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1. Strona tytułowa.

2. Spis treści.

3. Opis techniczny.

4. Część rysunkowa :

- rys. nr 0 Orientacja
- rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
- rys. nr 2 Przekroje konstrukcyjne 1:50

O Ś W I A D C Z E N I E
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

oświadczam , że projekt budowlany

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA DZ. NR 212

W RUSZOWIE UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO

Został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant : …………….
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OPIS TECHNICZNY
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I. Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce
nr 212 w Ruszowie przy ulicy II Armii Wojska Polskiego. Zakres obejmuje wykonanie drogi
manewrowej wraz z miejscami parkingowymi o nawierzchni z kostki betonowej i płyt EKO.

II. Inwestor.

Gmina Węgliniec 
59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 3

III. Podstawa opracowania.

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

[2] Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1 : 500.
[3] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych BP-BDiM Transprojekt.

IV.  Projekt  architektoniczno-budowlany  ,  część  opisowa  (opis  przyjętych  rozwiązań
projektowych).

1. Projekt zagospodarowania terenu – plan sytuacyjno-wysokościowy.

Zaprojektowano wykonanie parkingu dla samochodów osobowych o nawierzchni z
kostki  betonowej  i  płyt  EKO  zlokalizowanego  przy  drodze  wojewódzkiej  nr  350  w  m.
Ruszów – ul. II  Armii Wojska Polskiego. Wjazd na parking przewidziano przez istniejący
chodnik  z  kostki  kamiennej  pod  kątem  90  stopni  o  szerokości  5,0  m  oraz  łukach
wyokrąglających R=5,0 m. Na szerokości  wjazdu zaprojektowano obniżenie krawężników
kamiennych. Spadek wjazdu na szerokości chodnika do jezdni – 2 %.

Parking składa się z drogi manewrowej o szerokości 5,0 m o spadku poprzecznym
daszkowym – 2 %  i podłużnym – 1 % o nawierzchni z kostki betonowej wysokości 8 cm na
podbudowie  z  kruszywa  łamanego  gr.  23  cm  oraz  dwóch rzędów  miejsc  postojowych
usytuowanych pod kątem 90 stopni do osi jezdni. Wymiary miejsc postojowych 2,5x5,0 m dla
samochodów  osobowych  oraz  dwa  miejsca  dla  pojazdów  osób  niepełnosprawnych  o
wymiarach  3,6x5,0  m.  Nawierzchnia  miejsc  postojowych  z  płyt  EKO  wys.  10  cm  na
podbudowie  z  kruszywa  łamanego  gr.  23  cm.  Nawierzchnia  miejsc  postojowych  dla
pojazdów  osób  niepełnosprawnych  z  kostki  betonowej  wys.  8  cm  na    podbudowie  z
kruszywa łamanego gr. 23 cm. 
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3. Przekrój normalny.

Pokazano przekrój  normalny obrazujący wszystkie  niezbędne elementy konstrukcji
jezdni. Konstrukcję zaprojektowano dla kategorii obciążenia ruchem KR1 z uwzględnieniem
nośności istniejącej nawierzchni. 

Przyjęto  następującą  konstrukcję  jezdni   drogi  manewrowej  i  miejsc  postojowych  dla
pojazdów osób niepełnosprawnych :

- kostka betonowa wysokości 8 cm z betonu wibroprasowanego
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm stabilizowana mechanicznie
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie.

Przyjęto następującą  konstrukcję miejsc postojowych dla pozostałych pojazdów :
- płyta EKO wysokości 10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm stabilizowana mechanicznie
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie.

Przyjęto następującą konstrukcję wjazdu na parking z ulicy II Armii Wojska Polskiego :
- kostka kamienna wysokości 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm stabilizowana mechanicznie
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie.

Konstrukcja jezdna parkingu ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30x100
cm na  ławie  betonowej.  Konstrukcja  wjazdu  ograniczona  jest  krawężnikiem kamiennym
wtopionym na ławie betonowej.
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