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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.  w Tychach przy ul. Serdecznej.

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

1.2. Cel opracowania

Opracowanie stanowi załącznik do wniosku składanego właściwemu organowi w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę i po jego uzyskaniu będzie wraz z pozostałymi częściami projektu 
budowlanego podstawą  do przeprowadzenia robót budowlanych.

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
– Opinia geotechniczna dla potrzeb w/w placu, opracowana przez Firmę Realizacyjną Bazet 

Sp. z o.o. z Pawłowic, z lutego 2019 r.
– Projekt geotechniczny dla potrzeb budowy placu składowego z przegrodami, opracowany przez 

Firmę Realizacyjną Bazet Sp. z o.o. z Pawłowic, z czerwca 2019 r.
– Decyzja środowiskowa nr RKO.6220.7.2021.AŻP z dnia 20 września 2021r.



2.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

2.1. Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje działki ew. nr  zlokalizowane przy ul. Serdecznej w Tychach. Przedmiotowy
teren  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 oraz teletechniczna. Projektowany obiekt został zaliczony do II kategorii geotechnicznej
obiektów budowlanych. Warunki gruntowe zostały określone jako w miarę proste. 

2.3. Zmiany – adaptacje i rozbiórki:

Projekt zakłada adaptację muru oporowego oraz placu znajdującego się w środkowej części obszaru
opracowania. Adaptuje 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  DZIAŁKI LUB 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  .  Przy
placach, od strony południowej, przy wiacie i hali, zaprojektowano chodniki. Odtworzony zostanie także
przebieg istniejącej drogi.

Mury oporowe zaprojektowano jako żelbetowe ściany monolityczne grubości 35 cm i zmiennej
wysokości.  Na  murach  oporowych  od  strony  południowej  zaprojektowano  barierki  (element
projektowany  indywidualnie)  wysokości  H=110  cm  w  kolorze  żółtym.  Ponadto  projekt  zakłada
uzupełnienie jednego przęsła w linii istniejących barierek w celu zachowania ciągłości zabezpieczenia.
Wzdłuż  dróg  wewnętrznych  z  lewej  i  prawej  strony  przewiduje  się  montaż  barier  drogowych
(energochłonnych) w odległości około 10 cm od krawędzi muru.
 Nawierzchnię placu stanowić będzie monolityczna płyta żelbetowa grubości min. 35 cm z betonu
klasy C30/37, XC4, XD1, XF3, W8 zbrojona stalą klasy AIIIN. 

Na placu zachodnim od strony południowej przewidziano ciek betonowy 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 istniejącego zbiornika magazynowego  o objętości 27 m3,  zabudowanego
pod  placem  kompostowania  i  rozprowadzona  po  powierzchni  pryzm  z  wykorzystaniem  zestawu
pompowego.



Warunki gruntowe zostały określone jako proste. W związku z konstrukcją murów oporowych
oraz  znaczną  różnicą  poziomu  terenu  przy  murze  przekraczającą  2  m  przyjęto  II  kategorię
geotechniczną.

3.1   U  rządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi  

Obiekt zostanie wyposażony w następujące instalacje:
- kanalizację deszczową

3.2   Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków  

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni utwardzonej projektowanych placów odprowadzone
zostaną za pomocą wpustu drogowego WP1. Następnie wody opadowe z wpustu WP1 najpierw do
projektowanych studni DN425 k1, k2 następnie do istniejącego zbiornika magazynującego.

3.3 Układ komunikacyjny

Od strony południowej teren połączony jest utwardzoną drogą wewnętrzną z pozostałymi obiektami 
wchodzącymi w skład kompleksu . Dodatkowy wjazd na przedmiotowy teren zlokalizowany jest od strony 
zachodniej poprzez działki będące własnością Inwestora. Projekt zakłada odtworzenie istniejącej drogi 
zlokalizowanej w zachodniej części obszaru opracowania.

3.4   Sposób dostępu do drogi publicznej  

Dostęp do drogi publicznej, ul. Serdecznej odbywa się poprzez drogę wewnętrzną, która znajduje się na 
działkach będących własnością Inwestora.



3.5   Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu  

Kanalizacja deszczowa

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni utwardzonej projektowanych placów odprowadzone
zostaną za pomocą wpustu drogowego WP1. Następnie wody opadowe z wpustu WP1 najpierw do
projektowanych studni DN425 k1, k2 następnie do istniejącego zbiornika magazynującego. Studnie
DN425 wykonać z tworzyw sztucznych (PP, PE) np. Wavin Tegra.

Instalację kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 łączonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi o średnicy Φ200. Przebieg kanalizacji deszczowej przedstawiono na
rysunkach. Rury prowadzić ze spadkiem przedstawionym na profilu kanalizacji deszczowej.
Projektowane studzienki kanalizacyjne DN 400 powinny być wyposażone w osadnik oraz wpusty klasy
D400. Projektowane studzienki kanalizacyjne DN 425 powinny być wyposażone w osadnik oraz właz
klasy D400.

Zestawienie długości projektowanych odcinków instalacji kanalizacji deszczowej:

średnica [mm] długość [m]
Φ200 14

     Bilans ilościowy wód deszczowych

Obliczenia ilości wód deszczowych dokonano w oparciu o natężanie deszczu miarodajnego wraz ze
współczynnikami spływu charakteryzującymi powierzchnię zlewni.

Obliczenia wykonano wg wzoru:
Q=F*I*Ψ dm3/s
gdzie:
F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia [ha]
I – natężenie deszczu miarodajnego dm3/s/ha
Ψ- współczynnik spływu

Natężenie deszczu powinno być przyjmowane stosownie do miejscowych warunków i prawdopodobieństwa 
jego wystąpienia.

