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PRZEDMIOT AKTUALIZACJI :

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

woj: ma‡opolskie

m. KRAKÓW

...................................

Nr ident. jedn.    Nr obrŒbu    Nazwa jedn. ewid.

126104_9.0059,  Podgórze

Arkusz 1

dzia‡ki: 81/2, 82/2, 83/2, 83/8, 83/9, 84/2, 84/3, 84/6, 

84/7, 85/5, 86/15, 86/16, 87/1, 87/2, 88/3, 88/4, 88/5,

88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 89/1, 89/2, 92/1, 92/2, 109/13,

109/14, 109/23, 109/38, 109/52, 109/53, 137/5,137/6,

- linia rozgraniczaj„ca tereny o ró¿nym przeznaczeniu z MPZP

UZP - teren miejskiej zieleni publicznej zwi„zanej z zachowanym fortem d.  twierdzy Kraków

Nie wykucza siŒ istnienia w terenie innych nie wykazanych 

na niniejszej mapie urz„dzeæ podziemnych, które nie by‡y 

Niniejsza mapa zosta‡a wykonana z ustaleniem obci„¿eæ dot. s‡u¿ebno�ci

gruntowych. Dla dzia‡ki 82/2 nieodp‡atna nieograniczona w czasie

s‡u¿ebno�ci przesy‡u instalacji o �rednicy dn 300 w pasie o szeroko�ci 4,1 m, 

d‡ugo�ci 100 m oraz ca‡kowitej powierzchni 410 m2 i instalacji o �rednicy 

dn 125 w pasie o szeroko�ci 2,6 m, d‡ugo�ci 12 m oraz ca‡kowitej powierzchni

31,2 m2 na rzecz spó‡ki pod firm„ Miejskie PrzedsiŒbiorstwo Energetyki

Dla dzia‡ki 85/5: nieodp‡atna i nieograniczona czasem s‡u¿ebno�æ gruntowa

polegaj„ca na prawie przejazdu i przechodu pasem o szeroko�ci 5 metrów

przez dzia‡kŒ nr 85/5 (obj. KR1P/00162567/0) wzd‡u¿ jej pó‡nocnej granicy 

na rzecz ka¿doczesnych w‡a�cicieli i posiadaczy dzia‡ki nr 85/6 

Mapa zawiera projektowane uzbrojenia terenu uzgodnione w ZUDP.

Granice w‡asno�ci wkre�lono na podstawie may ewidencyjnej w wersji numerycznej

Warunkiem rozpoczŒcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej

budowli, a po jej zakoæczeniu wykonanie nwentaryzacji  powykonawczej przez

jednostkŒ wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie inwestora.

Niniejsza mapa zawiera linie rozgraniczaj„ce tereny o ró¿nym

przeznaczeniu z obowi„zuj„cego na jej terenie Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru: "TERENY MIEJSKIEJ ZIELENI

PUBLICZNEJ zwi„zanej z zachowanymi fortami dawnej Twierdzy Kraków - UZP".

W przewa¿aj„cym zakresie mapy brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Uk‡ad wspó‡rz. : "2000"

Uk‡ad wysoko�ci : "PL-EVRF-2007-NH"

ul. Medyczna

dzia‡ki: 81/2, 82/2, 83/2, 83/8, 83/9, 84/2, 84/3, 84/6, 

84/7, 85/5, 86/15, 86/16, 87/1, 87/2, 88/3, 88/4, 88/5,

88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 89/1, 89/2, 92/1, 92/2, 109/13,

109/14, 109/23, 109/38, 109/52, 109/53, 137/5,137/6,

141/1.

