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PROJEKT TECHNICZNY 
 

Część opisowa projektu technicznego 
 

1) Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne 
(statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń,  
 

Zastosowano typowe rozwiązania konstrukcji nawierzchni jezdni oraz z miejsc postojowych z 
uwzględnieniem uwarunkowań terenowych. 

 
1.1 Stan istniejący – ocena techniczna. 
 

Obecnie działka 190/20 (Ba) stanowi komunikację kołową i pieszą łącząc ul. P. Ściegiennego i ul. J. 
Lompy. Jest w zakresie opracowania drogą wewnętrzną Inwestora o nawierzchni betonowej. 
Nawierzchnia z licznymi uszkodzeniami, brakami, nierównościami oraz zastoiskami wody nie spełnia 
podstawowych parametrów eksploatacyjnych – jest aktualnie wygrodzona i nie użytkowana. 
W obrębie działki 191 przy budynku istniejąca nawierzchnia betonowa z krawężnikiem i opaską w złym 
stanie technicznym (spękania, deformacje) przewidziana do rozbiórki. 
Teren działki uzbrojony instalacjami podziemnymi: kanalizacji deszczowej, wodnej, oświetleniowej. 
Od strony zjazdu z ul. Lompy zamontowano ogrodzenie metalowe z bramą dwuskrzydłową. 
Istniejące ogrodzenie  w granicach opracowania w różnych technologiach,  w złym stanie technicznym, 
przewidziane do demontażu. 

 
1.1  Obliczenia statyczno -  wytrzymałościowe. 

       Nie dotyczy 
 

2) Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji 
badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed 
wpływami eksploatacji górniczej; 
 
Po przewidywanych rozbiórkach nawierzchni betonowej i projektowanym ukształtowaniu terenu 
konstrukcję nawierzchni drogi i placu postojowego przewiduje się posadowić na istniejącym podłożu 
ulepszonym przez zastosowanie stabilizacji cementowej.  
Podłoże rodzime powinno zostać wyrównane i zagęszczone oraz pozbawione humusu i warstw 
nienośnych. Wszystkie słabe i nienośne fragmenty powinny zostać zastąpione zagęszczonym kruszywem 
kamiennym 0-63,0 mm.  Wymagany wtórny moduł odkształcenia na podłożu min E=80 MPa.   
Istniejącą nawierzchnię betonową w pasie drogi przeznaczoną w części  do pozostawienia należy 
oczyścić z gruzu i humusu. Wszystkie miejsca zapadnięć i lokalnych zniszzczeń wymienić na 
zagęszczone kruszywo kamienne 0-63,0 mm. 
 

3) Dokumentacja geologiczno-inżynierska;  
 

           Nie dotyczy 
 



Usługi Ogólnobudowlane WILBUD Włodzimierz Wilk, ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów 
wlodzimierz.wilk@wp.pl,  kom. 608 642 923 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
str. 5 

 
 

4) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe; 

   4.1. Forma architektoniczna 

Projektowane rozwiązania zagospodarowania nawiązują do wykonanych przed kilkoma laty robót   

nawierzchniowych w obrębie budynku 

4.2  Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych nawierzchni : 

a) Nawierzchnia drogi w miejscu pozostawionej nawierzchni betonowej: 

- kostka betonowa podwójne „T” – 8 cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa     -  3 do 5 cm, 

- kruszywo kamienne C90/3  0-31,5 mm    - 15 cm, 

- kruszywo kamienne C90/3  0-63,0 mm -  min 20 cm (zmienna grubość), 

- nawierzchnia betonowa istniejącej jezdni, 

- istniejące podłoże, 

 

b) Nawierzchnia drogi w pozostałym przebiegu: 

- kostka betonowa podwójne „T” – 8 cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa     -  3 do 5 cm, 

- kruszywo kamienne C90/3  0-31,5 mm    - 10 cm, 

- kruszywo kamienne C90/3  0-63,0 mm -   20 cm , 

- stabilizacja cementowa z dowozu Rm 2,5 MPa  -15 cm 

- istniejące podłoże, 

 

c) Nawierzchnia miejsc postojowych 

- kostka betonowa podwójne „T” – 8 cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa     -  3 do 5 cm, 

- kruszywo kamienne C90/3  0-31,5 mm    - 15 cm, 

- kruszywo kamienne C90/3  0-63,0 mm -   20 cm , 

- istniejące podłoże, 

 

4.3 Brama i ogrodzenie 

Po wskazanych w PZT rozbiórkach kolidujących części ogrodzenia przewiduje się wykonanie nowego   

fragmentu wraz z bramą dwuskrzydłową. 

Wymagania : 

 - ogrodzenie wys. 1,8 m z siatki plecionej na słupkach stalowych ocynkowanych, cokół betonowy, 
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-  brama stalowa dwuskrzydłowa 450/180 cm, z otwieraniem automatycznym , słupy przybramowe stalowe 
na   

   fundamencie betonowym, stal  ocynkowana, malowana proszkowo. 

