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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 
- Mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa   w skali 1:500. 

- Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2.03.1999r z pó�niejszymi zmianami. W sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. 

- Rozporz�dzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. z pó�niejszymi     

   zmianami w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki  

   i  ich usytuowanie. 

  

2.Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt  układu komunikacyjnego obejmuj�cego drogi 

wewn�trzne, zatoki manewrowe, stanowiska postojowe, ci�gi piesze oraz opaski z 

dostosowaniem do obsługi przeciwpo�arowej, w zwi�zku z budow� pi��dziesi�ciu 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynku �wietlicy przy ul. 1-go Maja na 

działce nr ewid. 19/12 obr�b 0005 w Kielcach  . 

 

3. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu 
Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja jest w chwili obecnej 

urz�dzony budynkami socjalnymi przewidzianymi do rozbiórki. Równie� istniej�ce 

uzbrojenie terenu zwi�zane z istniej�c� zabudow� przeznaczone jest do rozbiórki. 

Teren opracowania zlokalizowany jest w północno-zachodniej cz��ci Kielc pomi�dzy 

ulicami 1-go Maja, Hubalczyków i Łódzk�. Obsługa komunikacyjna terenu odbywa si� 

istniej�c� drog� wewn�trzn� ze zjazdem z ul. 1-go Maja. Droga wewn�trzna posiada na 

wł�czeniu do drogi głównej szeroko�� 5.5-6.0m, na dalszym odcinku jezdni� o 

szeroko�ci ca. 3.0m z obustronnymi poboczami gruntowymi i odwodnieniem rowami 

otwartymi poł�czonymi z kanalizacj� deszczow� w ul.1-go Maja. Istniej�ca jezdnia 

drogi wewn�trznej posiada nawierzchni� bitumiczn�. 

 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
4.1 Plan sytuacyjny 

Dla celów zapewnienia obsługi komunikacyjnej oraz zapewnienia obsługi 

przeciwpo�arowej w zakresie obowi�zuj�cym przepisami, zaprojektowano budow� 

nowego układu komunikacyjnego poł�czonego z istniej�c� drog� wewn�trzn� i 

obejmuj�cego:  wykonanie nowych odcinków  dróg wewn�trznych-manewrowych jako 

odcinki pieszo-jezdne i po�arowe (dojazd  do �wietlicy) stanowi�cych dojazd do 

obiektów (w tym wiat �mietnikowych), zespołów parkingowych osiedla,  poł�czonych z 

układem ci�gów pieszych zlokalizowanych bezpo�rednio w rejonie projektowanych 

budynków mieszkalnych, �wietlicy i placu zabaw oraz 3-ch zespołów parkingowych z 

miejscami postojowymi dla samochodów osobowych o ł�cznej ilo�ci miejsc 

postojowych 75 stanowisk.   
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Układ komunikacji wewn�trznej  

Układ komunikacji wewn�trznej  obejmuje.: 

- Wykonanie nowych odcinków dróg wewn�trznych: odcinek ABCD o długo�ci 135.4m  

  i szeroko�ci 5.00m stanowi�cy drog� dojazdow� i doj�cie  do zespołów budynków i  

  wiat �mietnikowych i manewrow� przyległego zespołu parkingowego do parkowania  

  prostopadłego samochodów osobowych, poł�czony z odcinkiem B-I o szeroko�ci 5.0m  

  i długo�ci 64.4m stanowi�cym drog� wewn�trzn� stanowi�c� dojazd i doj�cie do  

  zespołów budynków i ł�cz�c� układ komunikacyjny osiedla, oraz odcinkiem C-F o  

  szeroko�ci 3.0m i długo�ci 24.6m stanowi�cym si�gacz dla obsługi zespołu budynków,  

  wyposa�ony w zatoki do wycofania pojazdu. 

- Wykonanie nowego odcinka drogi wewn�trznej H-I-J-K-L stanowi�cego drog�  

  dojazdow� i doj�cie do zespołu budynków, dojazdow� i po�arow� dla budynku  

  �wietlicy i dojazdow� do zespołu parkingowego dla samochodów osobowych z  

  wydzielonymi drogami manewrowymi.  

- Wykonanie nowych miejsc postojowych wzdłu� nowego odcinka drogi wewn�trznej  

   manewrowej- wyznaczono generalnie 3 zespoły miejsc postojowych: wzdłu� odcinka  

   ABCD -49 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego samochodów  

  osobowych o wymiarach 2.50*5.00m, na zako�czeniu odcinka HIJKL z wydzielonymi  

  drogami manewrowymi o szeroko�ci 5.0m i 5.7m(droga pełni�ca rol� zawrotki w 

układzie  

  drogi po�arowej) -16 miejscami postojowymi do parkowania samochodów osobowych  

  o wymiarach 2.5*5.00m i 3-ma stanowiskami dla pojazdów osób niepełnosprawnych o  

  wymiarach 3.60*5.00m. 

