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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- Mapa sytuacyjno – wysokoĞciowa w skali 1:500.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999r z póĨniejszymi zmianami. W sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaü drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z póĨniejszymi
zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaü budynki
i ich usytuowanie.

2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt układu komunikacyjnego obejmującego drogi
wewnĊtrzne, zatoki manewrowe, stanowiska postojowe, ciągi piesze oraz opaski z
dostosowaniem do obsługi przeciwpoĪarowej, w związku z budową piĊüdziesiĊciu
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynku ĝwietlicy przy ul. 1-go Maja na
działce nr ewid. 19/12 obrĊb 0005 w Kielcach .

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja jest w chwili obecnej
urządzony budynkami socjalnymi przewidzianymi do rozbiórki. RównieĪ istniejące
uzbrojenie terenu związane z istniejącą zabudową przeznaczone jest do rozbiórki.
Teren opracowania zlokalizowany jest w północno-zachodniej czĊĞci Kielc pomiĊdzy
ulicami 1-go Maja, Hubalczyków i Łódzką. Obsługa komunikacyjna terenu odbywa siĊ
istniejącą drogą wewnĊtrzną ze zjazdem z ul. 1-go Maja. Droga wewnĊtrzna posiada na
włączeniu do drogi głównej szerokoĞü 5.5-6.0m, na dalszym odcinku jezdniĊ o
szerokoĞci ca. 3.0m z obustronnymi poboczami gruntowymi i odwodnieniem rowami
otwartymi połączonymi z kanalizacją deszczową w ul.1-go Maja. Istniejąca jezdnia
drogi wewnĊtrznej posiada nawierzchniĊ bitumiczną.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Plan sytuacyjny
Dla celów zapewnienia obsługi komunikacyjnej oraz zapewnienia obsługi
przeciwpoĪarowej w zakresie obowiązującym przepisami, zaprojektowano budowĊ
nowego układu komunikacyjnego połączonego z istniejącą drogą wewnĊtrzną i
obejmującego: wykonanie nowych odcinków dróg wewnĊtrznych-manewrowych jako
odcinki pieszo-jezdne i poĪarowe (dojazd do ĝwietlicy) stanowiących dojazd do
obiektów (w tym wiat Ğmietnikowych), zespołów parkingowych osiedla, połączonych z
układem ciągów pieszych zlokalizowanych bezpoĞrednio w rejonie projektowanych
budynków mieszkalnych, Ğwietlicy i placu zabaw oraz 3-ch zespołów parkingowych z
miejscami postojowymi dla samochodów osobowych o łącznej iloĞci miejsc
postojowych 75 stanowisk.
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Układ komunikacji wewnĊtrznej
Układ komunikacji wewnĊtrznej obejmuje.:
- Wykonanie nowych odcinków dróg wewnĊtrznych: odcinek ABCD o długoĞci 135.4m
i szerokoĞci 5.00m stanowiący drogĊ dojazdową i dojĞcie do zespołów budynków i
wiat Ğmietnikowych i manewrową przyległego zespołu parkingowego do parkowania
prostopadłego samochodów osobowych, połączony z odcinkiem B-I o szerokoĞci 5.0m
i długoĞci 64.4m stanowiącym drogĊ wewnĊtrzną stanowiącą dojazd i dojĞcie do
zespołów budynków i łączącą układ komunikacyjny osiedla, oraz odcinkiem C-F o
szerokoĞci 3.0m i długoĞci 24.6m stanowiącym siĊgacz dla obsługi zespołu budynków,
wyposaĪony w zatoki do wycofania pojazdu.
- Wykonanie nowego odcinka drogi wewnĊtrznej H-I-J-K-L stanowiącego drogĊ
dojazdową i dojĞcie do zespołu budynków, dojazdową i poĪarową dla budynku
ĝwietlicy i dojazdową do zespołu parkingowego dla samochodów osobowych z
wydzielonymi drogami manewrowymi.
- Wykonanie nowych miejsc postojowych wzdłuĪ nowego odcinka drogi wewnĊtrznej
manewrowej- wyznaczono generalnie 3 zespoły miejsc postojowych: wzdłuĪ odcinka
ABCD -49 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego samochodów
osobowych o wymiarach 2.50*5.00m, na zakoĔczeniu odcinka HIJKL z wydzielonymi
drogami manewrowymi o szerokoĞci 5.0m i 5.7m(droga pełniąca rolĊ zawrotki w
układzie
drogi poĪarowej) -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 ciągów pieszych stanowiących dojĞcia do poszczególnych wejĞü do
budynków w połączeniu z drogami wewnĊtrznymi i łączącymi wszystkie budynki i
urządzenia. Ciągi piesze zaprojektowano o zmiennej szerokoĞci od 1.5m do 2.5m z
lokalnymi poszerzeniami w formie placyków.

