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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowlany części 

drogowej pn.: Budowa chodnika pomiędzy ul. XX Pijarów a terenem SM "Ugorek" na 

działkach nr 662/6, 13/1, 658/6, 658/8, 751/1 obręb 0004 Śródmieście Jednostka 

ewidencyjna 126105_9 Śródmieście w miejscowości Kraków, Gmina Miejska Kraków 

1.2  Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

-zlecenie inwestora 

-wizja w terenie 

-aktualne normy i przepisy budowlane 

-mapa z zaktualizowanym uzbrojeniem 

- decyzje od organów administracyjnych 

- MPZP- UCHWAŁA NR LXXXI/1237/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 

września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „REJON ULICY XX PIJARÓW” 

1.3 Inwestor 

GMINA MIEJSKA KRAKÓW- 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ   

UL.REYMONTA 20 

30-059 KRAKÓW 

1.4  Przedmiot inwestycji 

 

 Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy chodnika w ramach inwestycji pn.: 

Budowa chodnika pomiędzy ul. XX Pijarów a terenem SM "Ugorek" na działkach nr 

662/6, 13/1, 658/6, 658/8, 751/1 obręb 0004 Śródmieście Jednostka ewidencyjna 126105_9 

Śródmieście w miejscowości Kraków, Gmina Miejska Kraków 
 

Zakres projektu obejmuje:  

 Budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej; 

 Wykonanie barierek ochronnych; 

1.5 Kategoria obiektu budowlanego 

 

Projektowany obiekt budowlany (chodnik) zaliczono do XXV kategorii . 
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1.6 Stan istniejący 

Opis stanu istniejącego: 

 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północnej części Miasta Krakowa 

w dzielnicy nr III Prądnik Czerwony w obrębie ul. XX Pijarów i ul. Młyńska Boczna. 

Teren objęty jest MPZP- UCHWAŁA NR LXXXI/1237/13 RADY MIASTA KRAKOWA z 

dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „REJON ULICY XX PIJARÓW”. 

W stanie istniejącym inwestycja zlokalizowana jest na niezagospodarowanych 

terenach zielonych. Zlokalizowane jest również tzw. stare koryto Sudołu 

Dominikańskiego wraz z przepustem i betonowymi murkami czołowymi, któy w chwili 

obecnej pełni rolę rowu odwadniającego pobliskie osiedle mieszkaniowe. W stanie 

istniejącym teren jest porośnięty trawami, krzewami oraz drzewami. W stanie istniejącym 

zlokalizowany jest przedept, którym poruszają się piesi, pomiędzy ulicą XX Pijarów, a 

budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi przy ul. Młyńska Boczna.  Teren jest równy, 

z lekkim wzniesieniem w rejonie ul. XX Pijarów.  

 

 
Fot. 1 Istniejące zagospodarowanie terenu – widok na ul. XX Pijarów 
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Fot. 2 Istniejące zagospodarowanie terenu – koniec opracowania 

 

 
Fot. 3 Istniejące zagospodarowanie terenu  
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Fot. 4 Istniejące zagospodarowanie terenu – początek opracowania 

 

1.7 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w mieście Kraków. 

Na działkach ewidencyjnych numer: 

662/6, 13/1, 658/6, 658/8, 751/1 

Obręb 0004 Śródmieście   

Jednostka ewidencyjna 126105_9 

1.8 Zakres inwestycji objętych niniejszym projektem, układ przestrzenny 

 

Roboty drogowe w zakresie: 

 

 Budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej; 

 Wykonanie barierek ochronnych; 

 

Obiekt ten zostanie połączony z istniejącym chodnikiem w ciągu ul. XX Pijarów. Powyższe 

założenia stoją w zgodzie z wymaganiami stawianymi przez inwestora oraz przez MPZP. 

 

1.9 Akty prawne oraz warunki techniczne stanowiące podstawę do 

projektowania 

-Normy i literatura techniczna z zakresu objętego niniejszym opracowaniem, 

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych -Warszawa 2014 r., 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) 
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2. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA TERENOWO - 

KOMUNIKACYJNE 

2.1. Użytkowanie terenu 

  Obiekt ten zostanie połączony z istniejącym chodnikiem w ciągu ul. XX Pijarów. 

