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Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz.762) i zawiera opis projektu 

według kolejności określonej w rozporządzeniu. 
 

II.  OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1. Dane ogólne 

1.1.  Podstawa opracowania 

Umowa zawarta w dniu 16.12.2013 r. pomiędzy: 

Ciechocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku ul. Bema 23A, 

które reprezentuje Pan Andrzej Wojdyło – Prezes Zarządu oraz Pani Elżbeta Madoń – Członek Zarządu;  

a Zakładem Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” z siedzibą przy ul. Kulerskiego 11 w 

Grudziądzu, którą reprezentuje Pan inż. Benedykt Reder 

1.2.  Nazwa i adres obiektu 

Zagospodarowanie terenu, Budynek mieszkalny wielorodzinny 36-cio lokalowy, ul. Nieszawska 

149, 87-720 Ciechocinek, działka nr 2161/4, 2147/3, obręb Nieszawska - Rolna, 

1.3.  Materiały wyj ściowe 

� wytyczne branżowe 

� mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 

� warunki techniczne 

� dokumentacja geotechniczna 

� szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze 

� wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna 

� wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. 2013 

poz. 926). zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

� wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2013, poz.762 

� ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 

późniejszymi zmianami) 
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1.4.  Jednostka projektowa 

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder 

ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz 

1.5.  Inwestor 

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

ul. Bema 23A, 87-720 Ciechocinek 

 

2.    Przedmiot inwestycji: 

 

2.1.  Opis zało żenia 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

położonego przy ulicy Nieszawskiej w Ciechocinku wraz z niezbędnymi przyłączami i zagospodarowaniem 

terenu. Zaprojektowane budynki przeznaczone pod funkcję mieszkaniową składać się będą z 15 lokali 

przeznaczonych na wynajem oraz 21 lokali komunalnych.  

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jaką strukturę funkcjonalno-przestrzenną 

posiadać będzie obiekt i zagospodarowanie terenu wokół niego oraz jakie będą zasadnicze rozwiązania 

architektoniczno – budowlane. 

2.2.  Lokalizacja terenu inwestycji 

Projekt zawiera zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 36-cio lokalowego. 

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej części miasta przy drodze 

gminnej ul. Nieszawskiej, w pobliżu cmentarza na działce nr 2161/4 oraz 2147/3. Teren charakteryzuje 

się małym zróżnicowaniem wysokościowym Teren działek budowlanych wyniesiony na rzędnych 

wysokościowych 44,10 – 44,57 m n.p.m.,. Opracowywany obszar znajduje się na kilku działkach. Obecnie 

na opracowywanym obszarze brak obiektów budowlanych. Teren porośnięty roślinnością niską, 

krzewami i drzewami.  

2.3.  Struktura własno ściowa  
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Właścicielem działek gdzie planowana jest inwestycja budowy budynku wielorodzinnego wraz z 

znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi jest Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego, ulica Bema 23A, 87-720 Ciechocinek. 

2.4.  Wymogi dotycz ące uzgodnie ń 

Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawców pod względem higieniczno – sanitarnym oraz 

bezpieczeństwa pożarowego.  

2.5.  Wymogi ochrony warto ści kulturowych 

Projektowana inwestycja leży poza terenami będącymi pod nadzorem konserwatorskim. 

Działki przeznaczone pod zabudowę nie są wpisane do rejestru zabytków ani nie podlegają 

ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 

W przypadku dokonania odkrycia o charakterze archeologicznym należy pamiętać o zasadach 

prowadzenia prac ratunkowych: 

− należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

− odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia należy zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, 

− należy powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz miejskiego 

konserwatora zabytków, 

- należy przeprowadzić badania archeologiczne przez osoby posiadającą stosowne uprawnienia, 

- wznowienie prac może nastąpić dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalającej na kontynuowanie 

prac budowlanych. 

Wszelkie prace prowadzone będą zgodnie w założeniami i wytycznymi zawartymi w Ustawie z 

dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzeniem Ministra 

Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych. 

