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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Informacje Ogólne 
1.1. Przedmiot Opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy branży drogowej 

wykonywany w ramach przedsięwzięcia p.n. PROJEKT LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych 

gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 

warszawskiej” (WislaWarszawska.pl)-w zakresie realizacji parkingów z miejscami 

postojowymi dla samochodów osobowych do 10 stanowisk postojowych w lokalizacjach 

określonych poniżej.  

1.2. Podstawa Opracowania 
Podstawą niniejszego opracowania jest Umowa n Nr ZMW/201/2012/E4/IŻ/L+ z dnia 

14.09.2012 r. zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, w którego imieniu działa 

Zarząd Mienia m. st. Warszawy, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, a Halcrow 

Group Limited Elms House 43 Brook Green London W6 7EF UK. 

1.3. Zamawiający/Inwestor 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Miasto Stołeczne Warszawa 
Zarząd Mienia m. st. Warszawy 

ul. Jana Kazimierza 62, 
01-248 Warszawa 

1.4. Nazwa jednostki projektowej 
Jednostką projektującą jest: 

Halcrow Group Sp. z o. o. 
Oddział w Polsce 

Ul. Wspólna 47/49, 
00 – 684 Warszawa 

Tel. +48 22 584 34 40 
Fax. +48 22 584 34 60 

1.5. Zakres i lokalizacja inwestycji 
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonanie parkingu do 10 miejsc 

postojowych wraz z budową zjazdu publicznego na ul. Kępa Tarchomińska w następującej 

lokalizacji: 

Parking P-1 

dzielnica: Białołęka            

obręb: 4-01-27    

działka nr: 20/1, 19/2 

Parking P-3 

dzielnica: Praga Południe           

obręb: 3-01-06    

działka nr: 7; 1/3 

Parking P-5 

dzielnica: Mokotów, 

obręb: 01-07-01  

działka nr: 9/7; 216 
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Parking P-6 

dzielnica: Mokotów, 

obręb: 01-07-02 

działka nr: 3/1; 2/6 

 

1.6. Cel Inwestycji 
Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie swobodnej penetracji obszaru w rejonie rz. Wisły 

poprzez tworzenie miejsc udostępnionych mieszkańcom Warszawy. Zorganizowanie takich 

miejsc postojowych w określonych lokalizacjach podyktowane jest zapotrzebowaniem ze 

strony mieszkańców. Dzięki zorganizowaniu miejsc postojowych poprawi się komfort 

korzystania z obszarów nadwiślańskich oraz ograniczona zostanie ingerencja w istniejący 

krajobraz.  

 

1.7. Materiały wyjściowe 
• Umowa n Nr ZMW/201/2012/E4/IŻ/L+ 

•  „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, Transprojekt 

Warszawa 1997 r. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 

marca 1999 r.  

• Wyniki inwentaryzacji stanu istniejącego. 

• Mapy zasadnicze  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane [Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414] z późn. 

zmianami. 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne [Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229] z późn. 

zmianami.  

 

2. Opis Stanu Istniejącego 
2.1. Parking P-1 

Projektowane miejsca postojowe zlokalizowane są przy ul. Kępa Tarchomińska, na obszarze 

o niskim stopniu zurbanizowania, w bliskiej odległości od wału przeciwpowodziowego wzdłuż 
rz. Wisły. W stanie istniejącym w rejonie projektowanych miejsc postojowych znajduje się 

utwardzenie terenu przy ul. Kępa Tarchomińska mieszanką kruszywa naturalnego 

wykorzystywane aktualnie do postoju pojazdów.. Teren w bezpośredniej bliskości miejsca 

inwestycji jest zakrzaczony. Wykonanie miejsc postojowych powoduje konieczność wyicnki 

jednego drzewa, które ogranicza widoczność. Zgodnie treścią mapy zasadniczej w rejonie 

planowanej inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego: 

- sieć kanalizacyjna  

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

Ulica Kępa Tarchomińska na odcinku budowy projektowanego zjazdu przebiega poza 

granicami istniejącego pasa drogowego i zlokalizowana jest na dz. nr 20/1 i 19/2. 

