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I.1.3 Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oświadczam, że projekt 
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:  
Budowa budynku dydaktyczno-administracyjnego wraz z łącznikiem nadziemnym (budynek 
B) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z infrastrukturą techniczną, stacją 
transformatorową i zbiornikiem retencyjnym, wewnętrznym układem komunikacyjnym, 
miejscami postojowymi w garażu podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i murami 
oporowymi, przy ul. Obronnej, Medycznej w Krakowie w ramach zadania pn. „Modernizacja 
i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu” 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział w 
opracowaniu projektu:   
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mgr inż. arch. Anna Stryszewska-Słońska 
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CZĘŚĆ II OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

II.1 Uwagi ogólne 

II.1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dla inwestycji 
p.n. Budowa budynku dydaktyczno-administracyjnego wraz z łącznikiem nadziemnym 
(budynek B) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z infrastrukturą 
techniczną,  w tym: przyłączem cieplnym, przyłączem wodociągowym, przyłączem  
kanalizacji deszczowej, przyłączem kanalizacji  sanitarnej i instalacjami zewnętrznymi: 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i zbiornikiem wody zielonej, 
wodociągowej, wodociągowej przeciwpożarowej, kolektorami poziomymi i pionowymi 
gruntowego wymiennika ciepła, elektroenergetycznej nn 0,4kV, elektroenergetycznej SN 
15kV, oświetlenia terenu oraz budowa podziemnej stacji transformatorowej z 
pomieszczeniem agregatu, wewnętrznego układu komunikacyjnego, miejsc postojowych w 
garażu podziemnym oraz zagospodarowania terenu i murów oporowych , rozbiórka: 
instalacji zewnętrznych (elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej, cieplnej, 
wodociągowej) i przebudowa przyłącza cieplnego oraz remont drogi wewnętrznej  przy ul. 
Obronnej, Medycznej w Krakowie w ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa 
istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu” 
na działkach nr 87/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/8, 88/9, 89/2, 109/13, 109/14, 109/23, 109/52, 
109/53, 89/1, 87/1,137/5, 85/5, obr. 59 Podgórze 
 
Działki o nr 137/5, 88/5, 88/8, 109/52, 109/23 stanowią własn`ość Gminy Miejskiej Kraków.  
Działki o nr 87/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/8, 88/9, 89/2, 109/13, 109/14, 87/1, 83/8, 84/6 
stanowią własność inwestora- Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 
Działka 85/5 podprzyłącze kanalizacji deszczowej (zgodnie z wydanymi warunkami gestora) 
należy do osoby prywatnej P. Agaty Teresy Mol. 
 
Projekt budowlany dla budynku dydaktyczno-administracyjnego wraz z łącznikiem 
nadziemnym (B) został wykonany zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
uwagami Zamawiającego. 
 

II.1.2 Podstawa opracowania 

[a] Umowa z Wykonawcą robót budowlanych; 

[b] Wizja lokalna w terenie; 

[c] Wytyczne funkcjonalno-użytkowe Zamawiającego – zatwierdzony program 
funkcjonalno-użytkowy wraz z dokumentem uzupełniającym do PFU oraz 
odpowiedziami na pytania zadane w trakcie przetargu; 

[d] Zatwierdzona Koncepcja architektoniczno-przestrzenna; 

[e] Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

[f] Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej; 

[g] Decyzja ULICP nr AU-2/6733//92/2022 z dnia 7.06.22 wydana przez Prezydenta 
Miasta Krakowa (ostateczna dnia 6.07.22 r.); 

[h] Inne wytyczne i uzgodnienia. 
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Podstawowe przepisy i normy dotyczące projektowania, między innymi: 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1065 t.j. ze zmianami); 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333); 

[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 t.j.); 

[4] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 741 t. j.); 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389); 

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 
poz. 1650 t.j. z późn. zm.), 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401); 

[8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 124 poz. 1030); 

[9] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej, (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722); 

[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zmianami); 

[11] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych  (Dz.U. z 2012 r. poz.463); 

[12] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, (Dz.U. 2020 poz. 1062); 

[13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2448); 

[14] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku (Dz.U. z 2020 r. poz. 258); 

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2022 r. poz. 84 t.j.) 

[16] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 
2269 t.j.) 

[17] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 258). 
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[18] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 .124 ze zm.) 

[19] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik 
1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

[20] Inne przepisy i Polskie Normy. 
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II.2 Projekt zagospodarowania terenu – część ogólna 

II.2.1 Istniejący stanu zagospodarowania terenu  

Teren przeznaczony pod inwestycję obecnie nie jest wykorzystywany. Teren jest porośnięty 
nieuporządkowaną zielenią niską i wysoką, nie jest zabudowany.  
 
II.2.1.1 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Inwestycja będzie dostępna od istniejącej drogi publicznej ulicy Kostaneckiego poprzez 
istniejące drogi wewnętrzne tzn. ulicę Medyczną i Obronną oraz projektowaną drogę 
publiczną realizowaną umową o inwestycji niedrogowej nr 469_ZDMK_2021 z dnia 
4.05.2021 r.  oraz Aneksem nr 1 z dnia12.07.2022 r. pomiędzy UJ CM a Gminą Miejską 
Kraków (ZDMK).  
 
II.2.1.2 Ukszatłtowanie terenu 

Ukształtowanie terenu ma nieregularny charakter, występują skarpy szczególnie w 
środkowej części terenu.  
Teren zasadniczo wznosi się od strony północno-zachodniej w kierunku południowo-
wschodnim (najniższa rzędna w północno-zachodnim narożniku obszaru inwestycji to 
242,60 m n.p.m) w kierunku północnym (najwyższa rzędna w połdniowo-wschodnim 
narożniku to 253,85 m n.p.t). 
 
II.2.1.3 Układ zieleni 

Na terenie objętym opracowaniem, zinwentaryzowano 923  obiektów zieleni, które należą 
do 11 gatunków. Licznie na terenie występują gatunki drzewinwazyjnych i pospolitych jak 
robiniakacjowa.  
 
II.2.1.4 Obiekty budowlane i urządzenia budowlane przeznaczone do rozbiórki 

Na terenie zamierzenia budowlanego znajdują się utwardzenia nawierzchni od południowej 
strony . 
 
