

10. Ochrona przyrody  

 Teren projektowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie parku narodowego, rezerwatu 
przyrody i parku krajobrazowego oraz nie podlega innym formom ochrony przyrody. 

11. Wpływ inwestycji na obszary Natura 2000 

 Obszar nie znajduje się w strefach związanej z obszarami NATURA 2000 oraz nie leży w 
sąsiedztwie takich stref. 

12. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Obszar opracowania nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega 
wpływom eksploatacji górniczej. 

13. Spełnienie wymagań dotyczących poszanowania interesów osób trzecich 

 Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności. Nie ogranicza 
dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza 
uzasadnionych interesów osób trzecich, a obszar oddziaływania w otoczeniu obiektu 
budowlanego znajduje się tylko na działce inwestora, nie wprowadzając ograniczeń w 
zagospodarowaniu działek sąsiednich. 

14. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

 Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczeń w korzystaniu przez osoby 
niepełnosprawne. 

 


