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Zgodnie  z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt 
budowlany pt.: „Budowa parkingu wraz z oświetleniem” – PZT z częścią 
drogową, na działkach nr. 1136/1, 1138/2,  1139/1, 1139/18, 1167/2 w 
Starokrzepicach jest opracowany z należytą starannością w sposób zgodny z 
ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej i że został wykonany w stanie kompletnym 
dla celu, któremu ma służyć. 
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                                                          I. OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego – Budowa parkingu wraz z oświetleniem w Starokrzepicach 

PZT + CZ. DROGOWA 

I. CZĘŚĆ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania  
 Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

• umowy z Inwestorem, 

• aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej,  

• uzgodnień z Inwestorem, 

• uzgodnień branżowych, 

• wizji lokalnej terenu inwestycji, 

• obowiązujących norm i przepisów. 
2. Przeznaczenie i program użytkowania obiektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany parkingu w Starokrzepicach. 

W zakres opracowania budowy parkingu wchodzi zaprojektowanie: 

• 66 miejsc parkingowych 2,5x5,0 m  o łącznej powierzchni 825,00  m2, 

• 2 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych o szer. 3,75m każde – łączna pow. 37,5 m2,  

• dojazdów do miejsc parkingowych – drogi wewnętrzne szer. 5,0m – o łącznej powierzchni 

1271,0 m2 

• dojść  - chodniki szer. 2,0m – o łącznej powierzchni 238,0 m2 

• zieleńcy i skarp w obrębie parkingu 

• skarpy nad kanałem deszczowym z dojściem do wylotu w postaci chodnika szer. 2,0m –

pow. 24,26  m2 

• zjazdu – wg oddzielnego opracowania 

•  wylotu do rowu – wg projektu cz. sanitarna-kanalizacja deszczowa 

• wylot do rzeki Liswarty – wg projektu cz. sanitarna-kanalizacja deszczowa 

• odwodnienia i oświetlenia terenu – wg oddzielnych opracowań 

 

3. Bilans terenu 
Pow. całkowita inwestycji ....................................................................... 4032,00  m2, 
Pow. nawierzchni utwardzonych projektowanych wraz ze zjazdem....... 2395.80m2,  



 „Budowa parkingu wraz z oświetleniem” Starokrzepice, powiat kłobucki   dz. nr ewid.1136/1, 1138/2, 
1139/1, 1139/18, 1167/2  obręb Starokrzepice     PZT + CZĘŚĆ DROGOWA 

 

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA spółka z o. o. 
42-200 Częstochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 0-34 / 324 57 58,324 74 51 

5

Pow. proj. zieleni ......................................................................................  953,410 m2 
 

4. Istniejące uzbrojenie w ulicy 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. W rejonie zjazdu z drogi na parkingi zlokalizowane jest 

uzbrojenie w postaci wodociągu φ200 i kanalizacji sanitarnej. 

Projektowane uzbrojenie będzie biegło w sąsiedztwie przewodów elektrycznych  

i wodociągowych. 

 
II. CZĘŚĆ DROGOWA 
 

5. Charakterystyka inwestycji  
5.1. Stan istniejący  

Projektowany parking znajduje się w rejonie skrzyżowania dwóch dróg powiatowych w 

Starokrzepicach (2071S i 2032S), ze zjazdem z drogi powiatowej 2032 S relacji Starokrzepice – 

Dankowice-Piaski. W niedalekim sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się  obiekty usługowo-

handlowe, kościół, jednostka straży pożarnej i zabudowania mieszkalne, a od strony południowo 

wschodniej płynie rzeka Liswarta, do której wykonane zostanie odprowadzenie wód 

deszczowych. 

Pod projektowanym parkingiem brak jest istniejącego uzbrojenia, jedynie pod zjazdem 

występuje sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. 

5.2. Warunki geologiczno - inżynierskie 
Szczegółowy opis warunków geologicznych terenu objętego opracowaniem zawiera 

dokumentacja geotechniczna wykonana na potrzeby inwestycji. 

5.3.  Rozwiązania sytuacyjne elementów komunikacyjnych 
Lokalizację parkingu oraz układ przeanalizowano i uzgodniono z inwestorem – Gminą Krzepice.  

Przyjęto następujące założenia projektowe: 

− droga  wewnętrzna szer. ok. 5,0m - jezdnia z kostki betonowej czerwonej,  

− miejsca parkingowe z kostki betonowej szarej z czarnymi pasami dzielącymi. 

− chodniki z kostki betonowej szarej 

Parking wraz ze zjazdem z drogi powiatowej zostały zaprojektowane zgodnie z zatwierdzoną 

koncepcją przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych tak, aby nie kolidowały z przyszłym 

ewentualnym przedsięwzięciem. 
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5.4. Pochylenia podłużne i spadki poprzeczne 
Przekroje poprzeczne (rys. nr 2)   -   przedstawiają szczegóły ukształtowania terenu. 

