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III.  BRANŻA  ARCHITEKTURA                                OPIS TECHNICZNY 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 Umowa i uzgodnienia z inwestorem 
 Wizja w terenie 
 Decyzja o warunkach zabudowy Nr 352/2017 z dnia 29.12.2017r. 
 Informacja o warunkach geologiczno-górniczych z dnia 19.01.2018r. 
 Opinia geotechniczna opracowana przez firmę Geoprojekt Śląsk 
 Warunki przyłączeniowe wod kan - Katowickie Wodociągi S.A 
 Warunki odprowadzenia deszczówka - Katowickie Wodociągi S.A 
 Warunki przyłączeniowe gaz - PSG Zabrze z dnia 13.09.2017r. 
 Uzgodnienie obsługi komunikacyjnej -  MZUiM z dnia 23.02.2018r. 
 Mapa do celów projektowych 1:500  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie ( Dz.U. 1999 nr 
43, poz. 430) 

 Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany biura obsługi klienta cmentarza (BOK), w 
dzielnicy Murcki, który został wykonany na zlecenie Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 
Katowice. Właścicielem przedmiotowego terenu, działki nr 868/1 jest Miasto Katowice. 
Nieruchomości w/w znajdują się w trwałym zarządzie jednostki samorządowej – Katowickie 
Cmentarze Komunalne (KCK) z siedzibą przy ul. Murckowskiej 9, 40-266 Katowice, zgodnie z 
załączonym oświadczeniem.  
Opracowanie obejmuje:
 Projekt budowlano-wykonawczy architektury i konstrukcji budynku biura obsługi klienta,
 Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych wody i kanalizacji, CO 

i wentylacji oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku biura, 
 Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji elektrycznej.  
 
3. LOKALIZACJA 
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w Katowicach, w dzielnicy Murcki przy ul. 
Goetla, na działce nr 868/1, obręb: 0013 Górne Lasy Pszczyńskie, jednostka ewidencyjna: 
246901_1 m. Katowice. Dla terenu przeznaczonego na inwestycje dla budowy biura obsługi 
klienta cmentarza (BOK) zostały ustalone warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego 
zabudowy, które zawarte są w Decyzji Nr 352/2017 z dnia 29.12.2017r.  
 
4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Działka nr 868/1 to nieruchomość gruntowa o nieregularnym kształcie, jest jedną z działek 
należących do terenu cmentarza w Murckach,  niezabudowana, występują na niej obiekty 
charakterystyczne dla funkcji cmentarza czyli m. innymi ścieżki, alejki, parkingi, pola grzebalne i 
zieleń urządzona. Dojazd i dojście do działki od strony zachodniej od strony ulicy Goetla. 
Teren objęty niniejszym projektem, fragment działki nr 868/1 zagospodarowany jest jako duży 
parking otoczony przez zieleń urządzoną. Od południa z terenem graniczy wjazd na cmentarz 
wraz z mniejszym parkingiem, od zachodu, za ogrodzeniem położony jest cmentarz.  
Teren przeznaczony bezpośrednio pod budowę nie jest ogrodzony, z możliwością przejścia z 
wszystkich stron. Działka położona jest przy ul. Goetla w tej części zakończonej przystankiem 
autobusowym i placem do zawracania, po drugiej stronie ulicy Goetla zlokalizowano zabudowę 
magazynową. Powierzchnia terenu jest równa.  
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Przez teren działki wzdłuż parkingu przebiega wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, tuż za 
granicą działki, wzdłuż ulicy Goetla przebiegają sieci wodna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
elektryczne, gazowe i teletechniczne. 
 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

5.1. Zakres, usytuowanie i charakter zabudowy 
Projektuje się budowę budynku biura obsługi klienta cmentarza na planie prostokąta stycznego 
do istniejącego ogrodzenia cmentarza. Budynek znajdować będzie się w obrębie parkingu na 
jego brzegu, zajmie jego niewielką część, z jedną ścianą od strony wschodniej ustawioną w linii 
ogrodzenia cmentarza. W celu połączenia obiektów należy rozebrać kilka przęseł ogrodzenia  
Zachowuje się odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy (20 m od krawędzi jezdni ul. Goetla)  
najbardziej wysuniętego elementu projektowanego obiektu. 
 