Powyższe założenia stoją w zgodzie z wymaganiami stawianymi przez inwestora oraz przez 

MPZP. 

2.2. Istniejąca zabudowa 

 

Projektowana budowa nie koliduje obiektami budowlanymi, budynkami, 

ogrodzeniami. 

 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY FORMA I FUNKCJA 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

3.1.  Budowa chodnika  

 W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę chodnika dla ruchu 

pieszego o łącznej długości 29,78m.  

        Zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 1,50m (szerokość bez betonowych obrzeży). 

Ciąg pieszy będzie ograniczony obustronnie obrzeżem betonowym. Projektuje się 

nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu „TETKA” koloru szarego. Projektowane 

połączenie na „zero” z istniejącymi chodnikami na początku i na końcu opracowania. 

Projektuje się pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.  

Odwodnienie ciągu pieszego będzie możliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadków 

podłużnych oraz poprzecznych. Zaprojektowane zostały pochylenia podłużne i poprzeczne 

ciągu pieszym umożliwiające grawitacyjny spływ wody opadowej na tereny 

zielone/nieutwardzone. W związku z projektowaną budową, nie dojdzie zwiększenia ilości 

odprowadzanej wody oraz nie zostaną zalane działki sąsiednie. 

 W celu zachowania prawidłowego pochylenia podłużnego chodnika, projektuje się 

wykonanie chodnika częściowo na nasypie. Nasyp zostanie wykonany z gruntu 

niewysadzinowego np. piasku, żwiru lub pospółki. Nachylenie skarp 1;1,15. Ze względu na 

wysokość skarpy przekraczającą 0,50m, zostaną wykonane barierki ochronne po obu 

stronach ciągu pieszego w rejonie nasypu.  

 Zaprojektowano barierę chodnikową U11a z pionowymi szczeblinkami - to prosta w 

montażu, bardzo trwała i praktyczna bariera ochronna o estetycznym wyglądzie 

zabezpieczająca ludzi przed upadkiem ze skarpy nasypu projektowanego chodnika.  

Dane techniczne projektowanej bariery: 

 długość – 1500/2000 mm; 

 wysokość –1100 mm, 

 rama Ø 48x3,2mm, 

 szczeblinki Ø 20x1,5mm, 

 przeciąg Ø 48x3,2mm, 
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 ocynk + malowanie proszkowe - w kolorze ciemnozielonym (RAL 6005) 

 CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu, 

 sposób montażu – montaż w betonowym fundamencie. 

 

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH 

OBIEKTÓW, PARAMETRY TECHNICZNE 

4.1  Parametry techniczne budowanego chodnika 

 Konstrukcję warstw nawierzchni 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.  

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

Konstrukcja nawierzchni chodnika – ( Typ „N1’) 

 

- Kostka brukowa betonowa typu „TETKA” bezfazowa koloru szarego                gr. 8cm 

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

- Podbudowa zasadnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/31,5 mm               gr.  20cm 

- Podbudowa pomocnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/63  mm               gr.  20cm 

 

RAZEM:                              40 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni trawiastej – odtworzenie po wykonaniu robót ( Typ „N2’) 

 

- Warstwa humusu, obsiew trawą                                                                           gr. 10cm 

- grunt rodzimy 

RAZEM:                       10 cm 

 

Rozwiązania konstrukcyjne:  

 

Obrzeże betonowe OB1–na połączeniu nawierzchni chodnika z nawierzchnią 

trawiastą zastosowano obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8cm. Obrzeże należy 

wykonać z betonu C12/15. Pod obrzeże należy zastosować podsypkę cementowo – 

piaskową w proporcji 1:4. Grubość warstwy podsypki wynosi 5cm. 

       

Projektuje się jednostronne odkrycie obrzeża +5cm względem krawędzi nawierzchni 

chodnika. Po drugiej stronie odkrycie obrzeża na „zero” z krawędzią nawierzchni chodnika. 