II.2.1.5 Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 

W pobliżu opracowania terenu występują sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej,  elektryczna oraz teletechniczna. 
 
II.2.1.1 Uwarunkowania urbanistyczne 

Teren inwestycji nie jest na chwilę obecną objęty miejscowym planem zagospodarowanie 
przestrzennego.  
Planowany budynek  dydaktyczno-administracyjny zlokalizowano  na zbiegu ulic Medycznej 
i Obronnej. 
W sąsiedztwie ww. budynku znajduje się : 

 od południa – Wydział Farmaceutyczny; 

 od południowego-wchodu– Centrum Innowacji Edukacji Medycznej Collegium 
Medicum Uniwersytetu Medycznego 

 od zachodu – teren zielony oraz Akademiki CM UJ oraz domy jednorodzinne 

Ponadto planuje się wykonanie od południa budynku dydaktyczno-laboratoryjnego (A) 
połączonego  z wnioskowanym budynkiem łącznikiem nadziemnym  ( wg odrębnego 
opracowania i procedury – Sygn.wszczętego postępowania AU-01-
4.6740.1.1148.2022.AWA.). 
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II.2.1.1 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych demontażu istniejącej 
infrastruktury technicznej   

Demontaż instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej 
W miejscach, gdzie istniejąca kanalizacja deszczowa koliduje z projektowanym obiektem, 
przewiduje się wyłączenie z eksploatacji istniejącego systemu odwodnienia przez demontaż 
bądź zamulenie. W przypadku gdy istniejące kanały stanowią kolizje z elementami nowego 
obiektu, demontaż kanałów deszczowych, studni i wpustów przewidziano poprzez 
wyciągnięcie z gruntu. 
W innym przypadku kanały przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji wraz z 
przykanalikami pod wpusty uliczne przewiduje się przez zamulenie piaskiem stabilizowanym 
cementem wprowadzając mieszankę za pomocą np. pompy do betonu. Należy przewidzieć 
wykopy kontrolne dla sprawdzenia prawidłowego zamulenia kanałów. Włazy i górne części 
studni oraz wpustów zdemontować, a ich trzony zasypać piaskiem i gruzem uprzednio 
rozbijając dno. 
Przed przystąpieniem do demontażu należ przeprowadzić odkrywkę na końcu umartwienia. 
W przypadku gdy kanał prowadzi wodę należy przeprowadzić jego kamerowanie oraz 
przepięcie. 
 
Demontaż instalacji zewnętrznej wodociągowej 
Wyłączony z eksploatacji odcinek wodociągu, który jest w kolizji z projektowanym obiektem, 
należy zdemontować i wywieźć na miejsce składowania. Demontaż wodociągu prowadzić 
pod nadzorem i według wskazań użytkownika oraz przestrzegać przepisów BHP. 
Zdemontowane elementy sieci po sporządzeniu protokołu należy składować w 
miejscuwyznaczonym przez Inżyniera, lub za zgodą Gestora sieci przekazać do firmy 
uprawnionej do odbioru odpadów. Wykonawca musi zapewnić sprzęt do wykonania 
demontażu w postaci: koparko-ładowarka, piła spalinowa do cięcia, samochód skrzyn. 5-
10t, sprężarka powietrza 4-5 m3/min, ucinarka. 
 
Demontaż zewnętrznej instalacji cieplnej 
W zakres robót demontażowych wchodzi: 

 demontaż rurociągów, armatury i urządzeń, 

 demontaż głównych zaworów, 

 demontaż wymienników ciepła wraz z armaturą, 

 demontaż rozdzielnicy elektrycznej, układu automatycznej regulacji i przewodów 
zasilających zdemontowane urządzenia, 

Usunięcie pozostawionych po zdemontowanych rurociągach i urządzeniach podpór, 
uchwytów, zawiesi. 
Przewiduje się usunięcie zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Nieczynne odcinki 
zewnętrznej instalacji, które nie będą demontowane należy zamulić. Zamulenie prowadzić 
odcinkami nawiercając otwory dla umożliwienia wpompowania pulpy. Zamulenie rozpocząć 
od najniżej położonego punktu tak aby usunąć powietrze. Do zamulenia nieczynnego 
rurociągu można stosować specjalistyczne mieszanki wypełniające jak również mieszanki 
cementowo-piaszczyste bądź rzadkiego betonu. 
Nieczynne odcinki należy geodezyjnie oznaczyć jako nieczynne. 
 
Demontaż infrastruktury elektroenergetycznej 
Wewnętrze linie kablowe nn oraz słupy oświetlenia podlegają demontażom zgodnie ze 
wskazaniem na projekcie zagospodarowania terenu.  Wskazana infrastruktura jest 
własnością Inwestora.  Demontaż kolidujących elementów infrastruktury tj. słupy oświetlenia 
oraz  kable nn  należy przeprowadzić po wcześniejszym sprawdzeniu napięcia oraz 
przygotowaniu terenu i sprzętu do prac demontażowych. Należy zdjąć napięcie z sieci, 
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odłączyć przewody od puszek przyłączeniowych oraz słupów. Materiały z demontaży 
przygotować do przetransportowania do złomowania lub utylizacji 
 

II.2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu  

Na obszarze terenu  przewiduje się wykonanie chodników pieszych i pieszo-jezdnych jako 
połączenia komunikacyjnego  z istniejącym układem drogowym i projektowanym objętym 
umową nr  469_ZDMK_2021 z dnia 4.05.2021 r.  oraz Aneksem nr 1 z dnia12.07.2022 r. 
pomiędzy UJ CM a Gminą Miejską Kraków (ZDMK), terenów zielonych, podziemnego 
parkingu.  
Dodatkowo w projekcie przewidziano lokalizację niezbędnych urządzeń infrastruktury 
technicznej . 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie: 

 nawierzchni ciągów pieszych, pieszo-jezdnych; 

 skarp, murów oporowych i schodów terenowych; 

 zagospodarowania zieleni – nasadzenie drzew ozdobnych oraz zielni niskiej; 

 oświetlenia terenu; 

 elementów małej architektury- siedziska (ławki), kosze na odpadki, stojaki na 
rowery, pylonu informacyjnego; 

 infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu m.in. instalacji 
zewnętrznych, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza 
SN, przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji kablowej ,przyłącza cieplnego,), 
pionowego GWC, podziemnego zbiornika retencyjnego i zbiornika do podlewania 
zieleni, zbiornika p.poż, stacji transformatorowej z agregatem; 

 rozbiórki istniejącego uzbrojenia terenu, kolidującego z planowaną budową budynku 
na podstawie zgód wydanych przez KEGW i UJ CM. 

