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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem  projektowanego  zamierzenia  budowlanego  jest  budowa  placów  przeznaczonych  do
wstępnego przygotowania selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji  na działkach
o nr ew. 524/17, 525/17, 526/17, 668/17, 669/19 (obręb Urbanowice) w Tychach przy ul. Serdecznej.

W skład zamierzenia wchodzą:
– wykonanie utwardzenia terenu (place, chodniki, odtworzenie drogi)
– wykonanie odwodnienia placów
– wykonanie murów oporowych 
– demontaż i ponowny montaż ogrodzenia 
– montaż stalowych balustrad na murach oporowych 
– montaż barier drogowych z poręczą (energochłonnych)

1.2. Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawę do przeprowadzenia robót budowlanych przedmiotowego zamierzenia.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:
– Miejscowy plan zagospodarowania terenu – Uchwała nr VIII/152/19 Rady Miasta Tychy z dnia 

30 maja 2019 r.
– wizja lokalna w terenie;
– sprawozdanie z wykonania badań kontrolnych wykonane przez firmę Bazet Sp. z o.o. Sp. k.  

z dn. 2.06.2020 r.
– aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500;
– obowiązujące przepisy i normy;
– koncepcja zatwierdzona przez inwestora;
– konsultacje z inwestorem
– projekt budowlany

1.4. Inwestor

MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy



 

2.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Lokalizacja
Teren inwestycji obejmuje działki ew. nr 524/17, 525/17, 526/17, 668/17, 669/19 (obręb Urbanowice)
zlokalizowane przy ul. Serdecznej w Tychach. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
(ul. Serdecznej) poprzez działki będące własnością Inwestora. Teren jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr VIII/152/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.
Obszar opracowania zlokalizowany jest  w jednostce planu miejscowego oznaczonej symbolem O -
teren infrastruktury technicznej w zakresie gospodarowania odpadami oraz zaliczony jest do obszaru
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

2.2. Charakterystyka terenu
Obszar  będący  tematem  opracowania  wchodzi  w  skład  kompleksu  zakładu  kompleksowego
zagospodarowania odpadów komunalnych MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. Teren inwestycji jest
płaski  w  strefie  centralnej,  z  trzech  stron  otoczony  skarpami  (N,E,S).  Dodatkowy  wjazd  na
przedmiotowy  teren  zlokalizowany  jest  od  strony  zachodniej  poprzez  działki  będące  własnością
Inwestora. Od strony południowej  teren  połączony jest utwardzoną drogą wewnętrzną z pozostałymi
obiektami wchodzącymi w skład kompleksu. Teren  porośnięty jest trawą oraz zielenią niską.  Między
projektowanymi  placami  znajduje  się  utwardzony plac.  Od strony południowej  projektowane place
sąsiadują z wiatą oraz halą magazynową. W  granicach opracowania przebiegają sieci:  kanalizacji
deszczowej, gazowa oraz teletechniczna. 

