PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA
W ŁAZISKACH GÓRNYCH
●

adres inwestycji:
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
działki nr 47/5; 47/6; 260/126

●

inwestor:
URZĄD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne

●

pracownia:
STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GAŁĘSKI
ul. Poniatowskiego 25, 43-300 Bielsko-Biała
telefon: +48 531 615 370
e-mail: 
biuro@galeski.com.pl

klasyﬁkacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę;
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach;
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz
inżynierii wodnej i lądowej;
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne;
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;
77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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arch. Jakub Gałęski, nr upr. 09/DSOKK/2014
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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA "BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO
PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁAZISKACH GÓRNYCH”

spis rysunków:
● PFU_01.0- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
● PFU_02.0 - W
 IATA “A”- SCHEMAT
1:100
● PFU_03.0 - WIATA “B” - SCHEMAT
● PFU_04.0 - PRZEKROJE DROGOWE

skala 1:500
skala
skala 1:100
skala 1:50

załączniki:
● UPRAWNIENIA, IZBY
● KOPIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ““UCHWAŁA NR VI/63/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
Z DNIA 26 MARCA 2019 R.”
● WARUNKI TECHNICZNE
● UZGODNIENIA
● OPINIA GEOLOGICZNA
● KONCEPCJA DROGOWA
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1.

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1.
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

1.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Szczegółowy opis zamówienia sporządzony przez zamawiającego oraz ustalenia z inwestorem.
Wizja lokalna.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego odpowiednich terenów w Gminie Łaziska
Górne.
Literatura fachowa z zakresu projektowania, m.in. obiektów małej architektury, parkingów, dróg,
instalacji sanitarnych, elektrycznych i oświetlenia ulicznego.
Literatura fachowa z zakresu standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
PODSTAWA PRAWNA
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Prawo budowlane 2019 (maj) tekst jednolity (Dz. U. 2019 poz. 1186).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych".
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Rozporządzenie 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.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy dla zadania “Budowa centrum
przesiadkowego przy ul. Henryka Sienkiewicza w Łaziskach Górskich.

●
●

●
●
●
●
●
1.3.

Planowana budowa centrum przesiadkowego w Łaziskach Górnych ma:
Stworzyć nowoczesny system komunikacji publicznej oraz indywidualnej oparty na różnych
środkach lokomocji a szczególnie tzw. alternatywnych jak rowery, transport publiczny, a także ze
względu na specyfikę miejsca transport kolejowy.
Zmniejszyć emisję CO2 i innych zanieczyszczeń dzięki zwiększeniu roli transportu alternatywnego
względem samochodów indywidualnych.
Charakterystyczne punkty w mieście Łaziska Górne związane komunikacyjnie z centrum
przesiadkowym:
Droga krajowa nr 81 - przebiegające w pobliżu obszaru opracowania.
Przystanek autobusowy znajdujący obok budynku usługowego.
Węzeł komunikacyjny przebiegający w pobliżu obszaru opracowania umożliwiający zjazd z
obwodnicy (droga krajowa 81).
Peron i przystanek kolejowy w Łaziskach Górnych.
Łaziska Górne Centrum - siedziba Urzędu Miasta.
ZAKRES OPRACOWANIA
Celem inwestycji jest budowa centrum przesiadkowego na terenie Łazisk Górnych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na które składać się mają:

●
●

zjazdy - nowoprojektowany,
parkingi dla samochodów osobowych,
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●
●
●
●

●
●
1.4.

ciąg pieszy,
przejście dla pieszych,
boksy dla rowerów,
mała architektura:
- wiaty z OZE (oświetlenie) dla oczekujących na transport publiczny,
- ławki z koszami na śmieci,
- parking zewnętrzny dla rowerów,
- samochodowa wiata parkingowa (carport) przeznaczone do ładowania samochodów
elektrycznych,
oświetlenie zewnętrzne,
oznakowanie poziome i pionowe.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBÓT BUDOWLANYCH:

1.4.1.
●
●
●

1.4.2.

1.4.3.
●
●
●
●
●

LOKALIZACJA
Obszar opracowania zlokalizowany jest w Łaziskach Górnych w rejonie skrzyżowania
ul. Dworcowej z ul. H. Sienkiewicza w bezpośrednim sąsiedztwie peronu i przystanku PKP.
Nr działek: 47/5; 47/6; 260/126.
Dojazd do obszaru opracowania będzie zapewniony zjazdem z drogi gminnej ul. Dworcowej
- szczegóły w projekcie Koncepcji Centrum Przesiadkowego.
PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI
●

obszar opracowania - centrum przesiadkowe:

dz. 47/5 - ok. 1878 m2
fragment dz. 47/6 - ok. 1992 m2
fragment dz. 260/126 - ok. 753 m2

●

powierzchnia zabudowy (wiaty):

dz. 47/5 - ok. 29 m2

●

powierzchnia biologicznie czynna:

dz. 47/5 - ok. 423 m2
fragment dz. 47/6 - ok. 294 m2

●

powierzchnia utwardzona:

dz. 47/5 - ok.1426 m2
fragment dz. 47/6 - ok.1698 m2

STAN ISTNIEJĄCY
Teren opracowania położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie peronu oraz przystanku PKP w
Łaziskach Górnych.
Teren opracowania nie posiada znaczącego zróżnicowania wysokościowego.
Teren porośnięty jest roślinnością niską oraz 6 drzewami.
Obszar opracowania jest nieogrodzony.
Dojazd do obszaru opracowania będzie odbywał się po drodze z kostki betonowej
o szerokości ok. 6 m.
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1.4.4.
●

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
Inwentaryzacja fotograficzna obszaru opracowania:
Ul. Henryka Sienkiewicza
widok na istniejące miejsca
postojowe

Dojście piesze do
przystanku kolejowego
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Przystanek kolejowy
Łaziska Górne

Widok na działkę 47/5 oraz
znajdujący się za nią
istniejący parking

Widok na ul. Dworcową, z
której zostanie wykonany
zjazd do ul. Sienkiewicza
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Sklep znajdujący się przy
obszarze opracowania

1.5.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
Główną funkcją planowanej inwestycji jest Centrum Przesiadkowe służące podróżnym
korzystającym z usług PKP. W celu ułatwienia mieszkańcom korzystania z usług kolejowych
zaprojektowano znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie parking umożliwiający pozostawienie
samochodów osobowych. Na obszarze parkingu przewidziano również miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych oraz samochodową wiatę parkingową przeznaczoną do ładowania
samochodów elektrycznych. W pobliżu obszaru opracowania znajduje się przystanek autobusowy
oraz przystanek kolejowy dlatego przewidziano dwie wiaty zaopatrzone w ławki i kosze na śmieci
przeznaczone dla osób oczekujących na komunikację zbiorową. Wiaty będą miały również na celu
ochronę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Zważywszy na przebiegające w
pobliżu ciągi piesze oraz rowerowe teren wyposażono w ławki i kosze na śmieci oraz parking
zewnętrzny na rowery, a także boksy dla rowerów, które pozwolą na bezpieczne przechowywanie
rowerów.

1.6.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ANALIZY
I WYTYCZNE

1.6.1.
●

ANALIZA I WYTYCZNE FORMALNO-PRAWNE
Analizy formalno - prawne odnoszą się do poszczególnych branż i są ujęte w odpowiednich
analizach szczegółowych.

1.6.2.

ANALIZA MPZP
Obszar opracowania znajduje się w obrębie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:
“UCHWAŁA NR VI/63/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
Z DNIA 26 MARCA 2019 R.” dotycząca:

●
-

działki nr 47/5:
położonej: przy ul. H. Sienkiewicza,
objętej strefą urbanistyczną: A3U - teren zabudowy usługowej.

●
-

działki nr 47/6
położonej: przy ul. H. Sienkiewicza,
objętej strefą urbanistyczną: A5KDD - tereny komunikacji dróg publicznych klasy D (dojazdowe),
A2ZP- tereny zieleni urządzonej.

●

działki nr 260/126:
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-

położonej: przy ul. Dworcowej,
objętej strefą urabanistyczną: A3U - tereny zabudowy usługowej.
(...)
● § 4.
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się w całym obszarze lokalizowanie takich elementów zagospodarowania jak:
zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, wiaty i zadaszenia, oczka wodne oraz
terenowe urządzenia
i obiekty sportowo — rekreacyjne, 
miejsca postojowe
, dojazdy niewydzielone, ścieżki
rowerowe
i dojścia, obiekty i urządzenia turystyczno-edukacyjne, uwzględniając przepisy odrębne w
zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych; 
- warunek spełniony
5. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
4) dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania dla samochodów osobowych i
ciężarowych w formie wydzielonych
zatok, lub wyznaczonych miejsc postojowych, a także
w budynkach garażowych; 
- warunek spełniony.
5) poza drogami publicznymi, strefami ruchu lub strefami zamieszkania, o których mowa w
przepisach odrębnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu uchwalenia niniejszej uchwały,
ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
a) 1 stanowisko, jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 — 50,
b) 2 stanowiska, jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 51 — 100,
c) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
- nie dotyczy
(...)
9. Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) w zakresie wodociągów ustala się: 
- nie dotyczy
a) zaopatrzenie w wodę poprzez istniejącą sieć wodociągową,
b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze źródeł indywidualnych (ujęcia lokalne,
studnie, zbiorniki wodne małej retencji, z zastrzeżeniem $4 ust. 10 pkt 3-5
niniejszej uchwały),
c) możliwość rozbudowy systemu stosownie do potrzeb socjalno-bytowych,
eksploatacji oraz celów gaśniczych,
d) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę realizować zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami odrębnymi;
e) lokalizację magistrali wodociągowej oznaczoną na rysunku planu, zapewniającą
prawidłową gospodarkę wodną, z dopuszczeniem jej przebudowy, modernizacji i
rozbudowy;
2) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:
a) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej, z
dopuszczeniem indywidualnych rozwiązań, przy uwzględnieniu przepisów
odrębnych w tym zakresie; 
- nie dotyczy
3) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:
a) odprowadzenie wód opadowych poprzez indywidualne rozwiązania, z
zastrzeżeniem zapewnienia pełnej ochrony przed przenikaniem zanieczyszczeń
do wód i gleby, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych w tym zakresie,
b) dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń oczyszczających, zbiorników
retencyjno-odparowujących lub indywidualnych podczyszczalni wód opadowych,
usytuowanych w obrębie działki budowlanej, - 
warunek spełniony
c) dla powierzchni szczelnej utwardzonych parkingów powyżej 0,1 ha, obowiązek
realizacji kanalizacji wraz z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód
zgodnie z przepisami odrębnymi,
4) w zakresie gazownictwa ustala się: 
- nie dotyczy
a) indywidualne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w gaz,
b) lokalizację sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 CN 1,6 MPa
wraz ze strefą kontrolowaną oznaczoną na rysunku planu, z możliwością jej
przebudowy, modernizacji i rozbudowy,
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c)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