 
II.2.2.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 

 podziemny zbiornik retencyjny 

Zaprojektowano zbiornik retencyjny o objętości 200 m3 zlokalizowanym po zachodniej 
stronie obiektu  

 podziemny zbiornik do podlewania zieleni 

Zaprojektowano zbiornik do podlewania zieleni  o objętości 50 m3 zlokalizowanym po 
południowo- zachodniej stronie obiektu  
 

 podziemny zbiornik przeciwpożarowy 

Zaprojektowano zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 100m3  zlokalizowany po 
połduniowo- wschodniej stronie budynku. 
 
II.2.2.2 Układ zieleni 

W ramach planowanej inwestycji wskazano do wycinki 354 drzewa  wymagające 
zezwolenia. 
Tam gdzie jest to możliwe ze względu na warunki techniczne planuje się nasadzenia 
zastępcze drzew ozdobnych za wycinane drzewa w ilości 364 szt., a także wykonanie łąk 
kwietnych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych od strony południowej. Na pozostałym 
terenie planuje się wykonanie trawników.  
 
Ponadto planuje się wykonanie od strony południowo-wschodniej i północno-zachodniej  
stropodachu intensywanego.  
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II.2.2.3 Obiekty małej architektury 

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu nie projektuje się ogrodzeń i 
szlabanów. Projektuje się małą architekturę: kosze na odpadki, ławki podłużne i okrągłe, 
stojaki na rowery,pylon informacyjny. 
W obrębie niniejszej inwestycji dominują proste, eleganckie formy siedzisk i koszy na śmieci 
z betonu architektonicznego. Na betonowych siedziskach przewidziano wykonanie nakładek 
drewnianych.  
Stojaki rowerowe zaprojektownao w formie prostokątnych ram zlokalizowanych w 
południowym obszarze inwestycji. Nowoczesny pylon informacyjny  zostanie 
spersonalizowany zgodnie z wytycznymi systemu identyfikacji wizualnej uczelni. 
 
II.2.2.4 Miejsce składowania odpadów stałych  

W celu składowania odpadów stałych  przewidziano wyodrębnione pomieszczenie w 
budynku mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni zewnętrznej, mające ściany i 
podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację oraz sztuczne 
oświetlenie. Pomieszczenie znajduje się  od strony wschodniej budynku. 
 
II.2.2.5 Miejsca parkingowe 

Zaprojektowano w garażu podziemnym 105 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, w tym 20% miejsc postojowych stanowią miejsca dla samochodów 
elektrycznych  podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia  7 maja 
2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i 
zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz 
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi  § 1. 
W ramach ww. miejsc postojowych zaprojektowano 4% miejsc przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych (3 miejsca) oraz 21 miejsc dla samochodów elektrycznych (20 miejsc 
postojowych oraz 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, moc przyłączeniowa 3,7kW na 
każde mp,stacja ładowania poza zakresem niniejszego opracowania).  
 
Ilość miejsc parkingowych jest zgodna z zapisami ULICP.  
Zaprojektowano parkingi na 288 osób pracujących tzn. 58 mp (zgodnie z 
przelicznikiem 20 mp na 100 zatrudnionych) oraz na 470 studentów tzn.  47 mp dla 
studentów (zgodnie z przelicznikiem 10 mp na 100 studentów, w tym  1 mp 
ogólnodostępne). 

 
 
II.2.3 Zestawienie powierzchni  

Powierzchnia [m2]  
oraz charakterystyczne parametry 

Teren 
opracowania  

Udział % Wymogi ULICP 

Powierzchnia terenu 9.982  m2 100,00%  

Powierzchnia zabudowy 
projektowana: 

3.156,00  m2 31,60% do 40% 

3.992,80 m2 

Powierzchnia utwardzona, w tym: 2.798,00  m2 - - 

- Powierzchnia utwardzona m.in. drogi   
wewnętrzne, chodniki, chodniki p.poż, 
mur oporowy,rampa  zjazdowa 

2.798,00  m2 
 

 

Powierzchnia biologicznie czynna 
projektowana, w tym: 

4.282.50 m2 42,90 % min.20% 

2.353,6  m2 



 

    
 

Listopad 2022  
 
 

Budowa budynku dydaktyczno-administracyjnego wraz z łącznikiem nadziemnym 
(budynek B) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie przy ul. Obronnej 
 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

17 
 

- Powierzchnia biologicznie czynna na 
poziomie terenu (100%) 

4.123.00 m2 
 

 

- Powierzchnia biologicznie czynna na 
poziomie terenu (50%) 

319.0 
/2=159.50m2 

 
 

Ilość miejsc postojowych w grażu 
podziemnym, w tym: 

105     

- Ilość miejsc postojowych 
naziemnych osobowych pracowników 

58   20 mp na 100 
zatrudnionych- 

ok.288 osób 
zatrudnionych=58 
mp 

- Ilość miejsc postojowych 
naziemnych osobowych dla 
studentów i ogólnodostępnych 

47   10mp na 100 
studentów 

ok.470 osób 
studentów=47 mp 

- Ilość miejsc postojowych dla 
pojazdów elektrycznych (20% z 
wszystkich projektowanych miejsc 
postojowych) 

21   

Budynek: 

Powierzchnia zabudowy 3.156,00 m2     

Ilość kondygnacji nadziemnych 6     

Ilość kondygnacji podziemnych 2     

Szerokość elewacji frontowej 
(południowej) 

116,,40 m   do 120 m 

Długość budynku  30.78 m    

Wysokość zabudowy od wejścia 
dobudynku do wykończenia 
stropodachu 

26,37 m     

Wysokość budynku do attyki od 
średniego poziomu terenu przed 
głównym wejściem 

29,36 m  

tzn.278,51m 
n.p.m 

 do 33 m 

tzn.283,00 m 
n.p.m. 