Przy połączeniu z istniejącym chodnikiem w ciągu ul. XX Pijarów, projektuje się wymianę 

obrzeża betonowego. Projektowane połączenie na „zero”. 
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4.2. Stateczność skarp i nośność podłoża 

 

 Podłoże gruntowe, stanowiące podłoże pod konstrukcję nawierzchni, powinno 

charakteryzować się następującymi parametrami: 

- E2≥60 MPa, Is≥1,00, 

4.3. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni. Roboty ziemne należy wykonywać w porze suchej.  

4.4. Obiekty inżynierskie 

 

Na obszarze inwestycji nie projektuje się żadnych obiektów inżynierskich. 

4.5. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 

 Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją 

zaprojektowano jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego 

wolnego przepustu wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Projektuje się średnice 

rur ochronnych: dla kabli 1kV rura o średnicy min. 110 mmm koloru niebieskiego. 

 Projektowane zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej za pomocą rur 

dwudzielnych AROT 160 PS o szerokości po 1,0 m. Prace związane z zabezpieczeniem 

istniejącego kabla telekomunikacyjnego należy przeprowadzić ręcznie. Na istniejący kabel 

należy założyć rurę osłonową dwudzielną AROT 160 PS o długości przekraczającej po 1 m z 

każdej strony poza szerokość ciągu pieszego. Oba końce rury ochronnej należy zabezpieczyć 

przed zamulaniem poprzez uszczelnienie pianką poliuretanową na głębokość 0,3 m rury. Rurę 

osłonowa należy obsypać piaskiem z uzyskaniem zagęszczenia obsypki Is=98. W miejscu 

założenia rury ochronnej należy uzupełnić uszkodzone oznaczenia foliowe. 

 

5. Opinia geotechniczna 

 

1. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia:   

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania polega na: 

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:  

- obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

2) zaprojektowaniu odwodnień budowlanych:  

- nie projektuje się odwodnieni budowlanych, grunt przesiąkliwy (piaski). 

3) przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych: 

- grunty spełniają wymagania przydatności, brak gruntów organicznych 

4) zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających – nie są wymagane  
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5) określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego  

– grunty spełniają wymagania nośności 

6)  ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w 

różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu 

budowlanego z obiektami sąsiadującymi:  

- elementy nie oddziałują na inne obiekty.  

7) ocenie stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów  

– brak projektowanych nasypów, wykopy będą płytsze niż 1,2m. Wykopy wykonywać w 

porze bezdeszczowej nie dopuszczać do zalewania.  

8) wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp 

wykopów i nasypów  

– nie projektuje się wzmocnienia podłoża  

9) ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego  

–Poziom wody poniżej poziomu dołu konstrukcji nawierzchni 

 10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania 

gruntów 

– grunt nie wymaga oczyszczania  

6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

 

Zaprojektowano posadowieni bezpośrednio w wykopie. W wykopie zostaną ułożone 

warstwy konstrukcji nawierzchni zgodnie z projektem. Głębokość wykopu ok. 0,40 m. 

7. Informacja o wpływie obiektu budowlanego na środowisko i 

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 

a. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 

ścieków i wód opadowych. 

 

Inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wodę użytkową. Odwodnienie ciągu 

pieszego będzie możliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadków podłużnych oraz 

poprzecznych. Zaprojektowane zostały pochylenia podłużne i poprzeczne ciągu pieszym 

umożliwiające grawitacyjny spływ wody opadowej na tereny zielone/nieutwardzone. Wody 

zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji ze względu na przepuszczalność nawierzchni 

oraz warstw podłoża gruntowego. Ilość wód opadowych nie ulegnie zwiększeniu. 

 

b. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

 

Stan powietrza atmosferycznego w obszarze planowanej inwestycji w głównej mierze 

zależeć będzie od zanieczyszczeń komunikacyjnych. Komunikacja samochodowa 

zlokalizowana wokół parku jest źródłem  emisji,  w  których  dominuje  ditlenek  azotu  

powstający  podczas  spalania  paliw    w silnikach. Innymi zanieczyszczeniami 

komunikacyjnymi są: ołów, benzen oraz ditlenek siarki. Teren objęty opracowaniem dopuszcza 
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jedynie ruch pieszy. Zlokalizowany jest w przestrzeni Parku Solvay, gdzie dominują tereny 

zielone. 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych źródłami zanieczyszczeń gazowych będą 

silniki pojazdów uczestniczących w pracach montażowych i transportowych, które będą 

źródłem pylenia. Etap realizacji inwestycji nie spowoduje trwałych i nieodwracalnych 

negatywnych zmian w stanie powietrza atmosferycznego. 