Do obliczeń należy przyjąć:
I = 172 dm3/s/ha
F = 1160 m2
ψ= 0,90
Q=0,116*172*0,9=17,97 dm3/s

3.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 
projektu zagospodarow  ania działki lub terenu  

Ukształtowanie terenu zostanie zniwelowane. Projekt zakłada niwelację skarp a powstałe różnice w wysokości
terenu  zabezpieczone zostaną  murami  oporowymi.  Teren   wokół  murów poza  placem oporowych  zostanie
otoczony zielenią niską.

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ 



m2 %

Powierzchnia działki ogółem (w granicy 
opracowania):

2379,15 100

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

Projektowana powierzchnia zabudowy 0 0

Powierzchnia utwardzona: chodniki, place, mury 
oporowe

1176,66 49,46

Powierzchnia biologicznie czynna – trawniki 198,25 8,33

Istniejące elementy zagospodarowania terenu:

Powierzchnia utwardzona 969,94 40,77

Powierzchnia zabudowy 34,30 1,44

Uwaga! Powierzchnie podano w granicy opracowania.

5.0. INFORMACJE I DANE

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 
wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Pogrubiony tekst – zapisy MPZP odnoszące się do projektu.

Spełnienie wymagań zawartych w Miejscowym planie zagospodarowania terenu – Uchwała nr 
VIII/152/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.

§  8 Dla  terenu  infrastruktury  technicznej  w  zakresie  gospodarowania  odpadami,  oznaczonego
symbolem O, ustala się: 
1) przeznaczenie:
a) składowiska odpadów, 
b) obiekty budowlane związane z gospodarowaniem odpadami – warunek spełniony, projekt
obejmuje budowę placów, które mają usprawnić obsługę obiektów i urządzeń związanych z
funkcjonowaniem zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych
c) składy i magazyny; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%;
4) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 1,2;
5) minimalny udział  powierzchni  biologicznie czynnej  w odniesieniu do powierzchni  działki
budowlanej – 15% - warunek spełniony, stosunek powierzchni biologicznie czynnej w stosunku
do powierzchni działki wynosi około 54%,
UWAGA: do obliczenia powierzchni biologicznie czynnej przyjęto w całości działki o numerach
ewidencyjnych: 524/17, 525/17, 526/17. 668/17, 669/1;
6) geometria dachów – dowolna;
7) maksymalna wysokość zabudowy – 55 m;
8) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 14 nie stosuje się
odpowiednio ustaleń, o których mowa w pkt 1-6;
9) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o
pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają któregokolwiek z warunków
określonych w pkt 1-7 – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
10)  obszar  inwestycji  celu  publicznego  o  znaczeniu  lokalnym  i  ponadlokalnym  w  zakresie
gospodarowania odpadami – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
11) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, z wykluczeniem elektrowni wiatrowych;
12) nakaz utrzymania stref  ochronnych urządzeń, o których mowa w pkt 11, w granicach terenów o
symbolach: PU, O, Z2. 



b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objętym ochroną konserwatorską,

Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji zabytków i znajduje się poza 
strefą ochrony konserwatorskiej, 

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - 
jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,

Teren opracowania znajduje się poza granicami terenu górniczego.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny
i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi;

Inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisk. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia została sporządzona Decyzja Środowiskowa.
W uzasadnieniu Decyzji Środowiskowej czytamy między innymi:
„ […] Nie przewiduje się, aby eksploatacja przedsięwzięcia mogła wpłynąć negatywnie na środowisko 
gruntowe. […] Przedsięwzięcie nie będzie mieć wpływu na zmiany klimatu oraz nie wiąże się z ryzykiem 
wystąpienia katastrofy naturalnej.
Nie stwierdzono także, aby inwestycja zagrożona była w istotnym stopniu wystąpieniem katastrofy 
budowlanej.
[…] przedsięwzięcie nie zalicza się zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej […].
Zamierzenie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. u.
Z 2020 r. poz.1219 t.j. z późn. zm.).
[…] W wyniku analizy uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na 
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art.59, art. 61 ustawy z dnia 20 
lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. Z 2016 poz. 1911).

6.0. DANE  DOTYCZĄCE  WARUNKÓW  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ,
W SZCZEGÓLNOŚCI  O  DROGACH  POŻAROWYCH  ORAZ  PRZECIWPOŻAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

nie dotyczy

7.0. INNE  NIEZBĘDNE  DANE  WYNIKAJĄCE  ZE  SPECYFIKI,  CHARAKTERU
i STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  LUB  ROBÓT
BUDOWLANYCH 

nie dotyczy

8.0. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach opracowania.



UWAGI:
Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem (obowiązuje
forma pisemna).

Rozwiązania  budowlane  oraz  detali  połączeniowych  i  technicznych  należy  wykonywać  zgodnie
z obowiązującymi  normami  i  przepisami,  wytycznymi  producentów,  własnościami  technicznymi
stosowanych  materiałów  oraz  zasadami  sztuki  budowlanej.  Wszelkie  prace  wykonywać  zgodnie
z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlaną. 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.

Roboty  budowlane  należy  wykonywać  pod  nadzorem osoby  uprawnionej.  Wykonawcy  przedmiotu
projektu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

                                                                                                                                                     Tychy, maj 2021  



  

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rs+ Robert Skitek  Nałkowskiej 4a/49_43-100 Tychy_(+48)605636683_rsplus.pl_rsplus@rsplus.pl



  

ZAŁĄCZNIKI

rs+ Robert Skitek  Nałkowskiej 4a/49_43-100 Tychy_(+48)605636683_rsplus.pl_rsplus@rsplus.pl