Komunikacja: 
Dojście do budynku odbywać się będzie utwardzonym dojściem, dojazd z wykorzystaniem 
istniejącego zjazdu na działkę od strony zachodniej z ulicy Goetla. 
 
Odpady stałe: 
Nieczystości stałe gromadzone będą w rozlokowanych na terenie cmentarza kontenerach i 
opróżniane okresowo w ramach dotychczasowej umowy z wyspecjalizowaną firmą. 
 
Ochrona przeciwpożarowa: 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi miejska sieć wodociągowa. 
Do budynku zapewniony jest dojazd pożarowy istniejącym układem dróg dojazdowych.  
 
Odprowadzenie wód deszczowych: 
Zgodnie z otrzymanym warunkami technicznymi wodę deszczową zagospodarowano we 
własnym zakresie, na terenie działki (rozsączenie  po terenie) nie zakłócając stosunków 
wodnych na gruntach sąsiednich. 
  
Projektowana inwestycja powoduje konieczność wycinki części zieleni. Inwestor w tej sprawie 
powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów do 
Prezydenta M. Katowic.  Część drzew została uwzględniona w planie zagospodarowania do 
pozostawienia.  
 
5.2. Projektowane instalacje zewnętrzne (wyłączone do odrębnego postępowania) 
Do obiektu zostały zaprojektowane przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i przyłącze gazu. 
Przyłączenie instalacji elektrycznej nastąpi do wewnętrznej instalacji inwestora, zasilanie w 
ramach funkcjonującego przyłącza. 
 
5.3. Bilans terenu  
POWIERZCHNIA DZIAŁEK                             43 397,0 m2 
POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM             1 097,0 m2 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY                   74,2 m2 
POWIERZCHNIA UTWARDZONA                 735,8 m2 
 W TYM: 
 ISTNIEJĄCA                   645,3 m2 
 PROJEKTOWANA KOSTKA BETONOWA                 90,5 m2 
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA               287,0 m2 
 
5.4. Informacja o zgodności z Decyzją Nr 352/2017 o warunkach zabudowy 
Spełnienie warunków i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy zawartych w 
Decyzji Nr 352/2017 o warunkach zabudowy. 
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 Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję wynikające z wniosku i istniejącego 

zainwestowania w obszarze analizowanym 
(..) 
2. Wskaźnik zabudowy: 

- działki nr 868/1 – ok 0,01 
Wskaźnik zabudowy planowanej inwestycji na działce 868/1 wynosi ok 0,01 
3. Linia zabudowy – ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od 
zewnętrznej krawędzi jezdni ul. W. Goetla, zgodnie z załącznikiem graficznym.  
Inwestycja nie przekracza nieprzekraczalnej linii zabudowy (20,6 m od granicy z działką 
drogową 274/163) 
4. Szerokość elewacji frontowej: 

- od ul. Goetla – od 9m do 12m, 
Szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku wynosi 10,3m. 
5. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – od 4m do 5,5m 
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej projektowanego budynku wynosi 4m 
6. Geometria dachu – dach płaski na wysokości od 4m do 5.5m o minimalnym spadku 
niezbędnym do odprowadzenia wód deszczowych.  
W budynku zaprojektowany został dach płaski o wysokości 4m, ze spadkiem 1% 
7. Zakres rzeczowy inwestycji: budowa budynku biura obsługi klienta cmentarza 

 
Zgodnie z powyższym projekt biura obsługi klienta cmentarza jest zgodny z decyzją o 
warunkach zabudowy, a jego lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. Teren 
przeznaczony pod inwestycję nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

5.5. Informacja na temat zmiany ukształtowania terenu przedmiotowej działki 
Projekt nie przewiduje istotnych zmian w ukształtowaniu terenu działki.  
 
