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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

1. Metryka projektu budowlanego
2. oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomościąna cele budowlane
3. oŚwiadczenie proj ektanta
4. Zaświadczenie o przyna\eŻności do ooIIB
5. odpis uprawnień
6. Mapa działki
7. Proj ekt zagospodarowania działki
8. opis techniczny (todzaj, zakres i sposób wykonywania robót)
9. Rysunki techniczne



OPIS TECHNICZNY DO,PROJEKTU BUDOWLANEGO
PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA 10 STANOWISK

Adres z 46-220 Byczyna, ul. Poznańska 6; dz. nr 390. km 7
Inwestor : Gmina Byczyna

Podstawa opracowania:

1. Z|ecęnię inwestora.
2. Wizjalokalna.
3. Mapa działki w skali 1:500.
4. Projekt budowlany.

Zakres opracowania :
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy parkingu 10 stanowiskowego
dla samochodów osobowych Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Byczynie. Będzie to plac
postojowy, wybudowany w technologii tradycyjnej z betonowej kostki brukowej na 10 miejsc
postojowych, z których 2 miejsca będąptzeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacia i istnieiące zagospodarowanie działki.
Plac postojowy jest połozony na działce inwestora w obrębie ulicy Poznańskiej.
Teren płaski, ogrodzony. Zagospodarowanie działki wg projektu zagospodarowania dziaŁki.

Warunki geotechniczne:
Na działce zna1dqe się budynek Publicznej SzkoĘ Podstawowej w Bycrynie
Po przeprowadzeniu odkrywek ziemnych stwierdzono, ze grunt na głębokości 1,2m nie jest
nawo dniony i o dpowiad a załoŻenlom proj ektowym.
Projektowana budowa placu postojowego za|tcza się do 1 kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09,1998r. w
sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz.839 z
1998r.). Istniejące warunki gruntowe nie wymagająprzeprowadzentabadai geologicznych.

Usytuowanie.
Projektowana budowa placu postojowego z|oka|lzowana jest w obrębie ulicy Poznańskiej 6
na działcę nr 390; km 7. Usy.tuowano go w wschodniej części działki. Wjazd od strony
zachodniej. Dojazdy i dojścia utwardzonę znajdują się z zachodniej strony działkl z uI.
Poznańskiej
Powierzchnia pełna zabudowy placu parkingowego wynosi 243m,.
Szczegoł.owę dane lokalizacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania działk|
wykonanym w skali 1:500 na podkładzie geodezyjnym.
Plac parkingowy zIoka|izowano równieŻ przy zachowaniu warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó
budynki i ich usy.tuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.590 z dnia 15 czerwca 2003r.).

Instalacie.
Plac parkingowy nie będzie Wyposazony w zadne instalacje.

4



Odprowadzenie wód opadowvch .
Powierzchniowe wody opadowe zostaną odprowadzone zgodnie z projektowanymi spadkami
w zieleń ( tu krawęznik wtopiony).
odprowadzenie wód na działkę inwestora. Spływ wód opado!\ych nie będzie kierowany na
sąsiednie tereny.

Opis prac budowlanych.
Konstrukcja nawierzchni placu postojowego.
Technologia budowy - tradycyjna. Konstrukcje należy wykonać zgodnie z Dz. lJ. nr 43
poz.430 z dnia 14.05.99 RMTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanię.
Nawierzchnię placu postojowego o szerokoŚci 5'0m oraz wjazdowej drogi 3,5m *0,5m
planuje się z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podbudowie z mleszankt tłucznia o
ciągłym uziamieniu 0l63mm grubości 20cm i warstwie odcinającej z pospółki gr. 10cm.
Jezdnię na|ezy ograniczyć, kostką granitową 16120 na ławie tłuczniowej' Plac na|eiy
wydzielió innym kolorem kostki brukowej. Miejsca postojowe dła samochodów osobowych
projektuje się z płyt aiurovqlch na podbudowię tłuczniowej gr.15cm. Płyty ażurowe wypełnió
humusem do 2l3 wysokości i obsiać trawą. Pozostatą częŚć placu wykonać z betonowej kostki
brukowej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej. Poszczególne nawięrzchnie
wydzielió kolorem kostki.
Projektuje się daszkowy przekrój jezdni o spadkach 2% i poprzeczny spadek miejsc
postojowych I% w kierunku jezdnl Nawierzchnia całego placu powinna być w jednym
pozi omie z zachow arliem i stniej ących spadków po dłużnych.