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia  
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi  
– w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub 
produkcyjnego;      

            Nie dotyczy 
 

6) Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące 
wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów 
bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia 
budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego; 
 

              Nie dotyczy 
 

7) Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności 
instalacji i urządzeń budowlanych: 
 

Nie dotyczy 
 
8) Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 7, z 
sieciami zewnętrznymi  
 

a) Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się: 
1. likwidację istniejących wpustów ulicznych Wi1 i Wi2  
2. zabudowanie w miejscu likwidowanych wpustów ulicznych studni zbiorczych Sd1i Sd2 
3. zabudowanie w zmienionej lokalizacji wpustów ulicznych Wu1 i Wu2 
4. wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej z rur Ø160 PVC SN8 pomiędzy wpustami 
ulicznymi Wu1 i Wu2 a studniami  zbiorczymi Sd1 i Sd2. 
 

Rury  Ø160 PVC SN8 należy układać w gotowym wykopie. Dno wykopu powinno być w miarę gładkie i 
oczyszczone z wystających kamieni lub innych ostrych elementów. Rury należy układać na 
zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Powierzchnia podsypki powinna być zgodna z 
zaprojektowanym spadkiem i wyprofilowana w obrębie kąta 90 stopni, stanowiąc łożysko nośne dla 
rury kanalizacyjnej. Ułożony odcinek rury kanalizacyjnej - po sprawdzeniu prawidłowości spadku 
należy obsypać ręcznie warstwą ochronną z piasku sypkiego do wysokości 20cm ponad wierzch rury. 
Warstwa ochronna rur powinna być wykonywana warstwami o grubości nieprzekraczającej jedna 
trzecią średnicy rur i starannie ubita po obu stronach rury.  
W miejscu ruchu kołowego pojazdów, gdzie głębokość ułożenia rurociągu wynosi mniej niż 1 m, na 
przewodzie kanalizacyjnym należy zastosować rurę osłonową lub betonowe płyty odciążające. Należy 
stosować rury kanalizacyjne o zwiększonej sztywności obwodowej SN8 kielichowe łączone na 
uszczelkę gumową. 
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Po przeprowadzeniu płukania, prób szczelności i odbiorze prac przez jednostkę do tego uprawnioną, 
rurociąg należy zasypać i zagęścić gruntem rodzimym do wysokości wynikającej z realizowanych 
warstw drogowych. 
Studnie zbiorcze i wpustów ulicznych montować w gotowych wykopach. Dno wykopu pod studnie 
należy oczyścić i wyrównać. Studnie układać na podsypce i w obsypce z piasku. Zabezpieczyć przed 
wyporem przez wody gruntowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
Stosować  zwieńczenia  żeliwne klasy  D400 oraz betonowe pierścienie odciążające. 
Stosować studnie systemowe PP, PVC-U  posiadające wymagane atesty i dopuszczenia do użytku.  
Wpięcia rurociągów do studni wykonać w sposób szczelny. 
Zwieńczenie studni i wpustów obrukować zgodnie z projektem drogowym 
 
W miejscach kolizji z mediami wykopy należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. W miejscu kolizji z sieciami elektrycznymi należy zabezpieczyć odkrytą sieć rurą 
dwudzielną  na odcinku wykraczającym po 50 cm poza obrys układanej kanalizacji deszczowej  i 
powiadomić gestora sieci. 
Podstawową zasadą rozwiązywania kolizji z istniejącym uzbrojeniem jest zabezpieczenie sieci 
zgodnie z wytycznymi i wymaganiami gestorów sieci oraz pod ich nadzorem.  
Wszystkie prace związane z robotami ziemnymi powinny być wykonane zgodnie z aktualnymi 
przepisami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” 
tom I, część I – Rozdział 3. Roboty ziemne. Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z 
przepisami BHP. Przed przystąpieniem do prac wszyscy pracownicy mają obowiązek przejścia szkolenia 
z zakresu wykonywanych prac. Wykopy w miejscach przejść dla pieszych należy przykryć mostkami 
komunikacyjnymi. Wykopy w obrębie pasa działki 820/5, drogi dojazdowej, wykonać i zabezpieczyć w 
sposób umożliwiający dojazd i bezpieczne przejście. 
 
Ze względu na możliwość wystąpienia uzbrojenia terenu nienaniesionego na mapy, prace ziemne 
należy prowadzić  z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
W przypadku napotkania nieprzewidzianej w dokumentacji kolizji projektowanej sieci z istniejącym 
uzbrojeniem terenu, należy niezwłocznie wstrzymać prace, powiadomić kierownika budowy, 
inspektora nadzoru i projektanta w celu ustalenia optymalnego rozwiązania.  
 

b) Oświetlenie uliczne, sieci zasilające 

Roboty demontażowe 

Na terenie dróg wewnętrznych SSEMP  znajduje się oświetlenie uliczne, które wymaga przebudowy pod 
względem lokalizacji poszczególnych latarni oraz rodzaju zastosowanych słupów i  opraw oświetleniowych. 