Poziom posadowienia parteru +/-0,00 249,15 m n.p.m     

 
II.2.4 Wpis terenu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lublokalizacja na  

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji 
zabytków, ani też nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
 

II.2.5 Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego  

Obszar inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

II.2.6 Zagrożenia dla środowiska projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia  

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze objętym ochroną prawną w 
rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody [16] 
Przedmiotowa inwestycja znajduje się w strefie kształtowania systemu przyrodniczego w 
oparciu ustawy Prawo ochrony środowiska[17]. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1839) planowane przedsięwzięcie nie zaliczono do przedsięwzięć mogących  potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

II.2.7 Zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia  

Pole elektromagnetyczne 
Inwestycja nie będzie zagrożeniem ze względu na wytwarzanie pola elektromagnetycznego.  
Inwestycja będzie budowana w obrębie nadajników BTS operatorów telekomunikacyjnych. 
Ponadto, zgodnie z art. 122 a ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację 
oraz użytkujący instalacje emitujące pola elektromagnetyczne zobowiązani są do 
wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu tych instalacji bezpośrednio 
po ich uruchomieniu oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji, o ile 
zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których 
źródłem jest ta instalacja, a także każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu 
zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu 
miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia (na pisemny wniosek 
właściciela lub zarządcy nieruchomości), na której nastąpiła ta zmiana. Wyniki pomiarów 
przekazywane są do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego (w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiarów). 
Na podstawie ww. artykułu  Operatorzy zostali powiadomieni o przedmiotowej inwestycji, 
gdzie wyrazili swoje pozytywne stanowisko w zakresie oddziaływania pól 
elektromagnetycznych od nadajników BTS.   
Nie ma i nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny 
i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 
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II.2.8 Warunki ochrony przeciwpożarowej  

II.2.8.1 Dane podstawowe 

Powierzchnia zabudowy – 3156,0 m2. 
Liczba kondygnacji: 

 podziemnych – 2, 

 nadziemnych – 6. 

Wysokość budynku – 26,37 m (mierzona od poziomu  terenu przy wejściu do budynku na 
poziomie parteru, do górnej warstwy dachu). 
 
II.2.8.2 Klasyfikacja pożarowa 

Obiekt przeznaczony jest na potrzeby szkolnictwa wyższego. W skrzydle zachodnim 
użytkownikami części nadziemnej będą wyłącznie pracownicy Uniwersytetu, co uzasadnia 
zaliczenie tej części budynki do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  
W skrzydle wschodnim w części nadziemnej realizowane będą głównie programy 
edukacyjne dla studentów, tym samym przeznaczone do tego celu piętra budynku zalicza 
się także do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Jednak w auli zajmującej część budynku od 
parteru do piętra 1, przebywać będą nie tylko studenci, gdyż mogą tam być organizowane 
także spotkania naukowe, których uczestnikami będą osoby spoza Uniwersytetu. Tym 
samym pomieszczenie auli oraz powiązane z nim funkcjonalnie foyer i kawiarnię na piętrze 1 
oraz szatnie z holem na parterze zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Do tej samej 
kategorii zaliczyć należy pomieszczenie stołówki, które będzie dostępne nie tylko dla 
użytkowników budynku B i może w nim jednocześnie przebywać ponad 50 osób.  
Segment środkowy na poziomie parteru pełnić będzie rolę głównego holu wejściowego dla 
wszystkich użytkowników budynku, co uzasadnia klasyfikację do kategorii ZL I zagrożenia 
ludzi. Na piętrze 1, poza studentami, mogą przebywać także inne osoby uczestniczące w 
imprezach organizowanych w auli, co oznacza konieczność zaliczenia do kategorii ZL I 
także i tego poziomu. Wyższe poziomy segmentu środkowego, użytkowane z założenia 
głównie przez studentów, można zaliczyć do kategorii ZL III, jednak wymagania ochrony 
przeciwpożarowej dla całego segmentu środkowego (stanowiącego jedną strefę pożarową) 
należy ustalić jak dla strefy ZL I.   
Część podziemną w całym budynku B, z wyjątkiem pomieszczeń szatni studenckiej pod 
segmentem wschodnim, zalicza się kategorii PM (produkcyjno-magazynowa). Szatnia, 
przeznaczona dla studentów, których należy traktować w tym wypadku jako stałych 
użytkowników budynku, zalicza się do kategorii ZL III. 
Pod względem wysokości, zgodnie z założeniami projektowymi, budynek formalnie zaliczać 
się będzie do grupy budynków wysokich (W), ponieważ jego wysokość, mierzona w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych [2] dla ustalenia wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, przekroczy graniczne 25 m.   
 
II.2.8.3 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej  

i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy 

Projektowany budynek wysoki, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL I oraz PM 
zostanie wykonany, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych w klasie 
„B” odporności pożarowej. Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów 
konstrukcji będzie odpowiadać wymaganiom stawianym przez klasę „B“, w szczególności: 

 
• ściany zewnętrzne – klasa odporności ogniowej EI 60 (dotyczy pasa 
międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem), 

 
• przekrycie dachu – klasa odporności ogniowej RE 30. 
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Wszystkie elementy budynku będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Dotyczy to także 
warstw elewacyjnych, przy czym powyżej wysokości 25 m elewacja musi być wykonana 
wyłącznie z materiałów niepalnych, co dotyczy zarówno okładzin, ich zamocowania, jak i 
izolacji cieplnej. Elementy okładzin elewacyjnych będą mocowane do konstrukcji budynku w 
sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 60 
minut. Do wysokości 25 m przepisy dopuszcza się stosowanie palnej izolacji termicznej 
ścian zewnętrznych. Wyjątkiem są powierzchnie ścian pełniące rolę oddzielenia 
przeciwpożarowego, które mogą być ocieplone wyłącznie materiałem niepalnym bez 
względu na wysokość budynku. 
 