dopuszcza się lokalizację urządzeń i linii gazociągów przesyłowych oraz sieci
gazowniczych, a także przebudowę, rozbudowę i modernizację istniejących
obiektów.
w zakresie elektroenergetyki ustala się:
a) podstawowe zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejącą sieć
elektroenergetyczną,
b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych
źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii, wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż moc
mikroinstalacji w rozumieniu przepisów odrębnych odnoszących się do
odnawialnych źródeł energii.
c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń kogeneracyjnych,
wykorzystywanych do zaopatrzenia obszaru w dostawę energii,
d) lokalizację linii elektroenergetycznej 220 kV, oznaczoną na rysunku planu, z
możliwością rozbudowy, przebudowy i modernizacji.
w zakresie ciepłownictwa ustala się: - 
nie dotyczy
a) ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne, bądź grupowe rozwiązania
grzewcze, przy zastosowaniu źródeł ciepła przyjaznych środowisku,
niepowodujących przekroczenia dopuszczalnych norm i standardów
zanieczyszczeń powietrza,
b) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż
moc mikroinstalacji w rozumieniu przepisów odrębnych odnoszących się do
odnawialnych źródeł energii.
c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń kogeneracyjnych,
wykorzystywanych do zaopatrzenia obszaru w dostawę energii.
w zakresie telekomunikacji ustala się:
a) zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie,
b) dopuszcza się w całym obszarze planu realizację inwestycji z zakresu łączności
publicznej z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
w obszarze objętym planem dopuszcza się zmianę przebiegu sieci, budowę, rozbudowę
oraz przebudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób
niekolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów odrębnych w tym
zakresie;
wysokość obiektów infrastruktury technicznej - dostosować do wymogów technologicznych
obiektu, jednak nie większa niż 20 m, za wyjątkiem pkt 10;
maksymalna wysokość dla infrastruktury telekomunikacyjnej - 25 m. 
- nie dotyczy

Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe
● § 10.
1. Wyznacza się terenu zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolami: A1U-A8U,
A10U-A29U, B1U, B2U, C1U-C8U, D1U-D19U, E1U, E2U, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa,
b) dla terenu A4U - zabudowa zamieszkania zbiorowego, hotele, motele,
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
- warunek spełniony
c) mieszkania w obrębie usług,
d) drobna wytwórczość i rzemiosło,
e) skład, bazy i magazyny,
f) dla terenów C2U, C3U i C4U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
wielorodzinna,
g) dla terenów C5U, C7U i C8U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i
zamieszkania zbiorowego,
h) dla terenów D10U, D11U, D12U i D13U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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2. Na terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i
kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%; 
- warunek spełniony
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 
- nie dotyczy
a) maksymalny:
- dla terenu A4U - 2,5
- dla pozostałych terenów - 0,8,
b) minimalny - 0,001;
3) maksymalna wysokość zabudowy:
a) dla terenu A4U - 30 m, 
- nie dotyczy
b) dla pozostałych terenów - 15 m, 
- warunek spełniony
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla terenu A4U - 10%, 
- nie dotyczy
b) dla pozostałych terenów - 20%. 
- warunek spełniony
● § 21.
1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: A1ZP-A8ZP,
D1ZP-D2ZP, E1ZP, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: publiczna zieleń urządzona; 
- warunek spełniony
2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i
kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy — 20%; 
- nie dotyczy
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 
- nie dotyczy
a) maksymalny — 0,1,
b) minimalny — 0,001;
3) maksymalna wysokość zabudowy — 5 m; 
- nie dotyczy
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej — 80%. 
- warunek spełniony
● § 35.
1. Wyznacza się tereny komunikacji - dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami:
A1KDD-A20KDD, B1KDD-B8KDD, C1KDD-C10KDD, D1KDD-D25KDD, E1KDD-E16KDD, z podstawowym
przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D (dojazdowe).- warunek spełniony
2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających — zgodnie z rysunkiem planu, 
- warunek spełniony
Uwaga: szczegółowe zapisy znajdują się w załączonych kopiach wypisów i wyrysów w/w MPZP.
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1.6.3.
●

●

1.6.4.
●
●
●
1.6.5.
●
●
●
●

●
●
1.6.6.
●

●

ANALIZA STOSUNKÓW WŁASNOŚCIOWYCH
Teren objęty opracowaniem:
○ działki nr :
47/5; 47/6; 260/126.
Wszystkie działki objęte opracowaniem należące do Urzędu Miasta Łaziska Górne, Plac
Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne:
○ działki nr:
47/5; 47/6; 260/126.
ANALIZA POTENCJALNEGO WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
Planowana inwestycja nie znajduję się w strefie ochrony przyrody i krajobrazu, w strefie ochrony
środowiska oraz w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
Inwestycja nie będzie miała wpływu na istniejący drzewostan.
Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze Natura 2000, nie jest siedliskiem ptaków i nie zagraża
żadnym siedliskom ptaków i innych zwierząt.
ANALIZA RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU, I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI
Ulice w zakresie infrastruktury drogowej: ul. Dworcowa, ul. Sienkiewicza.
Wjazd na działki odbywa się z ul. Dworcowej.
Założono budowę parkingów zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza - szczegóły w projekcie
Koncepcji Centrum Przesiadkowego.
W projekcie uwzględniono: wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na terenie parkingów,
nowoprojekowany zjazd z ul. Dworcowej, parking A składający się z 57 miejsc postojowych, 3 dla
osób niepełnosprawnych oraz 1 wiaty parkingowej (carport), parking B składający się z 29 miejsc
postojowych - szczegóły w projekcie Koncepcji Centrum Przesiadkowego.
W projekcie przewidziano zmianę pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Dworcowa-Sienkiewicza,
wyznaczono nowe miejsce dla pieszych - szczegóły w Projekcie Organizacji Ruchu.
Planowana inwestycja podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz pozwoli na użytkowanie
elementów infrastruktury drogowej przez osoby korzystające z kolei.
ANALIZA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA ORGANIZACJI RUCHU
W związku z budową centrum przesiadkowego wprowadzono zmiany w stałej organizacji ruchu:
○ zmianę pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Sienkiewicza poprzez
ustawienie pierwszeństwa łamanego - szczegóły w Projekcie Organizacji Ruchu,
○ dojazd do parkingu jak również sam parking oznakowany został poprzez ustawienie
oznakowania pionowego,
○ W celu skomunikowania pieszych poruszających się z parkingu przy ul. Sienkiewicz na
teren stacji kolejowej, wyznaczono nowe przejście dla pieszych.
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zostaną oznakowane znakami pionowymi a także
znakami poziomymi. Powierzchnia miejsc zostanie wymalowana na niebiesko - szczegóły w
Projekcie Organizacji Ruchu.

1.6.7.
●

ANALIZA I WYTYCZNE GEOLOGICZNE
Szczegóły są zawarte w załączniku - badaniach geologicznych.

1.6.8.

ANALIZA I WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
Obszar opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską.

1.6.9.
●

ANALIZA HIGIENICZNO – SANITARNA
Nie dotyczy.
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1.6.10.

ANALIZA I WYTYCZNE DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z opracowania “Wytyczne w Zakresie Realizacji Zasady Równości Szans i Niedyskryminacji,
w Tym Dostępności Dla Osób z Niepełnosprawnościami Oraz Zasady Równości Szans
Kobiet i Mężczyzn w Ramach Funduszy Unijnych Na Lata 2014-2020”:

●

Toalety:
○ Nie dotyczy.

●

Chodniki dla pieszych:
○ Szerokość chodnika przy jezdni nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, a w przypadku
remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 m,
jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.
○ Długość chodnika usytuowanego w ciągu przejść dla pieszych między jezdniami lub
między jezdnią a torowiskiem tramwajowym powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m.
○ Nachylenie trasy odniesione do jej długości (pochylenie podłużne chodnika) lub
samodzielnego ciągu pieszego nie powinno przekraczać 5%.
Przykład pochylni podłużnej chodnika.
○ Szerokość schodów i pochylni należy dostosować do natężenia ruchu pieszych i do
szerokości chodnika. Szerokość biegu pochylni powinna być nie mniejsza niż 1,2 m,
a szerokość między poręczami czy też pochwytami (poręcze mocowane bezpośrednio do
ściany) około 1,0 - 1,1 m.

●

Przejścia dla pieszych:
○ Stosowanie wyniesionych przejść dla pieszych w poziomie chodnika niwelujących
utrudnienia w poruszaniu się osoby pieszej lub na wózku oraz wymuszających na
kierowcach zmniejszenie prędkości.
○ Przejścia dla pieszych powinny być wyposażone w sygnalizację dźwiękową generującą
dźwięki z różną częstotliwością dla światła zielonego i światła czerwonego. Jako system
uzupełniający sygnalizację optyczną i dźwiękową można stosować dotykowe sygnalizatory
wibracyjne.
○ Na połączeniu chodnika z jezdnią, należy wykonać rampę o szerokości nie mniejszej niż
90 cm pochyleniu nie większym niż 8%.
○ Przejście dla pieszych w obrębie wyspy albo pasa dzielącego jezdnie w poziomie
przejścia.
Z opracowania “Standardy Dostępności Budynków Dla Osób z Niepełnosprawnościami”
opracowane przez MInisterstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, 2017 r.:

●

SYSTEM FAKTUROWYCH OZNACZEŃ NAWIERZCHNIOWYCH – FON
System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych – FON (ang. TWSIs – Tactile Walking
Surface Indicators na podstawie normy ISO 21542:2011) to rodzaj identyfikacji miejsc i korytarzy
poruszania się, składający się z kombinacji faktur, które są możliwe do wykrycia przez osoby
z dysfunkcjami wzroku. Zadaniem informacji fakturowej jest zwiększenie orientacji przestrzennej
oraz kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc
pokonywania przeszkód. System fakturowy należy projektować tak, aby przekaz informacji był
jednoznaczny i pozwalał osobom z dysfunkcją wzroku na samodzielne poruszanie się
w przestrzeni publicznej.
System FON należy stosować na trasach wolnych od przeszkód:
○ w obszarach stref transferu ruchu pieszego (np. przejściach dla pieszych, dojściach
i peronach przystanków transportu zbiorowego, na obszarach węzłów komunikacyjnych,
stacjach kolejowych, obiektach obsługi pasażerów),
○ w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku (np.
przy pokonywaniu schodów),
○ na obszarach o ograniczonej orientacji (np. ciągi piesze o szerokości powyżej 4 metrów,
place przydworcowe itp.).
System składa się z następujących typów faktur:
○ typ A – faktura kierunkowa,
○ typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa),
○ typ C – faktura uwagi (informacji).
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1.6.11.

