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1.

DANE OGÓLNE.

1.1. Inwestor.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
Ul. Leśna 22, 41 – 940 Piekary Śląskie
1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla dwóch gniazd
śmietników półpodziemnych na odpady komunalne oraz utwardzenia terenu wokół nich.

1.3. Podstawa opracowania

1.4.





Mapa zasadnicza,
Zlecenie inwestora,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.
1623, z późniejszymi zmianami),



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadad budynki oraz
ich usytuowanie

Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla
budowy dwóch gniazd śmietników półpodziemnych na odpady komunalne wraz z
utwardzeniem terenu wokół nich.

1.5. Lokalizacja
Przedmiotowe śmietniki półpodziemne na odpady komunalne zlokalizowany
będzie w Piekarach Śląskich przy ul. Piotra Skargi 14, 16 (jedno gniazdo) oraz
Piotra Skargi 16 i 18 (drugie gniazdo) na działce nr 2627/4
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY
2.1. Ogólny opis.
Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w Piekarach Śląskich przy
ul. Piotra Skargi, na działce ew. nr 2627/4.
W chwili obecnej teren przeznaczony pod usytuowanie pojemników na odpady
komunalne zagospodarowany jest :
- dla gniazda przy bud. nr 14 i 16 - nawierzchnia utwardzona - asfaltowa
- dla gniazda przy bud. nr 16 i 18 - zieleo niska - trawa
2.2. Uzbrojenie terenu.
Na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję w rejonie lokalizacji śmietnika
przy bud. nr 14 i 16 zlokalizowane są następujące sieci i urządzenia techniczne :
 Sied kanalizacji deszczowej kd300,
 sied elektryczna podziemna eN.
Istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie kolidują z projektowaną
inwestycja.
6

Na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję w rejonie lokalizacji śmietnika
przy bud. nr 16 i 18 zlokalizowane są następujące sieci i urządzenia techniczne :
 sied elektryczna podziemna eNA.
Istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie kolidują z projektowaną
inwestycja.
Utwardzenie terenu z kostki betonowej jest demontowalne i w razie awarii sieci
może byd rozebrane, a następnie odtworzone.
2.3. Komunikacja.
Teren przeznaczony pod posadowienie półpodziemnych pojemników na odpady
komunale zlokalizowany jest bezpośrednio przy chodniku ulicy Piotra Skargi.
Ulica jest oświetlania z istniejących latarni.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.

Projektowane usytuowanie.

3.1.1. Gniazdo nr 1 przy budynkach nr 14 i 16
Zespół pojemników na odpady komunalne usytuowano na działce nr 2627/4 w
granicy z działką drogową nr 1926/1
Teren wokół pojemników o wymiarach 2,7 x 9,7 m należy utwardzid kostką
betonową.
Przestrzeo pomiędzy pojemnikami – 0,4m
Odległośd pojemników od krawędzi utwardzonego placu – min. 0,5 m.
Projektowany zespół półpodziemnych pojemników na odpady wraz z
nawierzchnią utwardzoną wokół nich zlokalizowana jest w całości na działce
Inwestora.
Projektowane śmietniki będą zlokalizowane w odległości> 10 m od okien
pomieszczeo przeznaczonych na pobyt ludzi.
3.1.2. Gniazdo nr 2 przy budynkach nr 16 i 18
Zespół pojemników na odpady komunalne usytuowano na działce nr 2627/4.
Zachowano odległośd > 3 m od granicy z sąsiednimi działkami.
Teren wokół pojemników o wymiarach 2,7 x 9,7 m należy utwardzid kostką
betonową.
Przestrzeo pomiędzy pojemnikami – 0,4m
Odległośd pojemników od krawędzi utwardzonego placu – min. 0,5 m.
Projektowany zespół półpodziemnych pojemników na odpady wraz z
nawierzchnią utwardzoną wokół nich zlokalizowana jest w całości na działce
Inwestora.
Projektowane śmietniki będą zlokalizowane w odległości> 10 m od okien
pomieszczeo przeznaczonych na pobyt ludzi.
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3.2. Rozwiązania wysokościowe.
Nie przewiduje się zmian rzędnych wysokościowych terenu w rejonie inwestycji.
Spadek nawierzchni utwardzonej o wartości ~2% wyprofilowad w kierunku ulicy
Piotra Skargi - dla gniazda nr 1 oraz w kierunku terenów zielonych - dla gniazda
nr 2 .
3.3. Komunikacja.
Projektowana inwestycja nie wpływa na dotychczasową komunikację.
Dojazd i odbiór śmieci od ul. Piotra Skargi.
3.4. Projektowany przekrój nawierzchni utwardzonej.
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm. Obramowanie
placu wykonad z obrzeża betonowego gr. 8 cm wyniesionego ~ 5 cm powyżej
istniejącego terenu.
Konstrukcja nawierzchni utwardzonej :
 Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej
 Podsypka cementowo-piaskowa
 Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechaniczne 0/31,5
RAZEM:

gr. 8 cm,
gr. 3 cm
gr. 15 cm
26 cm

3.5. Odwodnienie.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchni utwardzonej spadku
o wartości ~2% w kierunku ulicy Piotra Skargi - dla gniazda nr 1 oraz w kierunku
terenów zielonych - dla gniazda nr 2.
3.6. Roboty ziemne.
Przed przystąpienie do robót należy wykonad przekopy próbne.
Na roboty ziemne składad się będzie :
 Usunięcie humusu i odłożenie na odkład,
 Wykonanie wykopu pod pojemniki półpodziemne,
 Korytowanie pod projektowaną nawierzchnię utwardzoną.
Grunt nie nadający się do wbudowania należy zutylizowad.
Grunt przydatny do wbudowania należy wykorzystad na miejscu budowy, a
brakującą cześd dowieźd.
3.7. Oświetlenie.
Oświetlenie istniejące w ul. Piotra Skargi – bez zmian.
4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA.
Projektowana inwestycja w całości zlokalizowana jest na działce nr 2627/4. Najbliższa
odległośd śmietników od okien pomieszczeo przeznaczonych na stały pobyt ludzi
przekracza 10 m.
W związku z powyższym obszar oddziaływania inwestycji całkowicie mieści się w
granicach działki 2627/4.
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Oddziaływania związane z fazą budowy będzie miało charakter krótkotrwały i
odwracalny.
Po zakooczeniu inwestycji nie będą występowad negatywne oddziaływania na tereny
sąsiednie oraz środowisko naturalne.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::KONIEC OPISU:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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