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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

    Przedmiot opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla zadania   pn.: 
”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parkingów w 
Gminie Pilchowice z podziałem na zadania : Zad.1 Projekt parkingu w sołectwie 
Stanica”. 

 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 Podstawę opracowania stanowi: 
 - umowa nr BZP 3410/77/2010 z 27.04.2010 r. z Gminą Pilchowice, 
 - uzgodnienia z Inwestorem.  
 
1.3.  USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 Miasto Pilchowice, sołectwo Stanica ul. Gliwicka na obszarze działek 282/41, 283, 
454/1, 453/1. 
 
1.4. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakres opracowania stanowi projekt:  
 

- budowy parkingu z 50 stanowiskami oraz 2 miejscami postoju dla autobusów 
turystycznych,  o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton na całym obszarze, 

- budowy zjazdu publicznego z drogi woj. Nr 921 oznaczony w dalszej części 
opracowania jako ,,wyjazd” z parkingu, 

- dostosowanie istniejącego zjazdu dla potrzeb wjazdu na projektowany parking, 
oznaczony w dalszej części opracowania jako ,,wjazd” na parking, 

- budowy chodnika wzdłuż zachodniej krawędzi parkingu (wzdłuż cmentarza), 
- budowy kładki dla pieszych nad istniejącym rowem oraz przepustu, 
- odwodnienia parkingu,  
- budowa oświetlenia parkingu, 
- budowa wjazdu i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 921, 
- przebudowa istniejącego rowu 
- pozostałe wytyczne. 

 
 
 
2.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA 
 
2.1 STAN ISTNIEJĄCY 
 

Ulica Gliwicka jest drogą wojewódzką nr 921, stanowi łącznik pomiędzy drogą 
krajową nr 78,  a drogą wojewódzką 919 w Gminie Pilchowice. Droga posiada jezdnię 
szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej. Od strony projektowanego parkingu wzdłuż 
drogi prowadzony jest chodnik o szerokości 2,0 m, odgrodzony od jezdni 
krawężnikiem.  Między chodnikiem a terenem projektowanego parkingu znajduje się 
nieznacznie wyniesiony ponad teren pas zieleni. W pasie zieleni przebiega  sieć 
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telekomunikacyjna oraz napowietrzna sieć elektro-energetyczna. Działka, na której ma 
przebiegać inwestycja jest niezagospodarowana.  

Między terenem planowanego parkingu, a terenem cmentarza znajduje się rów 
odprowadzenia powierzchniowych wód deszczowych, stanowiący kontynuacje rowu 
biegnącego wzdłuż ulicy Gliwickiej. Za cmentarzem zlokalizowany jest kościół oraz 
budynek szkoły podstawowej. Posesja kościoła wyposażona jest w niewielki parking, z 
którego korzystają zarówno samochody udające się do kościoła jak i do szkoły. Z w/w 
parkingu korzystają także autobusy turystyczne obsługujące imprezy szkolne. 

 
 
 
2.2  STAN PROJEKTOWANY 
  
 2.2.1. Informacja ogólna 
 

 Z uwagi na ograniczoną przestrzeń postojową zarówno dla pojazdów osobowych 
jak i autobusów w rejonie kościoła i szkoły podstawowej  przewiduje się wykonanie 
dodatkowego parkingu z uwzględnieniem miejsca postoju 2 autobusów turystycznych. 
Parking zostanie zlokalizowany na terenie istniejącej łąki, bezpośrednio za rowem 
biegnącym wzdłuż cmentarza. Nawierzchnia parkingu oraz przyległy chodnik zostaną 
wykonane z kostki betonowej. Celem wyodrębnienia poszczególnych stref 
zróżnicowano kolorystykę kostki. Obwiednia parkingu zostanie wykonana z 
betonowych krawężników 15x30x100cm wyniesionym 10,0cm nad powierzchnię 
parkingu. Miejsca postojowe usytuowane są zgodnie z rysunkiem.  
  
 Odwodnienie parkingu zrealizowane zostanie grawitacyjnie poprzez 
ukształtowanie pochyleń jego nawierzchni umożliwiających spływ wód deszczowych w 
kierunku wpustów deszczowych. Z w/w urządzeń w dalszej kolejności wody 
sprowadzone zostaną poprzez separator oczyszczający do rowu biegnącego wzdłuż 
ogrodzenia cmentarza. 
  