 
 

c. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

 

W przypadku analizowanego zamierzenia gospodarka odpadami powinna być 

realizowana zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji.  

Faza realizacji 

W tej fazie, zagospodarowaniem odpadów powinien zająć się wytwórca odpadów, czyli 

firmy wykonujące prace budowlane. Ich prace będą związane z: 

- zagospodarowaniem wszystkich odpadów powstających w czasie budowy, 

- przedstawieniem informacji o wytwarzanych  odpadach oraz o 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do właściwego organu ochrony 

środowiska, 

- gromadzeniem w sposób selektywny powstających odpadów, 

- zapewnieniem właściwego postępowania z ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi 

i zgromadzeniem ich w sposób nie zagrażający środowisku, 

- przekazaniem ewentualnych odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu odpadów. 

Przewiduje się, że w fazie realizacji powstawać będą odpady z następujących prac: 

-robót ziemnych, 

- robót  montażowych 

- transportu materiałów 

 

Przewiduje się, iż w czasie realizacji przedsięwzięcia, powstaną głównie odpady z grupy 

12 i 17 włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie: 

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,  

17 04 05 – żelazo i stal  

12 02 03 – Tworzywa sztuczne – zabezpieczenie sieci 

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. 
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Ponadto, przewiduje się, iż na zapleczach budowy też będą powstawały odpady, jak np. 

• nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania po napojach, 

artykułach spożywczych itp. (kod 20 03 01), - przewidywana ilość 7kg / pracownika / tydzień 

Odpady komunalne odbierane powinny być sukcesywnie przez wyspecjalizowane 

przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnej umowy. 

Odpady opakowaniowe (m.in. różnego rodzaju pojemniki) powstałe na etapie budowy 

powinny zostać zagospodarowane zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r. poz. 888 z późn. zm.). 

Faza eksploatacji 

W trakcie eksploatacji inwestycja nie będzie emitować substancji oraz innych odpadów. 

 

d. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

 

Projektowana inwestycja spełnia podstawowe wymagania dotyczące warunków 

technicznych i nie narusza obowiązujących przepisów a projektowany obiekt budowlany 

spełnia wymagania podstawowe związane z ochroną przed hałasem i drganiami. Nie ma 

konieczności wykonywania dodatkowych elementów zmniejszających hałas w postaci ekranów 

akustycznych. 

W trakcie robót budowlanych występuje nieunikniony, wzmożony hałas związany z 

pracą urządzeń i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do użytku sprzętu 

budowlanego, posiadającego właściwe atesty i będącego w należytym stanie technicznym 

zapewni zmniejszenie hałasu emitowanego podczas robót. Planuje się również zaniechanie 

prowadzenia hałaśliwych prac w nocy, by zmniejszyć lokalne uciążliwości w czasie trwania 

robót. 

Wartości dopuszczalnego równoważnego  poziomu  hałasu  w  środowisku,  ustala  się  

w zależności od istniejącego i planowanego sposobu użytkowania terenów przeznaczonych pod 

zabudowę usługową, oraz w przeważającym obszarze jako tereny zieleni. 

Dopuszczalny poziom hałasu drogowego w środowisku określa się odrębnie dla 16 

godzin w przedziale godz. 6.00 – 22.00 (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 22.00 

– 6.00 (pora nocna). W załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  (Dz.  U.  2014,   poz.   112)   

podane   są   wartości   dopuszczalnych   poziomów   hałasu w środowisku. Dla terenów zieleni 

nie są podawane wartości graniczne. 

Na podstawie charakterystycznych cech przedsięwzięcia wyszczególniono niżej istotne 

rodzaje wprowadzanych do środowiska substancji lub energii w fazie budowy przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, do których należą:  

- emisja hałasu na etapie realizacji.  

