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O P I S   T E C H N I C Z N Y

dla opracowania: BUDOWA CENTRÓW PRZESIADKOWYCH NA TERENIE SKWERU PRZY 
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE.

  
INWESTOR:   Gmina Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik  

LOKALIZACJA:  RYBNIK , UL. KOŚCIUSZKI, DZIAŁKI NR : 
3044/229, 4070/229, 4073/228, 3041/228, 4073/228, 4075/209, 4078/22                 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy centrów przesiadkowych na terenie dworca komunikacji miejskiej 
przy ul. Budowlanych  w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki  w 
dzielnicy Śródmieście.

Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi:
– wykonanie chodnika 
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren  objęty  opracowaniem  położony  jest  bezpośrednio  przy  dworcu  PKP  w  Rybniku,  pomiędzy  parkingiem
przylegającym do ulicy Dworcowej, ulicą Kościuszki, a ciągiem budynków wielorodzinnych przy ul. Kościuszki. Teren
w całości  zagospodarowany jest  zielenią niską i  wysoką.  Na analizowanym obszarze  występuje  duże zagęszczenie
uzbrojenia.  Przez  teren  przebiega  sieć  ciepłownicza z  kompensatorem, sieć  teletechniczna,  gazowa i  energetyczna.
Wzdłuż  bloków  przebiega  ciąg  pieszy  o  szerokości  4m.  W  parterze  usytuowane  są  sklepy.  Teren  nie  posiada
odwodnienia.

3. ISTNIEJĄCE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Teren objęty opracowaniem oznaczono w M.P.Z.P. (Uchwała Nr 590/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika
z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rybnika dla terenów Śródmieścia)jako:

- 9.KDZ który przewiduje :
a) chodniki, ścieżki rowerowe,
b) zieleń niska,
c) zieleń wysoka w miejscach nie kolidujących z istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenów,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) urządzenia związane z organizacją ruchu kołowego oraz urządzenia infrastruktury technicznej,
Opracowanie w rejonie terenu 9 KDZ przewiduje budowę chodników, zieleni niskiej oraz infrastruktury technicznej w
postaci instalacji monitoringu. Zagospodarowanie terenu zgodne z przeznaczeniem w MPZP.

- 42.MW,U który przewiduje:
a) budynki mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne,
b) obiekty i pomieszczenia usług bez uciążliwego oddziaływania z zakresu handlu,
gastronomii, kultury, zdrowia, administracji, sportu i rekreacji,
c) obiekty i pomieszczenia rzemiosła produkcyjnego o małej uciążliwości dla otoczenia,
d) otwarte i zadaszone pasaże handlowe i usługowe,
e) zamiana budynków mieszkaniowych na obiekty usługowe,
f) ulice dojazdowe, parkingi,
g) garaże dla samochodów osobowych,
h) zieleń urządzona, ogrody przydomowe, obiekty i urządzenia małej architektury,
i) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
Opracowanie w rejonie terenu 42 MW,U przewiduje jedynie zmianę warstwy ścieralnej w rejonie istniejącego chodnika.
Nie zmienia się bilansu zieleni. Zagospodarowanie terenu zgodne z przeznaczeniem w MPZP.
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Warunki środowiskowe terenu – wpływ inwestycji na środowisko:

Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na charakter oddziaływania na środowisko nie będzie miało negatywnego 
oddziaływania na Obszary Natura 2000. 

Warunki wynikające z ochrony terenu:

Działka i obiekty znajdujące się na niej nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie ze względu na
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływ eksploatacji górniczych:

Teren, na którym zlokalizowano projektowaną inwestycję, zgodnie z opinią O.U.G., znajduje się poza strefa wpływów
eksploatacji górniczej

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt oparto o koncepcję dostarczoną przez Inwestora. Na istniejącym skwerze projektuje się wykonanie utwardzenia 
z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym z jednoczesnym wydzieleniem rabat kwiatowych, trawników. Istniejący 
drzewostan podlegał będzie częściowej wycince, został zagospodarowany w ramach opracowania. Utwardzenie obejmie
teren pomiędzy blokami mieszkalnymi, a krawędzią chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki. W poziomie nawierzchni, w 
miejscach gdzie zlokalizowano projektowaną zieleń wysoką,  należy umieścić kraty z wzorem nawiązującym  formą do 
donic wykorzystanych wzdłuż ulicy Kościuszki. W ramach opracowania wyznaczono miejsca dla obsługi rowerzystów, 
podkreślając ich funkcję za pomocą ciemnego koloru nawierzchni.  Zastosowano wiaty rowerowe, szafki rowerowe oraz
stojaki na rowery.
Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano siedzisko w formie drewnianych podestów z drewna egzotycznego 
oraz ławki i kosze na śmieci wg standardu Miasta Rybnika. Na całym zakresie opracowania dopuszcza się jedynie ruch 
pieszy. Odwodnienie realizowane będzie poprzez kanalizację deszczową ulicy w Kościuszki. Nie przewiduje się 
znaczących  zmian w ukształtowaniu wysokościowym terenu. 