ANALIZA I WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE DOTYCZĄCE ZASAD
OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
1. Zgodnie z Miejscowym Planem dopuszcza się:
● § 4.
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
4) dopuszcza się w całym obszarze lokalizowanie takich elementów zagospodarowania jak:
zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, wiaty i zadaszenia, oczka wodne oraz
terenowe urządzenia I obiekty sportowo — rekreacyjne, miejsca postojowe, dojazdy
niewydzielone, ścieżki rowerowe i dojścia, obiekty i urządzenia turystyczno-edukacyjne,
uwzględniając przepisy odrębne w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;
2. Zaleca się:
● utrzymanie spójnego charakteru elementów małej architektury: nawiązanie do wiaty znajdującej się
na przystanku PKP,
● ujednolicenie oświetlenia i infrastruktury technicznej,
● ujednolicenie informacji wizualnej na terenie - tablice informacyjne, znaki kierunkowe itp.
● zieleń - uporządkowanie istniejącej zieleni niskiej i wysokiej oraz nowe nasadzenia nawiązujące do
otoczenia (gatunki i wielkości).

1.6.12.
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

ANALIZA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZY I SIECI
INSTALACJA WOD-KAN
Na obszarze planowanej inwestycji znajduje się hydrant oraz istniejąca sieć wodociągowa.
Dla przedmiotowego zakresu należy wystąpić do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Tychach o zmianę położenia istniejącego hydrantu i warunki przyłączeniowe tego
elementu do sieci.
Likwidacja kolizji (przeniesienie hydrantu, który obecnie znajduje się na dojeździe do parkingów).
SIEĆ SANITARNA
Przez obszar opracowania przebiega sieć kanalizacji sanitarnej.
Dla przedmiotowego zakresu należy wystąpić do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej o uzgodnienia lokalizacji inwestycji oraz wytyczne do dalszego projektowania.
Według pisma L.Dz.Z.K. 3361/2019 z dnia 12.12.2019 r. otrzymanego od Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych należy:
○ zachować odległość od istniejącego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami,
○ roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie pod zleconym nadzorem
PGKIM Sp. z o.o.,
○ kolizję z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami,
○ wyregulować istniejące studnie kanalizacji sanitarnej w rejonie planowanej inwestycji do
projektowanej nawierzchni parkingu.
KANALIZACJA DESZCZOWA
W zakresie opracowania należy zaprojektować i wykonać kanalizację deszczową odbierającą
wody opadowe i roztopowe z ciągów komunikacyjnych, placów, parkingów i jezdni.
INSTALACJA I SIEĆ GAZOWA
Przez obszar opracowania nie przebiega istniejąca sieć gazowa.
INSTALACJA I SIEĆ ELEKTRYCZNA
Dla przedmiotowego zakresu należy wystąpić o warunki przyłączenia do Tauron Dystrybucja S.A.
Złącza pomiarowe zaprojektować i wybudować zgodnie z uzyskanymi do Tauron Dystrybucja S.A.
warunkami przyłączeniowymi.
OŚWIETLENIE
Na obszarze opracowania znajduje się istniejąca infrastruktura oświetleniowa.
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●
●
1.6.13.

Dla przedmiotowego obszaru należy wystąpić o warunki przyłączenia do Tauron Dystrybucja S.A.
Złącza pomiarowe zaprojektować i wybudować zgodnie z uzyskanymi do Tauron Dystrybucja S.A.
warunkami przyłączeniowymi.
Wymagania dotyczące oświetlenia w dalszej części niniejszego dokumentu.
ANALIZA I WYTYCZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

●
●

MAŁA ARCHITEKTURA
Ławki - komponujące się stylistycznie z istniejącymi elementami małej architektury.
Kosz na śmieci - komponujące się stylistycznie z istniejącymi elementami małej architektury.
Parking zewnętrzny dla rowerów - stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem
proszkowym w kształcie odwróconej literu U, mocowane śrubami do cokołu betonowego lub
bezpośrednio zabetonowane w podłożu.
Boksy dla rowerów - ze względu na charakter terenu proponuje się montaż boksów dla rowerów,
zamykanych na zamek oraz odpornych na warunki atmosferyczne.
Tablica informacyjna LED - ze względu na dużą liczbę osób oczekujących na pociąg oraz brak na
peronie tablicy informacyjnej proponuje się umieszczenie tablicy informacyjnej LED, zakres
wyświetlanych informacji należy uzgodnić z PKP.
Wiata - komponująca się istniejącymi elementami małej architektury.
Klomby kwiatowe - zieleniec z urządzoną zielenią niską.

●
●

ZIELEŃ
Obszar opracowania jest porośnięty roślinnością niską - trawniki.
Na obszarze opracowania znajduje się 6 istniejących drzew, które należy usunąć.

●
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

●

●

PARKINGI
Według Koncepcji Centrum Przesiadkowego na obszarze opracowania znajdzie się 87 miejsc
postojowych oraz 1 samochodowa wiata parkingowa (carport).
Wymiary miejsc parkingowych:
○ 2,5 m x 5,0 m - miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
○ 3,6 m x 5,0 m - miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
○ 3,43 m x 5,91m - wiata parkingowa (carport).
Sugerowana nawierzchnia parkingu - kostka betonowa, szara o gr. 8,0 cm.
Sugerowana nawierzchnia jezdni manewrowych oraz miejsc parkingowych - kostka betonowa,
szara lub płyta betonowa ażurowa, gr. 8,0 cm z systemem urządzeń podczyszczających z
substancji ropopochodnych.
DROGI I CHODNIKI
Istniejąca droga wewnętrzna, która znajduje się na terenie opracowania jest w dobrym stanie
technicznym.
W pobliżu obszaru opracowania znajdują się nawierzchnie utwardzone oraz ciągi piesze, które są
w dobrym stanie technicznym.
Sugerowana nawierzchnia proponowanego ciągu pieszego mająca na celu skomunikowanie
parkingów z peronami - kostka betonowa, grafitowa, gr. 8,0 cm oraz płyta ażurowa.
BUDYNKI I BUDOWLE
Obiekty w zakresie opracowania PFU:
○ 2 wiaty dla oczekujących na autobus lub pociąg,
○ samochodowa wiata parkingowa (carport).
Obiekty poza zakresem opracowania:
○ 1: istniejąca wiata przystankowa, 2: budynek usługowy.
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1.7.

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE
WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH
projektowana powierzchnia zielona - trawnik:

2
ok. 377 m

projektowana powierzchnia zielona - płyty ażurowe:

2
ok. 528 m

projektowana powierzchnia utwardzona - chodnik z kostki betonowej:

2
ok. 56 m

projektowana powierzchnia utwardzona - miejsca parkingowe z kostki
betonowej

2
ok. 700 m

projektowana powierzchnia utwardzona - jezdnia z kostki betonowej:

2
ok. 941 m

projektowana powierzchnia utwardzona - miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych - kostka betonowa, malowana na kolor niebieski:

2
54 m

powierzchnia zabudowy:
● wiaty - m2
● boksy dla rowerów - m2

2
wiaty - ok. 29 m
boksy dla rowerów
2
ok. 3 - m

Uwaga:
przyjęte parametry powierzchni i kubatur lub wskaźników mogą być przekroczone lub
pomniejszone o max. 5% z zastrzeżeniem, że zmiany muszą zostać zaakceptowane przez
Zamawiającego.
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2.

OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1.
●

WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej.
Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny ściśle odpowiadać zamówieniu w taki sposób,
w jaki określił je Zamawiający. Powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania
poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie obowiązujących norm i przepisów.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje potrzebne do
uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia oraz do zrealizowania zadania
inwestycyjnego.
Na dokumentację projektową składają się opisy techniczne, obliczenia, rysunki poglądowe
i montażowe oraz inne wymagane dokumenty, w tym uzgodnienia. Dokumentacja projektowa
powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą
systematyką podziału robót budowlanych.
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem
i numeracją określoną ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV) (Dz.U.UE.L.2002.340.1) zmienionym ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) nr 213 / 2008
z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.2008.74.1)
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy
i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, ew. ze stroną trzecią upoważnioną przez
Zamawiającego.
Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i w formie
elektronicznej. Ilość egzemplarzy projektu zostanie określona w umowie. Dokumentacja
wydrukowana powinna być trwale spięta, w każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone
numeracją. Wersja elektroniczna zapisana w ogólnie dostępnych programach edytorskich
i graficznych (uzgodnionych z Zamawiającym). Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację
Zamawiającego.
Zakres dokumentacji projektowej
W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową
niezbędną do wykonania i ukończenia Robót objętych niniejszym programem
funkcjonalno-użytkowym.
Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące dokumenty:

●

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę wraz z niezbędnym w tym zakresie zakresie
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami.

●

Projekt wykonawczy zawierający wszystkie branże (architektura, konstrukcja, instalacje
sanitarne, elektryczne, niskoprądowe itp) oraz Specyfikacje techniczne i kosztorysy z
przedmiarami; p
 owinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty
cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych.
Dokumentacja winna zawierać:
optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem
wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,
dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.
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Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta
i sprawdzającego. W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne
do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie
poprawności jej wykonania.
●

specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 póz. 2072). Układ
szczegółowej specyfikacji technicznej powinien być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla
niego na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją. Nazwy i kody: grup robót, klas
robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w
ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U.UE.L.2002.340.1)
zmienionym ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) nr 213 / 2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
(Dz.U.UE.L.2008.74.1)

●

przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie - wszystkie branże
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót
podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót.
W przedmiarze roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej ich wykonania wraz
z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów
rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 póz. 2072);

●

świadectwo charakterystyki energetycznej

●

dokumentacja powykonawczawinna zawierać m.in.:
○ wykaz wszystkich zmian wykonanych podczas realizacji w stosunku do dokumentacji
projektowej. Zmiany powinny być zaakceptowane przez Projektanta.
Dokumentacja podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

●

Akceptacja dokumentacji projektowej.
Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonywania
robót nie wymagających pozwolenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do
przeglądu Projekt Budowlany (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Dokumentacja
będzie podlegać końcowej akceptacji. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do
informacji również wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące
przebieg toczącego się procesu projektowania.
Dokumentacja wykonawcza wraz z przyjętymi i uszczegółowionymi rozwiązaniami materiałowymi
ma zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót.