Spadki podłużne: 
- droga wewnętrzna na odcinku od zjazdu do osi drogi wewnętrznej  1,6% 
-parking i drogi wewnętrzne  2,5% 
Spadki poprzeczne: 
- parking i drogi wewnętrzne 2,5% 
Szczegóły rozwiązań przedstawiono na przekrojach normalnych - rys. nr 2. 

 

 6.  Rozwiązania techniczne  
6.1. Konstrukcja nawierzchni 

Parking zaprojektowano na poziomie ok. 1,0 -1,4 m powyżej poziomu istniejącego terenu. 

Po wykonaniu niwelacji nasypu i zagęszczeniu warstwami po ok. 25cm w celu 

doprowadzenia go do stanu G1  należy wykonać następujące warstwy dla przewidywanej 

kategorii ruchu KR3 wg rys. nr 3:  

• Droga wewnętrzna 
1 – gr. 26 cm +nasyp 
− Kostka betonowa czerwona                                                                 gr.   8 cm 
− Podsypka piaskowa                                                                             gr.   3cm 

− Podbudowa – kruszywo łamane  stabilizowanego mechanicznie  

wg PN –S -06102                                                                                 gr. 15cm 

Nasyp o zmiennej wysokości wykonany na warstwie geowłókniny 

oddzielającej warstwy projektowane od podłoża  

• Parking i chodnik przy drodze wewnętrznej 
2 – gr. 26 cm +nasyp 
− Kostka betonowa szara                                                                          gr. 8 cm 
− Podsypka piaskowa                                                                               gr. 3cm 

− Podbudowa – kruszywo łamane  stabilizowanego mechanicznie  

wg PN –S -06102                                                                                   gr. 15cm 

Nasyp o zmiennej wysokości wykonany na warstwie geowłókniny separacyjnej 

oddzielającej warstwy projektowane od podłoża  

• Krawężnik 
3 – Krawężnik – światło krawężnika 10 cm 
− Krawężnik betonowy uliczny  15x30 cm   
− Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm                                                              
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− Ława betonowa z oporem 40x30x15 cm   

• Obrzeże betonowe 
4 – Obrzeże betonowe wystające 
− Obrzeże betonowe 6x20 cm                                                         gr.  6 cm  
− Podsypka piaskowa                                                                      gr. 3 cm    

• Pas rozdzielający miejsca parkingowe 
5 – gr.26 cm + nasyp 
− Kostka betonowa czarna                                                             gr.  8 cm  

-      Podsypka piaskowa                                                                     gr. 3  cm                                         
-      Podbudowa – kruszywo łamane  stabilizowanego  
       mechanicznie wg PN –S -06102                                                  gr.15cm 

Nasyp o zmiennej wysokości wykonany na warstwie geowłókniny separacyjnej 

oddzielającej warstwy projektowane od podłoża  

• Odwodnienie liniowe 
6 – Koryto odpływowe-odwodnienie liniowe 
− Koryto odpływowe                                                         
− Obrzeże betonowe 8x30x100x 2szt 

− Ława betonowa 52x28/10 cm 

Nasyp o zmiennej wysokości wykonany na warstwie geowłókniny separacyjnej  

oddzielającej warstwy projektowane od podłoża  

• Krawężnik najazdowy 
7 – Krawężnik – światło krawężnika 4 cm 
− Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm   
− Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm                                                              
− Ława betonowa z oporem 50x35x10 cm   

     Nasyp o zmiennej wysokości wykonany na warstwie geowłókniny separacyjnej 

    oddzielającej warstwy projektowane od podłoża  

• Zjazd na działkę 
8 – Połączenie drogi dojazdowej z istniejącą 
− W-wa ścieralna z betonu asfaltowego SMA     gr.  5 cm 
− Geosiatka                                                            
− Beton asfaltowy                                                                gr.  26 cm 

− Ława betonowa  z betonu C12/15                                    gr.  15 cm 

 



 „Budowa parkingu wraz z oświetleniem” Starokrzepice, powiat kłobucki   dz. nr ewid.1136/1, 1138/2, 
1139/1, 1139/18, 1167/2  obręb Starokrzepice     PZT + CZĘŚĆ DROGOWA 

 

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA spółka z o. o. 
42-200 Częstochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 0-34 / 324 57 58,324 74 51 

8

• Chodnik z kostki gr. 6 cm 
9  – Chodnik dojścia do wylotu (na nasypie) 
− Kostka betonowa szara                                                        gr.  6 cm 
− Podsypka piaskowa                                                             gr. 3 cm                                                  
− Nasyp o zmiennej wysokości                                                           

• -   Płyty     na  skarpach  nasypu i rowu 
10 – Umocnienie skarp nasypu nad kanałem deszczowym 
       Umocnienie skarp rowu 
− Prefabrykowane płyty  betonowe ażurowe                       gr. 10 cm 
− Podsypka piaskowa wyrównawcza                                    gr. 5 cm  
  

                 6.2. Uzbrojenie terenu 
 

Pod projektowanym parkingiem brak jest istniejącego uzbrojenia, jedynie pod zjazdem 

występuje sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. W przypadku wystąpienia uzbrojenia nie 

uwidocznionego na mapie lub w  rejonie  wykonanego dla niniejszej inwestycji roboty ziemne 

należy prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika.  

