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A. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: 

 
I. OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

1.1. Wizja lokalna; 
1.2. Uzgodnienia z inwestorem; 
1.3. Mapa do celów projektowych 1:500;  
1.4. Decyzja o warunkach zabudowy nr 36/2012 (Znak: WSRiM.6730.20.2012) z dnia 

12.07.2012 r, wydane przez Prezydenta Miasta Będzina; 
1.5. Postanowienie Prezydenta Miasta Będzina (znak: WGKiM.6852.000076.2012) z dnia 

27.06.2012 r, z uzgodnieniem pozytywnym ogrodzenia i zadaszenia z warunkowym 
pozwoleniem na wejście w teren działek sąsiednich nr 10 i nr 12; 

1.6. Informacja z Wyższego Urzędu Górniczego o warunkach geologiczno-górniczych na 
terenie pogórniczym (znak: L.dz.2655/06/2012/BE) z dnia 21.06.2012 r; 

1.7. Uzgodnienie kolizji ogrodzenia z korektą ciepłociągu do mapy do celów projektowych 
przez Tauron Ciepło (znak: PN-U/IK/580/06/12) z dnia 28.06.2012 r; 

1.8. Uzgodnienie zagospodarowania przez Tauron Dystrybucja (znak: OBD/RD-
3/ZS/WI/10333/2012) z dnia 02.07.2012 r; 

1.9. Uzgodnienie kolizji ogrodzenia przez GSG (znak: K-12-III-952/88/2012) z dnia 12.06.2012. 
1.10. Uzgodnienie kolizji ogrodzenia przez MPWiK (znak: TP/AR/360/2012) z dnia 22.06.2012. 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy ogrodzenia zewnętrznego (z 
bramami dwuskrzydłowymi i furtkami), przebudowy ogrodzenia wewnętrznego na murze 
oporowym (z nadlaniem muru oporowego za garażami blaszanymi), budowy ogrodzenia 
wewnętrznego, przebudowy terenowych bocznych schodów zewnętrznych, z montażem 
balustrad tarasu oraz schodów bocznych na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury w Będzinie ul. Powstańców Śląskich 1, dz. nr 11/2 oraz na działce 11/1 (dotyczy 
przebudowy murowanego ogrodzenia przechodzącego na fragment działki sąsiedniej). 
Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Będzinie, 42-500 Będzin ul. Sączewskiego 6. 
Inwestycja wymaga następujących czynności i prac budowlanych: 

-Zabezpieczenie placu budowy (wygrodzenie, oznaczenie, organizacja placu budowy). 
Uwaga teren posiada liczne strome skarpy oraz mury oporowe, dlatego podczas 
wykopów bądź demontażów istnieje zagrożenie osunięcia skarpy bądź upadku; 

-Należy wytyczyć wszystkie istniejące przyłącza do budynku: prądu, gazu, 
telekomunikacyjnego, wody, kanalizacji ogólnospławnej oraz ciepłowniczego (uwaga 
część ciepłociągu na mapie do celów projektowych jest już nieczynna – należy 
porównać z załącznikiem mapowym z uzgodnienia z TAURON CIEPŁO). Dla potrzeb 
projektu wykonano uzgodnienia kolizji projektowanego ogrodzenia, przebudowywanych 
schodów terenowych bocznych z przyłączami. Inwestycja nie koliduje z przyłączem 
prądu i telekomunikacji, jednakże należy zachować ostrożność by nie uszkodzić ich. 
Należy przewidzieć odpłatny nadzór przez przedstawiciela gestorów przyłączy. 
Gestorów należy powiadomić przed przystąpieniem do robót; 

-Rozbiórka kostki betonowej części tarasu przed budynkiem oraz chodnika w pasie 
drogowym (należy wystąpić z wnioskiem o odpłatne zajęcie pasa drogowego). Należy 
wygrodzić i zabezpieczyć część chodnika; 