●

Wymagane uzgodnienia formalne i międzybranżowe
Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia formalne
międzybranżowe. W szczególności Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych
zgodnie z polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych
niezbędnych dla wykonania robót budowlanych rozpoczęcia eksploatacji.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty były poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt przed
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przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań
Kontraktu. Po akceptacji dokumentów zgodnie Wykonawca wystąpi do właściwego organu
o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów nie
wymagających pozwolenia na budowę.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w jego imieniu
wszelkich pozwoleń i decyzji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji
projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia.
2.2.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, harmonogramem robót i poleceniami Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacja techniczną. Cechy materiałów
i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.
Wykonawca będzie miał obowiązek stosowania się podczas realizacji robót do wszelkich
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca zobowiązany będzie znać wszystkie przepisy, które zostały wydane przez władze
centralne i miejscowe, a także inne przepisy i wytyczne, związane w jakikolwiek sposób z pracami
budowlanymi i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przepisów ochrony
przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt pożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do ustawowych i lokalnych ograniczeń obciążenia
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przekazanie terenu budowy (prowadzonych prac) nastąpi w terminach wskazanych w umowach
i dokumentacji kontraktowej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. Przed przejęciem terenu
budowy przez Wykonawcę należy zatwierdzić u Zamawiającego pełną dokumentację projektową,
na bazie której realizowane będą prace oraz przedłożyć wszelkie wymagane uzgodnienia.
Obowiązek zabezpieczenia budowy spoczywa na Wykonawcy w trakcie całego procesu
inwestycyjnego aż do zakończenia prac końcowym protokołem odbioru obiektu. W trakcie prac
wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego a wszystkie miejsca przyległe do ciągów
komunikacyjnych powinny być należycie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane. Właściwe
oznakowanie jest również wymagane dla wjazdów i wyjazdów z terenu prowadzonych prac.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zachowaniem możliwie najmniejszej
uciążliwości dla użytkowników budynku przy którym wykonywane są roboty budowlane oraz
przyległych terenów publicznych i prywatnych.
W razie wystąpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie przygotowywania
i realizacji robót jest On zobowiązany do naprawienia szkód na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej
w trakcie całego procesu prowadzonych prac. Składowanie materiałów łatwopalnych powinno
odbywać się zgodnie ze szczegółowymi przepisami, w porozumieniu z PSP.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
Placu i wokół Placu Budowy.

2.3.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonania robót
Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa
przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wskazane w dokumentacji projektowej konkretne typy materiałów i urządzeń i określają standard
wykonania i wymogi techniczne dla projektu. Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie
procesu budowlanego materiałów zamiennych równoważnych tylko wtedy, gdy:
● materiały zamienne są podobne pod względem konstrukcyjnym i posiadają nie gorsze pod
każdym względem parametry techniczne i jakościowe,
● parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez uznane jednostki badawcze,
● wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę na
zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej przez
Projektanta.
Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych instalacji mogą zostać
przyjęte na budowę jeśli:
● Są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym i specyfikacji wykonania
i odbioru.
● Posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
● Są nieuszkodzone w transporcie, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone.
● Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia na budowę i stosowania materiałów niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montażowe przebiegały terminowo i zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i urządzeń przeznaczonych
do realizacji projektu tak, aby:
● Nie uległy one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bądź uszkodzeniu.
● Sposób składowania nie utrudniał prowadzenia prac i nie stanowił zagrożenia dla
pracowników i osób trzecich.
Miejsce składowania materiałów na budowie powinno być zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi (odpowiednio do składowanych towarów) oraz zabezpieczone zgodnie
z przepisami BHP. Po stronie wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia towarów przed
kradzieżą. Wykonawca jest również odpowiedzialny za należyte wykorzystanie materiałów
zwłaszcza pomocniczych pod kątem racjonalnego zużycia.
Zabronione jest stosowanie przez Wykonawcę materiałów, których użycie będzie w sposób trwały
szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz stosowanie materiałów, które wywołują szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały, które stanowią
odpad, powinny mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, które
w sposób jednoznaczny będą określać brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robót, dla których
szkodliwość dla środowiska zanika po zakończeniu prac mogą zostać użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Wszystkie użyte do realizacji
inwestycji materiały muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty.
2.4.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca będzie zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie powodował
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność jednostek sprzętowych
powinna gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we właściwym terminie określonym w umowie.
Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien mieć aktualnie ważne dokumenty
uprawniające do jego eksploatacji, a Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów
poświadczających dopuszczenia sprzętu do użytkowania, jeśli wymagane jest to przepisami.
Zastosowany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
zarówno pracowników jak i osób trzecich.
Sprzęt, maszyny i inne narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy, zostaną
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do realizacji prac budowlanych. Kierownik projektu ma
prawo do dowolnej kontroli używanego sprzętu i żądać od Wykonawcy aktualnych dokumentów
dopuszczeniowych. Zastosowanie sprzętu nietypowego oraz innego niż wskazany w dokumentacji
technicznej i PFU musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.
Wykonawca powinien stosować jedynie takie środki transportowe, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość realizowanych prac budowlanych i właściwości przewożonych materiałów, a ich liczba
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powinna gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we właściwym terminie określonym w umowie.
Środki transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spełniać wymagania i być
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Bezwzględnie należy przestrzegać
dopuszczalnej granicy ładowności pojazdów.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich wjazdów na drogi publiczne i usuwać
na bieżąco i na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia, które zostały spowodowane przez jego
pojazdy, zarówno na drogach publicznych jak i na drogach dojazdowych do terenu budowy.
Transport materiałów niebezpiecznych bądź szkodliwych dla środowiska powinien odbywać się
zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2.5.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI ROBÓT
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zobowiązany będzie zapewnić odpowiedni system kontroli prac, wymagany personel i sprzęt,
obsługę laboratoryjną, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia konieczne do pobierania próbek
i wykonywania badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru wymagane świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
posiada ważną legalizację.
Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumentacji projektowej.

2.6.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj" składa się
z dwóch części:
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego
począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
bądź zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o załączone zatwierdzoną
dokumentację projektową, dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia
robót.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będzie realizowana budowa winna obejmować:
1. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi,
2. Projekty wykonawcze dla branż:
- zagospodarowanie terenu,
- mała architektura,
- sanitarna w zakresie:
● wodociągowe,
● kanalizacyjne,
- elektryczna w tym:
● oświetlenie,
● zasilanie,
● fotowoltaika,
- niskoprądowa w tym:
● monitoring,
- kolizyjne uzbrojenie,
- drogi w tym,
● konstrukcja warstw,
● projekt stałej organizacji ruchu,
● projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- uzupełniające pomiary geodezyjne,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski;
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3. Uzyskanie mapy do celów projektowych dla odcinków, dla których wymagane jest uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz mapy opiniodawczej dla odcinków zadania, dla których
wykonanie robót nie wymaga pozwolenia na budowę. Realizację zadania należy wykonać na
podstawie dokumentacji, opracowanej we własnym zakresie.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz zdobyć wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości.
Rozpoczęcie robót może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę:
- akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
- uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź nie wniesienia sprzeciwu do
zgłoszenia robót budowlanych.
Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny,
niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie.
2.7.
●
●
●
●

OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Roboty budowlane w zależności od rodzaju podlegać będą następującym odbiorom:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi końcowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

●

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy robót:
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.

●

Odbiór końcowy robót:
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót
i przyjęcia powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru końcowego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

●

Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
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ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,
6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień
umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór dokumentacji,
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie gwarancji.
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3.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

3.1.
●
●
●

●
●

●

3.2.
●
●
●

●
●

●
●
●

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, terminowość oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do budowy projektowanego obiektu należy przeprowadzić szereg prac
przygotowawczych na terenie określonej działki. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po
przejęciu od Inwestora placu budowy jest wykonanie ogrodzenia tymczasowego otaczającego plac
budowy oraz zamontowanie tymczasowych budynków socjalno-biurowych.
Następnie można przystąpić do oczyszczenia terenu przeznaczonego pod budowę z zieleni,
w przypadku konieczności wycinki drzewostanu uzyskać stosowną zgodę odpowiedniego organu.
Należy wyznaczyć drogi komunikacyjne i miejsca składowania materiałów budowlanych. Po
przeprowadzeniu tych prac zaleca się przeprowadzenie weryfikacji parametrów podłoża
gruntowego bądź to metodami wgłębnymi (sondowanie) bądź to metodami odkrywkowymi
(z zachowaniem bezpiecznej odległości od istniejącej zabudowy). Ma ona na celu ustalenie, czy
założenia projektowe, ustalone na podstawie dostępnej dokumentacji geotechnicznej, nie
odbiegają od rzeczywistych warunków hydrogeologicznych występujących w terenie. Prace te
należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Po weryfikacji parametrów podłoża
należy rozważyć i zaplanować sposób wykonania wykopu.
Wykopy związane z usuwaniem humusu, nasypów oraz rodzimych gruntów nienośnych zaleca się
wykonywać jako szerokoprzestrzenne, z zachowaniem kąta tarcia wewnętrznego (spadku
naturalnego) gruntu. Wszelkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadającej
uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU PRAC DROGOWYCH
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, terminowość oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do budowy projektowanego obiektu należy przeprowadzić szereg prac
przygotowawczych na terenie określonej działki. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po
przejęciu od Inwestora placu budowy jest wykonanie ogrodzenia tymczasowego otaczającego plac
budowy oraz zamontowanie tymczasowych budynków socjalno-biurowych.
Następnie można przystąpić do oczyszczenia terenu przeznaczonego pod budowę z zieleni, w
przypadku konieczności wycinki drzewostanu uzyskać stosowną zgodę odpowiedniego organu.
W przypadku prowadzenia robót wymagających zmiany istniejących zasad organizacji ruchu
konieczne będzie opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót. Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia wstępnego harmonogramu robót
drogowych i uzgodnienia go z Inwestorem.
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi
nawierzchni i ruchu drogowego.
Wymagania konstrukcyjne i materiałowe są określone w punkcie 3.3.
Prace drogowe:
○
Roboty tymczasowe:
■
roboty przygotowawcze i pomocnicze,
■
zabezpieczenie istniejącej zieleni przed zniszczeniem,
■
utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych.
○

Prace towarzyszące:
■
roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczenie,
■
wykonanie korytowania pod drogi,
■
profilowanie i zagęszczenie podłoża,
■
profilowanie, zagęszczanie i ubicie materiałów drogowych,
■
wykonanie podsypek i podbudów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
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■
■
■
■

●
3.3.

wykonanie ław betonowych pod krawężniki,
wykonanie krawężników i obrzeży chodnikowych,
pielęgnacja wykonanej nawierzchni,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu
nawierzchni,
■
montaż znaków drogowych poziomych oraz pionowych,
■
rozścielenie humusu wraz z obsiewem mieszanka traw,
■
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o szczegółowe projekty techniczne sporządzone na
dalszych etapach.
WYTYCZNE DROGOWE - PROJEKTOWE KONSTRUKCJI DROGOWYCH

●

●

KONSTRUKCJE DROGOWE
Nawierzchnię chodnika z kostki betonowej:
○
kostka brukowa z betonu wibroprasowanego szara gr. 6 cm,
○
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
○
podbudowa z żużla wielkopiecowego, frakcja 10/31,5, gr. 15cm
○
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 24 cm.
Nawierzchnię miejsc postojowych z płyty ażurowej:
○
kostka płyta ażurowa z betonu wibroprasowanego (zbrojonego) klasy C5/45 gr. 8 cm,
○
górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, frakcja 10/31,5, gr 15cm
○
dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, frakcja 40/90, gr 25cm
○
umocnienie podłoża geowłóknina 150g/m2,
○
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 48 cm.
○
Miejsca postojowe należy wydzielić za pomocą 1 rzędu kostki betonowej w kolorze
czerwonym ułożonym podłużnie, zgodnie z przykładem ze zdjęcia.