2.6.  Wymogi ochrony warto ści przyrodniczych 

i krajobrazowych 

Wszelkie działania inwestycyjne muszą uwzględniać ochronę przyrodniczych, krajobrazowych i 

uzdrowiskowych walorów m. Ciechocinka ponieważ teren inwestycji położony jest w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Ponadto znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej 
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wyznaczonej w statucie uzdrowiska Ciechocinek. Zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

2.7.  Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę 

lub teren zamierzenia budowlanego 

Przedmiotowy obszar położony jest w obszarze górniczym wód mineralnych „Ciechocinek” 

utworzonym dla ochrony zasobów leczniczych. 

2.8.  Wymogi dotycz ące przyszłego u żytkowania 

Przedmiotowy teren inwestycyjny należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i 

wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie 

dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

3.    Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

3.1.  Układ przestrzenny działki 

Główne działki, gdzie planowana jest inwestycja to działki nr 2161/4 oraz 2147/3. Działki 

podstawowe obecnie są niezagospodarowane, porośnięte zielenią niską, krzewami i drzewami.  

Od strony północnej głównych działek zlokalizowane są tereny otwarte, od strony wschodniej 

graniczy z terenem cmentarza. Od strony północno – zachodniej zlokalizowany jest budynek 

wielorodzinny należący do inwestora. Południowo – zachodnią oraz północno – zachodnią granicę 

stanowi droga gminna – ul. Nieszawska, wzdłuż której prowadzone są sieci infrastruktury technicznej.  

Najbliższe otoczenie terenu inwestycji stanowią budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne 

Działka obecnie nie jest ogrodzona.  

3.2.  Obiekty istniej ące i planowane rozbiórki 

W chwili obecnej teren działki inwestora w chwili obecnej jest w stanie niezagospodarowanym. 

Działka przeznaczona pod inwestycję jest wolna od zabudowy kubaturowej. 

3.3.  Ukształtowanie terenu i zieleni 
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Teren przedmiotowych działek budowlanych można scharakteryzować jako płaski. Teren działki 

posiada umiarkowany spadek w kierunku południowym. Działki są obecnie porośnięte trawą, nielicznymi 

krzewami oraz drzewami. 

3.4.  Połączenie komunikacyjne 

Wjazd na działkę możliwy jest od strony ulicy Nieszawskiej, istniejącym zjazdem na 

dotychczasowych warunkach przy południowej granicy  działek objętych inwestycją.  

4.    Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1.  Opis ogólny 

Inwestycja ma na celu budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-cio lokalowego w 

zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną typu: dojścia i ścieżki piesze, drogi 

dojazdowe oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Budynek będzie składać się z dwóch 

niezależnych konstrukcyjnie brył. Pierwsza bryła – segment „A” zawierać będzie 15 lokali mieszkalnych na 

wynajem, natomiast druga bryła – segment „B” zawierać będzie 21 lokali komunalnych.   

4.2.  Projektowana zabudowa 

Projektuje się budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z 2 brył 

oddzielonych dylatacjami – segment „A” oraz „B”. Segment „A” to obiekt w kształcie prostokąta o 3 

kondygnacjach nadziemnych w pełni podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym. Segment „B”  w 

kształcie prostokąta o 3 kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Projektowane segmenty 

będą ze sobą połączone, przedzielone dylatacjami budowlanymi.  Kondygnacja parteru projektowanego 

obiektu będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Poziom ±0.00 projektowanych 

segmentów znajduje się 1.20 m nad otaczającym terenem.  