5.6. Wpływ eksploatacji górniczej 
Obszar objęty wnioskiem znajduje się w granicach terenu górniczego KHW S.A. KWK „Murcki”. 
Teren w rejonie ul. Goetla będzie w przyszłości objęty wpływami, planowanej przez KWK 
Staszic i KWK Murcki, eksploatacji górniczej. Prognozowane wpływy eksploatacji górniczej w 
tym rejonie zalicza się do III kategorii deformacji terenu (KWK Staszic) i I kategorii deformacji 
terenu (KWK Murcki). Teren położony jest w strefach przypuszczalnych wychodni uskoków 
„Józef” i „Stanisław” związanych z prawdopodobnymi deformacjami nieciągłymi, w postaci progu 
terenowego o wysokości ok. 0,2 m. Powyższe informacje zostały uwzględnione w niniejszym 
projekcie budowlanym. 
 
5.7. Warunki hydrogeologiczne  
Zgodnie z opinią geotechniczną opracowaną przez firmę Geoprojekt Śląsk w marcu 2018r. 
lokalizacja projektowanej budowy BOK spełnia stawiane przepisami wymagania:  
 W podłożu dokumentowanego terenu stwierdzono proste warunki gruntowe.  
 Pod warstwą nierównomiernie ściśliwych nasypów (warstwa I) nawiercono mało ściśliwe i 

nośne piaski w stanie średnio zagęszczonym (warstwa II) oraz półzwarte i zwarte 
zwietrzeliny gliniasto-kamieniste łupków ilastych (warstwa IIIa) przedzielone warstwą 
zwietrzałego i zagęszczonego węgla kamiennego (warstwa IIIb). 

 Wody gruntowej do zbadanej głębokości 4,5 m nie stwierdzono nie mniej jednak z uwagi 
na możliwość jej okresowego pojawienia w pracach projektowych należy rozważyć 
konieczność zastosowania odpowiedniej izolacji wodoszczelnej i drenażu opaskowego. 

 W stwierdzonym układzie warunków gruntowo-wodnych projektowany obiekt proponuje 
się posadowić bezpośrednio po wybraniu gruntów nasypowych w całości i uzupełnieniu 
ewentualnego ubytku po nich odpowiednio zagęszczoną podsypką. 

 
5.8. Wpływ obiektu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników 
Projektowana budowa budynku BOK zostanie zrealizowana zapewniając ochronę przed 
uciążliwościami hałasu, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, nie narusza interesów 
osób trzecich, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska, higienę i zdrowie użytkowników 
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działek sąsiednich . 
 
6. OPIS ARCHITEKTURY I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 
6.1 Przeznaczenie obiektu 
Budowa biura obsługi klienta cmentarza ma na celu polepszenie świadczonych przez KCK 
usług w zakresie usług pogrzebowych, bezpośrednio przy cmentarzu komunalnym którym 
zarządza w dzielnicy Murcki. W budynku znajdować się będzie biuro obsługi klienta (BOK) z 
aneksem socjalnym oraz WC dla personelu. Wygospodarowano również miejsce na niewielkie 
pomieszczenie gospodarcze dla obsługi cmentarza i ogólnodostępne WC (również dla 
niepełnosprawnych) - pomieszczenia te będą dostępne z zewnątrz budynku. 
 
6.2 Opis formy 
Budynek został zaprojektowany na planie prostokąta o wymiarach 10,3 m x 8,2 m i wysokości 
bryły podstawowej 4,0 m z płaskim dachem, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściana 
wschodnia budynku, od strony cmentarza, zaprojektowana jako pełna, jest styczna z 
ogrodzeniem cmentarza. Dwa fragmenty muru z cegły stanowią połączenie bryły obiektu z 
ogrodzeniem.  
 
