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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest: 

 wytyczne Inwestora 
 wizja i pomiary uzupełniające w terenie 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa z zasobów geodezyjnych 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne            
i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002r.) z późn. zm. 

 Umowa nr 214/U/ZDMK/2022 z dnia 03.06.2022r.  
 właściwe wytyczne i normy branżowe 

 

2. Przedmiot i zakres opracowani 
 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy parkingu na os. Na Skarpie, wzdłuż 
budynków nr 10, 11 oraz 12, wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przekładkami 
kolidującego uzbrojenia.  

 
Zakres opracowania obejmuje rozwiązanie koncepcyjne usytuowania miejsc 

parkingowych, powstałe w oparciu o analizę istniejących warunków terenowych. 
 
3. Opis stanu istniejącego. 

 
Ulica osiedlowa poprowadzona wzdłuż budynków os. Na Skarpie 12 składa się z jezdni 

jednokierunkowej szer. 2,50m o nawierzchni bitumicznej. Została dodatkowo wyposażona w 
bezpiecznik szer. 1,15m. wykorzystywany przez kierowców do parkowania pojazdów. Wzdłuż 
jezdni zostały wyznaczone dwie zatoki o nawierzchni z kostki betonowej, o długości 9,2m,                
i szerokości 7m, z miejscami parkingowymi prostopadłymi.  

Ulica przebiegająca wzdłuż budynków os. Na Skarpie 10 i 11 posiada jednokierunkową 
jezdnię o szer. 3,25-3,35m (nawierzchnia bitumiczna) oraz chodnik o nawierzchni z płyt 
betonowych, o odcinkowo zmiennej szerokości od 0,8m do 1,7m. Jest on dodatkowo 
poszerzony w miejscu dojścia do wiaty śmietnikowej, przed którą zamontowana jest także 
ławka i trzepak. Po przeciwnej stronie ulica jest ograniczona kamiennym murkiem o zmiennej 
wysokości. Chodnik wzdłuż ulicy jest w złym stanie technicznym i służy głównie kierowcom do 
parkowania samochodów. Dojście do budynków realizowane jest bezpośrednio z jezdni, 
całość terenu jest oświetlona latarniami ulicznymi. 

W pobliżu bloków nr 9 i 10 znajduje się, wyznaczone odpowiednim oznakowaniem 
pionowym i poziomym, miejsce parkingowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością.  

Na obu ulicach zamontowane zostały progi zwalniające. Odwodnienie jezdni oraz 
zatok postojowych odbywa się z wykorzystaniem kanalizacji deszczowej. 
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4. Projektowane rozwiązania sytuacyjne. 
 

Zgodnie z zamówieniem, zaproponowano koncepcję budowy miejsc parkingowych 
wzdłuż ulic przebiegających w rejonie budynków os. Na Skarpie 10, 11 oraz 12, wraz                                 
z dostosowaniem do istniejących elementów zagospodarowania terenu. Powstałe 
rozwiązanie zakłada jak najmniejszą kolizję z istniejącą zielenią, w szczególności drzewami              
i krzewami, które stanowią istotny element ukształtowania przestrzeni wewnątrzosiedlowej.  

Możliwa do wyznaczenia liczba nowych miejsc parkingowych jest ściśle związana                 
z zachowaniem minimalnych odległości od okien budynków mieszkalnych. Zgodnie                            
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z późn. Zmianami), 
minimalna odległość wynosi: 

 dla parkingu z maksymalnie 10 miejscami wynosi 7m od okien ww. budynków,  
 dla parkingu z 11-60 miejscami – 10m od okien ww. budynków.  