W czasie budowy znaczącymi źródłami hałasu będą: różnego rodzaju  maszyny 

budowlane. W czasie realizacji inwestycji rodzaje maszyn będą się zmieniały w zależności od 

wykonywanych elementów przedsięwzięcia. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych 

waha się w granicach od 85 dB do 105 dB w zależności od ich mocy, rodzaju i stanu 

technicznego. Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężarowych wynosi 100 dB dla operacji 
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manewrowania po terenie (ITB nr 338/2003). W sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia 

zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa. 

 Dla terenu objętego potencjalnym oddziaływaniem akustycznym w trakcie prowadzenia 

prac przedsięwzięcia ustalono dopuszczalne poziomy hałasu jak dla rodzaju terenu zabudowy 

mieszkaniowej, który wymieniono w grupie 3 w ppkt a) w tabeli 1 w załączniku nr 1 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112). Rozporządzenie ustala dla 

tego rodzaju terenu dla źródeł „drogi lub linie kolejowe”:  

• LAeq D (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie następującym) – 61 dB,  

• LAeq N (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy) – 56 

dB.  

Pracująca w sposób ciągły (8 h w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia) 

maszyna o poziomie mocy akustycznej 95 dB powoduje oddziaływanie na poziomie 55 dB w 

odległości około 30 m, a na poziomie 50 dB w odległości około 45 m. Pracujące w sposób 

ciągły (8 h w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia) trzy maszyny o poziomie mocy 

akustycznej 95 dB powodują oddziaływanie na poziomie 55 dB w odległości około 45 m, a na 

poziomie 50 dB w odległości około 75 m. Z powyższego wynika, że w fazie budowy mogą 

zachodzić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy 

mieszkaniowej, które sąsiadują bezpośrednio z przedsięwzięciem. Uciążliwości akustyczne 

będą ograniczone w czasie od kilku dni. Wyeliminowanie emisji hałasu w procesie realizacji 

przedsięwzięcia jest niemożliwe do osiągnięcia. Można jedynie zalecić na etapie wykonywania 

prac budowlanych następujące środki techniczno-organizacyjne:  

• unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

mechanicznego,  

• stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń w dobrym stanie 

technicznym,  

• eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym.  

Uciążliwości związane z emisją hałasu będą ograniczone w czasie, chwilowe i nieciągłe 

oraz występujące wyłącznie w porze dnia. Nie stwierdza się przeszkód w realizacji 

przedsięwzięcia z uwagi na emisję hałasu w fazie budowy. Dodatkowo poziom hałasu zostanie 

zmniejszony przez szereg roślinności na terenie parku, które tworzą naturalną izolację 

akustyczną. 

W fazie eksploatacji obiekt nie będzie generował hałasu. Obiekty nie będą generowały 

promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 

 

e. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody 

podziemne i powierzchniowe. 

 

Nie projektuje ingerencji w istniejące drzewa. Obiekt budowlany nie koliduje z 

drzewami, nie jest wymagana wycinka. 

Dla ograniczenia ewentualnych negatywnych wpływów środowiskowych inwestycji 

przewiduje się również zorganizowanie zaplecza budowy wyposażonego w przenośne toalety. 

Przeciwdziałanie  zagrożeniom  dla  wód  powierzchniowych i podziemnych na terenie 

inwestycji w trakcie wykonywania robót, polegać będzie na stosowaniu urządzeń oraz maszyn 
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w należytym stanie technicznym, a także odpowiedniej organizacji robót i lokalizacji zaplecza 

budowy i bazy sprzętowej, tak, aby zminimalizować szkodliwość ewentualnych wycieków 

eksploatacyjnych i awaryjnych. 

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, a także zakres planowanych prac, nie 

przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na elementy hydromorfologiczne rzek, ani 

na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite. 

8. Uwagi końcowe 

1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, pod 

kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

2. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót. 

3. Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały 

dobrane jako przykładowe i dostosowane do projektu. Należy stosować materiały 

wymienione lub równoważne zamienniki o parametrach nie gorszych niż zaproponowane, po 

uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiającego. 

4. Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz 

warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 

 

Opracował: 

   mgr inż. Piotr Frosztęga 
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