- Wykonanie układu ci�gów pieszych stanowi�cych doj�cia do poszczególnych wej�� do  

   budynków w poł�czeniu z drogami wewn�trznymi i ł�cz�cymi wszystkie budynki i  

   urz�dzenia. Ci�gi piesze zaprojektowano o zmiennej szeroko�ci od 1.5m do 2.5m z  

   lokalnymi poszerzeniami w formie placyków.  

   

 

 

4.2 Profil podłu�ny, spadki nawierzchni, ukształtowanie terenu 

Układ dróg wewn�trznych,  zatok postojowych, chodników zaprojektowano  

z dostosowaniem do istniej�cego ukształtowania  terenu z dowi�zaniem do rz�dnych 

istniej�cych dróg wewn�trznych  w granicy opracowania. Dla nowego odcinka dróg 

zachowano spadki i ukształtowanie z dowi�zaniem do projektowanych rz�dnych 

budynków.  Spadki nawierzchni oraz projektowane rz�dne ukształtowania 

wysoko�ciowego terenu pokazano na planie sytuacyjnym-rys. D1 i profilach podłu�nych 

– rys. D-2. Spadki podłu�ne nawierzchni wynosz� od 0.6% do 1.8%. Spadki poprzeczne 

jezdni i stanowisk postojowych 2% jednostronne. Spadki poprzeczne chodników 

dostosowane do ukształtowania wysoko�ciowego terenu w rejonach zamkni�tych 

pierzej� budynków, na terenach otwartych spadki zgodne z naturalnym pochyleniem 
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terenu o warto�ci 2%. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych  poprzez nowo 

projektowana kanalizacj� deszczow� z wpustami deszczowymi zlokalizowanymi w 

obni�eniach nawierzchni utwardzonych.  
 

 

5. Przekrój konstrukcyjny 
Konstrukcj� nawierzchni drogi wewn�trznej-manewrowej pełni�cej rol� drogi ppo�., 

zatok postojowych, ci�gów pieszych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych. 

Nawierzchni� dróg wewn�trznych, stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych 

i stanowisk przed budynkiem �wietlicy  zaprojektowano z kostki betonowej pełnej, 

stanowiska postojowe zwykłe zaprojektowano z płyt a�urowych.  

Pod konstrukcj� dróg wewn�trznych i stanowisk postojowych z kostki betonowej pełnej 

zaprojektowano wzmocnienie podło�a z piasku stabilizowanego cementem grubo�ci 

15cm o Rm=2.5MPa, pod stanowiskami z płyt a�urowych dodatkow� warstw� z piasku 

o grubo�ci równie� 15cm. Kształt i kolorystyk� kostki betonowej  nale�y uzgodni� na 

etapie realizacji z inwestorem. 
 

 

6. Odwodnienie  
Odwodnienie projektowanych nawierzchni dróg wewn�trznych- ppo�., miejsc 

postojowych, ci�gów pieszych i opasek odbywa� si� b�dzie projektowanymi spadkami 

podłu�nymi i poprzecznymi nawierzchni z odpływem do  projektowanych wpustów 

deszczowych  kanalizacji deszczowej oraz spływem powierzchniowym na przyległe 

tereny zielone w obr�bie terenu opracowania. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi 

odr�bne opracowanie bran�owe.  

 

Opracował: 

mgr in�. Wojciech Czub 



 Granice nieruchomości (działek) przyjęto na podstawie operatu
ewidencji gruntów i budynków.
Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalania
obciążeń służebnościami gruntowymi nieruchomości będących w
granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

7.144.17.23.4.3 C7,8 D7,8 E7,8

7.144.17.23.4.4 D1-3 E1-3

7.143.17.03.2.1 A6-8 B7,8 C7,8

7.143.17.03.2.2 A1-3 B1,2 C1,2

Arkusz mapy zasadniczej:

  Mapa numeryczna powstała w wyniku wektoryzacji rastra
mapy zasadniczej Miasta Kielce.

Mapę wykonano:

1.  w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000/7"
2. w układzie wysokościowym Kronsztadt 86

skala 1:500

działka: 19/12
obręb: 0005
ulica: 1 Maja 224

Miasto: Kielce

GNG-VI.6640.1914.2017

Województwo: świętokrzyskie
Powiat: m. Kielce

Jednostka ewidencyjna: 266101_1 Miasto Kielce

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Biuro Usług Geodezyjnych i Technicznych
GEONIKA Bogusław Zięba nr uprawnień 12867
 25-629 Kielce ulica Rzepichy 9

   Wykonawca:

Kielce 16.11.2017 r
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