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Zał. nr 4 

STRONA TYTUŁOWA 

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI NA „UTWARDZENIE NAWIERZCHNI WRAZ 

Z ODWODNIENIEM TYPU AKODRAIN NA PLACU AMFITEATRALNYM MDK 

FILA DAB”  WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO 

 

UL. KRZYŻOWA 1 

(DZIAŁKA NR 17/6, 17/7 K.M.18) 

 

 
 

 

ADRES: KATOWICE UL. KRZYŻOWA 1 

 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M.KATOWICE 

OBRĘB: 001 

KARTA MAPY: 16, 18 

DZIAŁKA NR: 17/6, 17/7 

INWESTOR:    MDK „KOSZUTKA” 

40-126 KATOWICE UL GRAŻYŃSKIEGO 47 

 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:  KAROLINA KARCZ UPR. NR SL-1767 

42-575 GÓRA SIEWIERSKA UL. OGRODOWA 20A 

 

 

BRANŻA INSTALACYJNA: ELŻBIETA ZEMKA UPR. PROJ. NR 330/80 

ŚL. OKR. IZBA INŻ. BUDOWNICTWA SLK/IS/3626/05 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Stosownie do zapisu art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 8 marca 

2016. oświadczam że niniejsza praca projektowa obejmująca :  

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI NA „UTWARDZENIE NAWIERZCHNI WRAZ 

Z ODWODNIENIEM TYPU AKODRAIN NA PLACU AMFITEATRALNYM MDK 

FILA DAB”  WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO 

 

UL. KRZYŻOWA 1 

(DZIAŁKA NR 17/6, 17/7 K.M.16, 18) 

 

 została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 
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BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:  KAROLINA KARCZ UPR. NR SL-1767 

42-575 GÓRA SIEWIERSKA UL. OGRODOWA 20A 

 

BRANŻA INSTALACYJNA: ELŻBIETA ZEMKA UPR. PROJ. NR 330/80 

ŚL. OKR. IZBA INŻ. BUDOWNICTWA SLK/IS/3626/05 
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UL. KRZYŻOWA 1 

(DZIAŁKA NR 17/6, 17/7 K.M.18) 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowa pomiędzy: 

MDK „KOSZUTKA” ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice 

Reprezentowanym przez Panią Lidię Gałęziowską - Dyrektora 

 

a architektka Karolina Karcz Pracownia Projektowa ; 

 

- wizja lokalna 

- inwentaryzacja; 

- ustawa Prawo Budowlane wraz z przepisami związanymi; 

-ustawa o ochronie przyrody wraz z przepisami związanymi; 

- narady koordynacyjne z udziałem reprezentantów MDK, architekta MDK ; 

- mapa do celów projektowych z marca 2018 r. 

 

1.1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest realizacja założeń zawartych w umowie.  

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie zagospodarowania terenu.  

 

Niniejszy projekt zgodnie z ustawą Prawo Budowlane wymaga uzgodnienia w 

trybie zgłoszenia.   

Projekt sporządzono na aktualnej mapie do celów projektowych. 

Lokalizację nowych elementów zagospodarowania terenu uzgodniono z gestorami 

sieci.  

 

1.2 PODSTAWOWE DANE  

Opracowanie dotyczy robót budowlanych – wymiana nawierzchni ze żwirowej na 

bruk klinkierowy Kalahari 20*10*4,7cm wraz z odwodnieniem liniowym na 

działce nr 17/7, 17/6 k.m. 16, 18:  

władający:   

MDK KOSZUTKA. 

 

2. OBECNE ZAGOSPODAROWANIE : 
2.1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

 

Widok na elewację MDK oraz 

łączenie nawierzchni klinkierowej ze 

żwirową. Pomiędzy nawierzchniami 

znajduje się obrzeże betonowe trawnikowe 

6*20*100cm. Na placu znajdują się kosze 

na śmieci, betonowe kostki 0,4*0,4*0,4m 

oraz tablica informacyjna i latarnie. 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na elewację MDK oraz łączenie nawierzchni klinkierowej ze 