Charakterystyczne parametry techniczne: 

Parametry powierzchniowe i kubaturowe: 

� powierzchnia zabudowy 700,70 m2  

� powierzchnia użytkowa 2 136,69 m2  

w tym: 

o segment „A” 953,06 m2  

o segment „B” 1 183,63 m2  
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� kubatura 8 946,75 m3  

Parametry liniowe budynku 

� długość budynku 55,98 m 

� szerokość budynku  

o segment „A” 12,00 m + 1,50 m + 0,60 m = 14,10 m 

o segment „B” 12,00 m + 1,50 m + 0,60 m = 14,10 m 

budynki przesunięte względem siebie o wartość 1,50 m 

� wysokość budynku do attyki 12,29 m 

� poziom posadowienia posadzki parteru  

o segment „A” 45,40 m n.p.m.  

o segment „B” 45,60 m n.p.m.  

� liczba kondygnacji  

o segment „A” III kondygnacje nadziemne oraz I kondygnacja podziemna  

o segment „B” III kondygnacje nadziemne oraz częściowo I  kondygnacja podziemna 

4.3.  Projektowane elementy małej architektury 

4.3.1  Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Bilans powierzchni: 

Powierzchnia przeznaczona na plac gospodarczy: 6.50 x 3.73 = 10.23 m2 (wymiary altany 

śmietnikowej 5.50 x 2.73) 

Dane techniczne: 

Powierzchnia zabudowy budynku  -     15,01 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku  -      12,18 m2  

Kubatura budynku                        -      40,08 m3 

Rozwiązania budowlane, konstrukcyjno - materiałowe. 

Płyta fundamentowa  

Płyta fundamentowa wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone prętami  φ 10 ze stali A – I St3S. 

Pod ściankami zaprojektowano dodatkowe zbrojenie prętami 4 φ 10 ze stali A – I St3S. Płytę  należy 

wykonać na podkładzie z chudego betonu B 10 gr. 10 cm.  

Ściany podmurówki.  

Ściany podmurówki gr. 20 cm zaprojektowano z bloczków betonowych B15 (C12/15) na zaprawie 

cementowo-wapiennej M 8. Ściany podmurówki należy wyprowadzić ponad teren na wysokość 30 cm. 
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Ściany konstrukcyjne zewnętrzne. 

Ściany zewnętrzne gr. 18 cm zaprojektowano z bloczków pełnych wapienno - piaskowych o 

wytrzymałości 20 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M5. 

Wieńce żelbetowe. 

Wieńce żelbetowe wylewane na mokro z betony B 20 zbrojone prętami 4 φ 10 ze stali A – I St3S, 

strzemiona φ 6 ze stali A – I St3S co 30 cm. 

Konstrukcja dachu. 

Dach o więźbie jętkowej, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą rolowaną w kolorze 

ceglastym o imitacji dachówki na deskowaniu pełnym. 

Drewno klasy C-24 : 

-    krokwie   - 75 x 100 mm, 

-    płatew kalenicowa  - 115 x 115 mm, 

-    murłaty   - 115 x 115 mm, 

-    deski    - gr. 25 mm, 

-    deski    - gr. 19 mm, 

-    deska okapowa  - 25 x 100 mm,  

-    wiatrownica   - 38 x 190 mm,   

-    jętki    - 50 x 100 mm.   

  

Krokwie wystają poza lico ściany o dx = 45 cm Kąt pochylenia połaci przyjęto jednakowy dla 

wszystkich płaszczyzn  α = 150  ( 27%). 

Połączenie krokwi z  murłatą należy wzmocnić za pomocą płaskiego łącznika do drewna -  ŁK 1. 

Zamocowanie łącznika do elementów za pomocą gwoździ karbowanych. Głębokość wbicia gwoździ 

powinna wynosić nie mniej niż 12 x średnica nominalna gwoździa. Rozstaw gwoździ określa łącznik i jest 

on zgodny z normą DIN 1052.  Przy konstruowaniu połączenia należy uwzględnić warunki określone w 

PN-81/B03150/03.  

a = 170 mm 

b = 40 mm 

Połączenie krokwi w kalenicy należy wzmocnić za pomocą płaskiego łącznika do drewna -  PP 5. 