Zdjęcie 1; Źródło: pozbruk.pl
●

Nawierzchnię miejsc postojowych z kostki betonowej (na miejscach na niepełnosprawnych, ze
względu na konieczność wykonania nawierzchni niebieskiej - malowanki, nie może być płyta
ażurowa):
○
kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, szara gr. 8 cm,
○
podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
○
górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, frakcja 10/31,5, gr 15cm
○
dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, frakcja 40/90, gr 25cm
○
umocnienie podłoża geowłóknina 150g/m2,
○
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 51 cm.
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●

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej oraz nawierzchni remontowanego parkingu:
○
kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, szara gr. 8 cm,
○
podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
○
górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, frakcja 10/31,5, gr 15cm
○
dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, frakcja 40/90, gr 25cm
○
umocnienie podłoża geowłóknina 150g/m2,
○
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 51 cm.

●

Konstrukcja obrzeża betonowe:
○ obrzeże betonowe 8x30 cm,
○ ława betonowa 10 cm.

●

Konstrukcja krawężnika betonowego najazdowego:
○ krawężnik betonowy 15x20 cm,
○ ława betonowa 15 cm.

●

Konstrukcja obniżonego krawężnika betonowego (na przejściach dla pieszych):
○ krawężnik betonowy 15x22 cm,
○ ława betonowa 15 cm.

uwagi:
● Projekt należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przedstawioną koncepcją, po uwzględnieniu
zmian wynikłych na podstawie uzyskanych uzgodnień i decyzji oraz konsultacji z Inwestorem.
● Wszystkie przyjęte powyżej warstwy muszą być zweryfikowane na etapie projektu budowalnego.
● Realizacja zadania odbędzie się na podstawie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, którego
dokona Wykonawca.
3.4.
●

●

●
3.5.

WYTYCZNE DROGOWE: WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU
podstawa prawna:
○ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.
○ Rozporządzenie 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
○ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem.
Oznakowanie:
○ Oznakowanie pionowe wykonać znakami z grupy „ŚREDNIE” pokrytych folią odblaskową
typu 2 zamontowanych na ocynkowanych słupkach stalowych.
○ Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, wzbogacone o materiały
poprawiające odblaskowość.
Powierzchnię miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych została należy
wypełnić farbą chemoutwardzalną w kolorze niebieskim.
WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE: PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

●

WIATA “A”:
konstrukcja:
○ wiata przystankowa będzie obiektem o konstrukcji aluminiowej– szkieletowej
○ wiata wyposażone w boczne i tylne panele z wypełnieniem ze szkła hartowanego,
bezpiecznego i zabezpieczająca przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi
○ wymiary: około 194 cm x 520 cm x 271 cm
○ fundamenty punktowe z betonu C16/20 40 x 40cm h=100cm
○ słupy aluminiowe 10 x 10 cm
○ płatwie podłużne aluminiowe 7 x 14 cm
○ belki poprzeczne aluminiowe 7 x 14 cm
○ dach jednospadowy pokryty płytą z poliwęglanu
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kolejność robót:
○ zdjęcie humusu
○ wykonanie wykopów pod fundamenty
○ wykonanie fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową – osadzenie stalowych kotew
montażowych
○ montaż szkieletu konstrukcyjnego z elementów aluminiowych wraz ze stężeniami
bocznymi – z prętów stalowych
○ wykonanie poszycia z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej wraz z obróbkami z
blachy stalowej oraz orynnowaniem
○ montaż ławek wraz z koszami na śmieci - mocowane śrubami do cokołu betonowego lub
bezpośrednio zabetonowane w podłożu
○ wykonanie obrzeży betonowych dla chodników - krawężniki betonowe osadzane na
zaprawie betonowej
○ ułożenie nawierzchni chodników betonową kostką brukową gr. 8cm na 3 cm podsypki
cementowo-piaskowej 1:4
○ ustabilizowanie nawierzchni wibratorem powierzchniowym
○ montaż oświetlenia oraz paneli fotowoltaicznych
WIATA “B”:
konstrukcja:
○ wiata przystankowa będzie obiektem o konstrukcji aluminiowej– szkieletowej
○ wiata dwustronna z możliwością przejścia przez środek
○ wiata wyposażone w boczne panele z wypełnieniem ze szkła hartowanego, bezpiecznego i
zabezpieczająca przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi
○ wymiary: około 370 cm x 520 cm x 271 cm
○ fundamenty punktowe z betonu C16/20 40 x 40cm h=100cm
○ słupy aluminiowe 10 x 10 cm
○ płatwie podłużne aluminiowe 7 x 14 cm
○ belki poprzeczne aluminiowe 7 x 14 cm
○ dach dwuspadowy pokryty płytą z poliwęglanu
kolejność robót:
○ zdjęcie humusu
○ wykonanie wykopów pod fundamenty
○ wykonanie fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową – osadzenie stalowych kotew
montażowych
○ montaż szkieletu konstrukcyjnego z elementów aluminiowych wraz ze stężeniami
bocznymi – z prętów stalowych
○ wykonanie poszycia z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej wraz z obróbkami z
blachy stalowej oraz orynnowaniem
○ montaż ławek wraz z koszami na śmieci - mocowane śrubami do cokołu betonowego lub
bezpośrednio zabetonowane w podłożu
○ wykonanie obrzeży betonowych dla chodników - krawężniki betonowe osadzane na
zaprawie betonowej
○ ułożenie nawierzchni chodników betonową kostką brukową gr. 8cm na 3 cm podsypki
cementowo-piaskowej 1:4
○ ustabilizowanie nawierzchni wibratorem powierzchniowym
○ montaż oświetlenia oraz paneli fotowoltaicznych
BOKSY DLA ROWERÓW
konstrukcja:
○ boks będzie obiektem stalowym, samonośnym posadowionym na fundamencie
○ powłoka: malowanie proszkowe, blacha powlekana, odporna na warunki atmosferyczne
○ wymiary: około 120 cm x 200 cm x 75 cm
○ boks zamykany na zamek
kolejność robót:
○ zdjęcie humusu
○ wykonanie wykopów pod fundamenty
○ wykonanie fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową
○ przymocowanie boksów do fundamentu za pomocą systemowych stóp montażowych
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ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI
konstrukcja:
○ ławki i kosze będą obiektami stalowymi
○ wymiary: około 40 cm x 175 cm
○ materiał wykończeniowy: stal ocynkowana malowana proszkowo lub powlekana, deski
kompozytowe
kolejność robót:
○ zdjęcie humusu
○ wykonanie wykopów pod fundamenty
○ wykonanie fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową – osadzenie stalowych kotew
montażowych
○ przymocowanie ławek i koszy do fundamentu za pomocą systemowych łączników
TABLICA INFORMACYJNA LED
konstrukcja:
○ tablica zbudowana z zegara oraz 4 wierszy informacyjnych o wysokości znaku około 8 cm
○ wymiary tablicy: około 120 cm x 300 cm x 14 cm
○ szyba plexi: antyrefleks
○ słup aluminiowy anodowany wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi
○ słup zawiera: tulejki termokurczliwe, które są zakładane na końcach śrubowych w miejscu
osadzenia podstawy słupa, co zabezpiecza przed powstawaniem ogniwa korozyjnego
○ wymiary słupa wysokość około 400 cm, średnica przy podstawie około 12 cm
kolejność robót:
○ zdjęcie humusu
○ wykonanie wykopów pod fundamenty
○ wkopanie prefabrykowanego fundamentu z betonu klasy C25/30 o powierzchni pokrytej
środkiem impregnującym
○ montaż słupa do fundamentu za pomocą systemowych łączników
○ montaż tablicy informacyjnej LED do słupa za pomocą systemowych łączników
○ podłączenie do zasilania - wytyczne elektryczne

PARKING ZEWNĘTRZNY DLA ROWERÓW
konstrukcja:
○ stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem proszkowym w kształcie
odwróconej literu U
● kolejność robót:
○ zdjęcie humusu
○ wykonanie wykopów pod fundamenty
○ mocowane śrubami do cokołu betonowego lub bezpośrednio zabetonowane w podłożu
●

SAMOCHODOWA WIATA PRZYSTANKOWA (CARPORT)
● konstrukcja:
○ ocynkowana konstrukcja stalowa
○ zadaszenie wykonane z modułów PV typu szkło-szkło
○ instalacja PV z funkcją safeDC
○ carport ze zintegrowaną instalację alarmową, kamerą do bezprzewodowego monitoringu,
platformą do kontroli i sterowania urządzeń składowych instalacji PV i EV
○ wymiary: około 343 cm x 591 cm x 280 cm
○ nachylenie dachu: 6 stopni
○ instalacja fotowoltaiczna: 3 kWp, 12 szt. monokrystalicznych modułów BIPV,
○ ładowarka AC type2 od 3,6 do 22 kW
● kolejność robót:
○ wytyczne odnośnie kolejności robót określa firma zewnętrzna
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3.6.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZY I SIECI
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