Robotv ziemne.
Roboty zięmne na|eiy wykonaó zgodnie Z normąPN-S-02205 : 1 998.
odbiór robót ziemnych - wymagania i badania wykonać zgodnie Z noTmąBN-83/8836-02.
Wskaźnik Zagęszczenia Is powinien wynosić l '0 dla częŚci korpusu drogowego pozostającego
w warstwach konstrukcyjnych. Podstawową pracą jest wykonanie korytowania pod
konstrukcję stanowisk postojowych i drogi manewTowej oraz rozłoŻęnte w pasie zie|eni
humusu. Następnie po uporządkowaniu terenu naleŻy wykonać obsianie nasionami trawy.

Dane, dotyczące charakterystyki ekologicznej obiektu:
Realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego.

Warunki ochrony zdrowia i Środowiska
Dane techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujące wptyw obiektu na Środowisko.

W odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska inwestycja nie jest
inwestycją stricte drogową (budowa drogi), a wyłącznie elementem układu komunikacyjnego
dla obsługi petentów i nauczycieli szkoły. Inwestycja nie za|icza się do obiektów
wpływających lub mogących wpływaó znacząco na środowisko.
W związku z tym inwestycja nie wystąpi istotna emisja dodatkowych zanieczyszczeń
komunikacyjnych, anlzm:ran na mapie oddziaływania hałasem. Dlatego teŻ nie powinna ona
wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto nie przewiduje się
negatywnego wpływu inwestycji na zdrowie |udzi oraz środowisko.
Prace budowlane będą wykonywane ręczne i mechaniczne' co podluyzszy poziom hałasu na
czas prowa dzenia robót.

Obowiązki Wykonawcy robót zzakresu ochrony środowiska:



Wykonawca w czasie prowadzenia robót budowlanych musi stosować przepisy l normy

doiyczące ochrony środowiska naturalnego zarówno na terenie budowy, jak i w jej

naj|lizszym otoczeniu. obowiązany jest do unikania uszkodzeń lub uciążliwoŚci dla osób lub

*iasnoŚcl społecznej i innych, a wynikających ze skazenia, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie przyjętego sposobu dział'ania. W trakcie robót naleŻy utrzymywać

teren budowy i wykopow bez wody stojącej.
Stosując się do tych wymagańna|eŻy zwrocić szczego|nąuwagę na:

1. Lokalizację magazynow' składowisk, wykopów.
2, Srodki ostroznośc i i zabezpieczenta przed..

. zanieczyszczeniem zbiornikow i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi.
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazamt,
- mozliwością powstania poŻaru.

3. W zakresie stosowanych materiałów:
- materiały, które w sposÓb trwały są szkodliwe dla otoczenia' nie będą dopuszczoI7e

do uzycia.
. nie dopuszcza się uzycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

stęzeniu v,ry Ższy m od dopuszc za\ne go,
- wszelkie materiały odpadowe uiyte do robot będąmiały świadectwa dopuszczenia,

wydane przezuprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego

oddziaływania tych materiałów na Środowisko,
- materiały, któró są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, apo zakonczeniu

robót ich szkodliwoŚ c zanlka(np.materiały pylaste) mogąbyÓ uŻyte pod waruŃiem

pr zestrze gania wymagań techno l o gicznych wbudowani a.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnla 24.09,2002r. W Sprawie okreŚlenia

r|dzajów przedsięwzięć' mogący ch znacząco oddziaływać na środowisko oraz spotządzęnia

'upo,t1. o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nrl79poz.1490), projektowany w/w plac

parkingowy nie jest objęty kwalifikacją przedsięwzięcia' mogącego znacząco

oaa'iuty-ać na Śr-odowisko. Projektowany obiekt budowlany i jego otoczenie nie

stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego urytkowników.