2.3. Zmiany – adaptacje i rozbiórki:
Projekt zakłada adaptację muru oporowego oraz placu znajdującego się w środkowej części obszaru
opracowania. Adaptuję się również sieci znajdujące się w granicach opracowania.
Projekt  zakłada  niwelację  skarp  a  powstałe  różnice  w  wysokości  terenu  zabezpieczone  zostaną
murami oporowymi. Projekt zakłada odtworzenie istniejącej drogi zlokalizowanej w zachodniej części
obszaru opracowania.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt zakłada budowę dwóch placów wraz z murami oporowymi zlokalizowanych po dwóch stronach
istniejącego placu znajdującego się  w centralnej  części  terenu opracowania,  tj.  działek nr  524/17,
525/17, 526/17, 668/17, 669/19 (obręb Urbanowice). Przy placach, od strony południowej, przy wiacie
i hali  zaprojektowano  chodniki.  Krawędzie  drogi  (zachodniej  i  wschodniej)  na  wysokości  murów
oporowych należy zabezpieczyć barierami drogowymi. Bariery zlokalizowano po jednej stronie drogi,
w odległości około 10 cm od krawędzi muru. Odtworzony zostanie fragment istniejącej drogi. 
Na  placu  zachodnim  od strony południowej  przewidziano ciek  betonowy (rozwiązanie  systemowe)
z wpustem  drogowym  Wp1.  Wody  opadowe  i  roztopowe  z  powierzchni  tego  placu  zostaną
odprowadzone poprzez wpust drogowy (Wp1) do studni k1, k2 następnie do istniejącego zbiornika
magazynującego zb1.  Natomiast  wody z placu  wschodniego  spłyną  bezpośrednio  do  istniejącego
zbiornika  zb1  dzięki  założonym  spadkom.  Place  zostały  ukształtowane  ze  spadkiem  w  kierunku
południowym. Projektowane obiekty i zastosowane rozwiązania budowlane nie zmieniają stosunków
wodnych na terenach sąsiednich działek budowlanych. 
W związku z zastosowaniem zamkniętej technologii kompostowania w oparciu o półprzepuszczalne
membrany,  proces  kompostownia  wymagał  będzie  dostarczenia  dodatkowej  wody do  zachowania
prawidłowego nawilżenia przetwarzanych odpadów. W tym celu zostanie wykorzystana woda opadowa
z dwóch placów bezpośrednio przylegających do boksów kompostujących. Woda opadowa zostanie
ujęta do zbiornika magazynowego  o objętości 27 m3,  zabudowanego pod placem kompostowania i
rozprowadzona po powierzchni pryzm z wykorzystaniem zestawu pompowego.
3.1. Mury oporowe
Mury znajdują się po dwóch stronach istniejącego placu zlokalizowanego w centralnej części terenu
objętego  opracowaniem.  Mury  stanowią  kontynuację  istniejącej  ściany  oporowej.  Projekt  zakłada
korektę przebiegu skarp w obrębie projektowanych placów. Różnice wysokości zabezpieczone zostaną
przy pomocy żelbetowych murów oporowych. Wysokość murów została dostosowana do wysokości
skarpy. Łączna długość murów oporowych wynosi 89,71mb (długość mierzona od wewnętrznej strony
placów). Mury oporowe zaprojektowano jako żelbetowe ściany monolityczne grubości 35 cm z betonu
klasy C30/37  (B37),  XC4,  XD1,  XF3,  W8,  zbrojonego  stalą  klasy A  IIIN.  Na  murach  oporowych
od strony południowej zaprojektowano barierki (element projektowany indywidualnie). 
3.2. Nawierzchnie
W projekcie rozróżniono 4 typy nawierzchni gdzie wierzchnią warstwę stanowi beton / płyta żelbetowa
lub kostka betonowa. Projekt przewiduje wykonanie podbudowy pod nawierzchnie w postaci kruszywa
dolomitowego  łamanego  frakcji  8-63  mm  o  miąższości  30-40  cm  oraz  kruszywa  dolomitowego
łamanego frakcji 0-31,5 mm o miąższości 10 cm. 
UWAGA: grubość warstwy podbudowy zmienna, wynikająca z istniejącego profilu terenu.



 

Zestawienie nawierzchni

Ozn. Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [m2]

N1 Nawierzchnia placu_z istniejącą podbudową
- płyta żelbetowa z betonu klasy C30/37                          35 cm
- folia PE 2x0,2 mm                                                              -
- podbudowa z kruszywa, frakcja 0-31,5 mm                   10 cm
- podbudowa z kruszywa, frakcja 8-63 mm                 30-40 cm
- istniejące utwardzenie podłoża
- grunt rodzimy

654,72m2

N2 Nawierzchnia placu_bez istniejącej podbudowy
- płyta żelbetowa z betonu klasy C30/37                          35 cm
- folia PE 2x0,2 mm                                                              -
- podbudowa z kruszywa, frakcja 0-31,5 mm                   10 cm
- podbudowa z kruszywa, frakcja 8-63 mm                 30-40 cm
- grunt rodzimy

257,73m2

N3 Nawierzchnia odtwarzanej drogi
- drogowa nawierzchnia betonowa, beton klasy C40/45   22 cm
- folia PE 2x0,2 mm                                                             -
- beton klasy C12/15                                                   10-20 cm
- podbudowa z kruszywa, frakcja 0-31,5 mm                   10 cm
- podbudowa z kruszywa, frakcja 8-63 mm                 30-40 cm
- istniejące wzmocnienie podłoża
- grunt rodzimy

178,35m2

N4 Nawierzchnia chodnika
- kostka betonowa 10x10x8 cm                                         8 cm
- podsypka z piasku grubego                                             4 cm
- podbudowa z kruszywa, frakcja 0-31,5 mm                   10 cm
- podbudowa z kruszywa, frakcja 8-63 mm                 30-40 cm
- istniejące wzmocnienie podłoża
- grunt rodzimy

41,23m2

UWAGI:
1. Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
2. Warstwa podbudowy musi sięgać w rzucie min. 50 cm poza obrys fundamentu. Wartości
podane w tabelce nie uwzględniają podbudowy układanej poza obrysem nawierzchni.