Ul. Kępa Tarchomińska stanowi drogę o funkcji obsługi głównie ruchu lokalnego. Szerokość 
istniejącej jezdni na analizowanym odcinku wynosi 4,50m, a obustronne pobocza mają szer. 

ok 1,0m. Nawierzchnia istniejącej drogi wykonana jest z mas mineralno-bitumicznych, bez 

ograniczników nawierzchni.  
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2.2. Parking P-3 
Planowane miejsca postojowe zlokalizowane są przy drodze wewnętrznej mającej 

połączenie z drogą publiczną (ul. Wał Miedzeszyński) zjazdem skanalizowanym 

umożliwiającym relacje wjazdu i wyjazdu (relacje jedynie prawoskrętne) usytuowanego na 

wysokości ul. Krynicznej. W rejonie projektowanych miejsc postojowych teren jest płaski, a 

spadek terenu kształtuje się w kierunku rz. Wisły. W rejonie planowanych miejsc znajduje się 

obecnie utwardzona powierzchnia, która wykorzystywana jest jako miejsca postojowe. Teren 

wokół utwardzenia powierzchni gruntu jest zakrzaczony, istniejące drzewa nie kolidują z 

planowaną inwestycją. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej na obszarze przeznaczonym pod 

inwestycję nie występuje infrastruktura techniczna.  

 

2.3. Parking P-5 
Planowane miejsca postojowe zlokalizowane są przy drodze wewnętrznej łączącej przejazd 

przez wał przeciwpowodziowy w ciągu ul. Rodzynkowej, a drogą technologiczną MPWiK. W 

rejonie projektowanych miejsc postojowych teren jest płaski, a spadek terenu kształtuje się w 

kierunku rz. Wisły. Teren w rejonie planowanych miejsc jest aktualnie niezagospodarowany. 

Obszar, na którym przewiduje się wykonanie miejsc postojowych jest zakrzaczony, istniejące 

drzewa nie kolidują z planowaną inwestycją. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej na 

obszarze przeznaczonym pod inwestycję w rejonie planowanych miejsc postojowych 

usytuowany jest kabel teletechniczny. Kabel należy zabezpieczyć rurą osłonową na 

szerokości korpusu drogi.  

 

2.4. Parking P-6 
Planowane miejsca postojowe zlokalizowane są przy drodze wewnętrznej stanowiącej 

dojazd do ogródków działkowych oraz do drogi technologicznej MPWiK. W rejonie 

projektowanych miejsc postojowych teren jest płaski, a spadek terenu kształtuje się w 

kierunku rz. Wisły. Teren w  rejonie planowanych miejsc jest aktualnie niezagospodarowany. 

Obszar, na którym przewiduje się wykonanie miejsc postojowych jest zakrzaczony, istniejące 

drzewa nie kolidują z planowaną inwestycją. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej na 

obszarze przeznaczonym pod inwestycję nie występuje infrastruktura techniczna. 

 

3. Drzewa do wycinki 
W związku z realizacją inwestycji zachodzi konieczność wycinki kolidujących z planowanymi 
miejscami postojowymi drzew. Poniżej przedstawiono zestawienie drzew do wycinki: 
 

Parking P-1 

Nr wg planu 
sytuacyjnego 

Gatunek Pierśnica [cm] 

1 Wierzba Salix sp. 167; 240 

Parking P-5 

Nr wg planu 
sytuacyjnego 

Gatunek Pierśnica [cm] 

1 Klon jesionolistny Acer negundo 37,5 

2 Klon jesionolistny Acer negundo 37,5 

3 Topola Populus sp. 40,5 

4 Topola Populus sp. 50 

5 Klon jesionolistny Acer negundo 35,5 

6 Klon jesionolistny Acer negundo 56,5 
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Parking P-6 

Nr wg planu 
sytuacyjnego 

Gatunek Pierśnica [cm] 

1 Klon jesionolistny Acer negundo 56,5; 47 

2 Klon jesionolistny Acer negundo 44 

 

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektów 
Projektowane miejsca postojowe przeznaczone są do obsługi samochodów osobowych. 