Wymagane odległości zostały przedstawione na rys. D1 „Plan sytuacyjny”. 
W powstałej koncepcji zaproponowano rozbudowę jednej z istniejących zatok 

postojowych na wysokości budynku os. Na Skarpie 12, z miejscami prostopadłymi. W ramach 
zatoki o długości 18,6m oraz szerokości 7,5m zostało wyznaczonych siedem miejsc 
postojowych, w tym jedno przeznaczone dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością. Wraz               
z drugą, istniejącą zatoką postojową, znajdującą się przed budynkiem os. Na Skarpie 12, 
powstałoby skupisko 10 miejsc postojowych w odległości powyżej 7m od okien budynku. 
Poszerzenie zatoki postojowej do 7,5m podyktowane jest koniecznością zapewnienia jezdni 
manewrowej o szerokości 5m dla miejsc parkingowych prostopadłych. Istniejąca jezdnia o 
szerokości 2,5m nie spełnia tego warunku.  

 Przy ulicy wzdłuż budynków os. Na Skarpie 10 i 11 zaproponowano budowę dwóch 
zatok z łącznie dziewięcioma miejscami postojowymi równoległymi, w tym jednym 
przeznaczonym dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością. Planowane jest poszerzenie jednej 
z zatok postojowych do 2,7m w celu zapewnienia wymaganej, 7-metrowej odległości od 
okien budynków mieszkalnych. Wzdłuż ulicy, po stronie projektowanych zatok postojowych, 
zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 1,5m, o nawierzchni z kostki betonowej. W rejonie 
dojścia do wiaty śmietnikowej przewidziano wymianę nawierzchni chodnika oraz 
przeniesienie trzepaka, aby nie kolidował z dojściami pieszymi. Projektowany ciąg pieszy 
zostanie połączony z istniejącymi dojściami do budynków, wraz z ich dostosowaniem 
wysokościowym. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z późn. 
Zmianami) budowa miejsc parkingowych wymaga zapewnienia minimalnych odległości od 
granic działek: 

 3m dla parkingu do 10 stanowisk postojowych; 
 6m dla parkingu z 11-60 stanowiskami postojowymi. 

Powstanie zatoki postojowej na wysokości budynku nr 10, ze względu na status własności 
działki nr 198, na której owy budynek jest usytuowany (działka prywatna) i której  granice 
wykraczają poza obrys budynku (granice działki przedstawiono na rys. D-1 „Plan sytuacyjny”) 
jest możliwe jedynie poprzez spełnienie jednego z warunków: 

 uzyskanie zgody na objęcie ww. działki zakresem inwestycji; 
 uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych                 

w zakresie wymaganej odległości miejsc postojowych od granicy działki. 
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Nie spełnienie przynajmniej jednego z ww. warunków będzie skutkowało koniecznością 
odstąpienia od realizacji wspomnianej zatoki postojowej, czyli rezygnacją z budowy trzech 
miejsc postojowych ogólnodostępnych i jednego przeznaczonego dla pojazdu osoby                        
z niepełnosprawnością.  

Projektowana liczba miejsc parkingowych została ustalona z zapewnieniem: 
 wymaganej przez „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie” odległości od okien budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi; 

 jak najmniejszej kolizji z istniejącą zielenią, szczególnie rosnącymi na tym 
obszarze dorodnymi drzewami oraz krzewami. 

W przypadku chęci usytuowania na terenie objętym inwestycją większej liczby miejsc 
parkingowych konieczne będzie: 

 uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych                   
w zakresie wymaganej odległości miejsc parkingowych od okien budynków 
mieszkalnych; 

 uzyskanie zgody na wycinkę zieleni. 
 

5. Konstrukcje nawierzchni 
 
Nawierzchnia chodnika 

 Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8cm 
 Podsypka cem.-piask. gr. 3cm 
 Podbudowa wg projektu budowlanego 

 
Nawierzchnia miejsc parkingowych 

 Kostka bet. wibroprasowana gr. 8cm 
 Podsypka cem.-piask. gr. 3cm 
 Podbudowa wg projektu budowlanego 

 
Nawierzchnia jezdni manewrowej (powstającej w ramach zatoki postojowej) 

 Kostka bet. wibroprasowana gr. 8cm 
 Podsypka cem.-piask. gr. 3cm 
 Podbudowa wg projektu budowlanego 

 
 