Zasięg oddziaływania inwestycji wyznaczono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
Dz.U.2016.290, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z 
późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 
Zasięg obejmuje działki   3044/229, 4070/229, 4073/228, 3041/228, 4073/228, 4075/209, 4078/224
4072/228, 4074/209, 4077/224, 3872/224

Uwaga: Jeżeli przy wytyczaniu układu geometrii dróg i skrzyżowań i innych elementów układu drogowego 
wystąpią różnice ze stanem faktycznym w terenie, w/w biuro geodezyjne powinno we własnym zakresie dokonać 
korekty rzędnych wysokościowych.

5. PROJEKTOWANE OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE

- powierzchnia podestów do siedzenia – 34,48 m2

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej w kolorze jasno szarym,
- nawierzchnia miejsc obsługi rowerzystów z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
- spadek podłużny w kierunku ulicy Kościuszki
- obrzeże betonowe na chodnikach o grubości 8cm,
- krawężnik typu ciężkiego szerokości 20cm,
- wiaty rowerowe z parkowaniem dwupoziomowym – 1 szt.
- szafki rowerowe – 16szt.
- stojaki rowerowe – 16 szt.
- ławki – 13 szt.
- kosze na śmieci – 8 szt.
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5.3. Konstrukcja nawierzchni i bilans:
- chodnik – pow. 621,58 m2 

• 8cm – kostka betonowa w kolorze szarym o wymiarach : 27/18, 36/18, 45/18
• 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4
• 20cm (min.) – podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
• 15cm - warstwa ulepszona spoiwem (cementem lub wapnem) Rm= 1,5 MPa 

- miejsca obsługi rowerzystów – pow. 144,72 m2 
• 8cm – kostka betonowa w kolorze grafitowym o wymiarach : 27/18, 36/18, 45/18
• 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4
• 22cm (min.) – podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
• 15cm - warstwa ulepszona spoiwem (cementem lub wapnem) Rm= 1,5 MPa  

- miejsca obsługi rowerzystów – pow. 50,83 m2 
• 8cm – kostka betonowa w kolorze grafitowym o wymiarach : 27/18, 36/18, 45/18
• 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4
• 19cm (min.) – podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
• 15cm - warstwa ulepszona spoiwem (cementem lub wapnem) Rm= 1,5 MPa  

- zieleń – pow. 230,58 m

5.4. Inne uwagi konstrukcyjne:

Krawężniki i obrzeża

• nawierzchnię chodnika należy obudować jednostronnie obrzeżem betonowym 8x30x100cm posadowionym na ławie
betonowej z betonu C12/15 z oporem obustronnym
•  nawierzchnię  ścieżki  rowerowej  należy  obudować  od  strony  zewnętrznej  obrzeżem  betonowym  8x30x100cm
posadowionym na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem obustronnym od strony wewnętrznej   krawężnikiem
betonowym typu ciężkiego wibroprasowanym 20x30x100cm ułożonym na płasko z wyniesieniem krawężnika ponad
powierzchnię istniejącej jezdni na 3cm
•  krawędź  ulicy  obudować  należy  krawężnikiem  betonowym  typu  ciężkiego  wibroprasowanym  20x30x100cm
z wyniesieniem krawężnika ponad powierzchnię istniejącej jezdni na 2cm (przejście dla pieszych)
• krawężnik należy posadowić na świeży, wilgotny i niestężony beton zachowując założoną w projekcie niweletę, ławę
betonową z oporem wykonać należy z betonu C12/15 zgodnie z załączonym detalem przedstawionym na przekrojach
konstrukcyjnych
• odsłonięcie krawężnika min 12cm od poziomu nawierzchni, na zjazdach zastosować obniżenia krawężnika do 4cm
(stan istniejący), na przejściach dla pieszych 2cm

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne na obszarze objętym opracowaniem należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998. Grunt rodzimy
w korycie (wykopie) oraz nasypie należy zagęścić do odpowiedniego wskaźnika.
Nasyp należy wykonać z gruntów niespoistych,  niewysadzinowych. (np.  pospółki,  piaski),  warstwami gr.  ok.  30cm
zagęszczając je do odpowiedniego wskaźnika Is i wtórnego modułu odkształcenia E2. 
Grunt nasypowy nienośny (nasypy nie budowlane) zalegający w poziomie dna projektowanego koryta należy
wymienić  na  grunt  nośny  niewysadzinowy  (np.  pospółki,  piaski).  Gruntów  nasypowych  niekontrolowanych
pozyskanych z wykopów (wymiany) nie należy wykorzystywać do budowy nasypu. 

Uwagi:

- podłoże doprowadzone do grupy nośności podłoża G1 powinno posiadać moduł wtórnego (sprężystego) odkształcenia
tego podłoża nie mniejszy niż 100 MPa dla odcinków jezdni, 80 MPa dla parkingów i 45 MPa dla ścieżek rowerowych i
chodników
- nośność podbudowy na górze warstwy mierzona płytą o średnicy 30cm powinna posiadać min. moduł odkształcenia
pierwotnego (od pierwszego obciążenia) E1≥100MPa,  oraz moduł odkształcenia wtórnego (od drugiego obciążenia)
E2≥160MPa dla jezdni 120 MPa dla parkingów i 80 MPa dla chodników i ścieżek rowerowych
- zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe gdy stosunek E2/E1 ≤2,2 (wg PN-
S-06102).
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6. ORGANIZACJA RUCHU

Na  terenie  objętym  opracowaniem  nie  zinwentaryzowano  oznakowania  pionowego  i  poziomego.  Nie  planuje  się
wprowadzania nowego oznakowania.