Zamocowanie łącznika do elementów za pomocą gwoździ karbowanych. Głębokość wbicia gwoździ 

powinna wynosić nie mniej niż 12 x średnica nominalna gwoździa. Rozstaw gwoździ określa łącznik i jest 

on zgodny z normą DIN 1052.  Przy konstruowaniu połączenia należy uwzględnić warunki określone w 

PN-81/B03150/03.  

     a = 140 mm 
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     b = 60 mm 

Stolarka drzwiowa. 

Furtka wejściowa do obiektu, dwuskrzydłowa o  szerokości 100 i 55 cm oraz wysokości 225 cm 

wypełniona siatką wielokarbowana – stalowa malowana w kolorze szarym. 

Ramki siatkowe. 

Ponad ścianami murowanymi na wysokości 1,70 m wykonać ramki wypełnione siatką 

wielokarbowaną – stalowa malowana w kolorze szarym. 

Posadzki. 

Posadzka betonowa jako płyta żelbetowa zatarta na ostro.  

Tynki. 

- wewnętrzne cementowo - wapienne kat. II, 

- zewnętrzne tynki cementowo – wapienne kat. III ; 

- cokół – tynk mineralny ; 

Powłoki malarskie. 

Ściany na zewnątrz malujemy farbą fasadową wzmacnianą siloksanami w kolorach według 

kolorystyki, wewnętrzne farbą elewacyjną silikatowo-silikonową. 

Impregnacja drewna konstrukcyjnego oraz desek pokrycia dwukrotnie impregnatem 

ognioochronnym do drewna. 

Pokrycie dachu. 

� papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, , papa kolorowa 

wzorzysta posypka mineralna o wzorze dachówki w kolorze ceglastym.  

� papa  podkładowa  do mocowania mechanicznego gr. 3,0 mm 

Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. 

Opaska. 

Opaskę wokół altany śmietnikowej wykonać ze spadkiem 2 % i szerokości 50 cm z betonu C16/20  

gr. 15 cm, na podsypce piaskowej zagęszczonej, stabilizowanej cementem gr. 10 cm. 

 

Obliczenia statyczne 

Poz. 1.0 Konstrukcja dachu 

Dach jętkowy, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym na deskowaniu pełnym. 

Drewno klasy C-24 : 

-    krokwie   - 75 x 100 mm, 
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-    płatew kalenicowa  - 115 x 115 mm, 

-    murłaty   - 115 x 115 mm, 

-    deski   - gr. 25 mm, 

-    deski   - gr. 19 mm, 

-    deska okapowa  - 25 x 100 mm,  

-    wiatrownica  - 38 x 190 mm,   

-    jętki   - 50 x 100 mm.   

   

Krokwie wystają poza lico ściany o dx = 45 cm Kąt pochylenia połaci przyjęto jednakowy dla wszystkich płaszczyzn  α 

= 15
0
  ( 27%). 

 

Szkic wiązara 

 

 

DANE: 

 

Geometria ustroju: 

Kąt nachylenia połaci dachowej α = 15,0
o
 

Rozpiętość wiązara  l = 3,61 m 

Rozstaw podpór w świetle   ls = 2,55 m 

Poziom jętki  h = 0,20 m 

Rozstaw krokwi a = 1,00 m 

Usztywnienia boczne krokwi - brak 

Usztywnieniami boczne jętki - brak 

Przesuwność jętki -  tak 

Rozstaw podparć murłaty  lmo = 1,86 m 

 

Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 

- pokrycie dachu : gk = 0,84 kN/m
2
,     go = 1,01 kN/m

2
 

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Z1: strefa III,  stropodach w budynku  nieogrzewanym i nieocieplonym): 

   - na stronie nawietrznej  skl = 1,06 kN/m
2
,     sol = 1,48 kN/m

2
 

    - na stronie zawietrznej  skp = 1,06 kN/m
2
,     sop = 1,48 kN/m

2
 

- obciążenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m): 