-Rozbiórka i utylizacja przęseł stalowych, 1 bramy dwuskrzydłowej i 2 furtek stalowych; 
-Wykopy ręczne przy ławach i stopach fundamentowych ogrodzenia murowanego i przy 
stalowych słupkach zalanych betonem. Uwaga wszelkie dziury i wykopy należy 
zabezpieczyć; 

-Rozbiórka i utylizacja słupków stalowych (z rurek oraz zespawanych ceowników) wraz z 
betonowymi fundamentami; 

-Rozbiórka i utylizacja wewnętrznego ogrodzenia na murze oporowym 
-Rozbiórka i utylizacja murowanego ogrodzenia gr. 38 cm z cegły silikatowej, wraz z 
fundamentami; 

-Rozbiórka i utylizacja schodów terenowych bocznych; 
-Wytyczenie projektowanego ogrodzenia oraz schodów terenowych; 
-Wykopy ręczne pod nowe mury oporowe ogrodzenia od ulicy Powstańców Śląskich oraz 
pod pozostałe ogrodzenie, schody terenowe, izolację istniejącego muru oporowego za 
garażami blaszanymi;  
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-Zabezpieczenia miejsc kolizji zgodnie z określonymi uzgodnieniami od gestorów 
przyłączy; 

-Wykonanie zagęszczonej obsypki piaskowej gr. 10 cm pod fundamenty ogrodzeń oraz 
nowe schody terenowe; 

-Wykonanie warstwy z chudego betonu B15 gr. 10 cm pod fundamenty ogrodzeń oraz 
nowe schody terenowe; 

-Wykonanie hydroizolacji poziomej z pojedynczej papy termozgrzewalnej; 
-Wykonanie szalunków, zbrojenia, montaż stalowych słupków ogrodzenia (lub marek pod 
słupki ogrodzenia) i montaż zawiasów bram oraz furtek; 

-Zalanie betonem nowego ogrodzenia, nadlania muru oporowego (za garażami 
blaszanymi),schodów terenowych; 

-Rozszalowanie, wytynkowanie części nadziemnych oraz hydroizolacja części 
podziemnych ogrodzenia, murów oporowych i schodów terenowych; 

-Wykonanie hydroizolacji wszystkich ław i ścian podziemnych ogrodzenia i schodów 
terenowych poprzez przemalowanie dwukrotne płynną masą bitumiczną; 

-Wykonanie uszczelnień dylatacji w ogrodzeniu oraz na styku schodów terenowych z 
budynkiem; 

-Zasypanie fundamentów z odtworzeniem skarp; 
-Ułożenie prefabrykowanych stopnic i podstopnic granitowych szorstkich (uwaga biegi 
wyłoży odmiennym i odznaczającym się kolorem w stosunku do spoczników); 

-Ułożenie korytek betonowych 50x50cm (na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm 
oraz z kruszywa łamanego gr. 10 cm) u podnóża skarpy pod tarasem 

-Montaż balustrady przed skarpą tarasu przy budynku, schodów terenowych 
-Montaż solidnego ogrodzenia (robiącego także za balustradę) nadlanego muru 
oporowego; 

-Montaż przęseł stalowych, 2 bram dwuskrzydłowych oraz 2 furtek; 
-Wykonanie tynków imitujących kamień na ogrodzeniu południowym i wschodnim, na 
murkach schodów terenowych oraz przy murach bramy północnej; 

-Malowanie nadlanej części muru oporowego oraz podmurówki ogrodzenia północnego i 
wewnętrznego; 

-Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej (przy zastosowaniu starej kostki i 
częściowo nowej) wraz z podbudową na tarasie przed budynkiem, fragmentu opaski za 
budynkiem oraz chodnika w pasie drogowym; 