6.3 Zestawienie powierzchni 
 

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. [M2]
1. WIATROŁAP GRES 3,40

2. BIURO OBSŁUGI GRES 27,40

3. ANEKS SOCJALNY GRES 2,80

4. WC GRES 3,20

5. WC GRES 5,00

6. POM. GOSPODARCZE GRES 13,70

RAZEM 55,50
 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:               55,50 m2 
KUBATURA:             138,75 m3 
Wysokość pomieszczeń                                2,50 m 
Wysokość budynku                      4,00 m 
Uwaga: Pow. użytkowa, zabudowy oraz kubatura policzone zostały wg normy  

PN-ISO-9836:1997r. 
 
6.4 Fundamenty – sposób posadowienia 
Fundamenty zaprojektowano w formie monolitycznej płyty żelbetowej o grubości 20 cm 
posadowionej na gruntach rodzimych za pośrednictwem „poduszki” piaskowej o grubości min. 
0,2 m., i warstwy chudego betonu – poniżej strefy przemarzania. Ze względu na III kategorię 
wpływów eksploatacji górniczej, w narożach ścian części murowanej zaprojektowano rdzenie 
żelbetowe o przekroju 25/25 cm.  
 
6.5 Ściany 
Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych na zaprawie cementowej o 
gr. 25 cm. 
Ściany nadziemia warstwowe, zaprojektowano z pustaków ceramicznych Porotherm o grubości 
25 cm. na zaprawie cementowo-wapiennej, zwieńczone w poziomie podstropowym żelbetowym 
wieńcem obwodowym o przekroju 25/25 cm. Ściany ocieplone wełną mineralną Rockwool 
Panelrock o grubości 18 cm. Wykończenie elewacji wentylowane, stanowi cegła klinkierowa gr. 
12 cm (Classic CRH) na zaprawie specjalnej do klinkieru w kolorze szarym. Wątek cegły oraz 
stopień szarości  zaprawy do ustalenia w ramach nadzorów. Zalecany system mocowania cegły 
– HABE, HALFEN lub podobny, wg projektu zamocowań (jeśli technologia będzie tego 
wymagała należy wykonać odrębne opracowanie).  
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6.6 Dach 
Dach zaprojektowano jako stropodach płaski z blachy trapezowej T.60 /1,0 mm opartej na 
dźwigarach pośrednich z profili walcowanych HEA-160 oraz wieńcach obwodowych konstrukcji. 
Uwarstwienie stropodachu stanowi: membrana dachowa PVC, wełna mineralna twarda kl.100,  
sufit z płyt G-K podwieszono za pomocą wieszaków systemowych do blachy trapezowej. 
 
6.6 Podłogi 
Wykończenie posadzki w całym obiekcie z użyciem płytek wielkoformatowych z ceramiki 
trudnościeralnej (gres) jasne, w odcieniach szarości. Na zewnątrz obiektu zastosowano 
wielkoformatowe, betonowe płyty chodnikowe w kolorze jasno szarym.  
 
6.7 Sufity  
Projektuje się sufity podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu z profili stalowych w 
systemie np. RIGIPS lub KNAUF. W pomieszczeniach gdzie występuje woda należy 
zastosować płyty G-K wodoodporne. Sufity podwieszane wykonane zostaną z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie opadających pod wpływem ognia. Malowanie - 
sufity o fakturze gładkiej malowane na całej powierzchni farbą np. lateksową OPTIVA20 wraz z 
warstwami podkładowymi zgodnymi z przyjętą technologią. Kolorystyka do uzgodnienia z 
Inwestorem na etapie nadzoru projektowego. Wszystkie zastosowane materiały powinny 
posiadać certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   
 