    - na stronie nawietrznej  pkl = -0,41 kN/m
2
,     pol = -0,53 kN/m

2
 

    - na stronie zawietrznej  pkp = -0,18 kN/m
2
,     pop = -0,23 kN/m

2
 

- obciążenie jętki  qjk = 0,00 kN/m
2
,     qjo = 0,00 kN/m

2
 

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi  gkk = 0,00 kN/m
2
,     gok = 0,00 kN/m

2
 

- obciążenie jętki robotnikiem Fjk = 1,0 kN,     Fjo = 1,2 kN 

 

270,2

361,0
255,011,5 11,541,5 41,5

20
,0

10

206,9

15,0°
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Dane materiałowe: 

- krokiew 7,5/10 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2,5 cm) z drewna C24 

- jętka 5/10 cm z drewna C24, 

- murłata 11,5/11,5 cm z drewna C24 

 

Założenia obliczeniowe: 

- klasa użytkowania konstrukcji: 2 

- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 

 

WYNIKI: 

Obwiednia momentów: 

 

Wymiarowanie wg PN-B-03150: 2000 

drewno z gatunków iglastych, klasy C24  →  fm,y,d = 16,62 MPa,  fm,z,d = 16,62 MPa,  fc,0,d = 14,54 MPa 

Krokiew 7,5/10 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2,5 cm) z drewna C24 

Smukłość 

 λy = 40,0  <  150 

 λz = 53,4  <  150 

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 

 M = 0,34 kNm N = 4,58 kN 

 σm,y,d = 2,69 MPa σc,0,d = 0,61 MPa 

 kc,y = 0,941,    kc,z = 0,807 

 σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,206  <  1 

 σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,214  <  1 

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie 

 M = -0,21 kNm N = 12,22 kN 

 σm,y,d = 3,46 MPa σc,0,d = 2,33 MPa 

 (σc,0,d/fc,0,d)
2
 + σm,y,d/fm,y,d = 0,234  <  1 

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce 

 M = 0,11 kNm N = 10,21 kN 

 σm,y,d = 1,27 MPa σc,0,d = 2,04 MPa 

 kc,y = 0,941,    kc,z = 0,807 

 σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,226  <  1 

 σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,250  <  1 

  

Jętka 5/10 cm z drewna C24 

Smukłość 

 λy = 67,3  <  150 

 λz = 134,6  <  150 

Maksymalne siły i naprężenia 

 M = 0,69 kNm N = 6,38 kN 

 σm,y,d = 8,32 MPa σc,0,d = 1,28 MPa 

 kc,y = 0,612,    kc,z = 0,177 

0,11
0,34-0,02

-0,21 0,11

-0,02
-0,21

0,69
BA
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 σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,644  <  1 

 σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,996  <  1 

  

Murłata 11,5/11,5 cm z drewna C24 

Obciążenia obliczeniowe 

 qz = 5,27 kN/m qy = 11,24 kN/m 

Maksymalne siły i naprężenia 

 Mz = 4,16 kNm 

 σm,z,d = 16,424 MPa 

 σm,z,d/fm,z,d = 0,989  <  1 

4.4.  Układ komunikacyjny 

 Wjazd na teren działki od strony południowo – zachodniej istniejącym wjazdem. Wjazd 

obsługiwać będzie pieszo – jezdnię z która umożliwia dostęp do komunikacji pieszej prowadzącej do 

projektowanego budynku. Przy pieszo – jezdni zaprojektowano również miejsca parkingowe w ilści 36 

sztuk w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz plac gospodarczy z miejscem gromadzenia odpadów 

stałych. Pieszo – jezdnia będzie pełnić również funkcję drogi pożarowej.  

4.5.  Chodniki i utwardzenia terenu 

 Zaprojektowano 31 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (28 miejsc o wymiarach 2,3 

x 5 m oraz trzy stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5 m) zlokalizowanych wzdłuż 

projektowanej pieszo jezdni.  