-Uporządkowanie terenu 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania 
3.1. Granice i położenie terenu 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w Będzinie przy ul. Powstańców Śląskich 1 
na dz. nr 11/2. W centralnej części jest wolnostojący budynek Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury. Po stronie południowej i wschodniej jest droga publiczna 
(ul. Powstańców Śląskich). Po stronie północnej na działce sąsiedniej znajdują się krzewy 
oraz za nimi prowadzi ciąg pieszo-jezdny, umożliwiający wjazd od północy na działkę 
Inwestora do wyżej położonej części zachodniej działki. Po stronie zachodniej znajduje 
się działka z budynkiem usługowym. 
Działka Inwestora jest silnie zróżnicowana z murami oporowymi i stromymi skarpami, 
uniemożliwiając dojazd ciężkiego sprzętu do części inwestycji. Najwyżej położona część 
działki jest w narożniku północno-zachodnim (293,9 m.n.p.m.), zachodnim oraz przed 
wejściem głównym do budynku (294,1 m.n.p.m.). Natomiast teren opada w kierunku 
wschodnim i południowym. Dodatkowo po stronie północnej budynku w teren wcina się 
parking (wznoszącym się w kierunku zachodnim 291,0 – 291,9 m.n.p.m), zakończony po 
stronie zachodniej murem oporowym wys. 1,88m a po stronie północnej skarpą. Z 
parkingu prowadzi wejście gospodarcze do sutereny budynku (w elewacji północnej). 
Natomiast wejście główne do budynku znajduje się w elewacji południowej, wchodząc 
bezpośrednio na parter. Przed wejściem głównym dla pokonania różnicy terenu od strony 
ulicy istnieją 2 biegi schodów, odciętymi z boku murami oporowymi zakończonymi 
częściowo korytami wypełnionymi ziemią na kwiaty. 
Warunki gruntowe proste, kategorii geotechnicznej pierwszej (warstwy gruntowe 
opisane w punkcie 4.9). 
 

3.2. Istniejące uzbrojenie terenu 
Do budynku istnieją przyłącza: prądu, gazu, telekomunikacyjnego, wody, kanalizacji 
ogólnospławnej oraz ciepłowniczego. Projektowana budowa ogrodzenia koliduje z 
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przyłączami wody, kanalizacji ogólnospławnej, centralnego ogrzewania oraz gazu. W 
pobliżu lecz bez kolizji przebiegają przyłącza prądu i telekomunikacji. 
Przez teren Inwestora nie przebiegają zewnętrzne sieci. 

3.3. Istniejąca zieleń 
Projektowane ogrodzenie może kolidować z korzeniami istniejącego drzewa owocowego 
rosnącego na działce sąsiedniej, w pobliżu narożnika północno-wschodniego. W 
przypadku kolizji korzeni z projektowanym murem oporowym typu „L”, należy korzenie 
otoczyć podczas szalowania krótkimi rurami dwudzielnymi. Dodatkowo projektuje się 
nowe ogrodzenie odsunięte o 50 cm w głąb działki względem istniejącego ogrodzenia, 
celem odsunięcia się od drzewa. 

 
3.4. Istniejące obiekty, mała architektura i ogrodzenie 

Na terenie działki Inwestora w centralnej części jest wolnostojący budynek Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury. Budynek ten jest trójkondygnacyjny: 

- suterena (od strony południowej i zachodniej całkowicie schowana w skarpie) 
- parter (z wejściem głównym od strony południowej)  
- I piętro 

Po stronie północnej przy murze oporowym posadowione są 2 garaże blaszane. 
Przy bramie wjazdowej wschodniej znajduje się miejsce na kontener na odpadki stałe. 
Działka jest otoczona istniejącym ogrodzeniem:  

- od strony południowej i wschodniej ogrodzenie jest murowane z cegły silikatowej 
(gr. muru 38 cm) z przęsłami z siatki stalowej w ramie z kątowników 
zamontowanymi do murowanych słupów i słupów pośrednich stalowych. Pod 
słupami stopy betonowe, natomiast pod przęsłami ława betonowa. Ogrodzenie 
wyposażone w 1 bramę dwuskrzydłową stalową oraz 2 furtki stalowe; 