 Organizacja ruchu w obszarze parkingu i jego wjazdów zostanie zrealizowana z 
wykorzystaniem oznakowania drogowego. Z uwagi na umożliwienie swobodnego 
przejazdu autobusów turystycznych przez obszar parkingu zaprojektowano do niego 
niezależny wjazd i zjazd z drogi wojewódzkiej nr 921, oddalone od siebie o ok. 20 m. 
Szerokość jezdni na wjeździe i zjeździe przyjąć 6,0m. Przecięcie krawędzi jezdni ze 
zjazdem i wjazdem należy wykonać jako łuk kołowy o promieniu 5,0m. 
Wyjazd z parkingu podporządkowany zostanie znakiem B-20. Wjazd na parking 
zlokalizowany został jako pierwszy na najeździe od strony Pilchowic, aby 
wyeliminować ewentualny konflikt pierwszeństwa mogący tworzyć się pomiędzy 
pojazdami wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi z parkingu w strefie między połączeniami. 
Istniejący znak B-33 ograniczający prędkość do 40 km/h usytuowany bezpośrednio 
przed cmentarzem (najazd od Pilchowic) zostanie przesunięty na 70 m przed 
projektowanym wjazdem na parking. Szczegóły dotyczące projektowanego 
oznakowania zamieszczono na planie docelowej organizacji ruchu. Od strony miejsc 
postoju autobusów wykonany zostanie wjazd na pole szerokości max 6,0 m. 
  
 Od parkingu do cmentarza poprowadzony zostanie chodnik z kładką o 
szerokości 3.5 m na przekroczeniu rowu. W ogrodzeniu cmentarza od strony parkingu 
w ciągu chodnika, na dojściu, wykonana zostanie bramka wejściowa.  
 
 Parking oświetlony zostanie lampami sodowymi rozmieszczonymi na jego 
obwodzie .  
 Rów na obszarze od istniejącego przepustu drogowego do projektowanego 
przepustu zostanie pogłębiony, a na całej długości do końca ogrodzenia cmentarza 
dodatkowo należy wyłożyć betonowymi, ażurowymi elementami wzmacniającymi.    
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2.3.    ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 

Budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton ograniczonego 
krawężnikami  
 

• Projektuje się stanowiska parkingowe o wymiarach: 
 

- zwykłe (40 stanowisk) o długości 5,0m i szerokości 2,5m, 
- poszerzone (10 stanowisk) o długości 5,0m i szerokości 3,6m. 

 
• Komunikację pieszą zapewnia chodnik wzdłuż zachodniej krawędzi parkingu: 

 
- wyniesione ponad poziom jezdni o 10 cm, 
- szerokości 2,5m, 
- ograniczone od strony jezdni krawężnikami,  
- ograniczone od strony zieleńca obrzeżami o wymiarach 8x30x100cm na 

podsypce piaskowej o gr. 5cm, 
- o nawierzchni z kostki betonowej Behaton (czerwonej) z pochyleniem 

poprzecznym 2% w kierunku drogi parkingu. 
 

• Wjazd i zjazd z drogi wojewódzkiej nr 921, ul. Gliwicka na teren  parkingu: 
 

- szerokość jezdni na wjeździe – 6,0m, 
- przecięcie krawędzi jezdni ze zjazdem należy wykonać jako łuk kołowy o 

promieniu    R = 5,0m, 
- ulokować wjazd i zjazd pod kątem ok. 90o do osi jezdni, 
- na całej szerokości włączenia należy ułożyć stojący krawężnik najazdowy 

20x25cm (lub 20x22cm) z zastosowaniem krawężnika skośnego 100x30cm 
((lub 25(22)x20cm) zabudowany na ławie betonowej (C12/15) z oporem; 
obniżenie krawężnika na zjeździe do 4cm, na przejściu dla pieszych 2cm, 

- pochylenie podłużne wjazdu na drogę wojewódzką– 2,5% w kierunku 
parkingu, co uniemożliwi spływ wód na jezdnię drogi woj.; pochylenie 
poprzeczne wjazdu – 1,5% w kierunku cmentarza, 

- pochylenie podłużne zjazdu  z drogi wojewódzkiej – 6% w kierunku parkingu, 
co uniemożliwi spływ wód na jezdnię drogi woj.; pochylenie poprzeczne 
wjazdu – 1,5% w kierunku cmentarza, 

- naruszoną konstrukcję jezdni drogi wojewódzkiej nr 921, zgodnie z 
zaleceniami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w trakcie 
wykonywania robót związanych z budową układu komunikacyjnego z w/w 
drogi na teren przedmiotowej inwestycji, należy odtworzyć wraz z podbudową 
na całej jej szerokości i długości wykonywanych robót, przyjmując konstrukcję: 
 

 4,0cm – warstwa ścieralna z mieszanki metyksowo - grysowej SMA 
11, z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-
55, (na całej szerokości jezdni), 

 8,0cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 z 
zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50, 

- roboty prowadzone w pasie drogi , należy wykonać nacinając nawierzchnię 
jezdni; rozkop wykonać schodkowo z rozdziałem na warstwę ścieralną, 
warstwę wyrównawczą, podbudowę oraz grunt rodzimy, 
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- odsadzki winny wynosić 0,25m dla każdej wymienionej warstwy; grunt 
rodzimy pod nawierzchnią jezdni należy wymienić na piasek, zagęszczając 
warstwami o grubości max 0,25m aż do osiągnięcia współczynnika Is= 1,0 dla 
każdej warstwy; podbudowę należy zagęścić  do osiągnięcia pierwotnego 
modułu sprężystości Ep = min. 100MPA oraz w proporcji moduł wtórny do 
modułu pierwotnego nie większy niż 2,2., 

- w ramach budowy zjazdu należy przebudować naruszony chodnik stosując od 
strony jezdni krawężnik betonowy typu ciężkiego 20x30cm wibroprasowany, 
który po ułożeniu ławy betonowej należy posadowić bezpośrednio na 
wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie, zachowując istniejącą niweletę 
chodnika; ławę betonową z oporem wykonać z betonu C12/15; ława pod 
krawężnikiem oraz opór krawężnika powinny mieć grubość min. 15 cm, opór 
wykonać do 2/3 wysokości krawężnika; chodnik w części nie przylegającej do 
jezdni ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30cm posadowionym na ławie 
betonowej z oporem obustronnym (beton C12/15); wysokość 
przebudowanego krawężnika min. 12cm; 
UWAGA: Konstrukcja nawierzchni chodnika przylegającego do jezdni to: 

 kostka betonowa  gr.8 cm, 
 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie    

min. 15cm. 
 
 

• Konstrukcja nawierzchni parkingu i chodnika 
 
Projektuje się cztery rodzaje nawierzchni. 

 
I. Pod część wzmocnioną parkingu przyjęto: 

 
- warstwę ścieralną z kostki betonowej Behaton o klasie wytrzymałości          

50 MPa i gr. 8 cm, 
- podsypkę cementowo-piaskową o gr. 3cm, 
- podbudowę z chudego betonu (C8/10) gr. 15cm, 
- warstwę miału kamiennego 0/5mm gr. 5cm, 
- warstwę kruszywa 0/63mm gr. 15cm, 
- warstwę istniejącego  gruntu stabilizowanego cementem o gr. 24cm. 

 
II. Pod projektowany chodnik przyjęto: 

 
- warstwę ścieralną z kostki betonowej Behaton o klasie wytrzymałości          

35 MPa i gr. 8cm, 
- podsypkę piaskową o gr. 3cm, 
- podbudowę tłuczniową o gr. 10cm. 

 
III. Pod część niewzmocnioną parkingu przyjęto: 

 
- warstwę ścieralną z kostki betonowej Behaton o klasie wytrzymałości          

35 MPa i gr. 8cm, 
- podsypkę cementowo-piaskową o gr. 3cm, 
- podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm, 
- warstwę kruszywa 0/63mm o gr. 15cm, 
- istniejący grunt stabilizowany cementem o gr. 24cm. 

 
IV. Pod wjazd i zjazd z drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Gliwicka) przyjęto: 
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- warstwę ścieralną z kostki betonowej Behaton o klasie wytrzymałości          
50 MPa i gr. 8 cm, 

- podsypkę cementowo-piaskową o gr. 3cm, 
- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie      

gr. 20cm, 
- w celu doprowadzenia podłoża nawierzchni zakwalifikowanego do 

grupy nośności G3 do grupy nośności G1 należy wymienić warstwę 
podłoża grubości 50 cm na warstwę gruntu niewysadzinowego, 
wzmocnionego geosyntetykiem np. geosiatką FORTRAC 
dwukierunkową 65 kN/m i geowłókniną F-4M. 