Zaprojektowano również plac gospodarczy oraz ścieżki piesze umożliwiające dostęp mieszkańcom 

do projektowanego budynku.  

Powierzchnie utwardzone do poruszania pojazdów – nawierzchnia z kostki betonowej 

Projektuje się wykonanie nawierzchni dla poruszania się pojazdów z kostki betonowej o gr.  8 cm 

w kolorze szarym. Krawężniki jezdniowe 15 x 30 x 100 cm w kolorze szarym osadzone w podsypce 

cementowo – piaskowej i ławie betonowej B-20 (C16/20) w sposób gwarantujący stabilność i trwałość 

wykonania. 

Powierzchnie utwardzone do poruszania pojazdów – warstwy projektowe: 

technologia robót zakłada wykonanie koryta o głębokości około 41 cm. 

− warstwy wierzchniej z kostki betonowej gr. 8 cm 

− podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 3 cm 

− podbudowa betonowa – beton C16/20 (B-20) – 15 cm 

− warstwy wzmacniającej z podbudowy piaskowej stabilizowanej mechanicznie do IS=0.75  gr. min. 

15 cm 
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(wielkość ta może zwiększyć się ze względu na konieczność wymiany/usunięcia warstwy humusu oraz 

warstw niebudowlanych, należy również zwrócić uwagę na konieczność zagęszczania warstw podbudowy 

(gr. warstwy zagęszczanej max 15 cm). 

Powierzchnie postojowe dla pojazdów – nawierzchnia z płyt ażurowych 60/40 

Projektuje się wykonanie nawierzchni postojowych z płyt ażurowych 60/40 gr. 8 cm w kolorze 

grafitowym. Krawężniki jezdniowe 15 x 30 x 100 cm w kolorze szarym osadzone w podsypce cementowo 

– piaskowej i ławie betonowej B-20 (C16/20) w sposób gwarantujący stabilność i trwałość wykonania. 

Powierzchnie utwardzone miejsc parkingowych – warstwy projektowe: 

technologia robót zakłada wykonanie koryta o głębokości około 51 cm. 

− warstwy wierzchniej z płyty ażurowej 60/40 gr. 8 cm 

− podsypki piaskowej stabilizowanej gr. 3 cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0-31,5 

mm  do IS=0.80  gr. min. 15 cm 

− warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia 

kamiennego 0-63 mm gr. min. 10 cm 

− warstwa odsączająco – odcinająca z pospółki 0/20 mm gr. min. 15 cm 

(wielkość ta może zwiększyć się ze względu na konieczność wymiany/usunięcia warstwy humusu oraz 

warstw niebudowlanych, należy również zwrócić uwagę na konieczność zagęszczania warstw 

podbudowy (gr. warstwy zagęszczanej max 15 cm). 

Otwory płyty należy wypełnić żwirem. 

Powierzchnie utwardzone do poruszania osób pieszych – nawierzchnia z kostki betonowej 

Projektuje się wykonanie nawierzchni ścieżek dla poruszania się osób pieszych z kostki betonowej 

brukowej gr 6 cm (kostki betonowe o wymiarach 9 x 12 cm oraz 18 x 12 cm). Obrzeża chodnikowe 8 x 30 

x 100 cm osadzone w podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej B-15 (C12/15) w sposób 

gwarantujący stabilność i trwałość wykonania. 

Ścieżki piesze – warstwy projektowe 

technologia robót zakłada wykonanie koryta o głębokości około 30 cm. 

− warstwy wierzchniej z kostki brukowej  gr. 6 cm 

− podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5 cm 

− warstwy wzmacniającej ze żwiru o uziarnieniu frakcji 45 mm gr. 20 cm. 

Konstrukcja nawierzchni zakłada układanie kostki z wykonaniem 3 – 5 mm spoin (spoiny wypełnić 

należy piaskiem w sposób gwarantujący trwałość oraz estetykę połączenia). 

