
 

PB „Budowa parkingu oraz realizacja  zagospodarowania terenu”  –  Projekt architektoniczno - budowlany 
Strona 1 z 10 

 

Spis treści 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

` 

1. ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI ......................................................................................................... 4 

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA .................................................................................................................................. 4 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................................ 4 

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW BUDOWY .............. 5 

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ................................................................................... 5 

4.1 PARKING ......................................................................................................................................................... 5 
4.2 CHODNIK ........................................................................................................................................................ 5 
4.3 KONSTRUKCJE I NAWIERZCHNIE DROGOWE .................................................................................................... 6 

4.3.1 Odwodnienie .......................................................................................................................................... 6 
4.3.2 Rozbiórka elementów drogowych ........................................................................................................... 7 

4.4 KANALIZACJA DESZCZOWA............................................................................................................................. 7 
4.4.1 Przykanaliki kanalizacji deszczowej ...................................................................................................... 7 
4.4.2 Studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem średnicy 500 mm .................................................................. 7 

4.5 SIEĆ OŚWIETLENIA DROGOWEGO .................................................................................................................... 7 
4.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH .................................................................................................. 7 

4.6.1 Wycinka istniejących drzew ................................................................................................................... 7 
4.6.2 Tereny zielone ........................................................................................................................................ 7 

5. WARUNKI BHP .................................................................................................................................................. 8 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I LUDZI ................................................ 8 



 

PB „Budowa parkingu oraz realizacja  zagospodarowania terenu”  –  Projekt architektoniczno - budowlany 
Strona 2 z 10 

 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

1. Plan sytuacyjny 1/2 (rys. nr 4)     - skala 1:500 

2. Plan sytuacyjny 2/2 (rys. nr 5)     - skala 1:500 

3. Przekrój konstrukcyjny (rys. nr 6)     - skala 1:25 

4. Schemat wpustu ulicznego (rys. nr 7)     - 

 



 

PB „Budowa parkingu oraz realizacja  zagospodarowania terenu”   –  Projekt architektoniczno - budowlany 
Strona 3 z 10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 



 

PB „Budowa parkingu oraz realizacja  zagospodarowania terenu”   –  Projekt architektoniczno - budowlany 
Strona 4 z 10 

 

 

1. Zakres przedmiotu inwestycji 

1.1 Zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy terenowego parkingu samochodów 

osobowych (centrum przesiadkowego) przy ulicy Kościuszki oraz zagospodarowania terenu               

w rejonie istniejącej wiaty rekreacyjnej przy ulicy Opolskiej, w miejscowości Biała. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 budowę terenowego parkingu,  

 budowę przykanalika kanalizacji deszczowej, 

 budowę dojścia i dojazdu do istniejącej wiaty rekreacyjnej, 

 montaż elementu małej architektury (stojaka na rowery), 

 wprowadzenie oznakowania drogowego. 

 Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementów 

objętych zakresem rzeczowym. 

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 

Zakres drogowy: 

 pow. parkingu z kostki betonowej ....................................................................... 333,80 m
2
, 

 pow. dojścia i dojazdu do istniejącej wiaty rekreacyjnej, z kostki betonowej  ... 100,50 m
2
, 

 pow. terenu zielonego  ........................................................................................... 46,40 m
2
. 

Zakres sanitarny: 

 przykanalik kanalizacji deszczowej PVC 200  .......................................................... 1,80 m. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren wchodzący w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu linią przerywaną. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości  

Biała, przy ulicy Kościuszki i Opolskiej.  

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji usytuowane są budynki mieszkalne oraz 

budynki usługowe.  

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazowa, 

 sieć telekomunikacyjna, 

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć oświetlenia ulicznego. 

Trasy istniejącego uzbrojenia oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem przedstawione 

są na mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali 1 : 500.  

Miejsca wykopów zostaną zasypane i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. 

Układ komunikacji kołowej oparty będzie o istniejące ciągi komunikacyjne. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie 

bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci 

czy budynków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR). 

Przewiduje się wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, regulację sytuacyjną istniejącego 

oznakowania oraz lokalizację nowego oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z zatwierdzonym 

PDOR. 

3. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowy 

Dla celów niniejszego opracowania wykonano badania warunków gruntowo – wodnych 

podłoża budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostały w październiku 2016r. przez 

Pana Kamila Okrutę reprezentującego firmę GeoSfera z Wrocławia (opracowanie w załączeniu). 

4. Projektowane rozwiązania techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności wymiarów 

podanych na opisach i w części graficznej, wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem 

Nadzoru lub Projektantem. 

4.1 Parking 

Nawierzchnia parkingu wykonana z kostki betonowej gr. 8,0 cm, o wym. 20x10cm, 

fazowanej, koloru szarego. Miejsca postojowe wyznaczone kostką betonową koloru grafitowego. 

Szerokość drogi manewrowej 5,0m. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego ciągu pieszego 

(Piotra Skargi) przewidziano lokalizację miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.  