Przekrycie dachu będzie wykonane z elementów, które jako całość posiadają klasę reakcji 
na ogień BRoof(t1), potwierdzającą odporność dachu na działanie ognia zewnętrznego. 
 
 
II.2.8.4 Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące 

pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w 
przestrzeni zewnętrznej 

Na obecnym etapie projektowania nie przewiduje się występowania w budynku 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem i stref zagrożenia wybuchem. Odrębnej analizy 
wymagają jednak laboratoria - po ustaleniu programów badawczych. 
 
II.2.8.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym 

informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek, lub 
terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne 

Projektowany budynek będzie obiektem wolnostojącym. Docelowo zostanie połączony z 
budynkiem A, który będzie wzniesiony w pierwszym etapie inwestycji. W fazie sporządzania 
projektu budowlanego budynku B przyjęto, że obiekt ten stanowi odrębną strefę pożarową 
w stosunku do otoczenia.  
 

 
II.2.8.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczych 

Droga pożarowa i dojście dla ekip ratowniczych 
Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi [4], do projektowanego budynku zostanie 
doprowadzona droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów 
jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku z wykorzystaniem układu 
komunikacyjnego istniejącego na terenie Kampusu UJ. Droga będzie przebiegać wzdłuż 
południowego boku budynku na całej jego długości, przy czym bliższa krawędź drogi będzie 
oddalona od ściany budynku o ~14,30 m. Z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu 
(skarpa), poziom drogi pożarowej będzie niższy od poziomu terenu przy samej ścianie 
budynku, przy czym różnica wysokości nie przekroczy dopuszczalnych 3,0 m, a tym samym 
nie zostanie naruszony warunek, aby pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku nie 
występowały stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości 
przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą 
podnośników i drabin mechanicznych. Droga pożarowa zostanie połączona z wejściem do 
budynku dojściem o szerokości minimum 1,5 m i długości do ~50 m, w sposób 
zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy 
pożarowej. Przejazd drogą pożarową będzie możliwy bez konieczności cofania.    
 
Droga pożarowa będzie posiadać wymagane parametry techniczne, w szczególności: 
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 najmniejszy promień łuku zewnętrznego – minimum 11 m, 

 minimalna szerokość drogi pożarowej na odcinku równoległym do budynku oraz do 
10 m przed i za budynkiem – 4,0 m,  

 maksymalne pochylenie podłużne drogi w ww. miejscach – do 5%, 

 nawierzchnia jezdni – pozwoli na przejazd pojazdów o nacisku osi co najmniej 
100 kN. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru projektowanego budynku wynosi 
20 dm3/s. Zapewnią ją co najmniej dwa hydranty nadziemne DN80 zabudowane na sieci 
wodociągowej przeciwpożarowej zlokalizowane przy ul. Obronnej – południowa strona 
opracowania oraz południowo-zachodnia. Każdy z hydrantów umożliwi pobór wody, przy 
ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, z wydajnością 10 dm3/s – przy jednoczesnym poborze z 
obydwu hydrantów.  
Najbliższy hydrant znajdować się będzie w odległości do 75 m od projektowanego budynku, 
a kolejny w odległości do 150 m od budynku. 

 

II.2.9 Warunki ochrony wód i gospodarki wodnej 

Projektowane ukształtowanie terenu zostało dostosowane do prawidłowej obsługi 
komunikacyjnej pieszej i kołowej. Ze względu na formę architektoniczną projektowanego 
budynku zakłada się zmiany ukształtowania terenu mające na celu płynne powiązanie 
obsługi komunikacyjnej z  elementami architektonicznymi. 
Ponadto forma projektowanego budynku oraz zagospodarowania terenu wykorzystuje 
naturalny spadek istniejącego terenu. 
Zmiana ukształtowania terenu nie doprowadziła do zakłóceń stosunków wodnych 
niekorzystnie wpływających na grunty sąsiednie zgodnie z art. 101 ustawy z dn. 27.04.2001 
Prawo ochrony środowiska oraz art.234 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne. 
Zastosowano poniższe  rozwiązania techniczne zabezpieczające przed niekorzystną zmianą 
stanu wody na gruntach sąsiednich: 
- wody deszczowe z terenów utwardzonych zostaną odprowadzone poprzez wpusty uliczne 
do istniejącej kanalizacji deszczowej,   
- wody opadowe z dachów będą gromadzone w zbiorniku retencyjnym przed zrzutem do 
miejskiej kanalizacji deszczowej.  
 
II.2.9.1 Zagospodarowanie wód opadowych 

Zagospodarowanie wód opadowych na terenie inwestycji nie narusza stanu wody na 
gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich i zapewnia ochronę wód zgodnie z art.234 ust.1 i 
art.50 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233) poprzez 
zastosowane następujące rozwiązania na terenie inwestycji dla wód opadowych i 
roztopowych: 

 zagospodarowanie ich na własnym terenie nieutwardzonym,  

 z terenów utwardzonych ujęcie ich do instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, 

 przed zrzutem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej będą gromadzone w 
szczelnym zbiorniku retencyjnym,  

- podzielono teren inwestycji na strefy do wykorzystania do ruchu kołowego (dojazd do  
straży pożarnej  oraz teren parkingu naziemnego) oraz ruchu pieszego) dzięki czemu 
ograniczono występowanie substancji ropopochodnych od pojazdów.  
 
Ponadto zagospodarowanie wód opadowych jest zgodne z celami Ramowej Dyrektywy 
Wodnej poprzez zastosowanie rozwiązań takich jak: 
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 powierzchnie przepuszczalne ułatwiające przesiąkanie wody deszczowej do gruntu- 
trawniki, 

 spowolnienie odpływu oraz wzrost retencji – zastosowano zbiornik retencyjny,  

II.2.9.2 Zakres planowanych robót odwodnieniowych wykopów oraz warunki jego 
wykonania 

Projektuje się następujące założenia w zakresie głębokości robót ziemnych: 
Poziom zerowy           ±0.00 = 249,15 m n.p.m. 
Spód płyty fundamentowej  - 9,50 = 239,65m n.p.m 
Dno wykopu znajduje się w gruntach spoistych (pyły, gliny pylaste), 
trudnoprzepuszczalnych.  
Współczynnik filtracji wynosi około k = 10-6 – 10-7 m/s. Woda będzie się gromadziła w 
wykopie. Należy ją ujmować i odprowadzać. 
 