Następnie ułożone kostki należy ubić wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
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Chodnik wykonać należy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawników, umożliwiając 

swobodny odpływ wody. . Niedopuszczalne jest wykonanie spadków w kierunku ścian budynku. Spadki z 

ciągów jezdnych należy wykonać w kierunku trawników.  

W trakcie układania oraz docinania kostek betonowych należy zapewnić kontrolę nad jakością 

oraz poprawnością wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki należy na bieżąco usuwać, dbając o 

estetykę. 

4.6.  UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI 

 Teren działki wymaga małej niwelacji. Przewiduje się wycinkę drobnych krzewów. Nie przewiduje 

się wycinki drzew.  

Wszelkie spadki podłużne na ciągach komunikacyjnych pieszych nie przekraczają 5 %, a spadki 

poprzeczne 2%. Przy drogach poza budynkami, należy wykonać trawniki. 

Charakterystyka robót ziemnych 

Podłoże nie nadające się do celów budowlanych (nie stanowiące podłoża budowlanego) należy 

usunąć. W związku z dość znacznym zróżnicowaniem wysokości należy dokonać niwelacji terenu wraz  

utworzeniem skarp terenowych. Przed rozpoczęciem robót ziemnych i profilowaniem terenu należy 

usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren zwłaszcza usunąć wszelkiego typu zanieczyszczenia.  

W wyznaczonym obszarze należy wykonać roboty ziemne mające na celu ukształtowanie jego 

krawędzi i podłoża do rzędnych określonych na rysunkach. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania 

wyprofilowania nie jest wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Jeżeli w podłożu 

występują obniżenia terenu, należy go spulchnić, uzupełnić niedobór gruntu i zagęścić warstwę wskaźnik 

zagęszczenia Is ≥0,60. W przypadku, gdy powierzchnia podłoża przed profilowaniem nie wymaga 

uzupełnienia gruntem, należy oczyszczoną powierzchnię dogęścić trzy bądź czterokrotnym przejściem 

średniego walca stalowego, gładkiego i wówczas przystąpić do profilowania podłoża. Bezpośrednio po 

profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Zagęszczenie podłoża 

należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Zieleń 

Po zakończeniu robót budowlanych należy przystąpić do wykonania trawników. W tym celu 

należy przeorać przedmiotowy obszar, użyźnić glebę przy pomocy nawozów sztucznych oraz zasiać nowy 

trawnik. 

Skład mieszanki – proponowany: 

- życica trwała NAKI/NUI - 30% 

- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15% 

- kostrzewa czerwona ARETA - 10% 
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- kostrzewa czerwona BOREAL - 20% 

- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%  

- kostrzewa różnolistna SAWA - 10% 

- wiechlina Gajowa - 5% 

Powyższy dobór traw przeznaczony jest zarówno dla obszarów mniej nasłonecznionych lub 

częściowo zacienionych ale także nasłonecznionych. Charakteryzuje się odpornością na zmienne warunki 

siedliskowe. Uzyskany trawnik nie będzie wymagał specjalnej pielęgnacji, dobrze znosił susze i mroźne 

zimy oraz odznacza się wolnym odrostem. 

Głównym założeniem projektu zieleni jest wprowadzenie nasadzeń mających podnieść walory 

estetyczne terenu, pełnić funkcję rekreacyjną i ozdobną. 

4.7.  USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH 

 Odpady stałe z projektowanego obiektu usuwane będą do kontenerów na śmieci ustawione na 

projektowanym placu utwardzonym (altana śmietnikowa) przy wjeździe na teren inwestycji. Miejsce 

gromadzenia odpadów stałych składa się utwardzonego placu (podłoże betonowe dostosowane do 

nośności wymogów składowania kontenerów) obudowane ścianami pełnymi, zadaszone dachem 

dwuspadowym. Zaleca się segregowanie śmieci poprzez ustawienie kontenerów dla materiałów 

możliwych do powtórnego przetworzenia, odpowiednio oznakowanych kolorystycznie i opisanych.  