Organizacja ruchu na czas budowy

Organizację ruchu na czas budowy planuje wykonać się w jednym etapie. Przewiduje prowadzenie robót przy 
zachowaniu ruchu drogowego i pieszego.

7. ODWODNIENIE

Wody opadowe zostaną w części odprowadzone na własny teren nieutwardzony Inwestora, a w części poprzez 
ukształtowanie nawierzchni odprowadzone będą na ulicę Kościuszki, a poprzez nią do kanalizacji deszczowej.

8. MAŁA ARCHITEKTURA

8.1. KOSZ NA ODPADKI 

Konstrukcja i pojemnik zewnętrzny z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, struktura polerowana 
matowa. Kolor konstrukcji wg palety kolorów RAL określi Inwestor.
Wyposażenie kosza stanowi obudowa, pojemnik zewnętrzny, pojemnik wewnętrzny, popielniczka z płytką do gaszenia 
papierosów,

Konstrukcja zewnętrzna (obudowa): gięta stalowa blacha o grubości 4 mm,

Pojemnik zewnętrzny z drzwiczkami z jednej strony: gięta stalowa blacha o grubości 3 mm,
 
Pojemnik wewnętrzny: 

 pojemność: 55,0 dm3

 materiał: blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,8 mm,

Wymiary zewnętrzne:
- szerokość :  51cm
- głębokość :  29cm
- wysokość : 110cm

Wyposażenie dodatkowe: nierdzewna popielniczka i płytka do 
gaszenia papierosów, zabudowana na górze konstrukcji, z pojemnikiem o pojemności 0,8 dm3 

Montaż do fundamentu: 4 otwory na kotwy stalowe M10 o długości 20cm. Kotwy mocowane do fundamentu z betonu 
klasy C12/15. Fundament posadowiony na gruncie poniżej konstrukcji projektowanej nawierzchni (kostka betonowa). 
Wymiary fundamentu:

- szerokość : 55cm
- głębokość : 35cm
- wysokość : 30cm

Grafika: 
Na ścianach bocznych kosza i przedniej zaprojektowano grafikę wykonaną w technice sitodruku. Na ścianach bocznych 
należy umieścić symbol koła szybowego, natomiast na froncie herb miasta. 

8.2. ŁAWKA Z OPARCIEM 

Konstrukcja stalowa z giętej blachy, połączona z drewnianymi deskami za pomocą nierdzewnych śrub. 
Konstrukcja o długości 2 m z oparciem. Konstrukcja i pojemnik zewnętrzny z blachy ocynkowanej, malowanej 
proszkowo, struktura polerowana matowa. Kolor konstrukcji antracyt,  wg palety kolorów RAL określi Inwestor.
Wyposażenie ławki stanowi stalowa rama, siedzisko i oparcie.

Konstrukcja nośna (rama): gięta stalowa blacha o grubości 5 mm,
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Siedzisko: dwie deski o kształcie prostokątnym i przekroju 48 mm x 60 mm, oraz 6 desek o kształcie prostokątnym i 
przekroju 30 mm x 48 mm. Długość desek siedziska: 1760 mm 
Materiał: drewno egzotyczne jotoba lub o podobnych właściwościach, w tym kolorystycznych. 

Oparcie : 6 desek o kształcie prostokątnym i przekroju 30 mm x 48 mm. Długość desek oparcia: 1760mm 
Materiał: jak dla siedziska. 

Wymiary zewnętrzne:
- szerokość :   60cm
- długość :     200cm                           
- wysokość : 78,5cm

Montaż do fundamentu: 4 otwory na kotwy stalowe M10 
o długości 20cm (po 2 kotwy na jedną stronę ławki). Kotwy 
mocowane do fundamentu z betonu klasy C12/15. Fundament 
posadowiony na gruncie poniżej konstrukcji projektowanej nawierzchni (kostka betonowa). 
Wymiary fundamentu:

- szerokość : 25cm
- długość :     80cm
- wysokość :  25cm

GRAFIKA: 
Na ścianach bocznych ławki i po wewnętrznej stronie (na podporach/nogach) zaprojektowano grafikę wykonaną w 
technice sitodruku –  herb miasta i symbol koła szybowego.  

8.3. SZAFKA NA ROWERY

Konstrukcja stalowa z profili zamkniętych zimnogiętych łączona za pomocą spawania. Poszycie konstrukcji 
stanowi płyta warstwowa, zaś podstawa wykończona jest blachą płaską. Kolor płyty warstwowej wg palety kolorów 
RAL 7047. Wyposażenie szafki stanowi stalowa rama oraz drzwiczki z zamkiem. Typ zamka określi Inwestor.