6.8 Drzwi, okna 
Zewnętrzne okna i drzwi zaprojektowano w systemie ślusarki aluminiowej, w zestawieniu 
zaproponowano system z oferty firmy Aluprof, ze szkleniem niskoemisyjnym np.: z powłoką typu 
Stopsoll Classic Clear. Okna będą osadzone w grubości ocieplenia za pomocą ramy stalowej 
ocynkowanej lub systemowej wraz z kołnierzem izolacyjnym. Okna i drzwi zewnętrzne - 
ślusarka aluminiowa kolor grafitowy np. RAL 7015. Zalecany współczynnik przenikania ciepła 
dla kompletu ślusarki, niezależnie od wybranego systemu min. U = 0,9  W/m2K. 
Drzwi wewnętrzne, warstwowe z okleiną z drewna naturalnego (np.: dąb jasny)  
 
6.9 Instalacje wewnętrzne 
Projektowany budynek wyposażono w następujące instalacje: 
– gazowa, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna i oświetleniowa 
oraz  wentylacji. Projekty wykonawcze instalacji wewnętrznych wg odrębnych opracowań 
branżowych. 
 
6.10 Logo KCK  
Wykonane z elementów stalowych, mocowanych do podkonstrukcji stalowej. Logo wykonane 
technologią cięcia plazmowego blachy stalowej o gr. 10 mm, z pogrubieniem krawędzi 
kwadratowym prętem 10x10 mm, spawane, wymiary zewnętrzne logo (szerokość) 2,0 x 
(wysokość) 3,2 m z podziałem na segmenty. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie specjalistyczne, warstwowe na kolor miedzianej 
patyny. Podświetlenie metaloplastyki LOGO negatywowe, z użyciem mocowanych do blachy, od 
strony ściany, pasków LED, IP65. 
 
6.11 Projektowana charakterystyka energetyczna  
Raport charakterystyki energetycznej dla budowy biura obsługi klienta cmentarza przy  
ul. Goetla w Katowicach wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania 
wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię zawarto w części:  
VII. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. 
 
6.12 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Dostęp do pomieszczeń biura obsługi  zapewniony jest bezpośrednio poprzez projektowane 
drzwi zewnętrzne  wychodzące bezpośrednio na istniejąc parking. W tylnej części z odrębnym 
wejściem na parterze zlokalizowana jest również toaleta przystosowana dla osób 
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niepełnosprawnych.  
 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
7.1 Odległości projektowanego budynku biura obsługi klienta cmentarza od granicy 
działek sąsiednich wynoszą: 
- 20,6 m od granicy z działką drogową 274/163  
- 15,1 m od granicy z działką 432/1 
- 6,7 m oraz 5,1 m od granicy z działką  2 
 
Powyższe odległości są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12  
 
Wynika z powyższego, że obszar oddziaływania projektowanych obiektów mieści się 
całkowicie w granicach nieruchomości gruntowej inwestora. 
 
Poniżej lista aktów prawnych które zostały przeanalizowane i nie powodują one objęciem 
obszarem oddziaływania obiektu działek sąsiednich: 
-  Ustawa Prawo budowlane [Dz. U. 2013.1409 j.t. ze zm.],  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12 (odległości); 
 
8. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
 
Z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku z użyciem wysokosprawnego kotła gazowego  
emisja zanieczyszczeń będących efektem spalania jest niewielka. W efekcie założonego 
programu użytkowego budynku mieszkalnego zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe 
nie występują. 
Nieczystości stałe będą gromadzone w rozlokowanych na terenie cmentarza kontenerach (SM) 
i opróżniane okresowo w ramach dotychczasowej umowy z wyspecjalizowaną firmą. W 
przypadku budynku biura obsługi cmentarza, nie występuje związana z eksploatacją emisja 
hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole 
elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz 
sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na 
środowisko. 
 
9. UWAGI KOŃCOWE 

 
Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
w zakresie budownictwa pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie 
zawodowe. Należy przestrzegać przepisy BHP. Wszystkie użyte materiały i prefabrykaty winny 
odpowiadać atestom i ustaleniom odnośnych norm.  W wypadku ewentualnych wątpliwości, 
niejasności lub innych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy porozumieć 
się z autorem projektu. Budowa, a w szczególności roboty konstrukcyjne winny być prowadzone 
pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 
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