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PROJEKT  

 
BUDOWY PARKINGU PRZY UL. KRÓTKIEJ W KALETACH. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBIEKT:    PARKING NA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH 
 
 
FAZA:  PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
 
 
LOKALIZACJA: KALETY, ul. Krótka,  

działki nr  3449/133, 3451/133, 3680/133. 
 

 
INWESTOR: MIASTO KALETY 

ul. Żwirki i Wigury 2 
42-660 Kalety 
 

 
 
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Henryk Dragon 
 
 
   mgr inż. arch. Anna Sprot 
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SPIS  RYSUNKÓW 
 
 

 01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500 

 02. PARKING – RZUT      1:150 

 03. DETALE I PRZEKRÓJ     1:50 

  04. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA  

  CZAS BUDOWY      1:500 

  05. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU   1:500 
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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy parkingu na 10 miejsc postojowych, 
zlokalizowanego w obrębie działek 3449/133 i 3451/133 będących w dzierżawie Miasta Kalety. 
 
2. Podstawa opracowania : 
• Umowa nr 3/2015 z dnia 24.01.2015r. 
• uzgodnienia dokonane z Inwestorem, 
• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 , 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie 
warunków  
  technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
• wizja lokalna w terenie, 
• uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. Lubliniec dn. 04.05.2015r. 
 
3. Opis stanu istniejącego. 
Teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie działek należących do Parafii pw. Św. Józefa  
w Kaletach i znajduje się w dzierżawie Miasta Kalety. Przylegająca do niego część ulicy – działka 
3680/133 jest własnością Miasta Kalety. Obecnie działki należące do Parafii łącznie z terenem, na którym 
ma powstać parking są ogrodzone a ogrodzenie przebiega tuż obok granicy z działką drogową,  
ul. Krótką. 
Ul. Krótka posiada nawierzchnię gruntową, jedynie na fragmencie od strony ul. Ks. Rogowskiego  
powierzchnia zakrętu wykończona została asfaltem. 
Na zakończeniu ogrodzenia, przy budynku usytuowanym przy drodze a należącym do parafii znajduje się 
furtka z bramą wjazdową prowadzącą na teren zaplecza Kościoła.  
Na terenie będącym tematem opracowania zgodnie z podkładami mapowymi oraz uzgodnieniem 
branżowym przebiega sieć kablowa nN będąca własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz instalacja 
oświetlenia przynależąca do Kościoła. 
 
4. Opis części projektowej 
Projektuje się 10 miejsc postojowych w tym: 
• 9 miejsc o wymiarach 2,5x5,0m z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym, 
• 1 miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej o wymiarze 3,6x5,0m z kostki betonowej gr. 8 cm  
  w kolorze szarym, 
• chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym. 
Miejsca postojowe usytuowane zostaną prostopadle do ul. Krótkiej i oddzielone od siebie wizualnie 
poprzez zastosowanie kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym. 
Konieczna będzie rozbiórka istniejącego i docelowo wykonanie nowego ogrodzenia terenu Kościoła od 
strony ul. Krótkiej.   
 
4.1. Wytyczne wykonania nawierzchni. 
Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne oraz przewidywane obciążenie ruchem, 
zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 
 
Miejsc postojowych: 
• kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm, 
• podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego gr. 25cm 
• warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm. 
 
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych wynosi 47,0cm. 
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych spełnia warunek mrozoodporności podłoża 
nawierzchni dla kR 1 i G1 wynoszący 40cm. 
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Chodnika: 

• kostka betonowa prefabrykowana gr. 8cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm, 
• podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego gr. 15cm 
 
Miejsca postojowe od strony chodnika należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30cm ułożonym 
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm i ławie betonowej z oporem gr. 15cm. 
Miejsca postojowe od strony jezdni należy oddzielić krawężnikiem betonowym najazdowym typu 
ciężkiego 20x30cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm i ławie betonowej z oporem gr. 
15cm. 
Dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych nadano nawierzchniom pochylenie poprzeczne: 
chodnikowi 1% a miejscom postojowym 2% w kierunku drogi ul. Krótkiej. Jednocześnie naturalny spadek 
w stronę ul. Ks. Rogowskiego umożliwi odpływ wód opadowych. 
Istniejącą nawierzchnię jezdni na długości wbudowanego krawężnika należy odbudować poprzez 
wykonanie  remontu nawierzchni jezdni na szerokości średnio 1,0m – odtworzenie nawierzchni 
gruntowej nieulepszonej. 
 