Konstrukcja nośna (rama): profile stalowe zamknięte zimnogięte w postaci rur stalowych kwadratowych  i 
prostokątnych. Całość łączona za pomocą spawania spoinami pachwinowymi gr. a=2mm (obwodowo). 
Ramę przednią zaprojektowano z rur prostokątnych RP_60x40x2mm, a ramę tylną z rur kwadratowych 
RK_40x40x2mm. Ramy połączono ryglami poziomymi z rur kwadratowych RK_40x40x2mm oraz słupkami pośrednimi
z rur kwadratowych RK_40x40x2mm. Na ramie przedniej zaprojektowano ogranicznik zamykania drzwiczek w postaci 
płaskownika stalowego z blachy gr 4mm na całej wysokości światła ramy (po stronie zamka).

Drzwiczki: profile stalowe zamknięte zimnogięte w postaci rur stalowych kwadratowych RK_40x40x2mm, łączone za 
pomocą spawania spoinami pachwinowymi gr. a=2mm (obwodowo). Dodatkowo zaprojektowano usztywnienie ramy 
drzwiczek w postaci dwóch zastrzałów (ukośnie) z rur kwadratowych RK_20x20x2mm. Wykończenie od zewnątrz i 
wewnątrz stanowi blacha tak sama jak poszycie płyty warstwowej. Drzwiczki należy ocieplić warstwą styropianu (jak 
konstrukcja płyt warstowych poszycia). Montaż drzwiczek zaprojektowano na dwóch zawiasach stalowych toczonych o 
średnicy Ø10mm. Zawiasy należ wspawać do ramy przedniej szafki (dolny i górny profil) oraz do ramy drzwiczek. 
Lokalizacja zawiasów w miejscu otworów na zawias. Rodzaj zamka określi Inwestor.

Poszycie: poszycie szafki ścian bocznych i przekrycia górnego stanowi płyta warstwowa grubości 40mm z rdzeniem 
styropianowym, zaś poszycie dna szafki zaprojektowano z blachy płaskiej powlekanej antykorozyjnie grubości 2mm. 
Montaż poszycia do konstrukcji stalowej należy wykonać za pomocą łączników stalowych (śruby, wkręty, nity) wg 
systemu producenta płyt warstwowych. Obrzeża i narożniki należy wykończyć poprzez obudowanie narożnikami 
systemowymi – wg systemu producenta płyt warstwowych.

Wymiary zewnętrzne:
- szerokość : 120cm
- długość :     240cm                           
- wysokość :  125cm

Montaż do fundamentu: 4 otwory na kotwy stalowe M12 o długości 18cm (po 2 kotwy na jedną stronę szafki). Kotwy 
mocowane do fundamentu z betonu klasy C12/15. Fundament posadowiony na gruncie na poziomie terenu lub poniżej 
konstrukcji projektowanej nawierzchni (kostka betonowa). W przypadku wystąpienia w poziomie ułożenia 
fundamentów gruntów wysadzinowych, należ pod fundamentem wykonać podsypkę piaskową grubości 40cm.
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Wymiary fundamentu:
- szerokość : 30cm
- długość :   120cm
- wysokość :  30cm

GRAFIKA: 
Na ścianach bocznych szafki po zewnętrznych stronach zespołu szafek (strona lewa i prawa) zaprojektowano grafikę 
wykonaną w technice sitodruku –  symbol koła szybowego.  

8.4. PODEST DREWNIANY

Konstrukcja drewniana łączona za pomocą stalowych łączników systemowych oraz wkrętów i śrub stalowych. 
Poszycie konstrukcji stanowi pełne deskowania z drewna egzotycznego typu „Grapia”. Kolor poszycia wg palety 
kolorów RAL 7047. 

Z uwagi na to iż w miejscu projektowanej lokalizacji podestu przebiega ciepłociąg, podest podzielono na trzy 
segmenty. Dwa skrajne segmenty stanową sztywną konstrukcję, zaś segment środkowy pod którym przebiega ciepłociąg,
jest mocowany do dwóch skrajnych segmentów bez pośredniego podparcia. Rozwiązanie to umożliwia ewentualny 
demontaż w przypadku awarii ciepłociągu i potrzeby jego naprawy lub konserwacji. W związku z powyższym, rozkład 
elementów poszycia (deskowanie górne oraz deskowania otoku) należ tak rozplanować i zamocować, aby był możliwy 
demontaż środkowego segmentu bez ingerencji w skrajne segmenty.

Konstrukcja nośna (rama): podest złożony jest z drewnianych pionowych słupków i belek poziomych usztywnionych 
zastrzałami. Słupki, belki oraz zastrzały zaprojektowano jako kwadratowe o przekroju elementu 14x14cm. Dla 
zamocowania poszycia otoku (deskowanie pionowe) zaprojektowano łaty poziome (po 2szt. - góra i dół), mocowane do 
słupów zewnętrznych. Łatowanie otoku należy analogicznie podzielić jak całość konstrukcji na 3 segmenty, tak aby 
umożliwić ewentualny demontaż środkowego segmentu w przypadku awarii ciepłociągu i potrzeby jego naprawy lub 
konserwacji.