Wymagana odległość od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi > 10 m, oraz od granicy 

z sąsiednią działką > 3 m (zgodnie z § 23.1).  Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, 

nie wynosi więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku przedszkolnego. (zgodnie 

z § 23.4).   

4.8.  OGRODZENIE 

 Teren w chwili obecnej jest ogrodzony. Nie przewiduje się wykonywanie nowego ogrodzenia 

działki. 

4.9.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 Dla potrzeb budowy budynku wielorodzinnego mieszkalnego należy podłączyć projektowaną 

inwestycję do sieci uzbrojenia terenu: 

� sieci wodociągowej 

� sieci kanalizacji sanitarnej 

� sieci elektroenergetycznej 
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� sieci gazowej 

Podłączenie do ww. sieci uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami określonymi przez dysponentów 

sieci. Projekt przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej według osobnego opracowania. 

5.    Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści 

zagospodarowania terenu 

Charakterystyczne parametry techniczne: 

− powierzchnia terenu inwestycji: 5 817,65 m2 100,00 % 

− powierzchnia zabudowy projektowej (budynek + altana) 715,71 m2 12,30 %  

− powierzchnie projektowane pieszo jezdni  

 z kostki brukowej gr. 8 cm 792,13 m2 13,62 % 

− powierzchnie projektowane  przepuszczalne  

 /parkingi z płyt ażurowych/ 432,74 m2 7,44 % 

− powierzchnie projektowane  utwardzone  

 z kostki brukowej gr. 6 cm /chodniki, opaska/ 100,61 m2 1,73 % 

− powierzchnia elementów zag. zewnętrznych utwardzonych  

/schody terenowe, podjazdy dla niepełnosprawnych/ 128,61 m2 2,21 %  

− powierzchnia terenów zielonych 3 647,85 m2 62,70 % 

5.1.     Charakterystyka zagro żeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia u żytkowników 

Przedmiotowy zakres robót nie wpływa w sposób negatywny na pogorszenie warunków 

ekologicznych terenu (brak znamion oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze). 

 Zwykle oddziaływanie na środowisko w tego typu inwestycjach ogranicza się do najbliższego 

otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwrócić uwagę na stan techniczny 

wykorzystywanych maszyn, urządzeń budowlanych i środków transportu. Niedopuszczalne jest 

stosowanie maszyn i urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy 

wód powierzchniowych. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji 

przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, które kończy 

się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia. 

Projektowane obiekty mające funkcję oświaty – przedszkolne nie generującą obciążeń 

środowiska. 
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Wody opadowe z dachów budynków oraz odwodnienie pieszo – jezdni i chodników –

odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzoną nawierzchnię terenu wokół, co ze względu na 

niewielką ilość nie narusza warunków wodnych panujących na działkach sąsiednich. 

6.    Bezpiecze ństwo po żarowe 

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Zaprojektowane zostały w klasie „D” 

odporności pożarowej. (zgodnie z § 212.1. 212.3 WT). 

Ponieważ powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2, należy zapewnić dla niego wodę do 

zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 

dm3/s łącznie z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w 

przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Hydranty usytuowane w stosunku chronionego obiektu w 

odległości nie mniejszej jak 5 m, a maksymalna odległość pierwszego hydrantu od chronionego obiektu 

nie może przekraczać 75 m. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają 3 hydranty zewnętrzne. 

Pierwszy z nich znajdują się w odległości poniżej 31,1 m od projektowanego budynku, drugi w odległości 

około 50 m,  natomiast ostatni w odległości do 79,3 m. 

UWAGA: Projektowany hydrant zewnętrzny ma charakter techniczny, służyć będzie m.in. 

odpowietrzaniu  i wynika z wydanych warunków technicznych przyłączeniowych do sieci wodociągowej. 

Projektowanych hydrant nie będzie służył do celów przeciwpożarowych. 

 
 
 
 
 

        OPRACOWAŁ: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