W sytuacjach nieprzewidzianych woda odpompowana z wykopu odprowadzana będzie do 
kanalizacji opadowej w ul. Obronnej  zgodnie z uzyskaną  zgodą od Klimat Energia 
Gospodarka Wodna w Krakowie na odprowadzanie wód  z wykopów pod budowę budynku 
dydaktyczno-laboratoryjnego w Krakowie. 
Warunki prowadzenia odwodnienia 
W przypadku nieprzewidzianego wystąpienia i stagnowania wody w wykopie 
uniemożliwiającego realizację robót fundamentowych wymagane będzie odpompowanie 
nagromadzonej wody. 
Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie za pomocą rząpi tymczasowych 
przeznaczonych do likwidacji wód resztkowych i opadowych, spływających do obniżeń/ 
przegłębień – np. szyby dźwigowe i inne.  
Zrzut wody przewodem giętkim do odstojnika/ piaskownika w celu jego podczyszczenia 
przed odprowadzeniem do beczkowozu. 
Zgodnie z uzyskanymi warunkami z Klimat Energia Gospodarka Wodna                                    
(nr WUB.542.358.2022 z dnia 28.07.2022r.) odwodnienie wykopu pod budowę budynku 
dydaktyczno-laboratoryjnego obowiązuje przy zachowaniu następujących warunków: 

1. Wody opadowe można odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji opadowej fi300 
w ul.Medycznej 

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy na podstawie dokumentacji 
geotechnicznej ocenić położenie wód gruntowych w stosunku do projektowanego 
dna wykopu. Jeżeli zasięg leja depresji będzie wykraczaćpoza granice działki, na 
której będzie prowadzony wykop wówczas należy uzyskać pozwolenie 
wodnoprawne zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Wodne z 
20.07.2017(Dz.U.2017 poz.1566 ze zm.) 

3. Rurociąg tłoczny należy zakończyć studzienką rozprężną 
4. Poniżej studni rozprężnej zastosować odstojnik (odszlamiacz) dla zatrzymania 

części mineralanych, 
5. Jakość wód opadowych i roztopowych musi spełniać wymogi zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej z dnia 12 
lipca 2019 r.- (Dz.U.z dnia 15.07.2019 r.poz.1311) w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych,  

6. Pompowanie wody może odbywać się tylko w okresach bezdeszczowych, 
7. Zrzut wody z wykopu do kanalizacji opdowej musi być ograniczony i nie może 

powodować wypływu wody z istniejącej studni kanalizacyjnej, 
8. W razie przepełnienia odbiornika lub wystpienia nawalnych deszczów bądź 

zagrożenia powodziowego, pompowanie należy przewać ze względu na 
ograniczony przepływ wód w dbiorniku 
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9. Wykonać prace budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami, norm i 
zasadami sztuki budowlanej, 

10. Usunąć wszelkie uszkodzenia jakie mogą powstać  czasie prowadzenia robót 
budowlanych, 

11. Zawiadomić zarządcę kanalizacji deszczowej o przystąpieniu do robót zwizanych 
z pompowaniem wód oraz o zakończeniu pompowania, a w przypadku 
stwierdzenia zamulenia kanału opadowego oczyścić go we własnym zakresie, 

12. Należy pounformować ZZM, MPWiK S.A, MPO, PSP o planowanych zrzutach 
wody do kanalizacji opadowej w celu umożliwiena jej wykorzystania do walki z 
suszą lb na cele komunalne.  
 

Wpływ prowadzenia pompowań na stosunki wodne na terenie przyległym 
Ponieważ odprowadzane wody mogą być zanieczyszczone zawiesiną, zgodnie z 
wymaganiami  Klimat Energia Gospodarka Wodna  przed odprowadzeniem muszą być 
przepuszczone przez osadnik, co spowoduje ograniczenie odprowadzania do odbiornika 
uwodnionych cząstek gruntu, tak aby zawiesina nie przekraczała wartości 100 mg/dm3 .   
W związku z krótkotrwałym i mało prawdopodobnym pompowaniem pomiarowym i 
odwadniającym nie przewiduje się gospodarczego zagospodarowania wypompowanej 
wody. Ze względu na brak wody gruntowej w rejonie robót nie wystąpi ryzyko powstania leja 
depresji. 
Projektowane kondygnacje podziemne  nie spowodują zmiany reżimu wód podziemnych 
m.in. piętrzenia wody podziemnej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, ponieważ nie ma wody 
podziemnej więc nie będzie piętrzenia na ścianach szczelinowych. 
Określenie wpływu odprowadzania wód z krótkotrwałego odwodnienia wykopów 
budowlanych na wody powierzchniowe oraz podziemne 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem zanieczyszczeń mogących potencjalnie 
oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne. Jedynym zagrożeniem  dla środowiska 
naturalnego może być niekontrolowany wyciek paliwa lub innych środków zawierających 
substancje ropopochodne z pojazdów realizujących inwestycję. 
Jednak ze względu na nieprzewidywalny oraz krótkotrwały charakter takiego zdarzenie nie 
powinno to spowodować poważniejszego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Powstałe 
wycieki substancji ropopochodnych należy usunąć przy wykorzystaniu specjalistycznych 
środków chemicznych służących do neutralizacji związków ropopochodnych w celu 
wyeliminowania możliwości skażenia wód powierzchniowych, podziemnych jak, jak i 
odprowadzania zanieczyszczonych wód do urządzeń kanalizacyjnych. 
Inwestor dokonał zgłoszenia na odprowadzenie wód z wykopów budowalnych i otrzymał 
zaświadczenie o braku sprzeciwu Nadzoru Wodnego w Krakowie. 
                                             

II.2.10 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów 

Masy ziemne pozyskane z wykopów fundamentowych pod projektowany budynek zostaną 
częściowo wywiezione z placu budowy, częściowo zagospodarowane dla potrzeb 
ukształtowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana 
na etapie do wyrównania terenu wokół budynku. Zasypywanie wykopów rodzimym gruntem 
wolnym od brył i kamieni. Nadwyżki mas ziemnych zostaną usunięte z placu budowy i 
oddane do miejsca składowania odpadów. 
 