4.2 Profil podłuĪny, spadki nawierzchni, ukształtowanie terenu
Układ dróg wewnĊtrznych, zatok postojowych, chodników zaprojektowano
z dostosowaniem do istniejącego ukształtowania terenu z dowiązaniem do rzĊdnych
istniejących dróg wewnĊtrznych w granicy opracowania. Dla nowego odcinka dróg
zachowano spadki i ukształtowanie z dowiązaniem do projektowanych rzĊdnych
budynków.
Spadki nawierzchni oraz projektowane rzĊdne ukształtowania
wysokoĞciowego terenu pokazano na planie sytuacyjnym-rys. D1 i profilach podłuĪnych
– rys. D-2. Spadki podłuĪne nawierzchni wynoszą od 0.6% do 1.8%. Spadki poprzeczne
jezdni i stanowisk postojowych 2% jednostronne. Spadki poprzeczne chodników
dostosowane do ukształtowania wysokoĞciowego terenu w rejonach zamkniĊtych
pierzeją budynków, na terenach otwartych spadki zgodne z naturalnym pochyleniem
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terenu o wartoĞci 2%. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych poprzez nowo
projektowana kanalizacjĊ deszczową z wpustami deszczowymi zlokalizowanymi w
obniĪeniach nawierzchni utwardzonych.

5. Przekrój konstrukcyjny
KonstrukcjĊ nawierzchni drogi wewnĊtrznej-manewrowej pełniącej rolĊ drogi ppoĪ.,
zatok postojowych, ciągów pieszych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.
NawierzchniĊ dróg wewnĊtrznych, stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych
i stanowisk przed budynkiem ĝwietlicy zaprojektowano z kostki betonowej pełnej,
stanowiska postojowe zwykłe zaprojektowano z płyt aĪurowych.
Pod konstrukcją dróg wewnĊtrznych i stanowisk postojowych z kostki betonowej pełnej
zaprojektowano wzmocnienie podłoĪa z piasku stabilizowanego cementem gruboĞci
15cm o Rm=2.5MPa, pod stanowiskami z płyt aĪurowych dodatkową warstwĊ z piasku
o gruboĞci równieĪ 15cm. Kształt i kolorystykĊ kostki betonowej naleĪy uzgodniü na
etapie realizacji z inwestorem.

6. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanych nawierzchni dróg wewnĊtrznych- ppoĪ., miejsc
postojowych, ciągów pieszych i opasek odbywaü siĊ bĊdzie projektowanymi spadkami
podłuĪnymi i poprzecznymi nawierzchni z odpływem do projektowanych wpustów
deszczowych kanalizacji deszczowej oraz spływem powierzchniowym na przyległe
tereny zielone w obrĊbie terenu opracowania. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi
odrĊbne opracowanie branĪowe.
Opracował:
mgr inĪ. Wojciech Czub

GNG-VI.6640.1914.2017
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: m. Kielce
Jednostka ewidencyjna: 266101_1 Miasto Kielce

Miasto: Kielce
ulica: 1 Maja 224
obręb: 0005

działka: 19/12



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Mapę wykonano:
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000/7"
2. w układzie wysokościowym Kronsztadt 86





Mapa numeryczna powstała w wyniku wektoryzacji rastra
mapy zasadniczej Miasta Kielce.
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.
Wykonawca:
Kielce 16.11.2017 r
Arkusz mapy zasadniczej:
7.144.17.23.4.3 C7,8 D7,8 E7,8
Biuro Usług Geodezyjnych i Technicznych
7.144.17.23.4.4 D1-3 E1-3
GEONIKA Bogusław Zięba nr uprawnień 12867
7.143.17.03.2.1 A6-8 B7,8 C7,8
25-629 Kielce ulica Rzepichy 9
7.143.17.03.2.2 A1-3 B1,2 C1,2
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