- od strony północnej ogrodzenie z siatki (częściowo zdemontowanej) na słupach 
stalowych z zespawanych ceowników; 

- od strony zachodniej ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rurkach). 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie do celów projektowych w 
skali 1:500. Obejmuje ono: 
-usytuowanie istniejących budynków: domu kultury oraz 2 stalowych garażów; 
-usytuowanie istniejącego zjazdu z drogi publicznej, z ogrodzeniem, chodnikami i placem 
manewrowym; 

-usytuowanie istniejących przyłączy; 
-usytuowanie projektowanego w niniejszym opracowaniu (jako II etap) ogrodzenia, 
nadbudowania muru oporowego, przebudowy bocznych terenowych schodów, montaż 
balustrad; 

-usytuowanie projektowanego w I etapie zadaszenia schodów terenowych (zaprojektowane 
oddzielnie w I etapie - poza zakresem niniejszego opracowania).  

 
4.1. Projektowane ogrodzenie, schody terenowe, nadlanie muru oporowego, balustrady. 

OGRODZENIE: 
Wokół działki nr 11/2 Inwestora projektuje się 3 rodzaje ogrodzenia: 
- Ogrodzenie żelbetowe z fundamentami w kształcie litery „L” stanowiące mur oporowy ze względu 
na strome skarpy i różnicę terenu po obu stronach ogrodzenia. Projektuje się je od strony ul. 
Powstańców Śląskich podzielone na odcinki: A, B i C. Odcinek A wchodzi na działkę sąsiednią nr 
11/1 (po stronie zachodniej), ze względu na istniejące wspólne ogrodzenie murowane aż do 
bramy przesuwnej sąsiada. Przy rozbiórce ogrodzenia na działce sąsiada należy zachować 
ostrożność by nie uszkodzić przesuwnej bramy, a jej mocowania (usztywnienia) z murem należy 
dostosować do nowego ogrodzenia, by zachować jej dotychczasową sprawność. 
Po rozebraniu starego ogrodzenia z ławami i stopami betonowymi należy wykopać szerszy pas 
(skarpy należy zabezpieczyć przed osunięciem) z kaskadowymi uskokami wzdłuż ogrodzenia, 
celem wykonania zawibrowanej warstwy z piasku gr. 10 cm oraz warstwy z chudego betonu B15 
gr. 10 cm, stanowiące stabilne podłoże pod fundamenty. Przed wykonaniem szalunków należy 
zaizolować szczelnie pojedynczą warstwą papy termozgrzewalnej na chudym betonie. Uwaga na 
odcinku A należy zachować ostrożność ze względu na przebiegające przyłącze wody (w 
załączniku uzgodnienie z RPWiK do którego należy się dostosować). 
Uwaga na odcinku B należy zachować ostrożność ze względu na przebiegające przyłącze 
centralnego ogrzewania (w załączniku uzgodnienie z Tauron Ciepło do którego należy się 
dostosować) nad którym należy wykonać przęsło rozbieralne i pionową podmurówkę żelbetową 
zdejmowalną do góry na dylatacjach. Następnie należy wykonać zbrojenie wg projektu 
konstrukcji, zaszalować i zalać betonem dokładnie zawibrowując, by po zdjęciu szalunków nie 
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było pustek powietrznych. Wierzch betonu należy uformować z obustronnym spadkiem 3% na 
boki, gdyż nie będzie czap. Przed zabetonowaniem należy przymocować wszystkie słupki 
stalowe (ocynkowane powlekane w kolorze brązowym, ofoliowane w części nadziemnej, o 
przekroju w kształcie litery „H”), ewentualne marki oraz zawiasy furtek i bram. Po zastygnięciu 
żelbetu należy rozszalować, a następnie wykonać izolację fundamentów i ścian poprzez 
dwukrotne pomalowanie na zimno płynną masą bitumiczną przeznaczoną do izolacji 
fundamentów. Część nadziemną należy zagruntować i wytynkować ze wszystkich stron oraz od 
góry  tynkiem cementowo-wapiennym.  
Po wyschnięciu tynku należy zamontować przęsła stalowe ocynkowane powlekane w kolorze 
ciemnym brązowym o wymiarach szer. 250 cm i wys. 103 cm (o oczkach 5x20 cm, z prętów 
pionowych o średnicy Ø5 mm oraz płaskowników poziomych 15x6 mm. Panele od góry muszą 
być usztywnione poprzeczką, nie mogą wystawać ostre wykończenia bądź pręty. Panele muszą 
być trudno rozbieralne (stosując np. nity zrywalne lub spawy itp).  
Należy także zamontować bramy i furtki stalowe ocynkowane, galwanizowane w kolorze 
ciemnym brązowym. Uwaga ze względu na wykonywanie słupów żelbetowych oraz wykonanie 
bram i furtek nietypowych należy dokładnie sprawdzić wymiary otworów i rozstaw zawiasów. 
Elementy bram i furtek nie mogą być ostro zakończone. 
Po zamontowaniu przęseł, bram i furtek należy zabezpieczyć je (miejscowo ofoliować) a tynki 
cementowo-wapienne zagruntować w części nadziemnej a następnie ze wszystkich stron należy 
wykonać tynki imitujące kamień w technologii  np. DRYVIT Ultra-Tex lub CERESIT lub innej o 
podobnej zasadzie wykonania. Technologia polega na wykonaniu na całej powierzchni ścian 
tynku podkładowego (w kolorze fugi - kolor ciemny brązowy), po wyschnięciu którego  nakleja się 
szablon fug kamiennych. Następnie nakłada się masę tynkarską imitującą kamień (kolor beżowy  
przybliżony do Dryvit "Pearl Ash" nr 106 nawiązujący do istniejących w otoczeniu kamieni - 
piaskowców). Po zdjęciu szablonu, wyłoni się tynk podkładowy stanowiący zagłębioną fugę.  

 
- Ogrodzenie wzdłuż górki na podmurówce żelbetowej wzdłuż północnej granicy działki (odcinek 
D). Po rozebraniu starego ogrodzenia (siatki stalowej rozciągniętej na stalowych słupach z 
zespawanych ceowników, wraz z fundamentami) należy wykopać pas w sposób kaskadowy 
wzdłuż ogrodzenia, celem wykonania zawibrowanej warstwy z piasku gr. 10 cm oraz warstwy z 
chudego betonu B15 gr. 10 cm, stanowiące stabilne podłoże pod podmurówkę żelbetową. Przed 
wykonaniem szalunków należy przykleić pojedynczą warstwą papy termozgrzewalnej na chudym 
betonie. Następnie należy wykonać zbrojenie wg projektu konstrukcji, zaszalować i zalać 
betonem dokładnie zawibrowując, by po zdjęciu szalunków nie było pustek powietrznych. 
Wierzch betonu należy uformować z obustronnym spadkiem 3% na boki, gdyż nie będzie czap. 
Przed zabetonowaniem należy przymocować wszystkie słupki stalowe (ocynkowane powlekane 
w kolorze brązowym, ofoliowane w części nadziemnej, o przekroju w kształcie litery „H”), oraz w 
dylatacjach ogrodzenia stalowe teleskopy (pręt i rurka) uniemożliwiające ewentualne przesuwanie 
się względem lica ogrodzenia. Po zastygnięciu żelbetu należy rozszalować, a następnie wykonać 
izolację podmurówki  poprzez dwukrotne pomalowanie na zimno płynną masą bitumiczną 
przeznaczoną do izolacji fundamentów. Część nadziemną należy zagruntować i wytynkować ze 
wszystkich stron oraz od góry  tynkiem cementowo-wapiennym.  
Po wyschnięciu tynku należy zamontować przęsła stalowe ocynkowane powlekane w kolorze 
ciemnym brązowym o wymiarach szer. 250 cm i wys. 143 cm (o oczkach 5x20 cm, z prętów 
pionowych o średnicy Ø5 mm oraz płaskowników poziomych 15x6 mm. Panele od góry muszą 
być usztywnione poprzeczką, nie mogą wystawać ostre wykończenia bądź pręty. Panele muszą 
być trudno rozbieralne (stosując np. nity zrywalne lub spawy itp).  
Po zamontowaniu przęseł, murek w części nadziemnej należy pomalować farbą do betonu w 
kolorze ciemnym brązowym. 
Uwaga po stronie zachodniej ogrodzenia północnego należy wykonać murki żelbetowe z 
zamontowaniem bramy z wyprawą imitującą kamień (materiały bramy i wykończenie murów 
żelbetowych - identyczne jak w ogrodzeniu C). Przy wykopach ręcznych pod murki bramy 
należy zachować szczególną ostrożność gdyż koliduje on z przyłączem gazu, które należy 
zabezpieczyć wg załączonego uzgodnienia. 
 

- Ogrodzenie wzdłuż granicy zachodniej (odcinek E). Po rozebraniu starego ogrodzenia (siatki 
stalowej rozciągniętej na stalowych słupach z rurek, wraz z fundamentami) należy wykopać dołki 
pod fundamenty nowych słupków, na dno wsypać i zagęścić warstwę piasku gr. 10 cm, następnie 
włożyć zbrojenie, szalunek i przymocować typowy słupek (ocynkowany powlekany w kolorze 
brązowym, ofoliowany w części nadziemnej, o przekroju w kształcie litery „H”), następnie należy 
zalać zbrojenie betonem. Po zdjęciu szalunku stopę fundamentową należy obsypać bez 
stosowania izolacji.  
Należy zamontować przęsła stalowe ocynkowane powlekane w kolorze ciemnym brązowym o 
wymiarach szer. 250 cm i wys. 163 cm (o oczkach 5x20 cm, z prętów pionowych o średnicy Ø5 
mm oraz płaskowników poziomych 15x6 mm. Panele od góry muszą być usztywnione 
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poprzeczką, nie mogą wystawać ostre wykończenia bądź pręty. Panele muszą być trudno 
rozbieralne (stosując np. nity zrywalne lub spawy itp). 

 
- Nadlanie istniejącego muru oporowego za istniejącymi garażami blaszanymi (odcinek F). Ze 
względu na istniejący niekorzystny spadek terenu nad murem oporowym, powodujący napływ 
deszczówki na mur oporowy, projektuje się nadlanie istniejącego muru gr. 38 cm o 70 cm. W tym 
celu należy zabezpieczyć istniejący tynk mozaikowy brązowy na murze oporowym, następnie 
wyburzyć istniejący murek wys. 70 cm gr. 15 cm postawionym na części muru oporowego wraz z 
ogrodzeniem na murze oporowym i balustradą (uwaga słupki balustrady można zostawić jako 
kotwy, obcinając je na wys. 60 cm – będą zalane betonem). następnie należy wywiercić pionowe 
otwory gł. 50 cm (w dwóch rzędach mijankowo co 15 cm) na wierzchu muru oporowego i włożyć 
pręty dł. 80 cm z zaprawą betonową. Następnie należy wykonać zbrojenie wg projektu 
konstrukcji, zamocować marki pod słupki ogrodzenia, wyczyścić wierzch muru oporowego, 
zaszalować i zalać betonem, dokładnie zawibrowując, by po zdjęciu szalunków nie było pustek 
powietrznych. 
Po zastygnięciu i rozszalowaniu należy częściowo odkopać mur oporowy (wąski pas) by jak 
najgłębiej zaizolować mur oporowy od strony wewnętrznej, łącznie z częścią nadlaną. Należy 
kopać ostrożnie i wąsko by nie natknąć się na przebiegające przyłącze prądu do budynku. 
Dalej przebiega przyłącze gazu i przyłącze telekomunikacyjne. Po zakończeniu izolacji muru 
oporowego należy zasypać do wys. 10 cm poniżej muru a teren wypoziomować. Nadlaną część 
muru oporowego należy wytynkować łącznie z wierzchem, następnie wymalować farbą do betonu 
w kolorze ciemnym brązowym. Istniejący poniżej tynk mozaikowy należy wyczyścić. Na murze 
oporowym do marek należy przyspawać słupy stalowe z profilu zimnogiętego kwadratowego 
80x80x5 mm wys.150 cm (ocynkowane, galwanizowane w kolorze ciemnym brązowym). Przęsła 
muszą być solidne, stanowiące jednocześnie barierę chroniącą przed upadkiem z muru 
oporowego. Przęsła nietypowe wykonać wg rys. 08 jako stalowe ocynkowane, galwanizowane w 
kolorze brązowym. Wszelkie spawy należy oszlifować na gładko i pomalować części zaspawane 
farbą antykorozyjną w kolorze ciemnym brązowym.  
Na przedłużeniu muru oporowego w kierunku północnym należy również wykonać te same 
ogrodzenie. Należy wykopać poziomy rów, celem wykonania zawibrowanej warstwy z piasku gr. 
10 cm oraz warstwy z chudego betonu B15 gr. 10 cm, stanowiące stabilne podłoże pod 
podmurówkę żelbetową. Przed wykonaniem szalunków należy przykleić pojedynczą warstwą 
papy termozgrzewalnej na chudym betonie. Następnie należy wykonać zbrojenie wg projektu 
konstrukcji, zamocować marki pod słupki ogrodzenia, zaszalować i zalać betonem dokładnie 
zawibrowując, by po zdjęciu szalunków nie było pustek powietrznych. Wierzch betonu należy 
uformować z obustronnym spadkiem 3% na boki, gdyż nie będzie czap. do marek przyspawać 
identyczne słupki i przęsła co na murze oporowym. 

 
- Schody terenowe z balustradą stalową przy narożniku południowo-wschodnim budynku. Należy 
rozebrać część kostki betonowej tarasu przed budynkiem, następnie wyburzyć istniejące schody 
terenowe zachowując ostrożność ze względu na przebiegające płytko pod spocznikiem 
przyłącze centralnego ogrzewania (w załączniku uzgodnienie z Tauron Ciepło do którego 
należy się dostosować). Następnie należy wykonać zawibrowaną podsypkę piaskową gr. 10 cm a 
na niej wylać chudy beton B15 gr. 10 cm. Po zastygnięciu należy przykleić 1 warstwę papy 
termozgrzewalnej. Wykonać zbrojenie schodów wg projektu konstrukcji, zaszalować i zalać 
betonem, dokładnie zawibrowując by nie było pustek. Po rozszalowaniu części podziemne należy 
pomalować dwukrotnie płynną masą bitumiczną, po wyschnięciu zasypać. Nad schodami 
wykonać murki wg projektu konstrukcji, a na stopnie przykleić prefabrykowane stopnice granitowe 
gr. 3 cm o szorstkiej powierzchni. iegi muszą mieć odmienny kolor w stosunku do spoczników. Na 
murkach należy zamontować balustrady stalowe, ocynkowane galwanizowane w kolorze 
ciemnym brązowym.  

 
- Ze względu na strome skarpy poniżej tarasu przed budynkiem należy wykonać i zamontować 
balustrady stalowe ocynkowane galwanizowane w kolorze ciemnym brązowym. Balustrada ma 
chronić przed przypadkowym upadkiem. 