Poszycie: poszycie podestu zaprojektowano z desek drewna egzotycznego typu „Grapia”. Górne deskowanie na 
długości podestu należy wykonać w układzie poprzecznym. Deskowanie otoku należy wykonać w układzie pionowym, 
zgodnie z rozkładem deskowania wierzchniego. Montaż deskowania do konstrukcji nośnej należy wykonać za pomocą 
wkrętów do drewna z powłoką antykorozyjną. 

Wymiary zewnętrzne:
- szerokość : 2,50m
- długość boku dłuższego: 18,20cm                           
- długość boku krótszego:  15,77cm                           
- wysokość :  od 0,50m do 0,70m. Wysokość uzależniona jest od spadku terenu. Projektowane nachylenie 
podłużne wynosi ok 1,0% - wg PB branży drogowej.

Montaż do fundamentu: słupki posadowione na kotwach stalowych typu „U” z prętem zbrojeniowym. Kotwy wklejane 
chemicznie do fundamentu lub zamocowane podczas wykonywania ław fundamentowych. Ławy fundamentowe 
zaprojektowano jako odcinkowe (pod poszczególnym rzędem słupków) z betonu klasy C12/15. Fundamenty 
posadowione na gruncie na poziomie terenu lub poniżej konstrukcji projektowanej nawierzchni (kostka betonowa). W 
przypadku wystąpienia w poziomie ułożenia fundamentów gruntów wysadzinowych, należ pod fundamentem wykonać 
podsypkę piaskową grubości od 30cm do 50cm.
Wymiary poszczególnego fundamentu:

- szerokość : 30cm
- długość :   246cm
- wysokość :  50cm

8.5. STOJAK NA ROWERY
Stojaki rowerowe do zaparkowania rowerów zaprojektowano ze stali stali nierdzewnej (inox), z rur 

kwadratowych RK_50x50x3mm zabetonowane w stopach fundamentowych. Kolor konstrukcji antracyt, kolor wg palety
kolorów RAL określi Inwestor.

Wymiary zewnętrzne:
- długość :    80cm
- szerokość :  5cm
- wysokość : 60cm
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Montaż do fundamentu: rury stojaka zabetonowane w stopach fundamentowych z betonu klasy C12/15. Fundament 
posadowiony na gruncie poniżej konstrukcji projektowanej nawierzchni (kostka betonowa). Wymiary fundamentu:

- przekrój : 20x20cm
- wysokość : 80cm

8.6. WIATA ROWEROWA

Konstrukcja stalowa z profili zamkniętych oraz profili zimno giętych malowanych proszkowo, struktura 
polerowana matowa, łączona za pomocą skręcania. Kolor konstrukcji antracyt, kolor wg palety kolorów RAL określi 
Inwestor. Poszycie konstrukcji (2 ściany boczne i 1 tylna) stanowi szyba bezpieczna, zaś poszycie zadaszenia 
zaprojektowano z płyty warstwowej. 

Konstrukcja nośna (rama): profile stalowe zamknięte zimno gięte w postaci rur stalowych kwadratowych  . Całość 
łączona za pomocą skręcania śrubami M12 i M16. Słupy S-1 wiaty zaprojektowano z  profili kwadratowych 
RK_200x200x5mm. Słupy połączono ryglami poziomymi R-1 i R-2 z ceowników zimno giętych C_200x100x4mm 
stanowiącymi attykę osłaniającą konstrukcję pokrycia wiaty. 

Podstawę słupa stanowi blacha grubości 8mm o wymiarach 450x450mm oraz 4 żeberka usztywniające z blachy
gr. 5mm, a całość łączona za pomocą spawania spoinami pachwinowymi gr. a=5mm (obwodowo).

Głowicę słupa stanowi blacha grubości 6mm o wymiarach 200x200mm łączona ze słupem za pomocą spawania
spoinami pachwinowymi gr. a=4mm (obwodowo).

Poszycie: poszycie wiaty ścian bocznych stanowią szyby ze szkła bezpiecznego grubości 8mm, zaś  przekrycie wiaty 
stanowi płyta warstwowa grubości 40mm z rdzeniem styropianowym. Montaż poszycia do konstrukcji stalowej należy 
wykonać za pomocą łączników stalowych (śruby, wkręty, nity) wg systemu producenta szyb i płyt warstwowych. 

Wymiary zewnętrzne:
- szerokość : 300cm
- długość :     600cm                           
- wysokość :  274cm

Montaż do fundamentu: 4 otwory na kotwy stalowe M16 o długości 35cm. Kotwy mocowane do fundamentu z betonu 
klasy C16/20. 

• Fundamenty: posadowienie wiaty zaprojektowano na sześciu stopach fundamentowych o wymiarach 
60x60cm na poziomie posadowienia ok. 1,00 m poniżej poziomu terenu z betonu C16/20. Pod 
fundamentem należy wykonać chudy beton C12/15 gr. 10cm. Zbrojenie fundamentów stanią pręty 
podłużne 4Ø12mm oraz strzemiona Ø6mm co 15cm. Otulina prętów min. 5 cm (do zbrojenia 
poprzecznego – strzemiona). Pomiędzy ławą a chudym betonem ułożyć papę izolacyjną a po 
wykonaniu fundamentu wykonać izolację pionową i poziomą. 