6.3. Wylot z kanału do rowu otwartego  i wylot z rowu do  rzeki Liswarty  
Zaprojektowano żelbetowy wylot z kanału deszczowego do rowu otwartego  na dz. o nr  

ewid.1136/18   i  wylot z rowu do  rzeki Listwarty na dz. o nr ewid. 1167/2 – obręb 

Starokrzepice .Szczegółowy opis wylotu wg części sanitarnej kompletu dokumentacji 

projektowej. 

6.4. Umocnienie skarp nasypu nad kanałem i skarp rowu otwartego 
Skarpy nasypu nad kanałem należy umocnić płytami ażurowymi prefabrykowanymi gr 10  cm 
układanymi na podsypce piaskowej gr.  5 cm 
Skarpy rowu otwartego należy umocnić podobnie jak skarpy nasypu, jedynie w rejonie wylotu 
kanału i na odcinku dł. 3,0 m od rzeki Liswarty dno i skarpy rowu należy umocnić betonem 
klasy C20/25  gr. 12  cm układanym na warstwie betonu wyrównawczego  klasy C8/10 gr. 8  cm 
.  
 

6.5. Odwodnienie liniowe korytkowe 
Na terenie parkingu zaprojektowano odwodnienie liniowe korytkowe. Proponowanym systemem 

odwodnienia korytkowego jest system firmy Hauraton o nazwie FASERFIX – SUPER KS 100  

z rusztem żeliwnym kl. D szczelinowym, zatrzaskowym (patrz zał.). Dopuszcza się jednak 

zmianę producenta przy zachowaniu tej samej jakości i funkcjonalności systemu. 

Projektowana łączna dł. odwodnienia 107,0m. 
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Szczegółowy opis odwodnienia w części sanitarnej kompletu dokumentacji projektowej 

7. Roboty ziemne 

7.1. Niwelacja i ukształtowanie terenu 

 Z terenu robót pod projektowanym parkingiem należy usunąć warstwę gleby z domieszką 

części organicznych  .  Odspojony grunt należy wykorzystać wykonując skarpy i nasypy pod 

trawniki ,a nadmiar wywieść w miejsce wskazane przez inwestora. Wielkość wykopów i 

nasypów obliczono z przekrojów poprzecznych i zestawiono w załączniku branżowym Z-1: 

„Tabela robót ziemnych” 

Po usunięciu należy wykonać wszystkie prace związane z uzbrojeniem podziemnym wg 

odrębnych dokumentacji. Wszystkie prace ziemne związane z niwelacją i ukształtowaniem 

terenu należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205. 

 

7.2.  Masy ziemne 

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym można przystąpić do 

uformowania podłoża gruntowego do wartości rzędnych wg przekrojów poprzecznych – rys. 

 nr 2.  

W celu określenia wielkości robót ziemnych wykonano szczegółowe przekroje poprzeczne 

w charakterystycznych punktach projektowanego terenu. Na podstawie tych przekrojów 

dokonano obliczeń mas ziemnych i zestawiono w tabeli robót ziemnych (zał. Z-1). Przyjęto, że 

zostanie zdjęty humus na głębokości od 30 do 90 cm.  

Zgodnie z obliczeniami  roboty ziemne kształtują się następująco: 

nasypy:      3087,02 m3  (grunty niewysadzinowe)  i 317,96 m3 (humus)  

wykopy:  1420,86 m3(humus)  

Usunięte grunty(humus)  zostanie  wykorzystany do nasypów pod zieleń  w ilości   

317,96 m3,  pozostała  część humusu w ilości 1102,90 m3  zostanie wywieziona w miejsce 

wskazane przez Inwestora .Grunt na nasyp  pod parking i drogi wewnętrzne zostanie 

dowieziony.  

Do wykonania tych  nasypów należy dowieść 3087,02 m 3 gruntów niewysadzinowych 

(pospółka). 

Nasypy układać i zagęszczać warstwami grubości 20cm. Zagęszczenie każdej w-wy nasypu 

kontrolować zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Każda warstwa nasypu powinna 
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być zagęszczona mechanicznie i odebrana przez geotechnika z udokumentowaniem w dzienniku 

budowy. 