zakres opracowania

Nie wykucza siŒ istnienia w terenie innych nie wykazanych 

na niniejszej mapie urz„dzeæ podziemnych, które nie by‡y 

zg‡oszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Niniejsza mapa zosta‡a wykonana z ustaleniem obci„¿eæ dot. s‡u¿ebno�ci

gruntowych. Dla dzia‡ki 82/2 nieodp‡atna nieograniczona w czasie

s‡u¿ebno�ci przesy‡u instalacji o �rednicy dn 300 w pasie o szeroko�ci 4,1 m, 

d‡ugo�ci 100 m oraz ca‡kowitej powierzchni 410 m2 i instalacji o �rednicy 

dn 125 w pasie o szeroko�ci 2,6 m, d‡ugo�ci 12 m oraz ca‡kowitej powierzchni

31,2 m2 na rzecz spó‡ki pod firm„ Miejskie PrzedsiŒbiorstwo Energetyki

Cieplnej spó‡ka akcyjna z siedzib„ w Krakowie.

Dla dzia‡ki 85/5: nieodp‡atna i nieograniczona czasem s‡u¿ebno�æ gruntowa

polegaj„ca na prawie przejazdu i przechodu pasem o szeroko�ci 5 metrów

przez dzia‡kŒ nr 85/5 (obj. KR1P/00162567/0) wzd‡u¿ jej pó‡nocnej granicy 

na rzecz ka¿doczesnych w‡a�cicieli i posiadaczy dzia‡ki nr 85/6 

Mapa zawiera projektowane uzbrojenia terenu uzgodnione w ZUDP.

Granice w‡asno�ci wkre�lono na podstawie may ewidencyjnej w wersji numerycznej

Warunkiem rozpoczŒcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej
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Granice dzia‡ek

Istniej„cy krawŒ¿nik 

Zakres opracowania 

Projektowany budynek

Elementy zgodne z opracowaniem arch. 

Projektowany opornik betonowy - zatopiony

Projektowany krawŒ¿nik betonowy - obni¿ony

Projektowany krawŒ¿nik betonowy

Projektowane obrze¿e betonowe 

Projektowane mury oporowe

Projektowany chodnik - naw. z p‡yt betonowych

Projektowana zieleæ

Jednostka projektowa

Status

Nazwa rysunku

Projekt

Indeks zmiany Skala

Data zmiany

Opracowa‡Bran ¿a

Data  wydania

Inwesto r

Uniwersytet Jagielloæski

Collegium Medicum

Drogowa

Heinle, Wischer und Partner

Architekci sp. z o.o.

1:500

Stadium

Numer rysunku

308-UJCM-B-3-RS-ZD-1001

Plik

Format

Numer arkusza

Sprawdzaj „cy

Projektant

Plac Solny 4/2

50-060 Wroc‡aw

tel. +48 71 3719600

fax +48 71 3719610

wroclaw@heinlewischerpartner.de

ul. �w. Anny 12

31-008 Kraków

Generalny wykonawca

Data i podpis

Data i podpis

Warbud SA

ul. Domaniewska 32

02-672 Warszawa

tel. +48 22 5676000

fax + 48 22 5676001

warbud@warbud.pl

Projekt budowlany

10.2022

Plan sytuacyjny

upr. bud. nr 17/99/DUW

konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ogr. 

mgr in¿. Robert Kuroæ 

mgr in¿. Mariusz Przew‡ocki 

upr. bud. nr 51/99/DUW

konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ogr. 

297x420 mm

308-UJCM-B-3-RS-ZD-1001

Projektowana skarpa

Projektowany chodnik wzmocniony
Projektowana droga ppo¿. - naw. z p‡yt betonowych

Projektowane spadki terenu

ZD1001

87/2, 88/3,88/4, 88/5, 88/8, 88/9, 89/2, 109/13, 109/14, 109/23, 109/52, 109/53, obrŒb Podgórze, jednostka  ewidencyjna 126104_9.0059

Projektowany �ciek prefabrykowany

Projektowany wpust deszczowy (symbol bez skali)

Projektowane odwodnienie liniowe (symbol bez skali)

243.90

248.80

Budowa budynku dydaktyczno-administracyjnego z ‡„cznikiem nadziemnym 

(Budynek B) Uniwersytetu Jagielloæskiego Collegium Medicum

OdrŒbne opracowanie