KANALIZACJA DESZCZOWA
W ramach zaprojektowania i wykonania kanalizacji deszczowej należy wykonać kanalizację
deszczową odwadniającą ciągi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe i drogi.
Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC min SN8, PP min SN8, GRP SN10000 lub
betonowych gwarantujących szczelność i odporność na warunki użytkowania. Kanalizację należy
wyposażyć w studzienki z kręgów betonowych o średnicy min Dn1000mm wg PN-EN 1917
wyposażone w zwieńczenia i włazy Ø600mm typu ciężkiego min D400 wg PN-EN124, wpusty
betonowe o średnicy Dn500mm wyposażone w zwieńczenia i kraty żeliwne uliczne typu ciężkiego
min D400 wg PN-EN124. Wszystkie włączenia rur do studzienek należy wykonać przy pomocy
przejść szczelnych.
W ramach opracowania należy wykonać odprowadzenie wód z powierzchni dachu poprzez rynny
do kanalizacji deszczowej.
Średnice kanałów należy określić na podstawie wykonanych obliczeń ilości wód opadowych i
roztopowych.
W przypadku konieczności zastosowania zespołu urządzeń podczyszczających urządzenia te
należy dobrać na podstawie wcześniej wyliczonych ilości wód opadowych i roztopowych oraz
spełniających wymagania uzyskania odpowiedniego podczyszczenia wód zgodnego z
obowiązującymi przepisami.
Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej wymaga
uzyskania niezbędnych warunków technicznych.
W ramach wykonywanego projektu należy uzyskać wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia i
opinie.
Uwaga:Szczegółowe rozwiązania powinny zostać opracowane w ramach projektu technicznego.
KANALIZACJA SANITARNA
W obszarze przeznaczonym pod inwestycję znajduje się istniejąca kanalizacja sanitarna.
Należy uzyskać niezbędne uzgodnienia od miejscowego Zarządcy istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej pozwalające na realizację projektowanego zamierzenia.
W ramach projektowanej inwestycji i na podstawie uzyskanych warunków technicznych należy
zaprojektować i wykonać regulację istniejących włazów dostosowując ich rzędne do rzędnych
terenu projektowanego oraz zastosować odpowiednie klasy włazów (klasa D400 w ciągach
komunikacyjnych i C250 w terenie zielonym).
W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej należy to
zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.
W ramach wykonywanego projektu należy uzyskać wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia i
opinie.
Uwaga:Szczegółowe rozwiązania powinny zostać opracowane w ramach projektu technicznego.
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję przecina istniejąca sieci wodociągowa na której
zabudowany jest hydrant p.poż. Hydrant ten znajduje się w projektowanym obszarze
komunikacyjnym i konieczne będzie jego przeniesienie. Przebudowę hydrantu należy wykonać na
podstawie uzyskanych warunków technicznych. Wszystkie przejścia wodociągu pod
projektowanymi drogami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi, chyba że Właściciel wodociągu
wyrazi zgodę na niestosowanie rur ochronnych. W ramach wykonywanego projektu należy
uzyskać wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia i opinie.
Uwaga:Szczegółowe rozwiązania powinny zostać opracowane w ramach projektu technicznego.
SIECI GAZOWE
Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję nie przecinają istniejące sieci gazowe. W ramach
opracowywania dokumentacji projektowej należy uzyskać pozytywne uzgodnienie od miejscowego
Zakładu Gazowniczego dotyczące wykonania inwestycji w zakresie braku kolizji. W przypadku
wystąpienia kolizji należy uzyskać niezbędne warunki techniczne i usunąć kolizję. W ramach
wykonywanego projektu należy uzyskać wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia i opinie.
Uwaga: Szczegółowe rozwiązania powinny zostać opracowane w ramach projektu technicznego.
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SIECI CIEPŁOWNICZE
Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję nie przecinają istniejące sieci ciepłownicze. W ramach
opracowywania dokumentacji projektowej należy uzyskać pozytywne uzgodnienie od miejscowego
Zarządcy sieci ciepłowniczych dotyczące wykonania inwestycji w zakresie braku kolizji. W
przypadku wystąpienia kolizji należy uzyskać niezbędne warunki techniczne i usunąć kolizję. W
ramach wykonywanego projektu należy uzyskać wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia i
opinie.
Uwaga:Szczegółowe rozwiązania powinny zostać opracowane w ramach projektu technicznego.
INSTALACJA I SIECI ELEKTRYCZNE
Wszystkie urządzenia należy lokalizować w liniach rozgraniczających istniejący pas drogowy dróg
publicznych i wewnętrznych.
Budowę nowych kablowych przyłączy zasilających nn 0,4kV wykonać w sposób nie kolidujący z
istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowując przepisowe odległości i
normy, a w szczególności:
- PN-76/E-05125 - „Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
- PKN-CEN/TR 13201:2007,
- PN-E-5 100-1:1998, - N-SEP-003,
- N-SEP-004.
Cały osprzęt oświetleniowy - źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ
kontrolno-sterujący musi spełniać wymogi między innymi:
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551,
z poźn. zm.),
- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania
Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),
- ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82,
poz. 556, z poźn. zm.),
- oprawy oświetleniowe spełniać normę bezpieczeństwa fotobiologicznego EN 62471 lub
równoważnej,
- normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwiązania równoważnego, za które
uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym
zakresie dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych
harmonicznych.
Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia
pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości. Wymaga się, aby
wartość funkcji tg fi nie przekraczała 0,4 dla każdej klasy oświetleniowej, na ustawienie której
pozwala system sterowania (przynajmniej 3 klasy oświetleniowe w dół od projektowanej).
Rozwiązania niekompensujące odpowiednio mocy biernej nie będą akceptowane przez
Zamawiającego, a zainstalowane oprawy niespełniające wymagań (m.in. kompensacji) będą
podlegać wymianie w okresie gwarancji na koszty Wykonawcy.
Dla opraw oświetleniowych typu LED należy podać szczegółową procedurę wymiany pojedynczej
diody elektroluminescencyjnej.
Oprawy oświetleniowe muszą posiadać dostępne dane fotometryczne pozwalające na wykonanie
obliczeń parametrów oświetleniowych w programie komputerowym.
Cały osprzętu oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ
kontrolno-sterujący) musi posiadać ważne deklaracje właściwości Użytkowych, certyfikaty, pełne
karty katalogowe zawierające wszelkie informacje techniczne o produkcie i inne dokumenty
potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami.
Cały osprzęt oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ
kontrolno-sterujący) musi posiadać ważną deklarację zgodności CE oraz spełniać wymagania
obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony
przeciwporażeniowej.
Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.
Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi:
- minimalizacją kosztów eksploatacji i utrzymania,
- trwałością korpusu i układów zasilających przynajmniej na poziomie 10 lat,
- odpornością na czynniki atmosferyczne.
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Należy stosować oprawy oświetleniowe LED:
- o konstrukcji zamkniętej,
- umożliwiające bez narzędziową wymianę źródła światła, - ograniczające światło
rozproszone (ULOR<1%),
- posiadające: niski pobór mocy całkowitej,
- posiadające układ kompensacji mocy biernej,
- posiadające elektroniczny układ zapłonowy (statecznik),
- posiadające możliwość regulacji strumienia świetlnego - przynajmniej 3 klasy.
Nie dopuszcza się stosowania różnych typów opraw oświetleniowych na jednym obwodzie.
Zaleca się, na sąsiednich odcinkach realizowanych jako samodzielne zadania, zastosowanie
opraw o tych samych temperaturach barwowych , chyba że względy prowadzenia wzrokowego
wymuszą inne rozwiązanie.
W przypadku układów optycznych zastosowanych w oprawach oświetleniowych zaleca się
rozwiązania zaawansowane technologicznie i efektywnie wykorzystujące strumień świetlny źródeł
światła w oprawie oświetleniowej.
Oferent na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno- Użytkowych ma zaprojektować i
wykonać wymagane instalacje oświetlenia ulicy nazwa ulicy zgodnie z klasą oświetlenia
wstawiamy klasę oświetlenia zgodnej z normą PN-EN 13201:2016. Do oferty na żądanie
Zamawiającego należy przedstawić obliczenia fotometryczne potwierdzające uzyskanie
wymaganych parametrów oświetlenia. Obliczenia należy wykonać za pomocą ogólnie dostępnych
plików fotometrycznych z wykorzystaniem programów DiaLUX lub Relux.
LINIE KABLOWE I PRZEPUSTY KABLOWE
Linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004 lub rozwiązaniem równoważnym,
za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy.
W liniach oświetleniowych niskiego napięcia między słupami należy stosować kable o napięciu
znamionowym 0,6/1kV, czterożyłowe w zależności od potrzeb wynikających z założeń
projektowych, o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej.
Przekrój żył należy dobrać w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej.
W sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka
minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się pod
warstwą konstrukcyjną drogi określonej klasy.
Kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną uzgodnić z gestorami tych
sieci.
Skrzyżowanie kabla z drogą lub infrastrukturą techniczną zabezpieczyć rurą ochronną PCV o
średnicy min. 75mm, zastosować uszczelnienie systemowe.
Przepusty kablowe należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali),
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na
nie obciążenia transportowe.
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla
ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej nie
mniejszej niż 75 mm, w zależności od długości przepustu, a mianowicie:
- RHDPEp 110/6,3 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu do 30 m,
- RHDPEp 125/7,1 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu do 60m,
- RHDPEp 160/9,1 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu powyżej 60 m.
Nowoprojektowane przyłącza kablowe powiązać z istniejącym oświetleniem ulicznym bez zmiany
układu połączeń sieciowych.
Połączenie pomiędzy przewodem sieciowym a oprawą oświetleniową wykonać przewodem z
żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, o przekrój żył 2,5 mm2
– np. YDY 2x2,5 mm2.