Część słupów tj. latarnie Li1 i Li2 zostaną zdemontowane z uwagi na  ich kolizyjne usytuowanie z projektowanymi 
stanowiskami postojowymi. Drugą część latarni należy wymienić na nowe. Latarnie Li3  oraz Li4  należy wymienić 
nowe aluminiowe z oprawami LED typu „korona” . Wymiana ta jest podyktowana  potrzebą ujednolicenia rodzaju 
stosowanych słupów na terenie strefy z równoczesną wymianą opraw na energooszczędne oprawy ledowe. 

W projekcie przyjęto jako konstrukcie wsporcze pod oprawy oświetleniowe,  nowe słupy aluminiowe typu SAL 60 
zabudowane na fundamencie B60 oraz oprawy ELBA LED  typu korona  identyczne do już istniejących słupów i 
opraw. 

Projektowane oświetlenie drogowe 
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Projekt przewiduje zabudowę 2 nowych latarni Lp1  i  Lp2  zgodnie z lokalizacją wskazaną na PZT - Rys.1. 

Usytuowanie latarni uwarunkowane jest potrzebą zapewnienia  równomierności oświetlenia  stanowisk 
parkingowych i dróg dojazdowych.  

Zasilanie do nowych latarni wyprowadzić z istniejącej rozdzielni  RG w budynku  kablem ziemnym YKY 3x 4mm² 
układanym w rurze ochronnej AROT 50  ułożonej w wykopie kablowym wg. trasy – Rys. nr 1.- Projektowana linia 
kablowa –pkt 3. 

Rurę wraz z kablem układać na głębokości 70 cm. 
Nowy obwód oświetleniowy podłączyć w rozdzielni RG na rezerwowe pole wyjściowe z zabezpieczeniem 
nadprądowym typu S – B301 6A. 
Latarnie Lp1 i Lp2 – SAL 60 z oprawami ELBA LED. 
Aluminiowe słupy należy uziemić do wartości Ru ≤ 30 Ω ,  podłączając trwale do uziemienia istniejącej sieci 
oświetleniowej lub  ułożonej bednarki w rowie kablowym. 
Słupy winny być zabezpieczone elastomerem do wysokości 350 mm powyżej gruntu.    

Projektowana linia kablowa 

Projekt przewiduje budowę nowej linii kablowej  wg. Rys. nr 1 z rurą ochronną AROT 50 mm , w  której należy 
umieścić 3 kable : kabel YKY 3x 4 mm² do zasilania latarni, kabel sterowniczy  YKSY 7 x 1 mm² oraz kabel  
monitoringu, skrętka   zewnętrzna typu U/UTP kat 6, 4x2x0,54 . 

Kabel  monitoringu poprowadzić od latarni Li3 do pomieszczenia piwnicy wewnątrz budynku z zapasem 
pozwalającym na podłączenie do serwera. 

Kabel sterowniczy poprowadzić od miejsca lokalizacji bramy przesuwnej (wg, odrębnego opracowania) do piwnicy 
w budynku przez przepust wykonany w ścianie w miejscu zakończenia projektowanej linii kablowej. Obydwa kable 
monitoringu oraz sterowniczy pozostawione w piwnicy z zapasami wg. przedmiaru robót zostaną w przyszłości w 
rurkach ochronnych RL  poprowadzone do serwerowni w odrębnym zadaniu. 

Równolegle z rurą ochronną układać bednarkę ocynkowaną FeZn 4x25 mm² , którą można wykorzystać do  
uziemienia słupów oraz w przyszłości bramy przesuwnej.  

Po wykonaniu robót należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz elektryczne pomiary 
rozbudowanej linii oświetleniowej a protokoły przekazać Inwestorowi.  

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszelkie nazwy własne, jakie się pojawiły w 
dokumentacji podano jako przykładowe i w celu uniknięcia jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza się 
stosowanie materiałów równoważnych. O spełnieniu bądź nie kryterium równoważności przez elementy zamienne 
zaproponowane przez Wykonawcę ostatecznie zadecyduje Nadzór Inwestorski po wcześniejszym uzyskaniu opinii 
projektanta, a w przypadku kiedy docelowym właścicielem przedmiotowego elementu nie będzie inwestor opinii 
właściwego Gestora sieci.  

 

9) Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym 
przeznaczeniu obiektu budowlanego. 
Nie dotyczy 
 
10) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu; 
 



Usługi Ogólnobudowlane WILBUD Włodzimierz Wilk, ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów 
wlodzimierz.wilk@wp.pl,  kom. 608 642 923 
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Zgodnie z zapisami PZT  
 
11) Charakterystyka energetyczną budynku. 
Nie dotyczy 






