
BUDOWA  MIEJSC  PARKINGOWYCH  WZDŁUŻ  JEZDNI  DROGI 

 PUBLICZNEJ  GMINNEJ  UL. PADEREWSKIEGO  W  JAWORZNIE 



 
Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc parkingowych wzdłuż jezdni drogi 
publicznej gminnej ul. Paderewskiego w Jaworznie na terenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik” w obszarze działki nr 131/2, jedn. ewid. Jaworzno – 
miasto, obręb 200. W obecnym stanie, działka stanowi nieruchomość 
nieogrodzoną i zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. 
Znajduje się na niej zieleń nieurządzona.  
 

 

OPIS  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 

Projektowane zagospodarowanie działki 
 

Inwestycja będzie polegała na budowie 19 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych (w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych) 
ogólnodostępnych dla mieszkańców osiedla. Zjazd na projektowany parking 
będzie odbywał się w sposób bezpośredni z ul. Paderewskiego. 



Projektowany parking 

WIDOK REJONU PLANOWANYCH ROBÓT 



Projektowany parking 

WIDOK  REJONU  PLANOWANYCH  ROBÓT - WYCINEK 



Opis stanu istniejącego 
 

W przedmiotowej lokalizacji przebiega ulica o szerokości jezdni wynoszącej   
6,00 m oraz szerokości chodnika 2,00 m. Za chodnikiem znajduje się zieleniec. 
Aktualnie parkowanie pojazdów odbywa się poprzez usytuowanie samochodów 
w sposób równoległy – częściowo na jezdni i chodniku.  

Opis stanu projektowego 
 

Planuje się wykonanie zatoki postojowej o szerokości 5,50 m i długości  
49,70 m. Parking dla samochodów osobowych wykonany będzie na 
nawierzchni  z kostki brukowej BEHATON koloru grafitowego, wydzielenie 
stanowisk postojowych projektuje się poprzez ułożenie rzędu kostki brukowej 
betonowej koloru czerwonego.  

OPIS TECHNICZNY 



Ruch pieszy 
Ruch pieszy będzie odbywał się chodnikiem przebiegającym po wewnętrznej 
stronie zatoki postojowej. Do dyspozycji pieszych będą chodniki o szer. 1,50 m; 
2,00 m; 5,00 m. Budowa miejsc parkingowych nie wpłynie na ograniczenie 
przepustowości ruchu pieszego w ciągu ulicy Paderewskiego. 

Zieleń  
Na etapie prac wykończeniowych należy wyrównać teren wokół parkingu  
i doprowadzić do estetycznego wyglądu. Planuje się wyrównanie istniejącej 
warstwy humusu wraz z miejscowym uzupełnieniem i obsianiem trawą.  
W ramach niniejszego zadania przewiduje się wycinkę 4 szt. drzew oraz 
przesadzenie 8 szt. młodych drzew. 

Odwodnienie 
Projektowane rozwiązania wysokościowe mają na celu ukierunkowanie spływu 
wód opadowych z powierzchni całej miejsc parkingowych oraz chodnika do 
istniejącej studzienki deszczowej. Przekrój poprzeczny miejsc parkingowych  
i oraz chodnika projektuje się o spadku jednostronnym 2,0 % w kierunku osi 
jezdni. 



PLAN  SYTUACYJNY - WYCINEK 



KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI – PRZEKRÓJ  POPRZECZNY  A-A 



KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI – PRZEKRÓJ  POPRZECZNY  B-B 



KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI – PRZEKRÓJ  POPRZECZNY  C-C 



INFORMACJA 
 

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa miejsc parkingowych wzdłuż jezdni 
drogi publicznej gminnej ul. Paderewskiego w Jaworznie na działce  
nr 131/2, obręb 200” zostało poddane konsultacjom społecznym  
w dniu 01.10.2014 r. na pozastatutowym konsultacyjnym zebraniu 
Członków Spółdzielni.  
Projekt uzyskał większościową aprobatę i został umieszczony w planie 
A na rok 2015. 