4.2 Chodnik 

Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z prostopadłościennej kostki betonowej 10x20 

cm, koloru szarego. Szerokość chodnika 3,0 m. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej wiaty 

rekreacyjnej zamontowany zostanie stojak, umożliwiający parkowanie 10-ciu rowerów.  
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4.3 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe 

 

 

 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania 

poszczególnych rodzajów nawierzchni podano na planie sytuacyjnym dróg w skali 1:500 poprzez 

wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki. 

4.3.1 Odwodnienie  

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się realizację przykanalika wpustu 

ulicznego dla odwodnienia terenu proj. parkingu. Chodnik odwadniany zostanie powierzchniowo 

do gruntu. 

Konstrukcja parkingu 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. 
warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej fazowanej 

koloru szarego, z elementami kostki grafitowej 
     8 cm 

2. podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe, szarogłaz) 3 cm 

3. 

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gat. I 

wnoś>=120%  wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-

EN 13285) 

20 cm 

4. 
Warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki, 

WP>35 wg PN-EN 13242 
15 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 46 cm 

Konstrukcja chodnika 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. 
warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej fazowanej 

koloru szarego 
     8 cm 

2. podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe, szarogłaz) 3 cm 

3. 

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gat. I 

wnoś>=120%  wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-

EN 13285) 

15 cm 

4. 
Warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki, 

WP>35 wg PN-EN 13242 
10 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm 
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4.3.2 Rozbiórka elementów drogowych 

W ramach planowanych działań inwestycyjnych planuje się dokonanie rozbiórki 

istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego drogi gminnej.  

4.4 Kanalizacja deszczowa 

4.4.1 Przykanaliki kanalizacji deszczowej 

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do odwodnienia pasa drogowego projektuje się z rur 

kanalizacyjnych i kształtek z PVC średnicy 200 mm. Przykanaliki zaprojektowano z rur                          

o sztywności obwodowej SN 8. 

 

4.4.2 Studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem średnicy 500 mm 

Przejęcie wód opadowych przewidziano za pośrednictwem typowych betonowych 

studzienek ściekowych z pojedynczym żeliwnym wpustem ulicznym typu ciężkiego.  

 Na studzienki ściekowe należy zastosować prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 

50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.  

 Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 60 cm powinny być wykonane 

z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą StOS. 

 Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane 

z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą StOS. 

 Na studzienkach ściekowych ulicznych należy zabudować wpusty żeliwne D400 

odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 124. 

 Zaprojektowano posadowienie studzienek na podsypce piaskowej grubości 20 cm. 

 

4.5 Sieć oświetlenia drogowego 

Nie przewiduje się realizacji elementów oświetlenia drogowego.  

4.6 Zagospodarowanie terenów zielonych 

4.6.1 Wycinka istniejących drzew 

Nowy sposób zagospodarowania obszaru inwestycji wymusza konieczności wycinki 

drzewa (owocowego), zlokalizowanego na działce nr 1268/2. 

4.6.2 Tereny zielone 

Tereny oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako zielone, należy wykonać 

z warstwy humusu gr. 20 cm z obsianiem trawą. 
 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463680&page=1
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5. Warunki BHP 

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z budową parkingu oraz z montażem przyłączy winny być 

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, rozbiórkowych, transportowych i obsługi 

sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki 

BHP zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, 

poz. 313 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 

z późn. zm.). 

b) w okresie eksploatacji 

Eksploatacja parkingu i sieci nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny 

i polegać będzie na bieżącym utrzymaniu oraz remontach cząstkowych,  

Pracownicy dokonujący czynności przeglądu i konserwacji winni być przeszkoleni 

pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej 

pomocy w razie wypadku.  

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji projektowanych urządzeń:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437), 

- Kodeks Pracy art. 226. 

Inne informacje dotyczące ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu „Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

6. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i ludzi  

WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Realizacja inwestycji musi uwzględniać ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, 

a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu oraz stosunków 



 

PB „Budowa parkingu oraz realizacja  zagospodarowania terenu”   –  Projekt architektoniczno - budowlany 
Strona 9 z 10 

 

 

wodnych. Inwestycję należy realizować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 75 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, 

poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego 

lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów, 

na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszą być wykonywane w sposób najmniej szkodzący 

drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje się wycinkę drzewa.  

W przypadku odkryć kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić 

bezzwłocznie Wojewodę Opolskiego lub Burmistrza Białej. 

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektów. Obiekty wykonane zostaną z materiałów 

i elementów nie mających szkodliwego wpływu na środowisko. Na etapie realizacji inwestycji 

uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego. Może dojść do chwilowego wzrostu 

hałasu i emisji spalin uciążliwego dla mieszkańców istniejącej zabudowy skupionej wokół placu 

budowy. Prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. 

Biorąc pod uwagę spodziewane korzyści społeczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku 

do ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, należy stwierdzić, 

że inwestycja powinna zostać zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych dróg, 

w końcowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hałasu do środowiska. 

Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny 

efekt ustanie w krótkim czasie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje na tereny związane z ochroną obszaru Natura 2000. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 

na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. 

Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu 

(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

Inwestycja, ma na celu poprawę warunków użytkowania i zmniejszenie uciążliwości 

na środowisko. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
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