żwirową. Pomiędzy nawierzchniami znajduje się obrzeże betonowe trawnikowe 
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6*20*100cm. Na placu znajdują się kosze 

na śmieci, betonowe kostki 0,4*0,4*0,4m 

oraz tablica informacyjna i latarnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detal łączenia nawierzchni 

klinkierowej ze żwirową. Pomiędzy 

nawierzchniami znajduje się obrzeże 

betonowe trawnikowe 6*20*100cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istniejący amfiteatr wykonany jest 

z żelbetu. Miejscami jego stan jest zły 

i należy wykonać bieżącą konserwację w 

celu poprawy stanu technicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istniejąca ścieżka z kostki typu 

Holland obrzeżona obrzeżem trawnikowym 

6*20*100cm. 
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Istniejący amfiteatr wykonany jest 

z żelbetu. Miejscami jego stan jest zły 

i należy wykonać bieżącą konserwację w 

celu poprawy stanu technicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziska w złym stanie 

technicznym wymagają konserwacji – 

wymiana zniszczonych elementów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na elewację MDK oraz 

łączenie nawierzchni klinkierowej ze 

żwirową. Pomiędzy nawierzchniami 

znajduje się obrzeże betonowe trawnikowe 

6*20*100cm. Na placu znajdują się kosze 

na śmieci, betonowe kostki 0,4*0,4*0,4m 

oraz tablica informacyjna i latarnie 
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Zniszczone i brakujące deski 

amfiteatru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zniszczone i brakujące deski 

amfiteatru  
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Zniszczone i brakujące deski 

amfiteatru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zniszczone i brakujące deski 

amfiteatru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zniszczone narożniki amfiteatru. 

 

 

2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowy teren znajduje się w Katowicach przy ulicy Krzyżowej 1 w 

dzielnicy „Dąb” i jest własnością Miejskiego Domu Kultury filia „Dąb”. 

Teren objęty opracowaniem ma 817m2 – jest to istniejący żwirowy plac 

pomiędzy budynkiem Domu Kultury a istniejącym amfiteatrem, amfiteatr należy 

także do zakresu opracowania. Na przedmiotowym terenie znajdują się lampy, 

betonowe prefabrykaty o kształcie sześcianów 40*40*40cm, gablota i kosz na 

śmieci oraz dwie studzienki kanalizacji deszczowej 200. Teren leży na dwóch 

działkach 17/7 i 17/6 i od strony zachodniej przylega bezpośrednio do MDK. 

Od strony północnej plac żwirowy przylega do placu wykonanego z płytki 

brukowej klinkierowej 20*10*4,7cm typ Kalahari. Na placu z płytki 

klinkierowej znajduje się oświetlenie w posadzce, odpływ typu akodrain oraz 

betonowe sześciany 40*40*40cm. Istniejący budynek MDK obłożony jest blachą 
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w kolorze antracyt z licznymi przeszkleniami. Będący poza częścią 

opracowania amfiteatr składa się z 5 bloków betonowych, w których wykonane 

są schody oraz wyłożonych deskami 90*0,09*0,025 pomiędzy którymi znajdują 

się szczeliny dylatacyjne szerokości 0,026-0,03cm. Licząc od dołu: 

w pierwszym bloku znajduje się 7 uszkodzonych desek  

w drugim 8  

w trzecim 3 

w czwartym 2 deski uszkodzone i jedna deska odkręcona 

w piątym 7 uszkodzonych i jedna odkręcona. 

Budynek Miejskiego domu Kultury wraz z zagospodarowaniem powstał na 

podstawie pozwolenia na budowę - Decyzja nr 998/210 z dnia 29 lipca 2010r  

Szczegółowa inwentaryzacja terenu znajduje się na rysunku architektury I-

01.  

 

Po terenie inwestycji przebiega infrastruktura: 

-kanalizacja wod-kan – NALEŻY DO INWESTORA 

-energetyka – NALEŻY DO INWESTORA 

-ciepłociąg – TAURON CIEPŁO 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH 

Powierzchnia terenu objętego 

opracowaniem 

817m2 100% 

Powierzchnia żwiru 634,89m2 77,70% 

Powierzchnia amfiteatru – poza 

wnioskiem, bieżąca konserwacja 

182,11m2 22,29% 

 

 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 

3.1 PRACE ROZBIÓRKOWE 

Na przedmiotowym terenie należy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 

1) Usunięcie istniejącej nawierzchni żwirowej 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW DO USUNIĘCIA 

Powierzchnia żwiru 634,89m2 

 

3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiotowe opracowanie zawiera projekt utwardzenia placu przeznaczonego 

do spaceru, komunikacji pieszej. Projektowane zagospodarowanie wykonać 

zgodnie z rysunkami architektury A-01,A-02.  