3.3. Krawężniki

W  projekcie  zastosowano  3  rodzaje  krawężników:  krawężnik  drogowy,  chodnikowy  i  najazdowy.
Krawężniki należy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4 półsucha) grubości 5 cm
lub 3  cm  oraz  fundamencie  z  betonu  klasy  C12/15.  W  przypadku  krawężnika  drogowego  należy
zastosować ławę z oporem zgodnie z rysunkami detali. 

Zestawienie krawężników:

Nazwa Długość [mb]

Krawężnik drogowy 15x30x100 cm 54,25 

Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm 34,06 

Krawężnik chodnikowy 8x30x100 cm 2,33 

3.4. Elementy odwodnienia placu

Projekt  przewiduje  odwodnienie  powierzchni  placów  w  postaci  wpustu  drogowego  (odwodnienie
punktowe) w obrębie placu wschodniego oraz cieku betonowego (płyta drogowa ściekowa korytkowa)
wraz z wpustem drogowym  na styku placu zachodniego i istniejącej nawierzchni placu przed halą
magazynową. Korytka betonowe o wymiarach 50x50x15 cm należy układać na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4 półsucha) oraz warstwie betonu klasy C12/15.

Zestawienie elementów odwodnienia placu:

Nazwa Ilość

Wpust drogowy (zgodnie z projektem instalacji sanitarnych) 1 szt.

Ciek betonowy 50x50x15 cm 4,04 mb



 

3.5. Bariery drogowe i barierki

Na  koronach  fragmentów  murów  oporowych  przewidziano  montaż  barierek  projektowanych
indywidualnie o wysokości   H=110 cm w kolorze żółtym. Barierki  należy wykonać z kształtowników
okrągłych 60,3 x 3,6 mm. W projekcie przewidziano uzupełnienie przęsła w linii istniejących barierek
w celu zapewnienia ciągłości zabezpieczenia.
Wzdłuż dróg wewnętrznych z lewej i prawej strony przewiduje się montaż barier drogowych
(energochłonnych) w odległości około 10 cm od krawędzi muru np. bariera H2 W4 A f-my: Sigmateq
Polska lub równoważna.

Nazwa Długość [mb]

Barierka na murze oporowym 45,5 mb

Bariera drogowa z poręczą 46,70 mb

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ 

Powierzchnia działki ogółem (w granicy opracowania): 2379,15m2

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Powierzchnia utwardzona: chodniki, place, mury oporowe 1176,66m2

Powierzchnia biologicznie czynna – trawniki 198.25m2

Istniejące elementy zagospodarowania terenu:

Powierzchnia utwardzona 969,94m2

Powierzchnia zabudowy 34,30m2

6.0. UWAGI KOŃCOWE

– Szczegółowa podstawa opracowania, dokumenty formalno-prawne, uprawnienia projektantów, dokładny
opis funkcji obiektu  – zostały wyczerpująco omówione w Projekcie Budowlanym,

– Niniejszy projekt wykonawczy należy rozpatrywać łącznie z projektami poszczególnych branż
– Wszelkie rozbieżności i zmiany należy zgłaszać i uzgadniać z Projektantem.
– Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całą dokumentacją

wielobranżową (zarówno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodności, niejasności, propozycje zamienne
należy uzgadniać z projektantem;

– Wszystkie  roboty  należy wykonać  zgodnie  ze  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Obioru  Robót
Budowlanych oraz zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i PPOŻ;

– widoczne  elementy  stalowe  powinny  posiadać  równe,  przeszlifowane  spawy,  bez  zadziorów,
zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane  na  kolor  wskazany  na  rysunkach.  Zabezpieczanie
antykorozyjne powinno być wykonane do kat. C3 korozyjności wg ISO12944 – C3. 
Minimalna grubość powłoki malarskiej 160 mikrometrów.

– Projekt  nie  obejmuje  technologii  wykonania  robót  -  po  stronie  wykonawcy.  Projekt  nie  obejmuje
szczegółowych rozwiązań technologicznych - ze względu na szeroki asortyment dostępnych rozwiązań
ich wybór pozostawia się wykonawcy z zastrzeżeniem wymagań określonych w niniejszej dokumentacji.

– W  obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
i dopuszczenia  w  budownictwie  ze  szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  służących  ochronie
przeciwpożarowej.

– Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  oraz  technologii  zamiennych,  gwarantujących  założone
w projekcie parametry. Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść
zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdującym się na budowie.

                                                                                                                                                          maj 2021



 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA


