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A I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:
Dz. U. Nr 120 poz. 1133 –

rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r.
w sprawie szczegó•owego zakresu i formy projektu
budowlanego z pó niejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pó niejszymi zmianami
Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pó niejszymi
zmianami
Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
z pó niejszymi zmianami
Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, z pó niejszymi zmianami
2. DANE OGÓLNE
2.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa zawarta pomi dzy Miastem Ruda l ska, a firm AMIBUD Cezary Ilnicki.
b. Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez firm EKOMOR
Katarzyna Lis - Morawska z siedzib w Koniecpolu przy ul. eromskiego 22.
c. Projekt budowlano-wykonawczy p•yty lodowiska z pa dziernika 2006r. – Projekt bran y
ch•odniczej, Architektura z zagospodarowaniem terenu, Konstrukcja.
d. Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa do celów projektowych w skali 1:500.
e. Wizje lokalne na miejscu inwestycji.
2.2.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania dzia•ki nr 2645/309, 1020/285, 2637/276, 1812/309, 2815/315,
2458/315, 2491/3133, 2500/332, 1901/276, Obr. 4 Orzegów dla rewitalizacji o rodka
rekreacyjnego przy ul. Bytomskiej 15 w Rudzie l skiej – etap II.
3. STAN ISTNIEJ CY ZAGOSPODAROWANIA DZIA!KI
Teren inwestycji znajduje si w pó•nocnej cz ci miasta Ruda l ska. Teren stanowi obszar
rekreacyjno-wypoczynkowy. Na dzia•kach znajduj si : budynek zaplecza sanitarnoszatniowego, budynek gospodarczy, boisko z traw syntetyczn pe•ni ce zim funkcj
lodowiska, boisko wielofunkcyjne z nawierzchni asfaltow , tor do nauki jazdy na rowerach,
nasypy ziemne z betonowymi elementami stanowi cymi trybuny oraz ci gi komunikacyjne.
W centralnej cz ci dzia•ki znajduje si bie nia/tor rolkarski z nawierzchni asfaltobetonow ,
wewn trz której jest boisko z nawierzchni z trawy naturalnej. Inwestor rozpocz • remont
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bie ni/toru rolkarskiego, boiska wewn trznego, ci gów komunikacyjnych i innych elementów
na podstawie zg•oszenia z dnia 05-07-2013r. Dzia•ka jest cz ciowo ogrodzona, poro ni ta
jest traw , drzewami i krzewami. Doj cie i dojazd mo liwe jest przez istniej cy zjazd
usytuowany w cz ci pó•nocno-wschodniej oraz po•udniowej. Dzia•ka uzbrojona jest w
instalacj elektryczn , instalacj elektryczn o wietlenia terenu, instalacj mro enia wody
lodowiska, instalacj
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika
bezodp•ywowego, instalacj kanalizacji sanitarnej odprowadzaj cej cieki do zbiornika
bezodp•ywowego, sie wodoci gow .
Przedmiotowy obszar jest zró nicowany pod wzgl dem wysoko ciowym. Teren niegdy
zosta• przekszta•cony poprzez wyrównanie i utwardzenie.
Klasyfikacja gruntu: zgodnie z dokumentacj geotechniczn wykonan przez firm EKOMOR
Katarzyna Lis-Morawka z siedzib w Koniecpolu przy ul. eromskiego 22.
Stan istniej cy terenu inwestycji obrazuj fotografie umieszczone poni ej.

FOT. 1 Widok fragmentu nasypu ziemnego w miejscu którego ma powsta budynek
zaplecza dla sportowców

FOT. 2 Widok budynku gospodarczego przewidzianego do rozbiórki

FOT. 3 Widok schodów terenowych przewidzianych do rozbiórki
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FOT. 4 Widok budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przewidzianego do rozbiórki, widok kontenera
rolby przewidzianego do likwidacji oraz widok schodów terenowych przewidzianych do przebudowy

FOT. 5 Widok boiska wielofunkcyjnego/lodowiska przewidzianego do zadaszenia

FOT. 6 Widok istniej cego agregatu zi bniczego wraz oprzyrz dowaniem lodowiska przewidzianych
do przeniesienia w pobli e projektowanego budynku zaplecza dla sportowców oraz widok budynku
gospodarczego i budynku sanitarno-szatniowego przewidzianych do rozbiórki/

7

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA!KI
4.1.
W ramach planowanej inwestycji na dzia•ce nr 2645/309, 1020/285, 2637/276,
1812/309, 2815/315, 2458/315, 2491/3133, 2500/332, 1901/276, przewiduje si :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Budow budynku zaplecza dla sportowców wraz z nasypem ziemnym.
Budow budynku restauracji.
Budow zadaszenia istniej cego boiska wielofunkcyjnego (lodowiska).
Budow palisady wzd•u d•u szego boku boiska wielofunkcyjnego (lodowiska).
Budow górki saneczkowej.
Budow placu zabaw wraz z ogrodzeniem.
Budow skateparku wraz z nawierzchni betonow barwion .
Budow placu parkingowego z p•yt trawnikowych.
Budow ci gów komunikacyjnych z nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni
asfaltow , nawierzchni szutrow oraz nawierzchni z p•yt betonowych.
j) Przebudow schodów terenowych.
k) Monta urz dze ma•ej architektury: kr gi betonowe wokó• drzew, •awki, kosze na
mieci.
l) Przeniesienie agregatu zi bniczego i oprzyrz dowania lodowiska w pobli e
projektowanego budynku zaplecza dla sportowców.
m) Likwidacj kontenera rolby.
n) Wykonanie trawników.
o) Rozbiórk schodów terenowych.
p) Rozbiórk budynku sanitarno-szatniowego o wym. ok. 20,7x17,8m.
q) Rozbiórk budynku gospodarczego o wym. ok. 8,3x5,3m.
r) Rozbiórk pozosta•ych nasypów ziemnych wraz betonowymi elementami trybun
ziemnych.
s) Rozbiórk nawierzchni asfaltowych, z kostki betonowej i z p•yt betonowych.
t) Wycink drzew i krzewów (wg odr bnego post powania administracyjnego).
u) Wykonanie niwelacji, profilowania i oskarpowania terenu.
v) Wykonanie o wietlenia terenu.
w) Wykonanie o wietlenia sportowego toru rolkarskiego z wykorzystaniem
zaprojektowanych wcze niej fundamentów pod maszty o wietleniowe oraz rur
os•onowych dla kabli o wietleniowych.
x) Wykonanie o wietlenia terenu.
y) Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznych budynku dla sportowców oraz budynku
restauracji i innych projektowanych obiektów.
z) Wykonanie zasilania i instalacji wod-kan dla budynku zaplecza dla sportowców oraz
budynku restauracji. Istniej ce bezodp•ywowe zbiorniki na
cieki zostan
przebudowane.
aa) Wykonanie zasilania i instalacji gazu dla budynku zaplecza sportowego oraz budynku
restauracji.
bb) Budowa instalacji solarnej na dachu lodowiska.
cc) Przebudow i likwidacj istniej cych na dzia•ce instalacji.
dd) Wykonanie instalacji odwodnienia terenu i obiektów z odprowadzeniem do
zaprojektowanego
wcze niej
podziemnego
zbiornika
rozs czaj cego
umiejscowionego we wschodnim pó•kolu toru rolkarskiego.
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Projektowane rz dne wysoko ciowe:
Projektowany poziom terenu przed wej ciem do budynku restauracji wynosi 275,10 m n.p.m.
Projektowany poziom posadzki budynku restauracji wynosi 275,12 m n.p.m.
Projektowany poziom najni ej po•o onych fundamentów budynku restauracji wynosi 1,2m
pod powierzchnia terenu czyli 273,90 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu przed wej ciem g•ównym do budynku zaplecza sportowego
wynosi 295,55 m n.p.m.
Projektowany poziom posadzki budynku zaplecza sportowego wynosi 295,58 m n.p.m.
Projektowany poziom fundamentów budynku zaplecza sportowego wynosi 1,2m pod
powierzchnia terenu czyli 294,35 m n.p.m.
Projektowany poziom posadowienia fundamentów s•upów zadaszenia lodowiska wynosi
1,5m pod powierzchni terenu czyli 243,30m n.p.m.
Budynek zaplecza sportowego, budynek restauracji, plac zabaw, schody terenowe,
górk saneczkow , skatepark, place i ci gi komunikacyjne nale y wykona na wirowopiaszczystym nasypie budowlanym, po usuni ciu z jego pod•o a ewentualnych gruntów
wysadzinowych, nieno nych i nasypów niebudowlanych. Istniej ce pod•o e gruntowe nale y
zag szcza warstwami, przy zachowaniu optymalnej wilgotno ci, do uzyskania wymaganego
stopnia zag szczenia. W razie braku mo liwo ci dog szczenia istniej cego pod•o a
gruntowego nale y je dog ci za pomoc pospó•ki lub wymieni na inny zag szczalny
materia•. Ostatecznej klasyfikacji gruntów do wymiany dokona nadzór geologiczny.
Wod opadow i z ewentualnych s cze nale y bezwzgl dnie odprowadzi poza
obr b wykopów, tak aby nie spowodowa•a uplastycznienia gruntów spoistych. Gdy grunty
spoiste w dnie wykopu ulegn uplastycznieniu, to nale y je wówczas wybra , a w ich miejsce
u•o y chudy beton.
Przeprowadzono badania gruntu. Za• cznikiem do dokumentacji projektowej jest
dokumentacja geotechniczna. Ewentualne w tpliwo ci dotycz ce warunków gruntowych
wykonawca musi samodzielnie rozstrzygn
na etapie przygotowania oferty, np. poprzez
zastosowanie dodatkowych odwiertów, bada laboratoryjnych itp. Koszt robót ziemnych ma
charakter rycza•towy i jest niezmienny.

4.2.

Projektowane elementy ma•ej architektury: wszystkie elementy wymieniono w punkcie
4.1.

4.3.

Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepe•nosprawnych.

5. UZBROJENIE TERENU
W ramach inwestycji przewiduje si wykonanie infrastruktury podziemnej. Zakres prac
wymieniono w punkcie 4.1. Szczegó•y rozwi za znajduj si w Cz ci B – instalacje
sanitarne i Cz ci C – instalacje elektryczne.
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6. WARUNKI GRUNTOWE, STREFA NIEGOWA, STREFA WIATROWA
6.1. Geotechniczne warunki posadowienia oraz kategoria geotechniczna opisane s
w Cz ci D - Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firm EKOMOR Katarzyna LisMorawka z siedzib w Koniecpolu przy ul. eromskiego 22.; dokumentacja geotechniczna
stanowi integraln cz
projektu.
6.2. Zwierciad•o wód gruntowych znajduje si poni ej projektowanego posadowienia
budowli.
6.3. Po wymianie gruntów nieno nych i w tpliwych obiekt zaliczany b dzie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
6.4. Obiekt wybudowany zostanie w strefie wiatrowej – I strefa wiatrowa.
6.5. Obiekt wybudowany zostanie w strefie niegowej – II strefa niegowa.

7. BILANS TERENU
7.1. Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy budynku zaplecza sportowego
- powierzchnia u ytkowa budynku zaplecza sportowego
- kubatura budynku zaplecza sportowego

377,35 m²
261,74 m²
943,12 m3

- powierzchnia zabudowy budynku restauracji
- powierzchnia u ytkowa restauracji
- kubatura restauracji

83,08 m²
131,32 m²
450,5 m3

- powierzchnia zabudowy zadaszenia lodowiska

2 680,4 m²

- powierzchnia pozioma skateparku (betonowa)

705,0 m²

- powierzchnia krat trawnikowych placu parkingowego

254,0 m²

- powierzchnia syntetyczna placu zabaw

115,0 m²

- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej

715,0 m²

- powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej

200,0 m²

- ilo

1071szt.

p•yt betonowych 80x80x8cm

- powierzchnia trawników
- powierzchnia trawników z kratami trawnikowymi
- powierzchnia jezdna górki saneczkowej

1 880,0m²
254,0m²
168,54m²

8. ELEMENTY ZEWN TRZNE
Projektowane elementy zewn trzne opisano w punkcie 4.1.
9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW
Nie dotyczy.
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10. WP!YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIA!K
Nie dotyczy.

11. ZAGRO ENIA DLA
U YTKOWNIKÓW

ZDROWIA,

RODOWISKA

Inwestycja nie stwarza zagro enia dla zdrowia,
u ytkowników.

ORAZ

HIGIENY

I

ZDROWIA

rodowiska oraz higieny i zdrowia

Zakres opracowania

Projektant

Data

Projektant bran a
architektoniczna:

mgr in . arch.
Przemys•aw Zagórski

pa dziernik
2013

Sprawdzaj cy bran a
architektoniczna:

mgr in . arch.
Adam Konsencjusz

pa dziernik
2013

Projektant bran a
konstrukcyjno-budowlana:

in . Witold Ja kiewicz

pa dziernik
2013

Sprawdzaj cy bran a
konstrukcyjno-budowlana:

mgr in . Przemys•aw
Staniewski

pa dziernik
2013

Podpis
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A II

INFORMACJA N/T PLANU BIOZ

INWESTYCJA:

NR DZIA!KI:

REWITALIZACJA O RODKA REKREACYJNEGO
W RUDZIE L SKIEJ – ETAP II

DZ. NR 2645/309,
1020/285, 2637/276,
1812/309, 2815/315,
2458/315, 2491/313,
2500/332, 1901/276,
OBR. 4 ORZEGÓW

ADRES
INWESTYCJI:

UL. BYTOMSKA 15, 41-709 RUDA L SKA

INWESTOR:

PIECZ

MIASTO RUDA L SKA
ADRES

PTWIERDZAJ CA

ORYGINALNO

PROJEKTU:

PLAC JANA PAW!A II 6
41-709 RUDA L SKA

INWESTORA:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Z

E

S

P

BRAN A
PROJEKTANT
BRAN A ARCHITEKTONICZNA:
SPRAWDZAJ CY
BRAN A ARCHITEKTONICZNA:

„AMIBUD” CEZARY ILNICKI
59-930 PIE SK
UL. WIERCZEWSKIEGO 84

Ó

!

P

R

O

J

E

K

T

O

W

Y

:

IMI I NAZWISKO
NUMER UPRAWNIE
MGR IN . ARCH. PRZEMYS!AW ZAGÓRSKI
66/07/DOIA
MGR IN . ARCH. ADAM KONSENCJUSZ
36/07/DOIA

DATA

PODPIS

PA DZIERNIK
2013
PA DZIERNIK
2013
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2.18 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ I ASFALTOBETONOWEJ, SZUTROWEJ
I KWADRATOWYCH P!YT BETONOWYCH
Przewiduje si wykonanie ci gów komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz opaski wokó•
lodowiska. Nawierzchnia ci gów pieszych i opasek z kostki betonowej gr 6cm koloru szarego
typu #Holland# (cegie•ka, prostok t). Projektuje si równie ci gi komunikacyjne z p•yt
betonowych 0,8x0,08x0,08m w kolorze popielatym. P•yty betonowe nale y uk•ada :na styk”.
Spadki poprzeczne na tereny zielone.
Uk•ad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm
- kostka betonowa, wysoko ci 6 cm;
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm;
- górna podbudowa z kruszywa •amanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie BN64/8933-02;
- podbudowa z piasku gr. 15cm, zag szczona do Is 1;
- nasyp z pospó•ki zag szczonej warstwami do Is 1 o mi szo ci do pod•o a no nego, po
usuni ciu gruntów nieno nych, s•abych i w tpliwych;
- sprofilowane i zag szczone istniej ce pod•o e do Is 0,98 dla warstwy górnej o grubo ci
20cm i Is 0,97 dla warstwy od 20 do 50cm g• boko ci.
Ci gi pieszo-jezdne nale y wykona z betonu asfaltowego na podbudowie jak poni ej.
Uk•ad warstw podbudowy dla nawierzchni z betonu asfaltowego:
- warstwa cieralna z asfaltobetonu 0/9,6 o grubo ci 3,0cm;
- warstwa wi
ca z asfaltobetonu 0/20 grubo ci 4,0cm po uprzednim skropieniu ca•o ci
podbudowy emulsj asfaltow ;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa •amanego 0-31,5mm, grubo ci 10cm jako warstwa
górna stabilizowana mechanicznie;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa •amanego 31,5-63mm, grubo ci 15cm jako warstwa
dolna stabilizowana mechanicznie;
- warstwa ods czaj ca z pisaku gr. 15cm, zag szczona do Is 1;
- nasyp z pospó•ki zag szczonej warstwami do Is 1 o mi szo ci do pod•o a no nego, po
usuni ciu z jego pod•o a gruntów nieno nych, s•abych i w tpliwych;
- sprofilowane i zag szczone istniej ce pod•o e do Is 0,98 dla warstwy górnej o grubo ci
20cm i Is 0,97 dla warstwy od 20 do 50cm g• boko ci.
Odwodnienie nawierzchni z kostki betonowej o asfaltobetonu za pomoc systemu
spadków poprzecznych i pod•u nych na tereny zielone lub do korytek liniowych.
Szeroko spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi od 3
mm do 5 mm.
Nawierzchni asfaltobetonow ora z kostki betonowej nale y ograniczy obrze ami
betonowymi wibroprasowanymi 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na
•awie betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypce piaskowej.

Podbudowa kruszywowa:
- warstwa z kruszywa •amanego fr. 0-31,5mm, gr. 15cm;
- podbudowa z kruszywa •amanego fr. 0-63mm, gr. 20cm;
- sprofilowane i zag szczone istniej ce pod•o e do Is 0,99 dla warstwy górnej o grubo ci
20cm i Is 0,98 dla warstwy od 20 do 50cm g• boko ci.
Nawierzchni kruszywow nale y ograniczy obrze em typowym 8x30cm na podsypce
cementowo piaskowej i •awie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Uk•ad warstw podbudowy pod p•yty betonowe kwadratowe:
- p•yty betonowe kwadratowe 80x80x8cm koloru popielatego np. system Libet Maxima lub
inny równowa ny,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm;
- górna podbudowa z kruszywa •amanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie BN64/8933-02;
- podbudowa z piasku gr. 15cm, zag szczona do Is 1;
- nasyp z pospó•ki zag szczonej warstwami do Is 1 o mi szo ci do pod•o a no nego, po
usuni ciu gruntów nieno nych, s•abych i w tpliwych;
- sprofilowane i zag szczone istniej ce pod•o e do Is 1 dla warstwy górnej o grubo ci 20cm
i Is 0,98 dla warstwy od 20 do 50cm g• boko ci.
Nawierzchni z kwadratowych p•yt betonowych od strony lodowiska nale y ograniczy
obrze ami betonowymi wibroprasowanymi 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm i na •awie betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypce piaskowej.

Fot. 19 Widok p•yty betonowej prostok tnej
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Projektant
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