W miejscu żwirowego placu projektuje się pieszy plac wyłożony cegłą brukową 

klinkierową CRH Kalahari. Należy wykonać bordiury wokół placu zgodnie z 

rysunkami architektury. Na środku placu projektuje się odwodnienie liniowe 

zgodnie z projektem branżowym. Wokół odwodnienia należy wykonać bordiurę 

zgodnie z detalem na rysunku A-01. Spadki terenu wykonać zgodnie z rzędnymi 

na rysunku. 

 

1) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej klinkierowej 200*100*47mm 
2) Bieżąca konserwacja amfiteatru 

 

1) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej klinkierowej 200*100*47mm. 
Istniejący żwir z placu należy usunąć i zutylizować w jego miejsce 

należy wykonać nawierzchnię z płytki brukowej klinkierowej 

200*100*47mm na warstwie mieszanki piaskowo-cementowej, kruszywa i 

piasku. Należy nawiązać do istniejącego układu płytki klinkierowej, 

zgodnie z rysunkiem A-01 i A-02. Wokół placu należy wykonać rodzaj 
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bordiury z klinkieru. Pozostałą cześć płytek ułożyć zgodnie z 

kierunkiem pozostałych płytek na placu przed MDK. 

 

2) Bieżąca konserwacja. Istniejący amfiteatr należy odnowić. Do wymiany 
i dokręcenia są deski 0,9*0,09*0,025m: 

Licząc od dołu: 

w pierwszym bloku znajduje się 7 uszkodzonych desek  

w drugim 8  

w trzecim 3 

w czwartym 2 deski uszkodzone i jedna deska odkręcona 

w piątym 7 uszkodzonych i jedna odkręcona. 

Pozostałe deski oczyścić i odmalować 2x5*20,3m2 

Dodatkowo należy wykonać 20 zapasowych desek 0,9*0,09*0,025m 

 

Należy wymienić krawędziaki pod deskami 40x60mm na łącznej długości 

1,48mb 

Dodatkowo należy wykonać 3mb zapasowych krawędziaków 40x60mm 

oszlifowanych, pomalowanych 

 

 

Bieżącej konserwacji poddać wszystkie 10 narożników żelbetowego 

amfiteatru oraz frontowe siedzisko o powierzchni łącznej 40m2: 

 Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej metodą ścierno-strumieniową 

z usunięciem starych powłok, 

 uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu, 

 naprawa konstrukcji metodą PPC. 

 Pomalowanie powierzchni betonowej. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH 

Powierzchnia terenu objętego 

opracowaniem 

2656,32M2 

Powierzchnia placu  641,5M2 

Powierzchnia bilogicznie czynna 2014.82M2 

Powierzchnia amfiteatru – poza 

zgłoszeniem – bieżąca konserwacja 

182,11m2 

Analiza MPZP stanowi część opracowania 

 

TEREN WNIOSKU OBJETY OPRACOWANIEM - 2656,32M2 ( 2128,87+527,45) 

NAWIERZCHNIA PLACU UTWARDZONEGO - 641,5M2 (356,55+284,95) 

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 2014.82M2 (1772,32+242,5) 

 

DZIAŁKA  NR 17/7 W JEDNOSTCE MPZP  3ZP 

TEREN WNIOSKU OBJETY OPRACOWANIEM - 2128,87M2 

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 1772,32M2 - 83,25% 

NAWIERZCHNIA PLACU UTWARDZONEGO - 356,55M2 - 16,75% 

 

DZIAŁKA  NR 17/6 W JEDNOSTCE MPZP  3UO 

TEREN WNIOSKU OBJETY OPRACOWANIEM - 527,45M2 

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 242,5M2 - 45,97% 

NAWIERZCHNIA PLACU UTWARDZONEGO - 284,95M2 - 54,03% 
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Odprowadzenie  wód opadowych: 

Na terenie woda opadowa będzie kierowana do odwodnienia typu aco drain. 