Zarówno forma architektoniczna projektowanych miejsc postojowych i zjazdu, jak i materiały 

zastosowane do ich wykonania zostały zaprojektowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu 

ingerowały w naturalny krajobraz nadwiślański, a jednocześnie spełniały odpowiednie 

warunki trwałości. Ze względu na usytuowanie niektórych parkingów w obszarze NATURA 

2000 lub w jej bezpośredniej bliskości, projektowane elementy konstrukcyjne przewidują 

wykorzystanie materiałów naturalnych takich jak kamień oraz kruszywo łamane i naturalne. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
5.1 Parking P-1 

Opis rozwiązań projektowych  
Przedmiotowy parking przeznaczony będzie do użytku pojazdów osobowych i zlokalizowany 

jest w niedużej odległości od wału przeciwpowodziowego. Dla przedmiotowej inwestycji 

uzyskano decyzje o zwolnieniu z zakazów określonych w art. 88n ust. 4 ustawy z dnia 18 

lipca 2001r. [Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229]. 

Powierzchnia parkingu obejmuje 9 miejsc postojowych. Powierzchnia projektowanego 

utwardzenia miejsc postojowych dostosowana została do istniejącej powierzchni utwardzonej 

kruszywem oraz do istniejącego drzewostanu. Istniejące drzewa nie stanowią kolizji z 

planowana inwestycją, a jedynie ze względu na ograniczenie widoczności podczas wyjazdu 

z projektowanego parkingu zachodzi konieczność usunięcia istniejącego drzewa 

wskazanego w pkt. 3 oraz przedstawionego w części rysunkowej. Spadek podłużny miejsc 

postojowych należy wykonać zgodnie ze spadkiem podłużnym krawędzi drogi, do której 

miejsca przylegają, tak, aby w sposób maksymalny ograniczyć konieczność wykonywania 

robót ziemnych. Pochylenie poprzeczne miejsc zaprojektowano o spadku 3% w kierunku 

przyległego terenu. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na 

przyległy teren.  Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne zostały przedstawione w części 

rysunkowej. 

Zjazd publiczny z ul. Kępa Tarchomińska 
Projektowany zjazd został usytuowany zgodnie z decyzją o zgodzie na lokalizację zjazdu 

Prezydenta miasta Stołecznego Warszawy znak UD-II-WIR(WDI).7211.1.2015.BZI/Z/I z dnia 

07.08.2015r. 

Parametry geometryczne zjazdu zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.  

Rozwiązanie wysokościowe zostało dowiązane do istniejącego przebiegu krawędzi ul. Kępa 

Tarchomińska oraz przyległego terenu, przy założeniu normatywnych spadków. 

Projektowane ukształtowanie wysokościowe zjazdu zaprojektowano tak, aby wody opadowe 

i roztopowe z utwardzonej nawierzchni nie spływały w kierunku istniejącej drogi.  

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe zostało przedstawione w części 

graficznej.  
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Parametry geometryczne zjazdu publicznego: 

Szerokości jezdni   - 4,50m 

Szerokość poboczy   - 0,75m 

Promienie łuków wyokrąglających - 6,00m 

 

5.2 Parking P-3 
Opis rozwiązań projektowych  
Projektowany parking usytuowano przy istniejącej drodze wewnętrznej, za której pomocą 

realizowane będzie połączenie projektowanych miejsc postojowych z drogą publiczną. W 

ramach przedsięwzięcia zaprojektowano jezdnię manewrową oraz miejsca parkingowe 

zlokalizowane w grupach –łączna ilość  - 10 stanowisk postojowych. Drogę manewrową 

zaprojektowano o szer. min. 5,0m. Pochylenie podłużne miejsc postojowych zlokalizowanych 

przy istniejącej drodze wewnętrznej należy dostosować do rozwiązania wysokościowego 

krawędzi drogi. Pochylenie podłużne miejsc postojowych usytuowanych przy jezdni 

manewrowej należy dostosować do pochylenia podłużnego projektowanej jezdni. Pochylenia 

poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano o wartości ok. 2,5%. Przedmiotowy parking 

przeznaczony będzie do użytku pojazdów osobowych. Powierzchnia projektowanego 

utwardzenia miejsc postojowych dostosowana została do istniejącej powierzchni utwardzonej 

kruszywem oraz do istniejącego drzewostanu.  Teren w bezpośredniej bliskości miejsca 

inwestycji jest zakrzaczony. Istniejące drzewa nie stanowią kolizji z planowaną inwestycją. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na przyległy teren. Układ 

sytuacyjny i szczegółowe rozwiązania projektowe zostały przedstawione w części 

rysunkowej. 