II.2.11 Warunki ochrony zieleni istniejącej 

Znajdujące się w strefie robót budowlanych, a nieprzewidziane do usunięcia drzewa i krzewy 
przeznaczone zostały, na czas prac budowlanych, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem.  
Obowiązek zabezpieczenia istniejących na placu budowy drzew i krzewów spoczywa na 
wykonawcy robót. Inwestor natomiast powinien dopilnować należytego ich zabezpieczenia. 
W przypadku stwierdzenia zniszczenia zieleni podczas realizacji inwestycji, zostaną 
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naliczone kary zgodnie z art. 88 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody[15].  
Zalecenia dot. lokalizacji placów składowych i dróg dojazdowych. 
W zasięgu korony i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub 
w strefie 4 x 4m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:   

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,   

 poruszania się sprzętu mechanicznego,   

 składowania materiałów budowlanych.  

Wytyczając drogi komunikacyjne dla obsługi budowy należy uwzględnić rosnące w terenie 
drzewa. Wszystkie drogi tymczasowe dla obsługi budowy należy wytyczać poza zasięgiem 
koron i systemów korzeniowych drzew. Dojazdy do placów budowy w tym obrębie należy 
przykryć stalowymi płytami lub cienką warstwą betonu na podkładach plastikowych. 
Grubość betonu należy dostosować do spodziewanych obciążeń. Nie należy dopuścić do 
poruszania się pojazdów powodujących zagęszczanie gruntu i obrywanie korzeni.  
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, 
lepiszczy, ani ziemi z wykopów, bo to uniemożliwia wymianę gazową między powietrzem, a 
glebą, czego konsekwencją jest zamieranie i gnicie korzeni. Woda opadowa, spływając do 
gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiały budowlane wypłukuje z nich 
zanieczyszczenia. Dla drzewa jest to najczęściej szkodliwe. Skrajnym przypadkiem 
szkodzenia drzewu jest zgromadzenie pod nim worków z cementem lub wapnem, albo 
gruzu ceglano-cementowego, ponieważ niewiele drzew dobrze znosi glebę wapienną.  
W pobliżu drzew i krzewów nie wolno instalować żadnych maszyn budowlanych, przede 
wszystkim betoniarek. Należy unikać wylewania wody z oczyszczania placu budowy, 
zwłaszcza z osadami cementowymi, w innym przypadku należy ją gromadzić zgodnie z 
przepisami porządkowymi.  
W obrębie korony nie wolno przeprowadzać żadnych czynności przy użyciu maszyn.  
Zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi 
Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z placem budowy, drogami przejazdu 
sprzętu budowlanego itp. Należy ogrodzić ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w 
odległości co najmniej 1m od brzegu pni – po obu stronach rzędów drzew i krzewów lub 
wokół grup drzew i krzewów. Przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje 
powierzchnię równą rzutowi koron.  
Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe, należy bezwzględnie, na cały okres budowy, pnie 
oszalować deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem, a deską matami słomianymi, 
zrolowaną jutą, czy rurkami drenarskimi, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia z 
zewnątrz.  
Zabezpieczenie z desek powinno sięgać do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, 
określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 
konarów,  
Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (nie na pniu czy przyporach 
korzeniowych), będąc lekko wkopaną w grunt, jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi 
korzeniowe, deski należy obsypać ziemią. 
Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego 
lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ). Opaski należy 
stosować w odległości co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 3szt. na pniu.  
Sposób zabezpieczenia systemów korzeniowych  
Zaleca się, aby wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane 
wyłącznie ręcznie.  
Korzenie do 3 cm średnicy należy obciąć na czysto ostrym narzędziem i zabezpieczyć 
odpowiednim środkiem do pielęgnowania ran (praca specjalistyczna), grubsze korzenie 
należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem- "zabandażować" i polewać 
wodą. 
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Roboty ziemne w obrębie korzeni drzew i krzewów nie powinny być prowadzone w okresie 
wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania 
tych robót są miesiące od października do końca marca.  Wykopy w obrębie drzew nie 
mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 
tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy 
drzewach i krzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie.  
Nie należy zasypywać powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów ziemią wydobytą z dna 
wykopu, ponieważ jest to ziemia nieurodzajna, pozbawiona próchnicy. Należy ją zastąpić 
warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej.   
Przy głębokich wykopach- wykonać ekrany zabezpieczające. W ręcznie wykonanym 
wykopie należy od strony drzewa odciąć i zabezpieczyć odpowiednim środkiem korzenie. 
Od strony wykopu wbić paliki i rozwiesić tkaninę workową. Rów wypełnić dwiema 
warstwami: poniżej zasięgu korzeni – martwicą mineralną (pospółka żwirowo -piaskowa), 
powyżej – ziemią urodzajną.   
W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów 
należy obficie podlać (korzenie muszą być cały czas wilgotne), zaś w przypadku 
prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas 
wykopów należy owinąć jutą lub matami słomianymi (zabezpieczenie przed 
przemarznięciem korzeni).    
W przypadku przerwania robót wykopy winny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte 
matami ze słomy, tkanin workowych itp. Maty do ścian wykopu trzeba przykołkować. 
Powinny chronić korzenie przed mrozem lub przesuszeniem- latem należy je zwilżać.  
Wszelkie prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 
należy wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z art. 87a 
ust.1 Ustawy[15]. 
 

II.2.12 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego określono jedynie parametry dla 
zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 powierzchnię zabudowy do powierzchni terenu objętego liniami inwestycję na 
poziomie 40%, udział powierzchn biologicznie czynnej min.20% 

 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej ( południowej) od strony drogi 
wenętrznej ul. Medycznej do górnej krawędzi attyki do 33 m do poziomu 283 m 
n.p.m. 