Przewody fazowe zasilające oprawy oświetleniowe należy zabezpieczyć przy pomocy izolowanych
bezpieczników skrzynkowych z wkładkami topikowymi D01 lub BiWts dobranymi do mocy opraw.
Na zakończeniach obwodów oświetleniowych zastosować izolowane ograniczniki przepięć o
parametrach 0,5kV/10kA.
W szafce zainstalować ochronniki przepięciowe typu 1 + 2 (klasy B + C).
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Dokonać obliczeń poboru mocy z istniejących szafek oświetleniowych zasilających poszczególne
obwody oświetleniowe.
W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowych należy przedłożyć wniosek o ich
zwiększenie.
SŁUPY OŚWIETLENIOWE
Dla wykonania oświetlenia ulicznego należy stosować typowe: maszty, słupy oświetleniowe,
fundamenty i wysięgniki.
Słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności.
Konstrukcje wsporcze oświetlenia ulicznego oraz wysięgniki muszą spełniać przede wszystkim
wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na
występującą w danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej.
Konstrukcje wsporcze powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub
równoważną w celu zwiększenia trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków
wykorzystywanych do utrzymania dróg i ekskrementów.
W przypadku zastosowania słupów, masztów i wysięgników stalowych powinny być dwustronnie
ocynkowane ogniowo.
Długość wysięgników należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany
odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców
niezakłóconą linią świetlną.
Minimalna wymagana grubość ścianki słupów metalowych 4 milimetry.
W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami ze stopniami
ochrony nie mniejszymi niż: IP 44 i IK 09.
Wnęki powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek
bezpiecznikowych topikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do
podłączenia trzech żył kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne złącze
słupowe do podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk.
Wnęki słupowe powinny umożliwiać montaż urządzeń zapłonowych i sterujących opraw
oświetleniowych.
Zabezpieczenie wnęk przed dostępem osób postronnych.
Na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji,
nazwą producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.
Wszystkie słupy i maszty metalowe muszą być montowane na fundamentach prefabrykowanych.
Słupy stalowe przeznaczone do montażu na fundamencie prefabrykowanym muszą przenieść
obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru (na oprawę i wysięgnik) dla
występującej lokalnie strefy wiatrowej.
Elementy słupów i masztów powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych
w odpowiedniej normie.
Metalowe drzwiczki i pokrywy wnęk kablowych słupów muszą być wyposażone w zacisk do
przyłączenia przewodu ochronnego.
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 16A (E-14) oraz
trzy/pięć zacisków przystosowanych do podłączenia trzech żył kabla o odpowiednim przekroju.
Stosować wysięgniki o długości oraz kącie nachylenia względem jezdni zgodne z dokumentacją
projektową oraz obliczeniami fotometrycznymi.
Słupy, wysięgniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym również stalowe
części słupów ozdobnych muszą być ocynkowane obustronnie ogniowo.
Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć
podniesionych krawędzi.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
Materiał: obudowa z formowanego wysokociśnieniowo aluminium polakierowanego proszkowo na
kolor jasnoszary zbliżony do RAL 9006, klosz ze szkła hartowanego.
● Oprawa dwukomorowa – oddzielna część optyczna oraz oddzielna część elektryczna.
● Wysokowydajny system chłodzenia oprawy z wewnętrznym radiatorem. Zewnętrzna powierzchnia
odprowadzająca ciepło wykonana w technologii w pełni płaskiego radiatora o konstrukcji
samoczyszczącej (zapewnione minimalne kąty pochylenia powierzchni radiatora umożliwiające
●
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samooczyszczenie podczas opadów deszczu). Oprawa nie posiada użebrowania jako elementu
wspomagającego chłodzenie.
Stopień IK 08 minimum. Stopień ochrony minimum IP66 dla części optycznej i elektrycznej. Klasa
izolacji: I.
Oprawa przygotowana standardowo do montażu gniazda NEMA 5/7 pin ANSI C136.41.
Minimalny strumień z oprawy wstawiamy wartość strumienia odpowiednią dla danej ulicy. Wartości
wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) z wkładu nie większa niż określona w
Rozporządzeniu WE nr 245/2009.
Ochrona przeciwprzepięciowa na poziomie minimum 6kV.
Źródło światła powinno być w pełni wymienialnym w warunkach polowych (demontaż na słupie,
plug&play ) panelem LED ze zintegrowanym radiatorem i płaską hartowaną szybą o grubości 4
mm, szczelność panelu optycznego LED na poziomie minimum IP66 po demontażu.
Soczewkowy układ optyczny zapewniający pełne ograniczenie światła niepożądanego. Spełniający
normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1.
Oprawa musi posiadać minimum 10 rozsyłów światła dostępnych w standardzie, zapewniających
optymalizację do różnych sytuacji drogowych. w tym jedna o asymetrycznej charakterystyce
dedykowanej do przejść dla pieszych . Element kształtujący optykę wykonany w postaci soczewek
zintegrowanych z niskoluminancyjną charakterystyką światła ograniczający świecenie w górną
półprzestrzeń do poziomu 0cd/m2 od kąta 90 stopni w górę.
Montaż na wysięgniku o średnicy FI 60 mm z możliwą 5 stopniową kątową regulacją w zakresie od
0° do -20° lub redukcja kąta wysięgnika z 45° za pomocą dodatkowego adaptera.
Beznarzędziowy dostęp do komory elektrycznej po zwolnieniu jednego klipsa ze stali nierdzewnej.
Demontaż źródła światła za pomocą śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej pokrytej
powłoką Ecolubric® lub inną zapobiegającą korozji elektrochemicznej pomiędzy aluminium i stalą
nierdzewną.
Możliwość regulacji strumienia świetlnego za pomocą dowolnego ustawienia prądu w zasilaczu
oprawy w zakresie od 300 mA do 1050 mA – ALO (adjustment lumen output). Zasilacz sterowany
sygnałem DALI.
Temperatura barwowa: 4000K ± 3%, CRI powyżej 70.
Żywotność na poziomie 100 000h L90B10 (oznacza 10 % spadek strumienia świetlnego oprawy po
100 000h).
Deklaracja CE oraz certyfikat ENEC .
Oprawa musi posiadać w standardzie wersje o okresie gwarancji 10 lat.
Dla oświetlenia zastosować oprawy posiadające zbliżone cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczególnione do opraw już stosowanych w przeważającej części do oświetlenia
ulic, kształt zbliżony do przedstawionego na rysunku zapewniający następujące cechy
charakterystyczne: oprawa o prostym kształcie, główne płaszczyzny górna i dolna oprawy są
zbieżne, większość płaszczyzny górnej i dolnej można wpisać w linie.
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - na dachu wiaty dla oczekujących na autobus lub pociąg
(rys. PFU_02.0, PFU_03.0 )
Moc znamionowa 6kWp
Zasilanie 3 fazowe
Integracja z istniejącą instalacją NN
Okres gwarancji 12 lat, okres gwarancji na spadek mocy 30 lat.
Panele fotowoltaiczne – budowa:
○ szkło solarne z powłoką antyrefleksyjną typu „Nano-Power”,
○ obudowa – aluminium,
○ złacza TYCO lub Multicontact
○ obciążenie na wiatr i śnieg 5400 N/m2, zgodnie z IEC 61215 .
Należy zastosować przetwornice o jak największej sprawności przetwarzania energii oraz
maksymalnie dokładnych parametrach elektrycznych
Wszystkie przewody z odpornością na temperaturę oraz promieniowanie UV
Uwaga:Szczegółowe rozwiązania powinny zostać opracowane w ramach projektu technicznego.
INSTALACJA MONITORINGU
Ze względu na bezpieczeństwo podróżnych planuje się montaż niezależnego systemu monitoringu.
W ramach systemu przewiduje się zakup i montaż: rejestratora do 16 kanałów, switch’a do 16
portów, dysku do zapisu materiału wideo z kamer, rozbudowę instalacji elektrycznej oraz montaż
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W celu ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym zastosowano:
dla osób z dysfunkcją ruchu przed każdym przejściem dla pieszych obniżone krawężniki,
umożliwiające samodzielnie wjazd na przejście dla pieszych osobom na wózkach inwalidzkich,
dla osób niedowidzących oraz niewidzących przed przejściami dla pieszych zastosowano
strukturalne betonowe płytki chodnikowe typu STOP z wyczuwalnymi guzami oraz
w kontrastowym (żółtym) kolorze na pasie szerokości 0,5m.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZIELENI: WYCINKA, NASADZENIA, PIELĘGNACJA
Przed przystąpieniem do prac należy przygotować teren poprzez wycinkę zieleni - wg odrębnej
procedury.
Wycinkę należy prowadzić zgodnie z opracowanym projektem, w zimie, poza okresem lęgowym
ptaków, po uprzednim zgłoszeniu wycinki do odpowiedniego Urzędu Miasta lub Gminy.
Projektuje się nasadzenia zieleni niskiej (trawniki naturalne).
Na opracowanym terenie zaproponowano wykonanie trawnika.
Mieszanki traw dobrane zostały w zależności od ilości dostępności światła słonecznego i pełniącej
funkcji. Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następującą
charakterystykę:
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Najbardziej odpowiednia kwasowość gleby dla traw mieści się w przedziale pH 5,5-7,0. Należy
użyć gotowej mieszanki traw, która powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,
zdolność kiełkowania.
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
○ teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
○ teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników - obrzeży o ok. 13 cm - jest to
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 7 cm) i darninę (ok. 3 cm),
○ przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik – obrzeże powinien znajdować
się 2 do 3 cm nad terenem,
○ teren powinien być wyrównany i splantowany,
○ ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrównana,
○ przed ułożeniem trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką
lub zagrabić.
Klomby kwiatowe mają być nasadzone przyjętymi w mieście gatunkami kwiatów.
WYBURZENIA I DEMONTAŻE
W ramach opracowania należy usunąć istniejącą nawierzchnię (asfalt, kostka).
uwagi:
realizować z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa:
roboty należy wykonywać zgodnie z:
○ rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108, poz. 953);
○ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. nr 120 , poz. 1126);
○ Rozporządzenie 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. nr 118, poz. 1263);
Teren, na którym będzie się odbywać rozbiórka należy ogrodzić i oznakować tablicami
ostrzegawczymi i tablicą informacyjną.
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●