 

NAWIERZCHNIE 

Nawierzchnia  z kostki brukowej klinkierowej 200*100*47mm 

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni, łącznie 44,7cm: 

– kostka brukowa klinkierowa 4,7cm 

- mieszanka piaskowo-cementowa 4cm 

- podbudowa kruszywo 0-63 - warstwa nośna 30cm 

- warstwa filtrująca – piasek 10cm 

 

Podbudowa stabilizowana mechanicznie 

Is=1,03 E2-140 

Podłoże zagęszczone do Is≥ 0,97  E2≥ 40 

 

ISTNIEJĄCE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Istniejące betonowe sześciany, kosz, gablotę zamontować w te same miejsca, 

gdzie stały na żwirowym placu z wyjątkiem trzech betonowych sześcianów, 

które należy ustawić przed ciepłociągiem zgodnie z rysunkiem architektury 

A-01 

 

ANALIZA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

UCHWAŁA NR XVI/314/07 Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007R. W SPRAWIE UCHWALENIA 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DZIELNICY DĄB-

WEŁNOWIEC W KATOWICACH. 

PROJEKTU ,, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM TYPU ACO DRAIN  

NA PLACU AMFITEATRALNYM MDK FILJA DĄB”  

DZIAŁKI EWID. NR 17/6, 17/7,  

OBRĘB 0001 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE - ZAŁĘŻE 

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

dzielnicy Dąb – Wełnowiec w Katowicach przeprowadzono analizę do projektu 

utwardzenia wewnętrznego placu amfiteatralnego przy MDK dla terenów 

oznaczonych symbolem ; 3 UO oraz 3 ZP. 

 

Analiza  jednostki -  3 UO 

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBSZARU PLANU 

§3 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania 

wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

Ust.7.  

W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi obok zagospodarowania 

zgodnie z przeznaczeniem terenu mogą występować, o ile nie są wykluczone w 

pozostałych przepisach niniejszej uchwały oraz w przepisach odrębnych:  

1) Drogi wewnętrzne i parkingi  - WARUNEK NIEDOTYCZY 

2) Ogólnodostępne ciągi piesze - WARUNEK SPEŁNIONY – kontynuacja ciągu 

pieszego od ul. Krzyżowej, wzdłuż MDK do istniejącego amfiteatru i 

chodników. 

3) Obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej - WARUNEK 

SPEŁNIONY, zaprojektowano odwodnienie liniowe i odprowadzono wody 

deszczowe zgodnie z WT Katowickich Wodociągów do wewnętrznej sieci 

Inwestora.  

4) Zieleń izolacyjna WARUNEK NIEDOTYCZY 
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5)  Obiekty małej architektury - WARUNEK SPEŁNIONY – ustawiono betonowe 

kostki jako elementy wygradzające przestrzenie funkcjionalne odrębne. 

§4  Zasady ochrony środowiska i przyrody. 

Ust. 5. 

Terenami chronionymi przed hałasem są tereny UO – przeznaczone pod budynki 

związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży - WARUNEK 

SPEŁNIONY – nie zmienia się dotychczasowego przeznaczenia terenu o funkcji 

komunikacyjnej. 

 

Rozdział 3 

USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

ODRĘBNYCH ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW I OGRANICZENIA W 

ICH UŻYTKOWANIU. 

§8  

Ust. 1. Tereny górnicze KWK „Katowice-Kleofas” i KWK „Polska-Wirek” – 

należy uwzględniać uwarunkowania i opinie wynikające z postanowień organu 

nadzoru górniczego –  nie wprowadza się żadnych nowych obiektów budowlanych 

- WARUNEK NIEDOTYCZY –  wymiana nawierzchni żwirowej na podbudowie na 

nawierzchnię z kostki brukowej, klinkierowej. 

Ust.2. Strefa sanitarna cmentarza – obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy 

mieszkaniowej oraz obiektów związanych z produkcją artykułów żywnościowych, 

żywieniem zbiorowym i przechowywaniem artykułów żywnościowych, dopuszcza 

się budowę garaży, ulic i parkingów - nie wprowadza się żadnych nowych 

obiektów budowlanych - WARUNEK NIEDOTYCZY,   

Ust. 3. Dla wyznaczonych rejonów płytkiej eksploatacji zagrożonych 

występowaniem deformacji nieciągłych oraz stref bezpieczeństwa wokół 

nieczynnych szybów ustala się obowiązek uzyskania od właściwego nadzoru 

górniczego informacji - nie wprowadza się żadnych nowych obiektów 

budowlanych - WARUNEK NIEDOTYCZY –  wymiana nawierzchni żwirowej na 

podbudowie na nawierzchnię z kostki brukowej, klinkierowej. 

 

Rozdział 4 

USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW  I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA 

§10. Tereny zabudowy usługowej: 

Ust. .2 Dla terenów usług edukacji 1 UO-10 UO ustala się 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi edukacji – WARUNEK SPEŁNIONY 

2) przeznaczenie dopuszczalne – WARUNEK SPEŁNIONY – czytaj : Rozdział 2, 

§3 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania 

wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  ust.7.  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa  §3-§4-§5- 

WARUNEK SPEŁNIONY 

4) wielkość i rozmiary działek - WARUNEK SPEŁNIONY 

5) powierzchnia zabudowy do 40% - WARUNEK NIEDOTYCZY – brak obiektów 

kubaturowych 

6) powierzchnia biologicznie czynna do co najmniej 40% - WARUNEK 

SPEŁNIONY – 45,97%  

7) wysokość zabudowy –  WARUNEK NIEDOTYCZY 

8) gabaryty zabudowy –  WARUNEK NIEDOTYCZY 
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Analiza  jednostki -  3 ZP 

Rozdział 4 

USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW  I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA 

§12. TERENY ZIELENI 

Ust.4 Dla terenów parków i zieleńców 1-ZP-10ZP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – parki , zieleńce oraz obiekty małej 

architektury - WARUNEK SPEŁNIONY 

9) przeznaczenie  dopuszczalne – WARUNEK SPEŁNIONY - czytaj : Rozdział 

2, §3 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 

wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  

ust.7.  

2) przeznaczenie dopuszczalne – WARUNEK NIEDOTYCZY 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa  §3-§4-§5- 

WARUNEK SPEŁNIONY 

4) wielkość i rozmiary działek – nie określa się - WARUNEK SPEŁNIONY 

5) powierzchnia zabudowy – nie określa się - WARUNEK SPEŁNIONY  

6) powierzchnia biologicznie czynna do co najmniej 80% - WARUNEK 

SPEŁNIONY – 83,25% 

7) wysokość zabudowy –  WARUNEK NIEDOTYCZY 

8) gabaryty zabudowy –  WARUNEK NIEDOTYCZY 
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Nie dotyczy 

 

UWAGI:  

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim  - ustawa z dnia 4 

lutego 1994r. (Dz. U. nr 24z dn.23 lutego 1994).  

Wszelkie roboty budowlano-instalacyjne należy wykonać zgodnie z: 

- Prawem Budowlanym 

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano– 

montażowych  

- Dyrektywami UE, Polskimi Normami  

- zgodnie z zasadami BHP  

- zgodnie ze sztuką budowlaną 

 

projektant: 

                                                     mgr 

inż. arch. Karolina Karcz 

                         Nr upr. 

SL-1767 

 

 

mgr inż. arch. Marzanna Rosiak Andrzejewska 
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CZĘŚĆ INSTALACYJNA 

 
Projekt zawiera: 

Część opisowa: 

Opis techniczny 

Zestawienie materiałów 

Warunki techniczne dla odprowadzenia wód deszczowych wydane przez 

Katowickie Wodociągi S.A. 

Karta inwentaryzacyjna studzienki k-437 

 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

odprowadzenia wód deszczowych dla inwestycji „Utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem 
typu acodrain na placu amfiteatralnym MDK filia Dąb przy ulicy Krzyżowej 1 w Katowicach. 

1.  Podstawa opracowania 
1.1. Mapa do celów projektowych   
1.2. Warunki techniczne dla odprowadzenia wód deszczowych wydane przez Katowickie 

Wodociągi S.A. 
1.3. Projekt zagospodarowania terenu 
1.4. Karta inwentaryzacyjna studzienki k-437 
1.5. Obowiązujące normy i przepisy 
 
2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje odprowadzenie wód opadowych z utwardzenia projektowanego placu 

zlokalizowanego przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach do wewnętrznej kanalizacji deszczowej  200 mm, 

która ciąży do kanalizacji ogólnospławnej  300 mm w ul. Krzyżowej poprzez włączenie do istniejącej 
studzienki k-437.  
 
3.     Odprowadzenie wód opadowych 
 
Ilość wód opadowych 

Q = q  x ψ x  F [l/s] 

gdzie: 

Q - przepływ obliczeniowy [l/s], 

q -  jednostkowe natężenie deszczu = 225 l/s*ha, 

ψ - współczynnik spływu dla kostki brukowej = 0,8 

F- powierzchnia zlewni = 0,0663 ha 

Obliczenie natężenia dopływu wód opadowych  wykonano dla deszczu o prawdopodobieństwie 
wystąpienia raz na pięć lat (p=20%) i czasie trwania 15 min. 