 (wysokość liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do 
budynku) 

 szerokość elewacji frontowej (południowej ) od strony drogi wewnętrznej  ul. 
Medycznej – do 120 m 

 geometria dachu- dach płaski  

Powyższe parametry spełniono co wykazano w pkt. II.2.3 . 
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II.2.13 Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej i graficznej oraz 
informacja, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których 
został zaprojektowany: 

 
II.2.13.1 Analiza przesłaniania i nasłonecznienia budynków sąsiednich 

Biorąc pod uwagę § 60 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia wykonano analizę nasłonecznienia 
budynków sąsiednich pomiędzy godziną 7:00-17:00 w dniach równonocy. Analizę 
wykonano w programie Revit dla współrzędnych geograficznych terenu inwestycji. 

 
 

7:00  20.03.2022 i  23.09.2022 
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8:00  20.03.2022 i  23.09.2022 

 
 

9:00  20.03.2022 i  23.09.2022 
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10:00  20.03.2022 i  23.09.2022 

 
 

11:00  20.03.2022 i  23.09.2022 
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12:00  20.03.2022 i  23.09.2022 

 

 

13:00  20.03.2022 i  23.09.2022 
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14:00  20.03.2022 i  23.09.2022 

 
 
 

15:00  20.03.2022 i  23.09.2022 
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16:00  20.03.2022 i  23.09.2022 

 
 
 

17:00  20.03.2022 i  23.09.2022 

 

 
Analiza wykazuje, że nowo projektowany budynek nie zacienia sąsiadujące budynki w 
analizowanym przedziale czasowym. 
 
II.2.13.2 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

Projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nie będzie miał negatywnego 
wpływu na zdrowie ludzi i zabudowę zlokalizowaną na sąsiednich działkach, ponieważ: 

 nie będzie emitował ponadnormatywnego szkodliwego hałasu, wibracji, zakłóceń 
elektrycznych i promieniowania, a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby; 
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 nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich 
przeznaczeniem również ze względu na swoją funkcję; 

 nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi, ponieważ projektowana lokalizacja spełnia wymogi aktualnie obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[1] i posiada odpowiednie oświetlenie 
światłem dziennym zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 nie będzie powodował przesłaniania i zacieniania budynków na działkach sąsiednich 
– budynek został usytuowany na działce zgodnie warunkami decyzji ULICP, 
stosunek odległości i wysokości względem sąsiedniego terenu nie powoduje 
przesłaniania i zacieniania. 

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe budynków na 
działkach sąsiednich jest zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[1]. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków 
łączności przez osoby trzecie. 

 
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostać uzgodnione Autorami 
opracowania projektowego i zatwierdzone pod rygorem nieważności. 
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II.3 Projektowany układ komunikacyjny 

II.3.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej drogi w zakresie wymiany nawierzchni 
oraz budowa nowej drogi na terenie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
wraz z budową chodników stanowiących obsługę komunikacyjną inwestycji "Budowy 
budynku dydaktyczno-administracyjnego z łącznikiem nadziemnym (Budynek B) 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum". 
 

II.3.2 Stan istniejący 

Na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajduje się istniejąca infrastruktura drogowa 
oraz zieleń z przewagą drzew.  
 

II.3.3 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Komunikację na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano, jako bezkolizyjną. Dojazd 
do budynku będzie odbywać się z drogi publicznej ulicy Kostaneckego poprzez drogi 
wewnętrzne tzn. ulicę Obronną i Medyczną, co jest zgodne z zapisami decyzji ULICP. 
Ponadto wejście główne zaprojektowano od strony południowej.  
Wokół budynku zaprojektowano chodniki oraz schody terenowe umożliwiajce ruch pieszy. 
Wjazd do parkingu podziemnego znajduje się od strony północno-zachodniej.  
Zjazd do parkingu projektowany jest w ramach umowy nr   469_ZDMK_2021 z dnia 
4.05.2021 r.  oraz Aneksem nr 1 z dnia12.07.2022 r. pomiędzy UJ CM a Gminą Miejską 
Kraków (ZDMK) . 
 

II.3.4 Rozwiązania projektowe 

Nawierzchnie zaprojektowano dla grupy nośności podłoża G4 oraz dla kategorii ruchu KR2. 
 
II.3.4.1 Przekroje konstrukcyjne 

Szczegółowe rozmieszczenie różnych typów nawierzchni przedstawia rys. Plan sytuacyjny. 
Poniżej zestawiono układ warstw dla projektowanych typów nawierzchni: 
 
Chodniki: 

 płyty betonowe,gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

 w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem,  gr. 10 cm 

 w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o Rm=2.5 
MPa,  gr. 10 cm 

 
Chodniki wzmocnione (m.in. droga p.poż), remontowana droga: 

 kostka betonowe, gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

 w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm 

 w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o Rm=2.5 
MPa,  gr. 30 cm 
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Droga zostanie ograniczona opornikami betonowymi o wymiarach 12x25x100 cm, oporniki 
należy wykonać na ławach z oporem, wykonanych z betonu cementowego C12/15. 
Na połączeniu remontowanego odcinka drogi z istniejącymi nawierzchniami zaprojektowano 
krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm obniżony (o świetle 2 cm), krawężnik 
należy wykonać na ławach z oporem, wykonanych z betonu cementowego C12/15.  
W celu ograniczenia chodnika zastosowano obrzeża o wymiarach 8x30x100 cm ułożone na 
ławie z oporem wykonanej z betonu cementowego C12/15. 
Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano na rys. „Przekroje konstrukcyjne” w skali 
1:25 
 

II.3.5 Ukształtowanie terenu  

Nawierzchnie zostały ukształtowane za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych w taki 
sposób, aby woda opadowa została odprowadzona w kierunku projektowanych wpustów 
deszczowych, odwodnienia liniowego oraz w kierunku prefabrykowanych ścieków 
betonowych.  
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CZĘŚĆ III CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zestawienie rysunków 
 

ARCHITEKTURA 

308-UJCM-A-3-RS-ZT-1001 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

DROGI 

308-UJCM-A-3-RS-ZD-1001 Plan sytuacyjny 1:500 

308-UJCM-A-3-RS-ZD-2001 Przekroje konstrukcyjne 1:25 

 