Wymiary stopy fundamentowej:
- szerokość :   60cm
- długość :       60cm
- wysokość : 100cm

GRAFIKA: 
Na ścianach bocznych wiaty szafki po stronie zewnętrznej, zaprojektowano grafikę wykonaną w technice sitodruku –  
symbol koła szybowego.  

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne w podłożu terenu badań uważa się za proste (Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych). Na taką ocenę warunków geotechnicznych ma wpływ występowanie w podłożu 
gruntów jednorodnych zalegających poziomo nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych oraz gruntów 
organicznych. Nawiercone zwierciadło wód gruntowych występuje poniżej projektowanego poziomu prowadzenia robót
ziemnych. 

Kategorię geotechniczną dla całości inwestycji określono jako pierwszą w prostych warunkach gruntowych.

Zakres  i  wyniki  prac  terenowych  (ilość,  głębokość  i  lokalizacja  otworów  badawczych)  przedstawiono  w „Opini
geotechnicznej określającej warunki gruntowo – wodne na potrzeby zadania pn. Budowa centrów przesiadkowych na
terenie dworca komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-nowiny oraz na terenie skweru przy
ulicy Tadeusza Kościuszki”
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10.INFORMACJA DOTYCZĄCA OSUWISK

Projektowany obiekt nie znajduje się ani nie graniczy z terenami o charakterze osuwiskowym.

11. UWAGI KOŃCOWE

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.077.1994 r. (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.08.2006 r. W 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane Dz. U. Nr 156 z dn. 01.09.2006 r. Poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami),

 Ewentualne odkryte kolizje z istniejącym uzbrojeniem nie naniesionym na mapie należy każdorazowo zgłosić do 
Projektanta, z którym Wykonawca ostatecznie uzgodni sposób ich zabezpieczenia, jeżeli w oparciu o stan 
dokumentacji nie zostały ujawnione,

 Prace należy wykonać pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich służb użytkowników uzbrojenia oraz wg 
warunków technicznych określonych przez Nadzorcę uzbrojenia,

 Zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy natychmiastowo zgłosić do Projektanta w porozumieniu z Inwestorem,
 Ewentualne nieścisłości wymiarowe należy skorygować w trakcie budowy zachowując dopuszczalne tolerancje,
 Podczas wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP i P.POŻ,
 Na czas robót należy zabezpieczyć taśmami U-22 zakres robót oraz zastosować urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

wygradzające teren robót i zabezpieczające go przed dostępem osób niepowołanych,
 Na zaporach drogowych z kierunku najazdu stosować oświetlenie ostrzegawcze całodobowo,
 Projekt drogowy rozpatrywać należy łącznie z projektami branżowymi,
 Wszelkie wykryte nieścisłości lub wątpliwości pomiędzy opisem technicznym a rysunkami technicznymi należy 

natychmiastowo skonsultować z Projektantem,
 Wszelkie wątpliwości, nieścisłości lub zastrzeżenia w trakcie budowy w stosunku do projektu a stanu istniejącego

należy natychmiastowo skonsultować z Projektantem.

                                                                                                                                                                                               
TENSA PROJEKT TATARCZYK-BIGAJ 44-200 RYBNIK, UL. HALLERA 7 PAWILON 20, tel.kom.  600 432 869                                 

http://tel.kom.0/
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KMN/SP64.2-C 

Karta zmian 

TYTUŁ OPRACOWANIA : Projekt budowlany centrum przesiadkowego na terenie skweru przy ul. Kościuszki 

NR ZMIANY OPIS WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ 
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KMN/SP64.2-D 

Karta opinii i ustaleń formalno – prawnych  

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja: „Projekt budowlany budowy centrum przesiadkowego na terenie skweru 

przy ul. Tadeusza Kościuszki  w dzielnicy Śródmieście” wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Oświadczam, że zgodnie z przepisami PB ze względu na niewielki zakres i stosowanie typowych rozwiązań niniejsza 

dokumentacja nie wymaga sprawdzenia za zgodność z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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KMN/SP64.2-E 

Opis 

TYTUŁ OPRACOWANIA : Projekt budowlany centrum przesiadkowego na terenie skweru przy ul. Kościuszki 

Spis treści: 

1. Opis projektu  

1.2 Przedmiot projektu 6 

1.3 Zakres projektu 6 

2. Opis techniczny 6 

2.1. System nadzoru wizyjnego 6 

2.2. Gospodarka kablowa 6 

2.3. Instalacja odgromowa, uziemiająca i przeciwprzepięciowa 7 

2.4. Ochrona przeciwporażeniowa 7 

3.  Uwagi 7 
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1. Opis projektu. 

1.1. Przedmiot projektu  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany nadzoru wizyjnego parkingu rowerów w ramach 

budowy centrum przesiadkowego przy ul. Kościuszki, dz. 3044/229, 4070/229, 4073/228, 3041/228 

1.2. Cel projektu 

Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury technicznej do montażu monitoringu wizyjnego parkingu 

rowerów.  