 

Q = 225 x 0,8 x 0,0663 

                                                Q = 11,93 l/s 

 Obliczenie ilości wód deszczowych odprowadzanych do kanalizacji rocznie. 
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Średni opad roczny wynosi 727,2 mm. 
Q – średnioroczna ilość wód wynosi: 
Q = 0,7272 m3/m2 x 663 m2 x 0,8 = 385,71 m3 
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Katowickie Wodociągi S.A. odbiornikiem wód 

deszczowych będzie istniejąca wewnętrzna kanalizacja deszczowa  200 mm, która ciąży do kanalizacji 

ogólnospławnej  300 mm w ul. Krzyżowej - włączenie do istniejącej studzienki k-437.  
Wody opadowe z projektowanego placu przedmiotowego obiektu odprowadzane będą poprzez 

odwodnienie liniowe typu acodrain dwoma rurami  200 mm PVC do studzienek żelbetowych z 

osadnikiem  1200 mm a następnie przewodami  160 mm PVC do istniejącej studni kanalizacyjnej 

 1200 mm k-437.  
Przyłącze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC litych SN8  grubościennych typu ciężkiego 
z wydłużonym kielichem o średnicy 200 i 160 mm, przeznaczonych do zabudowy na terenach do IV kat. 
szkód górniczych. 
Rury łączone w kielichach na uszczelkę gumową umożliwiają wzajemne przesunięcia części rurociągu 
oraz kompensację wydłużeń, zapewniając przy tym całkowitą szczelność.  

Kanalizację należy ułożyć ze spadkiem w kierunku odbiornika na podsypce piaskowej grubości 30 cm 
na całej długości kanału i przysypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Następnie 
rurociąg można przysypać gruntem rodzimym. Podsypka i obsypka piaskowa gr. 30 cm stanowi 
zabezpieczenie przed szkodami górniczymi. 
Zagłębienie kanału podano na profilu podłużnym.  
Przejścia kanału przez studnie wykonać za pomocą systemowych przejść szczelnych z uszczelką 
wargową, gwarantujących elastyczne połączenie zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych i 
eksfiltracją ścieków. 
Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać stosownie do ich przeznaczenia 
świadectwa zgodności z obowiązującymi normami, odpowiedni atest konstrukcyjny, a w szczególności 
muszą posiadać zgodność z  PZH. 
Szczegóły rozwiązania przedstawia część rysunkowa. 
4.     Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne D1 i D2 wykonać jako rewizyjne przepływowe na płycie żelbetowej z kręgów 
żelbetowych zgodnie z normą PN-EN 1917:2004 o średnicy 1200 mm z osadnikiem. 
Ściany studzienki zaizolować przez podwójne malowanie Abizolem lub Bitizolem. 
Studnie należy ułożyć na podsypce z piasku grubości 30 cm. 
5.    Zabezpieczenie przed szkodami górniczymi 
Projektowaną kanalizację deszczową zabezpieczono na wpływ szkód górniczych przez zastosowanie 
odpowiednich spadków, materiałów z rur PVC z wydłużonym kielichem, posiadającym odpowiedni 
atest do zabudowy do IV kategorii przydatności terenu do zabudowy. W celu ułatwienia pracy 
kanalizacji w warunkach szkód górniczych ułożono je na podsypce piaskowej grubości 30 cm i obsypce 
piaskowej gr. min 30 cm. 
6.   Uwagi  końcowe : 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i właścicieli 
uzbrojenia w obrębie prowadzonych robót o terminach ich rozpoczęcia. 

 Przed rozpoczęciem robót  należy wykonać przekopy kontrolne, w celu dokładnego zlokalizowania 
położenia istniejącego uzbrojenia. 

 Całość prac związanych z budową kanalizacji wykonać pod nadzorem inspektora nadzoru 
Katowickich Wodociągów S.A.- termin rozpoczęcia robót należy zgłosić pisemnie z 
dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

 Przyłącza kanalizacyjne po  wykonaniu  poddać  próbie  szczelności. 
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 Dla wykonania przyłączy nie przewiduje się wycinki drzew. 

 Na przejście przez tereny prywatne należy uzyskać pisemną zgodę właścicieli danego terenu. 

 Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” cz. 
II oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 

 

ZESTAWIENIE   MATERIAŁÓW 
Odwodnienie 
 

1. Rury  kanalizacyjne kielichowe PVC lite SN8 grubościenne  z wydłużonym 

    kielichem  160 x 4,7 mm         

 
9,0 m 

2. Rury  kanalizacyjne kielichowe PVC lite SN8 grubościenne  z wydłużonym 

    kielichem  200 x 5,9 mm          

 
4,0 m 

3. Studzienka rewizyjna żelbetowa  1200 mm wraz z osprzętem, włazem 
    żeliwnym i osadnikiem 

 
2 kpl 

4. Przejście szczelne lub przepust ochronno – uszczelniający dla rury  160 mm  4 szt 

5. Przejście szczelne lub przepust ochronno – uszczelniający dla rury  200 mm  2 szt 

6. Piasek  

  

mgr inż. ELŻBIETA ZEMKA 
Upr. proj. nr 330/80 
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Uprawnienia projektowe KAROLINA KARCZ 
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Izba Karolina Karcz 
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Uprawnienia projektowe ELŻBIETA ZEMKA 
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Izba ELŻBIETA ZEMKA 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KARTA STUDZIENKA 
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WARUNKI TECHNICZNE WOD-KAN 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI NA „UTWARDZENIE NAWIERZCHNI WRAZ 

Z ODWODNIENIEM TYPU AKODRAIN NA PLACU AMFITEATRALNYM MDK 

FILA DAB”  WRAZ Z PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO 

 

UL. KRZYŻOWA 1 

(DZIAŁKA NR 17/6, 17/7 K.M.18) 

 

ADRES: KATOWICE    UL. KRZYŻOWA 1 

 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  M.KATOWICE 

OBRĘB:     001 

KARTA MAPY:    16, 18 

DZIAŁKA NR:    17/6, 17/7 

INWESTOR:    MDK „KOSZUTKA” 

40-126 KATOWICE UL GRAŻYŃSKIEGO 47 

 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:  KAROLINA KARCZ UPR. NR SL-1767 

42-575 GÓRA SIEWIERSKA UL. OGRODOWA 20A 

 

1. Przedmiot inwestycji.  

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodników, remont istniejących 

nawierzchni, montaż lamp solarnych oraz nasadzenia krzewów i krzewinek. 

2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia będącej podstawą do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę 

robót „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. Informacja BIOZ 

3.1.  Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia 

obejmuje zadania w następującej kolejności: 

 • Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 • Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,  

• Wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

 • Dostawa materiałów,  

• Zabezpieczenie przejść dla mieszkańców,  

• Wykonanie wykopów pod nawierzchnię wraz z ich zabezpieczeniem i 

umocnieniem ścian oraz z transportem,  

• Zabudowa obrzeży chodnikowych,  

• Wykonanie nawierzchni z cegły klinkierowej,  

• Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności 

(robót budowlanych) związanych z inwestycją,  

• Inwentaryzacja powykonawcza. 

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty 

budowlane: 

• Sieć wodociągowa 

• Sieć kanalizacyjna 
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• Sieć energetyczna niskiego napięcia 

• Sieć ciepłownicza 

• Budynek MDK Filia Dąb 

• Amfiteatr 

3.3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi  

• Przewody linii elektroenergetycznych – możliwość porażenia prądem,  

• Kołowy ruch drogowy publiczny i budowlany – wypadki drogowe 

3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

• Prowadzenie robót przy linii energetycznych– możliwość porażenia 

prądem,  

3.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych  

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni 

w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót 

związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny 

instruktaż polegający na:  

• Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w 

punkcie 3;  

• Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących 

zagrożeniach podczas realizacji robót  

• Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.  

Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno 

być potwierdzone odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy 

wykonywaniu prac na budowie winni zostać wyposażeni przez pracodawcę 

w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Odzież ochronna oraz sprzęt ochronny powinny posiadać 

odpowiednie atesty.  

3.6. Techniczno - organizacyjne środki zapobiegawcze  

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć 

następujące środki:  

• Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

przynajmniej taśmą ostrzegawczą na słupkach wraz z tabliczkami 

„Teren budowy - osobom postronnym wstęp wzbroniony”, • Pracownicy 

powinni stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy,  

• Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą 

wyznaczenia dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania 

materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość 

ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych, 

• Prace przy sieci energetycznej wykonywać ze szczególną 

ostrożnością  

• Zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, 

automatycznie wysyłały sygnał dźwiękowy,  

• W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych 

przedmiotów trudnych do identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać 
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wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować 

napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypałów lub przedmiotu 

trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie powiadomić Urząd 

Miasta i Policję. 