 

5.3 Parking P-5 
Opis rozwiązań projektowych  
Projektowany parking usytuowano przy istniejącej drodze wewnętrznej, za której pomocą 
realizowane będzie połączenie pomiędzy przejazdem przez wał przeciwpowodziowy, a drogą 
technologiczną MPWiK. W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano przebudowę istniejącej 
jezdni gruntowej oraz miejsca parkingowe zlokalizowane prostopadle do jezdni.  
Zaprojektowano 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz drogę manewrową szer. 
5,0m. Pochylenie podłużne miejsc postojowych usytuowanych przy jezdni manewrowej 
należy dostosować do pochylenia podłużnego projektowanej jezdni. Pochylenia poprzeczne 
miejsc postojowych zaprojektowano o wartości ok. 2,5%. Przedmiotowy parking 
przeznaczony będzie do użytku pojazdów osobowych. Powierzchnia projektowanego 
utwardzenia miejsc postojowych dostosowana została do istniejącej drogi gruntowej oraz do 
istniejącego drzewostanu.  W związku z realizacją inwestycji zachodzi konieczność usunięcia 
istniejących drzew wskazanych w pkt. 3 oraz przedstawionych w części rysunkowej. Wody 
opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na przyległy teren. Układ 
sytuacyjny i szczegółowe rozwiązania projektowe zostały przedstawione w części 
rysunkowej. 
Projektowana inwestycja na początku opracowania krzyżuje się z istniejącym kablem 
teletechnicznym, który w ramach robót budowalnych należy zabezpieczyć na szerokości 
korpusu drogowego rurą osłonową dzieloną typu A110PS o dł. 9,0m.  
 

5.4 Parking P-6 
Projektowany parking usytuowano przy istniejącej drodze wewnętrznej, za której pomocą 
realizowane będzie połączenie pomiędzy przejazdem przez wał przeciwpowodziowy, a 
ogródkami działkowymi oraz drogą technologiczną MPWiK. W ramach przedsięwzięcia 
zaprojektowano wykonanie jezdni manewrowej oraz miejsca parkingowe zlokalizowane 
prostopadle do jezdni. Zaprojektowano 10 miejsc postojowych oraz jezdnię manewrową o 
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szer. 5,0m. Pochylenie podłużne miejsc postojowych usytuowanych przy jezdni manewrowej 
należy dostosować do pochylenia podłużnego projektowanej jezdni. Przedmiotowy parking 
przeznaczony będzie do użytku pojazdów osobowych. Powierzchnia projektowanego 
utwardzenia miejsc postojowych dostosowana została do istniejącego ukształtowania terenu 
oraz do istniejącego drzewostanu.  Teren w bezpośredniej bliskości miejsca inwestycji jest 
zakrzaczony. W związku z realizacją inwestycji zachodzi konieczność usunięcia istniejących 
drzew wskazanych w pkt. 3 oraz przedstawionych w części rysunkowej.. Wody opadowe i 
roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na przyległy teren. Układ sytuacyjny i 
szczegółowe rozwiązania projektowe zostały przedstawione w części rysunkowej. 
 

5.1 Konstrukcje nawierzchni 
W związku z realizacja miejsc postojowych zaprojektowano dwa typy nawierzchni, które 

stosowane są zarówno w rejonie miejsc postojowych jak również dróg manewrowych i 

dojazdowych. Lokalizacja poszczególnych typów nawierzchni została przedstawiona w 

części rysunkowej.  