1.3. Zakres projektu 

W skład projektu wchodzi rozmieszczenie tras kabli i kanalizacji teletechnicznej na projekcie zagospodarowania 

terenu oraz blokowy schemat systemu nadzoru wizyjnego. 

Granicą opracowania są po stronie elektrycznej: 

• miejsce dostarczania energii elektrycznej 

• zaciski zasilania kamery nadzoru wizyjnego 

Granicą opracowania będą po stronie teletechnicznej: 

• miejsce podłączenia do miejskiego systemu nadzoru wizyjnego 

• zaciski sygnałowe kamery nadzoru wizyjnego 

 

2. Opis techniczny 

2.1. System nadzoru wizyjnego 

Monitoring zewnętrzny parkingu – stojaków i wiat dla rowerów składać będzie się z 1 kamery IP stacjonarnej, 

zamontowanej na dedykowanym słupie (M1), wykonanym z kompozytów polimerowych. Na słupie 

zainstalowana będzie ponadto skrzynka zapasu kabla światłowodowego oraz skrzynka z zasilaczem i 

konwerterem mediów. Kabel (K1) światłowodowy (sygnałowy) 4J doprowadzony będzie do studni 

teletechnicznej (S1) kanalizacji teletechnicznej należącej do Miasta Rybnik przed biurem OPS przy ul. Kościuszki 

59. Tam należy w istniejącej mufie światłowodowej zespawać 2 włókna projektowanego kabla z 2 włóknami 

rezerwowymi istniejącego kabla 12J, którym sygnał zostanie doprowadzony do przełącznika szerokopasmowej 

sieci miejskiej. W szafie dystrybucyjnej na zapleczu OPS zainstalować należy konwerter mediów FastEthernet, 

konwerter zasilić z istniejącej listwy z gniazdami. 

Kabel (K2) zasilający kamerę YKY 3x2,5 doprowadzony będzie do kiosku multimedialnego przy ul. Kościuszki, 

obok budynku przy ul. Kościuszki 66. W postumencie kiosku wykonać połączenie z istniejącym kablem 

zasilającym kiosk, za pośrednictwem wyłącznika nadmiarowoprądowego. 

 

Wymagania dotyczące kamery, konwerterów mediów oraz słupa i osprzętu podaje specyfikacja materiałowa 

projektu wykonawczego. 

 

2.2. Gospodarka kablowa 

Kabel światłowodowy o budowie: centralna tuba, powłoka antygryzoniowa, włókna jednomodowe OS2 ułożyć 

w rurze RHDPE średnicy 40mm, grubość ścianki 3,7mm. W rurze takiego samego typu ułożyć kabel zasilający 

YKY 3x2,5. Do przejścia pod jezdnią ul. Kościuszki wykorzystać istniejący przepust między studzienkami (S2) i 

(S3) kanalizacji teletechnicznej należącej do Miasta Rybnik.  

Na skrzyżowaniach z wodociągami, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz kablami elektroenergetycznymi nN 

nie projektuje się dodatkowych osłon rur z kablami. Kable SN w obszarze objętym opracowaniem nie kolidują z 

projektowaną infrastrukturą. 

Na skrzyżowaniach z ciepłociągami założyć dodatkowe rury osłonowe stalowe (O1) i (O2), o długości 

zapewniającej zabezpieczenie rury z kablem 1m od krawędzi bocznej rurociągu ciepłowniczego.  
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Dostarczenie materiałów oraz wykonanie, podłączenie i konfiguracja monitoringu zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego w całości jest w gestii Wykonawcy. Wykonawca musi także przewidzieć wszystkie elementy nie 

wymienione, niezbędne do wykonania i funkcjonowania monitoringu na parkingu dla rowerów. Wszelkie 

dokumenty takie jak pomiary elektryczne, protokoły przekazania, pomiary geodezyjne, itp. Wykonawca 

zobowiązany jest organizować we własnym zakresie.  

 

2.3. Instalacja odgromowa, uziemiająca i przeciwprzepięciowa. 

Projektowana instalacja nie wymaga instalacji odgromowej – znajduje się w strefie ochronnej okolicznych 

latarni oświetlenia ulicznego. 

 

Słup kompozytowy jest nieprzewodzący, nie wymaga uziemienia.  

 

W torze sygnałowym kamery zastosowano światłowód zapewniający galwaniczną izolację. W torze zasilania 

kamery powstanie przepięć jest bardzo mało prawdopodobne – z tego względu nie projektuje się  

ograniczników przepięć. 

2.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

Sieć zasilająca pracuje w układzie sieciowym TN-S. Ochrona podstawowa instalacji zapewniona jest przez 

izolację roboczą przewodów, obudowy aparatów i urządzeń. Ochrona dodatkowa przeciwporażeniowa 

zapewniona jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wyłączniki nadmiarowoprądowe.  

 

3. Uwagi 

 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące pomiary, potwierdzone protokolarnie przez uprawnione 

osoby: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie 

- pomiary tłumienności optycznej oraz reflektogramy torów światłowodowych 

 

Dla wykonanej kanalizacji teletechnicznej i linii zasilającej wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną. 

 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, aktualną wiedzą techniczną oraz z 

zachowaniem należytej staranności. 