Zagospodarowanie humusu.
w '"'*-.b*'i" humusu na|eŻy go zhołdowac, a po zakonczęniu inwestycji

pozostałej części działki,
UWAGA! Inwestycję na|eŻy rea|tzować przy

i katalosów.

zachowaniu obowiązuj ących

rozplantować na

norTn, przepisów

Warunki BIOZ:

f f i1pkt .10ustawyzdnia7| ipca1994t.prawobudow1ane(tekst jednol i ty;
Dz.rJ .z2006r.  Nr l57,po2.1118)(Zmiany:Dz. tJ .  z2006r.  Nr l70,  po2.1277 22007t.  Nr 88,

poz.5Ol; Nr 99' po,.ees i Nr 127, poz.880), prace budowlane, zw|ąZane z wykonaniem

projektowanego w/w placu postojowego, wykonywane będą przy zachowaniu wszystkich

warunków BHP o,u) pod nadzorem osoby, posiadającej kwalifikacje zawodowe do

kierowania tymi robotami budowlanymi. W szczególności zabezpteczone zostaną roboty

popTZ.ezi



Bezwzględne używanie kasków ochronnych' rękawic oraz odpowiednich ubrań
roboczych.
RoboĘ budowlane należy prowadzić zgodnie z niniejsrym projektem, warunkami
pozwolenia na budowę, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi, przestrzegając norm i przepisów obowiązujących w
budownictwie oraz przepisów BHP.

Przy prowadzeniu robót budowlanvch należy:
a. przy zagospodarowaniu terenu budowy:

- ogrodzić od działek sąsiednich i oznakować teren budowy;
- oznakowac wyjazd z terenu budowy na drogę publiczną
- Wznaczyć obszary składowania i dróg dojazdowych na terenie budowy;

b. przy robotach budowlanych:
- zapewnic wykonawstwo robót przez pracowników wykwalifikowanych,

posiadających aktualne badania lekarskie;
. zapewnic kierowanie budową przez osobę uprawnioną
- zapewnic wszystkie wymagania w zakresie ochrony, bezpieczenstwa i higieny

pracy na budowle;
- zapewnić stosowanie prZęZ pracowników zabezpieczeńt środków ochrony

osobistej;
- stosować Sprawny sprzęt orazmateriały posiadające wymagania dopuszczenia;
- wskazac miejsce przechowywania dokumentacji budowy;

c. przy robotach wykończeniowych:
- maszyny i inny urządzenta elektryczne powinny być eksploatowane zgodnie z

instrukcją obsługi;
Wskazanieo dotyczące przewidywanych zagroż,eń podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia:

Wszystkie prace na|eŻy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP (Rozp. Min. Pracy i
Polityki Socjalnej z dnta 26 wrześnta |997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeilstwa i
higieny pracy oraz z Rozp. Min. Infrastruktury z dnta 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpteczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych), szczegółowych
norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz
instrukcj i producenta.
W trakcie rea|tzacjl obiektu na|eŻy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązuje się
świadectwo dopuszczenia stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych'
zaśwtadczęnie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich
nonn.
Całość robót budowlanych prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych' zgodnie Z
przepisami BNP.
W trakcie prac na|eŻy przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz
obowiązuj ący ch zasad bezpieczenstwa pracy.
Prace ziemne ptowadzic zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi w tym zakresie.
W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od zał.oionych w projekcie niezwłocznie
powiadomić Proj ektanta.
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód
pochodzących z opadów atmosfe ry czny ch.
Wykopy na|eŻy zabezpieczyĆ i oznaczyć w widoczny sposób miejsca o róŻnicy poziomów.



W trakcie wykonywania robót, wszystkie elementy uzbrojenia terenu, znajdujące się w
poblizu zabezpteczyc przed uszkodzeniem. W bezpośrednim sąsiedztwie prace ziemne
wykonywai ręczne.
P r zy szły wykonawca powini en dysponowaó umową n a wyw óz odpadów.
Na czas prac budowlanych na|eŻy wykonać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem
pracowników przy pracach na głębokościach i zabezpieczeniaptzed spadającymirueczam|
W razie wątpliwości lub konieczności Zm|an materiałowych oraz konstrukcyjnych nalezy
kontaktować się z projektantem.
Prace budowlane mogą być wykonywane tylko na obszarze, objętym pozwoleniem na
budowę, a po zakończeniu teren budowy na|eŻy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed prrystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających,bezpiecznąi sprawną
komunikacjęo umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaruo awarii i innych
zagroż,eńz
- do zabezpieczenia stanowisk pracy na|eiy stosować środki ochrony zbiorowej, tj.
balustrady, siatki ochronne:
- stanowiskapracy powinny być wyposaŻone w sprzęt p.poi.)
- drogi ewakuacyjne budynku, w czasie prowadzenia robót, nie powinny byó zastawione lub
zamknięte i dostępne w razię poŻaru.
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