●
●
●

Materiały budowlane i gruz zostaną przewiezione do odpowiednich punktów utylizacji tego typu
odpadów.Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz
samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy.
Przed przystąpieniem do prac upewnić się że dopływ prądu i wody jest odcięty
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu.
Należy systematycznie usuwać gruz i materiały budowlane z terenu rozbiórki w szczelnych
workach.

3.11.
●

PRACE PORZĄDKOWE
Wywóz gruzu, utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórek wraz z opłatą za utylizację.

3.12.
●
●
●

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
Należy wykonac i zaprojektować identyfikację wizualna.
Identyfikacja wizualna powinna być zgodna ze standardami Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych.
Informacje powinny zawierać:
○ oznaczenie wiat,
○ oznaczenie boksów na rowery,
○ znaki kierunkowe dla pieszych i rowerzystów.
Dokładne ilości i sposób wykonania zawarte w projekcie zatwierdzonym przez Inwestora.
Oznakowanie wykonane z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne.
Odznaczenie wiat podświetlane w nocy ( w zakresie projektu oświetlenia wiaty).

●
●
●
4.
●
●
●
●
●

●

UWAGI KOŃCOWE
wszelkie prace powinny być poprzedzone odpowiednimi projektami, uzgodnieniami
i pozwoleniami;
w razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych PFU okoliczności należy kontaktować się
z jednostką projektową;
wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany
układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w programie
funkcjonalnym;
do realizacji inwestycji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji;
zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
○ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych.
○ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wsprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki iich usytuowanie z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych.
○ Przepisami techniczno budowlanymi.
○ Obowiązującymi normami.
○ Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w programie
funkcjonalno-użytkowym w zakresie norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów
odniesienia po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
arch. Jakub Gałęski
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istniejąca wiata dla oczekujących
na pociąg
boksy dla rowerów
wys. 120 cm, szer. 75 cm, dł. 200 cm
ilość: 4 szt.

projektowana wiata "B" - miejsce oczekiwania
podróżnych;
oświetlenie OZE
wys. 271 cm, szer. 370 cm, dł. 520 cm
wg rysunku nr PFU_03.0

tablica informacyjna - LED

sugerowane przejście
piesze na peron

projektowana wiata "A" - miejsce oczekiwania
podróżnych;
oświetlenie OZE
wys. 271 cm, szer. 194 cm, dł. 520 cm
wg rysunku nr PFU_02.0

1 samochodowa wiata parkingowa (carport)

zestaw parkowy:
ławka i kosz na śmieci

1

parking zewnętrzny dla rowerów
np.

np.

fragment wodociągu oraz hydrant do przebudowy

cp.

np.

A5KDD
A2ZP

Parking A: 29 miejsc postojowych

istniejące miejsca postojowe

fragment kanalizacji do przebudowy

istniejąca droga

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA DZ. 47/5
A3U - tereny zabudowy usługowej

legenda

obszar objęty opracowaniem, działki: 47/5, 47/6, 260/126

projektowane elementy małej architektury:
kosz, ławka

granice działek

linia rozgraniczająca tereny
komunikacji dróg publicznych klasy D
od terenów zieleni urządzonej
na działce 47/6

kostka betonowa (grafitowa)
kostka betonowa (szara)
zieleń niska - trawnik
klomby kwiatowe

projektowane nasadzenia
sieci i przyłącza:

tereny zielone poza obszarem opracowania

projektowana kanalizacja deszczowa

istniejące tereny zielone

projektowana instalacja elektryczna

płyty ażurowe

w

sieć wodociągowa

istniejąca nawierzchnia asfaltowa

k

kanalizacja

miejsce postojowe - 2,5 m x 5 m

eSN

sieć energetyczna

tN

sieć teletechniczna

np. miejsce postojowe dla niepełnosprawnych - 3,6 m x 5,0 m
cp. samochodowa wiata parkingowa (carport) - 3,43 m x 5,91 m
istniejący element małej architektury
projektowane elementy małej architektury: wiata, boksy

POW. OK. [m ²

PROCENT
[%

423

22,5

1426

76

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

29

1,5

SUMA

1878

100.00

NAZWA
POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA
POWIERZCHNIA
UTWARDZONA

2

Parking B:
57 miejsc postojowych
3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

budynek usługowy

projekt

pracownia
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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA
"BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁAZISKACH GÓRNYCH"
adres inwestycji

inwestor

Urząd Miasta Łaziska Górne
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

Łaziska Górne 43-170,
działka nr: 47/5, 47/6, 260/126
projektant

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA DZ. 47/6
A2ZP - tereny zieleni urządzonej
NAZWA
POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA
POWIERZCHNIA
UTWARDZONA
SUMA

POW. OK. [m ²

POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA
POWIERZCHNIA
UTWARDZONA
SUMA

opracował

73

85

12

15,00

inż. Joanna Knapczyk

85

100.00

tytuł

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA DZ. 47/6
A5KDD - tereny komunikacji dróg publicznych
klasy D
NAZWA

arch. Jakub Gałęski
upr. nr 09/DSOKK/2014

PROCENT
[%

POW. OK. [m ²

PROCENT
[%

222

12

1685

88

1907

100.00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
etap

PFU

branża

architektura

skala

1:500

data

12/19
nr

PFU_01.0

B
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schemat

180
194

E2

A

rzut wiaty

170
524

E1

170

B

170

A

uwagi

ściana ażurowa
z lameli kompozytowych
i panelami ze szkła bezpiecznego

słup
aluminiowy
10x10

belka poprzeczna
7x14cm

271

panel z wypełnieniem
z poliwęglanu lub szkła
bezpiecznego, hartowanego

Niniejsza koncepcja stanowi wytyczne do
dalszych prac projektowych niezbednych do
uzyskania odpwiednich zgód
i decyzji administracyjnych.
Na podstawie niniejszej koncepcji nie można
prowadzić żadnych prac budowlanych.
Wszystkie wymiary i rzędne mają charakter
poglądowy i wymagają weryfikacji na kolejnych
etapach projektowania.

E1 - elewacja frontowa

E2 - elewacja boczna
belka poprzeczna 7x14cm

projekt

PFU DLA ZADANIA "BUDOWA CENTRUM
PRZESIADKOWEGO PRZY UL. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ŁAZISKACH GÓRNYCH"

zadaszenie z blachy trapezowej
rynna + łańcuchy

inwestor

Urząd Miasta Łaziska Górne
ul. Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

adres inwestycji

228

238

271

belka podłużna 7x14cm

Łaziska Górne 43-170,
działki nr: 47/5, 47/6, 260/126

ławka dla pasażerów
na wsporniku

projektant

arch. Jakub Gałęski
upr. nr 09/DSOKK/2014
opracował

arch. Grzegorz Jurasz
tytuł

WIATA "A" - SCHEMAT

180
skala

A-A - przekrój

B-B - przekrój

1:50
data
12/19

nr

PFU_02.0
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370

B

schemat

E2

A

A

170

170

170

panel z wypełnieniem
z poliwęglanu lub szkła
bezpiecznego, hartowanego

rzut wiaty

Niniejsza koncepcja stanowi wytyczne do
dalszych prac projektowych niezbednych do
uzyskania odpwiednich zgód
i decyzji administracyjnych.
Na podstawie niniejszej koncepcji nie można
prowadzić żadnych prac budowlanych.
Wszystkie wymiary i rzędne mają charakter
poglądowy i wymagają weryfikacji na kolejnych
etapach projektowania.

słup
aluminiowy
10x10

belka poprzeczna
7x14cm

271

ściana ażurowa
z lameli kompozytowych

E1

uwagi

B

524

E2 - elewacja boczna
E1 - elewacja frontowa

projekt

PFU DLA ZADANIA "BUDOWA CENTRUM
PRZESIADKOWEGO PRZY UL. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ŁAZISKACH GÓRNYCH"

zadaszenie z blachy trapezowej
belka poprzeczna 7x14cm

rynna + łańcuchy

inwestor

belka podłużna 7x14cm

Urząd Miasta Łaziska Górne
ul. Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne
Łaziska Górne 43-170,
działki nr: 47/5, 47/6, 260/126

ławka na
wsporniku

projektant

~ 228

~ 238

~ 271

adres inwestycji

arch. Jakub Gałęski
upr. nr 09/DSOKK/2014
opracował

arch. Grzegorz Jurasz
tytuł

WIATA "B" - SCHEMAT
skala

A-A - przekrój

B-B - przekrój

1:50
data
12/19

nr

PFU_03.0
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
NAWIERZCHNIA PARKINGU Z PŁYT AŻUROWYCH

15

1000

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
NAWIERZCHNIA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ

15

15

500

15

₂
₂
k ra węż ni k b e to n o w y 1 5 / 22
ła wa be t o n o wa 3 0 /3 0 C 1 2/ 1 5
p ł yt y

k r aw ę ż n ik b e to n o w y 15/22
ł a wa b e to n o w a 3 0 / 30 C12/15
a ż ur o w e

b e t o no w e

40 x 6 0 x8

c m

dolna w-wa podbudowy z
wielkopiecowego gr.25 cm, frakcja 40/90 mm
umocnienie

podłoża

kra wężni k betonowy 15/30
ława beto nowa 30/40 C12/15

₂

górna w-wa podbudowy z żużla
wielkopiecowego gr.15 cm, frakcja 10/31,5 mm

krawężnik betonowy 15/2 2
ława betonowa 30/30 C12/15

żużla

₂
kostka betonowa drobnowymiarowa 8 cm, szara

geowłókniną

podsypka piaskowo cementowa 1:4
górna w-wa podbudowy z żużla
wielkopiecowego gr.15 cm, frakcja 10/31,5 mm

150g/m2

dolna w-wa podbudowy z
wielkopiecowego gr.25 cm, frakcja 40/90 mm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
NAWIERZCHNIA JEZDNI MANEWROWEJ PARKINGU

umocnienie

podłoża

żużla

geowłókniną

150g/m2

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNIA
CHODNIKA - KOSTKA GRAFITOWA

570

wg zagospodarowania
15

₂

8

₂

kostka betonowa drobnowymiarowa 8 cm, szara
podsypka piaskowo cementowa 1:4
g ó r n a w - w a p o d b udowy z żużla
wielkopiecowego gr.15 cm, frakcja 10/31,5 mm
d o l n a w - w a p o d b udowy z
wielkopiecowego gr.25 cm, frakcja 40/90 mm
u m o c n i e n i e

p o d ł oża

obr zeże

żużla

geowłókniną

krawężnik b etono wy 15 /22
ława betono wa 30 /30 C 12/15

150g/m2

ła wa

beton owe

be tonow a

8/30

(10/10)

C12/1 5

kostka betonowa gr. 6 cm (szara)
podsypka piaskowo cem. 3 cm, 1:4

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
NAWIERZCHNIA CHODNIKA I PARKINGU (REMONT)
15
8

150

15
500

górna w-wa podbudowy z żużla
wielkopiecowego gr.15 cm, frakcja 10/31,5 mm

projekt

pracownia
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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA
"BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁAZISKACH GÓRNYCH"
adres inwestycji

inwestor

Urząd Miasta Łaziska Górne
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

Łaziska Górne 43-170,
działka nr: 47/5, 47/6, 260/126
projektant

ob rze że
ła wa

b e to n o w e

be t o n ow a

arch. Jakub Gałęski
upr. nr 09/DSOKK/2014

8 / 3 0

( 10 / 1 0 )

C 1 2 / 15

k r a wę ż n i k b e t on o w y 1 5 / 3 0
ł a w a b e t o n o w a 3 0 / 4 0 C 1 2 /k 1r 5a w ę ż n i k b e t o n o w y 1 5 / 2 2
ł aw a betonowa 30/30 C12/15

p ł y ty a ż ur o w e b e t o n ow e
podsypka piaskowo cem. 3 cm, 1:4

opracował

inż. Karol Kołodziej
tytuł

kostka betonowa drobnowymiarowa 8 cm, szara
4 0 x 6podsypka
0 x 8 piaskowo
c m
cementowa 1:4

górna w-wa podbudowy z żużla
wielkopiecowego gr.15 cm, frakcja 10/31,5 mm

górna w-wa podbudowy z żużla
wielkopiecowego gr.25 cm, frakcja 10/31,5 mm

PRZEKROJE DROGOWE
etap

PFU

branża

drogowa

skala

1:50

data

12/19
nr

PFU_04.0