 
Tab. 1 Konstrukcja z brukowca kamiennego (parking P-1) 

L.p Rodzaj warstwy 
Grubość 

[cm] 
1 Brukowiec kamienny (kamień polny 16/20cm) - 

2 Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 10 

3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm 

10 

4 Warstwa odcinająca  10 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże  

Tab. 2 Konstrukcja z brukowca kamiennego (parking P-3, P-5, P-6) 

L.p Rodzaj warstwy 
Grubość 

[cm] 
1 Brukowiec kamienny (kamień polny 16/20cm) - 

2 Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 10 

3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm 

10 

4 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa  10 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże  

Tab. 3 Konstrukcja z kruszywa (parking P-1) 

L.p Rodzaj warstwy 
Grubość 

[cm] 
1 Warstwa ścieralna z tłucznia kamiennego 31,5/63mm klinowany klińcem 

4/20mm i mieszanką drobnogranulowaną 0,075/4mm   

10 

3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm 

20 

4 Warstwa odcinająca  10 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże  
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Tab. 4 Konstrukcja z kruszywa (parking P-3, P-5, P-6) 

L.p Rodzaj warstwy 
Grubość 

[cm] 
1 Warstwa ścieralna z tłucznia kamiennego 31,5/63mm klinowany klińcem 

4/20mm i mieszanką drobnogranulowaną 0,075/4mm   

10 

3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm 

20 

4 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 10 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże  

Jako ograniczniki nawierzchni należy zastosować oporniki kamienne na ławie betonowej 

zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi.  

Na parkingu P-6 należy na krawężniku zewnętrznym wzdłuż miejsc postojowych wykonać 
odstępy w celu umożliwienia spływu wód opadowych i roztopowych (należy wykonać 
obniżenie krawężnika w miejscu odstępu). 

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono w części rysunkowej. 

Roboty w zakresie korytowania i przygotowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne powinny 

być prowadzone zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne 

– Wymagania i badania. 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnie powinno spełniać warunki wtórnego modułu 

odkształcenia E2≥100MPa oraz Is=1,00. 

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków wykonania robót określono w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej 

inwestycji, które są części niniejszej dokumentacji projektowej. 

 

6. Oznakowanie miejsc postojowych oraz urządzenia ograniczające swobodną 
penetrację obszaru 

W ramach inwestycji należy wprowadzić elementy stałej organizacji ruchu, w postaci znaków 

informujących o lokalizacji miejsc postojowych.  

Wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie powinny spełniać warunki określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).   

Do wykonania oznakowania pionowego należy użyć znaków o małej wielkości i folii typu 1.  

Dla projektowanego parkingu P-1 ze względu na lokalizację przy drodze publicznej 

opracowano i zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu, który jest częścią dokumentacji 

technicznej.  

Stworzenie miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach pozwoli uporządkować sposób 

parkowania pojazdów, przez co zmniejszy się negatywny wpływ, zjawiska wkraczania na 

teren miejsc do tego nieprzeznaczonych (np. obszary zagrożone powodzią, zakrzaczone 

enklawy, siedliska zwierząt itp.), na otaczający krajobraz.  

W celu ograniczenia możliwości parkowania pojazdów w sposób nie zorganizowany (poza 

wyznaczonymi miejscami postojowymi) projektuje się wykonanie słupków przeszkodowych.  

Usytuowanie znaków zostało przedstawione w części rysunkowej. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

SPIS RYSUNKÓW 

 
L.p Rys nr Tytuł 

1 1.1 Plan orientacyjny – Parking P-1 

2 1.3 Plan orientacyjny – Parking P-3 

3 1.5 Plan orientacyjny – Parking P-5 

4 1.6 Plan orientacyjny – Parking P-6 

5 2.1 Plan sytuacyjny– Parking P-1 

6 2.3 Plan sytuacyjny– Parking P-3 

7 2.5 Plan sytuacyjny– Parking P-5 

8 2.6 Plan sytuacyjny– Parking P-6 

9 3.1 Przekroje normalne – Parking P-1 

10 3.3 Przekroje normalne – Parking P-3 

11 3.5 Przekroje normalne – Parking P-5 

12 3.6 Przekroje normalne – Parking P-6 

13 4.0 Profile podłużne– Parking P-1, P-3, P-5, P-6 

14 5.0 Detale konstrukcyjne 
 