 

Skutkiem postępu technicznego, projekt należy zaktualizować po upływie 2 lat od wydania. 
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KMN/SP64.2-F 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

W oparciu o ustalenia z Inwestorem przyjęto następujący zakres prac elektrycznych  

- montaż masztu kamery, kamery i osprzętu 

- montaż linii kablowych sygnałowej i zasilającej 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

W obrębie znajdują się : 

+ nawierzchnia chodnika  

+ podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, na które składają się :  

- rurociągi ciepłownicze, 

- kanalizacja i kable teletechniczne, 

- wodociągi, 

- gazociągi, 

- kanalizacja sanitarna, 

- kable energetyczne, 

- oświetlenie uliczne 

 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

W ramach w/w robót mogą wystąpić następujące zagrożenia :  

- zagrożenie zdrowia lub życia osób postronnych w przypadku upadku z wysokości do wykopu;  

- zagrożenie zdrowia lub życia pracowników znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących maszyn: 
koparek, żurawii, itp.; 

- zagrożenie zdrowia pracowników przy stosowaniu narzędzi pomocniczych przy wykonywaniu robót np. młoty 
pneumatyczne, piły do asfaltu, itp. ); 

- zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku przygniecenia materiałami składowanymi w nieprawidłowy sposób  

 

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTEPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA : 

- roboty związane z stawianiem nowego słupa,  

- roboty związane z wykopami rowów kablowych i przepustów  

ZALECENIA : 

- Prace prowadzić tylko w porze dziennej, 

- Prace prowadzić tylko pod nadzorem brygadzisty oraz jeśli tak wynika z uzgodnień branżowych w obecności 
(pod nadzorem) przedstawicieli administratorów kolidującej z przebudową sieci urządzeń podziemnych oraz 
naziemnych. 

- Sprzętem mechanicznym powinny kierować tylko osoby uprawnione z aktualnym świadectwem, 

- Brygadzista może kierować pracą tylko jednej brygady  
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5. WSKAZANIE DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH. 

5.1.Instruktaż prowadzić dniu poprzedzającym dzień, w którym mają nastąpić roboty szczególnie niebezpieczne, 
oraz zaraz przed przystąpieniem do robót 

5.2. Na instruktaż wzywać jedynie pracowników mających brać udział w pracach szczególnie niebezpiecznych, 

5.3. Szkolić w grupach do 7 osób, 

5.4. Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentować w postaci potwierdzenia przez danego pracownika czytelnym 
podpisem. 

5.5. Wszyscy pracownicy, przed przystąpieniem do robót, powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów 
BHP przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych.  

5.6. Pracownicy obsługujący poszczególne maszyny winni posiadać stosowne uprawnienia i aktualne badania 
zdrowotne dopuszczające do pracy na danym sprzęcie.  

5.7. Pracownicy pracujący za pomocą narzędzi mechanicznych i elektrycznych powinni dokładnie zapoznać się z 
instrukcjami obsługi tych narzędzi i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. 

5.8. W przypadku prowadzenia robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia pracownicy powinni być poinformowani o 
zagrożeniach wynikających z uszkodzenia istniejących przewodów 

  

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIE-GAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA 
WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ . 

6.1. Na terenie budowy powinien znajdować się punkt pierwszej pomocy medycznej, który obsługiwany będzie 
przez osobę przeszkoloną i do tego wyznaczoną, 

6.2. Na wypadek pożaru, awarii, wypadku drogowego lub innych zagrożeń, na terenie budowy wywieszona będzie 
tablica informacyjna podająca numery telefonów alarmowych (m. innymi do administratorów w/w branż) oraz 
znajdował się będzie telefon komórkowy, którego można użyć w każdej sytuacji, 

6.3. W wypadku awarii lub innych zagrożeń pracownicy winni natychmiast opuścić miejsce zagrożenia i zgromadzić 
się w miejscu bezpiecznym, gdzie winny sprawdzić czy są wszyscy pracujący na budowie, ponadto należy 
zamknąć dostęp osobom postronnym do terenu awarii lub całej budowy (w zależności od skali problemu). 
Dodatkowo należy powiadomić administratora uszkodzonej sieci oraz w zależności od zdarzenia Policję, 
Pogotowie i Straż Pożarną . 

6.4. Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentować w postać potwierdzenia przez danego pracownika czytelnym 
podpisem.  

-  pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież i obuwie ochronne,  

-  miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny 
być dostatecznie oświetlone, 

-  prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem Użytkowników uzbrojenia 
– zgodnie z wytycznymi podanymi przez Użytkownika.  

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIACH :  

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP ( Dz.U. 

nr 129/97 poz. 844, Dz.U. nr 91/02 poz. 811 ), 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 

118  poz. 1263 ), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas 

wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U. nr 47/2003  poz. 401 ), 
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-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny prac użytkowaniu butli z gazami sprężonym , skroplonymi i rozpuszczonymi  pod ciśnieniem ( Dz.U. 

nr 29/54  poz. 115 ), 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 z późniejszymi zmianami, w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczy bezpieczeństwa pracy na wysokości § 100 punkt 

1. 

 