4.2. Wytyczne wykonania wjazdu na teren zaplecza Kościoła. 
Po rozbiórce ogrodzenia biegnącego wzdłuż drogi – słupków z cegły klinkierowej i drewnianych przęseł , 
w obrębie istniejącego wjazdu na posesję nr 3451/133 wykonana będzie nawierzchnia z kostki betonowej  
w kolorze szarym a na niewielkim fragmencie łączącym się z parkingiem w kolorze czerwonym gr. 8 cm 
o konstrukcji jak miejsca postojowe opisane w pkt 2.1. Całość zostanie oddzielona od istniejącej drogi  
krawężnikiem betonowym najazdowym typu ciężkiego 20x30cm ułożonym na podsypce cementowo-
piaskowej gr.5cm i ławie betonowej z oporem gr. 15cm. 
 
4.3. Wytyczne wykonania nowego ogrodzenia. 
Planowane jest wykonanie ogrodzenia złożonego z słupków o przekroju 25x38 cm wys. 120 cm z cegły 
klinkierowej w kolorze czerwonym, wzniesionych na podmurówce z tego samego materiału, wys. 30 cm. 
Całe ogrodzenie będzie miało wys. 150 cm. Słupki oraz podmurówka będą miały wykończenie z cegieł 
klinkierowych ułożonych na sztorc. 
Przęsła dł. ok. 2,12 m wykonane będą z płaskowników stalowych ocynkowanych i malowanych na kolor 
czarny mat. Brama wjazdowa wykonana zostanie analogicznie. Całość stanie na betonowych 
fundamentach (beton B20) zagłębionych na 100 cm poniżej poziomu terenu. Słupki zazbroić pionowo 
dwoma prętami ø10 mocowanymi w fundamencie. Projekt wykonawczy nie obejmuje projektu ogrodzenia 
a jedynie demontaż istniejącego. 
 
5. Wytyczne dotyczące przebudowy i zabezpieczenia istniejących na terenie sieci. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne ręcznie w celu stwierdzenia 
rzeczywistego usytuowania i posadowienia kolidującego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewentualnego 
zabezpieczenia. 
 
Oświetlenie przy Kościele – planowane jest przeniesienie oświetlenia bliżej budynku Kościoła, poza 
teren projektowanego parkingu. Projekt nie obejmuje projektu przebudowy tej sieci. 
 
Linia kablowa nN własność TAURON Dystrybucja S.A. -  zgodnie z wytycznymi uzgodnienia 
branżowego kable elektoenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć 
dzieloną rurą osłonową wychodzącą po 0,5 m poza projektowane nawierzchnie, przyjmując średnice rur 
zgodnie z ww. wytycznymi.  
 
Na terenie mogą wystąpić inne nie naniesione na mapie sieci. W razie natrafienia na jakąkolwiek z nich 
konieczne będzie powiadomienie jej właściciela. 
 
Wszystkie powyższe prace należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem właścicieli mediów.  
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6. Wytyczne dotyczące tymczasowej zmiany organizacji ruchu 
Przebudowa prowadzona będzie w obrębie istniejącej drogi dojazdowej z wyłączeniem jednego pasa 
ruchu. Ruch odbywał się będzie tylko po drugim pasie - przewiduje się zamknięcie jednego pasa ruchu 
na dł. 36 m i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ul. Ks.Rogowskiego do 
skrzyżowania z ul. Rymera, za wyjątkiem dojazdu do posesji znajdujących się poza przebudowywanym 
fragmentem.   
Na czas remontu należy przewidzieć możliwość włączenia się pojazdów do ruchu z odciętych posesji. 
Pas drogowy przewidziany do zamknięcia jest własnością Miasta Kalety. 
 
Dla wykonania przewidywanego zamierzenia konieczne będzie: 
- wyznaczenie usytuowania oznakowania, 
- ustawienie i montaż elementów tymczasowej organizacji ruchu, 
- demontaż elementów tymczasowej organizacji ruchu 
- oczyszczenie terenu Robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
6. Wytyczne dotyczące docelowej organizacji ruchu 
Postawione będą dwa znaki informacyjne dotyczące parkingu, każdy dla odrębnego pasa ruchu. 
 
Dla wykonania przewidywanego zamierzenia konieczne będzie: 
- wyznaczenie usytuowania oznakowania, 
- ustawienie i montaż elementów organizacji ruchu, 
- oczyszczenie terenu Robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
 
Uwagi końcowe 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod 
kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych. 
Użyte w procesie budowlanym materiały muszą posiadać wymagane odrębnymi przepisami, 
aktualne aprobaty i certyfikaty. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
       opis wykonał:  mgr inż. arch. Henryk Dragon 
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