 
4.2. Bilans działki 

Ogólna pow. działki nr 11/2 wynosi około 1.925,00 m², z czego:  
- Pow. zabudowy projektowanego zadaszenia         (2,90%  działki)              55,86 m² 
- Pow. zabudowy istniejącego budynku domu kultury           (19,27%  działki)  około 371,00 m² 
- Pow. zabudowy istniejących 2 blaszanych garażów        (2,08%  działki)   około   40,00 m2 

- Zieleń                        (49,74%  działki)  około 957,58 m² 
- Droga dojazdowa, chodniki, mury oporowe, schody           (24,94%  działki)  około 480,00 m² 
- Projektowane ogrodzenie (niniejsze opracowanie)         (1,07%  działki)  około   20,56 m2 
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4.3. Projektowane uzbrojenie terenu 
Nie projektuje się żadnych sieci, instalacji i przyłączy. 
 

4.4. Droga dojazdowa 
Na działkę Inwestora po stronie wschodniej wykonany jest 1 zjazd asfaltowy z drogi publicznej z ul. 
Powstańców Śląskich, zamykany bramą dwuskrzydłową otwieraną na zewnątrz (ze względu na 
znaczne nachylenie drogi dojazdowej w kierunku zewnętrznym). Rzędna terenu przy bramie 
wynosi 289,6 m.n.p.m.).  Obok bramy wjazdowej znajduje się furtka z dojściem do zaplecza. Druga 
furtka z dojściem głównym i schodami zewnętrznymi do budynku znajduje po stronie południowej.  
Po stronie północnej projektuje się bramę dwuskrzydłową, umożliwiającej wjazd w razie remontów 
od strony ciągu pieszo-jezdnego.  
 

4.5. Wywóz odpadków stałych 
Wszelkie odpadki są usuwane do istniejącego kontenera na odpadki stałe (przy bramie wjazdowej 
wschodniej) opróżniane przez przedsiębiorstwo komunalne.  
 

4.6. Wpływ na środowisko 
Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska 
naturalnego oraz nie naruszy interesu osób trzecich. 
 

4.7. Szkody górnicze, osuwiska mas ziemnych, ocena geotechniczna. 
Na przedmiotowej działce nie występują szkody górnicze. Z informacji z Wyższego Urzędu 
Górniczego wynika, że eksploatacja węgla kamiennego prowadzona była w odległości 70-120 m od 
przedmiotowej działki w latach 1996-98 na głębokości 590 m o grubości 1,2-2,0 m z zawałem 
stropu. 
Istniejące skarpy na działce Inwestora są wysokości do 2,0 m są one ustabilizowane, częściowo 
ograniczone murami oporowymi. Nie stanowią zagrożenia osuwisk mas ziemnych. Ze względu na 
wysoko położony teren, brak jest zagrożenia powodziowego. 
Na działce wykonano 2 wykopy kontrolne głębokości około 80 cm, w którym stwierdzono 
następujące warstwy gruntowe: 
- wierzchnia warstwa humusu z poszyciem trawiastym gr. około 15-20 cm  
- glina z kamieniami (piaskowce od małych okruchów do dużych gabarytów) gr. około 40 cm 
- grunt rodzimy (czarna ziemia) 
Warunki gruntowe proste, kategorii geotechnicznej pierwszej. 
 

4.8. Zabezpieczenie pożarowe 
Po stronie południowo-wschodniej przebiega droga publiczna (ul. Powstańców Śląskich) w 
odległości min. 9,30 m. Na działkę Inwestora prowadzi droga dojazdowa szer. 3,5 m (od strony 
wschodniej) zakończona placem manewrowym. 

 
5. Uwagi końcowe 

Prace budowlane należy wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, 
zgłoszeniu rozpoczęcia budowy i ustanowieniu kierownika budowy.  
Przed wykonaniem prac (szczególnie wykopów) należy sprawdzić na mapie do celów 
projektowych uzbrojenie terenu. 
Zastosowane elementy i produkty na terenie inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i 
dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz deklaracje zgodności.  
W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze 
stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem. 
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować. 
Właściciel budynku zobowiązany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego 
elementów zagospodarowania i wyposażenia technicznego. Kontrola winna być dokonywana 
przez uprawnioną osobę. W przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć teren przed 
dostępem osób trzecich i dokonać remontu. 
 

 
Opracował: 
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