•Podczas prac należy stosować wszystkie zabezpieczenia ochronne 

typu: okulary ochronne, ubranie robocze, kask, rękawice, buty 

robocze, kamizelka 

Należy zapoznać się z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” i zastosować. 

3.7. Uwagi 

W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w 

projekcie budowlanym, przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektów budowlanych, warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przepisy bhp zawierające następujące 

informacje: 

• Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i 

sprzętu ratunkowego,  

• Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót,  

• Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji inwestycji,  

• Informacji dotyczącej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie,  

• Informacji o prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierających:  

•  Określenie zasad w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

•  Określenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń;  

•  Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór,  

• Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy,  

• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych,  

• Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych. 

projektant: 

                                                     mgr 

inż. arch. Karolina Karcz 

                         Nr upr. 

SL-1767 
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SPIS RYSUNKÓW I RYSUNKI: 

 

I-01    INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU  SKALA 

1:500 

A-01   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   SKALA 

1:250 

A-02   DETAL KONSERWACJI AMFITEATR    SKALA 

1:100 

 

 

KARTA TECHNICZNA: 

 

NAWIERZCHNIA TYPU KOSTKA BRUKOWA KLINKIEROWA 

 

200 × 100 × 47 mm 

Nasiąkliwość: do 6% 
 

Ceramika - glina wypalana w temperaturze 1110 
st. C. Materiał ekologiczny - naturalny i 
trwały. 

 
Grubość 47 mm bruku klinkierowego LHL >= 80 mm 

bruku betonowego 

Bruk klinkierowy LHL o grubości 47 mm ma 4 x 

większą wytrzymałość niż kostka betonowa o 
grubości 80 mm, ponieważ uformowana i 

sprasowana glina w czasie wypału tworzy spieki 

gwarantujące bardzo wysoką wytrzymałość 

materiału - 200 MPa. Jest uniwersalny - może 

być wykorzystywany do budowy ścieżek, tarasów, 

podjazdów, ulic, parkingów itp. 

 
Kolor     
Trwały i odporny na blaknięcie, taki sam w 

całym przekroju. Bogactwo barw uzyskuje się 

dzięki wykorzystaniu różnych glin, które 

naturalnie wypalają się na różne kolory, bez 

żadnych sztucznych dodatków czy 

barwników. Wieczysta gwarancja koloru. 

 
Liczba powierzchni licowych i segmenty zastosowań 

5 możliwych do wykorzystania powierzchni w pojedynczej kostce bruku (2 powierzchnie 
płaskie + 2 główki + 1 wozówka), bo powierzchnie boczne bruku klinkierowego są 

gładkie, co pozwala je wykorzystać także do wykończeń, np. obrzeży, krawężników, 

schodów, murków i innych elementów małej architektury. Oszczędzamy na dodatkowych 
elementach wykończeniowych. 

 
Odporność na poślizg 

Najwyższa odporność na poślizg (klasa U3) w każdych warunkach (powierzchnia sucha i 
wilgotna), ponieważ w wyniku użytkowania jego powierzchnia nie ulega 

polerowaniu. Bezpieczeństwo użytkowania. 

 
Odporność na ścieranie 

Klasa A2 - Średnia ilość startego materiału w wyniku badania na podstawie PN-EN 

1344 nie powinna przekroczyć 1100 mm3. Prawie 20 x mniejsza ścieralność, bo bruk 
klinkierowy to spiek ceramiczny w którym trudno wyodrębnić i oderwać pojedyncze 

ziarna, dzięki czemu jego ścieralność jest niewielka. Trwałość i elegancja na lata. 

 
Odporność na słabe kwasy 

Odporny. Odporność na słabe kwasy (np. sok z cytryny czy ocet) jest cechą naturalną 
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ceramiki, ponieważ wykorzystywana do produkcji klinkieru glina w czasie obróbki 

termicznej zmienia swą strukturę do postaci niereaktywnej. W wyniku tego staje się 

odporna na działanie kwasów, detergentów i innych substancji żrących. Łatwość 
pielęgnacji i odporność na zabrudzenia. 