 
UWAGA: W obszarze przebiegu sieci teletechnicznej konstrukcję podbudowy 
wykonać z  kruszywa. 

 
 
 

  Podstawy do przyjęcia powyższego rozwiązania 
   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 43 poz. 430. 

    Katalog typowych nawierzchni konstrukcji podatnych i półsztywnych. 
    Ekspertyza i zalecenia dokumentacji geologicznej. 
    Wytyczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

 
 
Ogólny zarys obszaru umocnionego przedstawiono na Rys. nr 4 (pt. „Rysunek poglądowy 
przedstawiający obszar umocnienia parkingu”). 
 
 

• Krawężniki wzdłuż parkingu 
 
Przyjęto: 

 
- krawężniki proste o wymiarach 15x30x100cm na podsypce piaskowej o gr. 3-5cm 

po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej z oporem beton. (C12/15), wyniesione 
10cm ponad jezdnię, 

- krawężniki łukowe w miejscach wyokrągleń chodnika, wyniesione 10cm ponad 
jezdnię, na podsypce piaskowej o gr. 3-5cm po zagęszczeniu oraz na ławie 
betonowej z oporem beton. (C12/15). 

 
    
 
 

• Odwodnienie  
 

- Rów melioracji szczegółowej należy  przebudować na odcinku ok. 100m. W 
założeniach projektowych przyjęto: skarpy o nachyleniu poprzecznym 1:1,5; stałą 
wysokość korony rowu 1,20m na odcinku od przepustu drogowego do przepustu 
pod kładką dla pieszych, zmienna wysokość korony od 1,20m za kładką do 
istniejącej wysokości rowu; dno o szerokości 0,5m ; spadek podłużny min. 1%, 
odmulenie i umocnienie skarp oraz dna rowu betonowymi płytami ażurowymi 
MEBA lub innymi o zbliżonych parametrach technicznych. 

- Przepust pod kładką dla pieszych wykonać z dwóch rur wipro Ø 600 o długości 
segmentu 2500 mm. Wykonać murek oporowy stabilizujący wlot i wylot przepustu 
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lub dobrać gotowe elementy prefabrykowane z otworem Ø 600. Dno rowu przed i 
za kładką zabezpieczyć  przed rozmyciem płytą betonowa na długości 0,5 m. 

- Powierzchnia parkingu zostanie odwodniona dzięki spadkowi podłużnemu i 
poprzecznemu, których przebieg i wartość  naniesiono na Rys. nr 2. 

- Wody deszczowe odprowadzone zostaną do zaprojektowanych na terenie 
parkingu wpustów ulicznych. Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne, 
wyposażone w osadnik głębokości min. 0,5 m, pierścień odciążający i separator 
olejowy. 

- Wody opadowe zostaną odprowadzone z projektowanego obszaru do istniejącej 
rowu wodnego przy pomocy rury wipro 200.  

- Miejsce wylotu kanalizacji deszczowej należy wybrukować kostką na odcinku 
2,0m na całej długości skarpy zgodnie z wytycznymi części kanalizacyjnej. 

  
 

 
• Kładkę dla pieszych o szerokości 3,5 m należy wykonać z kostki betonowej Behaton 

klasy 35 MPa gr. 8cm, na podsypce piaskowej gr. 3cm, część konstrukcyjną będzie 
stanowić płyta żelbetowa o gr. 10cm. Po obu stronach kładki zamontować barierki 
zabezpieczające o wysokości min. 1,20m, wykonane ze stali ocynkowanej. 

 
 

 
•   Oświetlenie parkingu będą stanowić słupy oświetlenia ulicznego rozmieszczone 

dookoła parkingu . 
 
 
 
 
 Pozostałe wytyczne 
 
  Teren przyległy po wykonaniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 
 Wszelkie  prace na zbliżeniu lub kolizji z uwzględnionym uzbrojeniem terenu zostaną 
 wykonane pod nadzorem właściwych operatorów sieci. 
 
 
 
 
 
 