Na  kanale ułożonym od separatora do wylotu należy wykonać nasyp z piasku średniego i 

grubego. Skarpy nasypu należy umocnić płytami ażurowymi i obsiać trawą. Na wierzchu nasypu 

należy ułożyć chodnik  o szerokości 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm umożliwiający dojście do 

wylotu. 

Dla nasypów pod drogi i parkingi minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia wynosi Is>0,97 

wg normalnej próby PROCTORA.  

Wszystkie prace ziemne związane z niwelacją i ukształtowaniem terenu należy prowadzić 

zgodnie z normą PN-S-02205. 

8. Zagospodarowanie zielenią 

Po zakończeniu prac drogowych i uzbrojeniowych teren poza nawierzchniami utwardzonymi 

należy uformować wg przekrojów poprzecznych zebranym  humusem i obsiać mieszanką traw.  

9.Przepisy BHP 

Roboty  wykonywane  będą  w  czynnych  placach  w  związku  z  czym ich teren powinien  być  

zabezpieczony  barierkami  ochronnymi,  a  od  zmierzchu  do  świtu  i  przy  złej  widoczności  

powinien  zostać  odpowiednio  oświetlony. 

Ogół robót wykonawczych mających na celu realizację projektu powinien być prowadzony  

w zgodzie z obowiązującymi przepisami BHP.  

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących 

przepisów  BHP.  

10. Informacja dotycząca planu BIOZ 

Informacja BIOZ wg odrębnego opracowania wchodzącego w skład kompletu dokumentacji 

projektowej. 

11.Uwagi  

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

− Poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót 

drogowych, 

− Teren budowy oznakować i zabezpieczyć  

− Zdjąć humus i wykonać makroniwelację terenu, 

− Upewnić się o zakończeniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym. 
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W przypadku gdyby na terenie budowy  istniało uzbrojenie podziemne nie zaznaczone na 

mapie  roboty należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw 

konstrukcji doprowadzając do wskaźnika zagęszczenia Js=1,03.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. 

 

12. Projekty związane 

Do uzyskania pozwolenia na budowę  opracowano dokumentację pt. „Budowa parkingu wraz z 

oświetleniem”- Starokrzepice - pow. kłobucki składającą  się z następujących części: 

- PZT  Z CZ. DROGOWĄ 

- PROJEKT ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ 20325 NA DZIAŁKĘ 1139/18 W 

STAROKRZEPICACH 

- CZ. SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA  

 -   CZ. ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE TERENU  

- INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 



































ZAŁ. NR 1

N 
(GR.NOŚNY)

W 
(GR.NOŚNY)

W 
(HUMUS)

N 
(HUMUS)

N 
(GR.NOŚNY)

W 
(GR.NOŚNY)

W 
(HUMUS)

N 
(HUMUS)

Pp1-Pp1 69,20 0,00 34,34 9,28 2,50 173,00 0,00 85,85 23,20

Pp2-PP2 81,61 0,00 38,56 5,42 5,00 408,05 0,00 192,80 27,10

Pp3-Pp3 70,91 0,00 39,64 9,41 5,00 354,55 0,00 198,20 47,05

Pp4-Pp4 73,77 0,00 33,81 13,10 5,00 368,85 0,00 169,05 65,50

Pp5-Pp5 82,66 0,00 43,08 2,41 5,00 413,30 0,00 215,40 12,05

Pp6-Pp6 73,61 0,00 39,20 11,62 5,00 368,05 0,00 196,00 58,10

Pp7-Pp7 58,19 0,00 27,47 11,83 5,00 290,95 0,00 137,35 59,15

Pp8-Pp8 58,89 0,00 26,57 2,43 2,50 147,23 0,00 66,43 6,08

Pp9-Pp9 13,93 0,00 1,97 0,27 12,80 178,30 0,00 25,22 3,46

Pp10-Pp10 13,49 0,00 1,76 0,47 12,13 163,63 0,00 21,35 5,70

Pp11-Pp11 8,57 0,00 3,06 0,41 25,80 221,11 0,00 78,95 10,58

Pp12-Pp12 0,00 0,00 0,84 0,00 40,80 0,00 0,00 34,27 0,00

suma 3087,02 0,00 1420,86 317,96
SUMA HUMUSU DO WYWOZU 1102,90 m3                                                                     

SUMA NASYPÓW (GRUNT NOŚNY DO DOWIEZIENIA) 3087,02 m3

OZNACZENIE 
PRZEKROJU

                                                                                        

DŁ. [m]POWIERZCHNIA PRZEKROJU[m2]

ZESTAWIENIE MAS ZIEMNYCH

OBJĘTOŚĆ [m3]










