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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

    Przedmiot opracowania stanowi projekt budowy targowiska w sołectwie Pilchowice 
w ramach zadania p.n.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
budowy targowiska „Mój Rynek”  w Gminie Pilchowice”. 
 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 Podstawę opracowania stanowi: 
 - umowa nr BZP 3410/78/2010 z 27.04.2010 r. z Urzędem Miasta Pilchowice, 
 - uzgodnienia z Inwestorem.  
 
1.3.  USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Miasto Pilchowice, ul. Damrota na obszarze działek nr 185/95, 184/95, 183/44. 174/95, 
43, 61 

 
1.4. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakres opracowania stanowi projekt:  
 

- budowy targowiska z miejscami targowymi stałymi oraz przenośnymi 
- budowy miejsc postoju dla samochodów osobowych,  
  o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton na całym obszarze, 
- budowy zjazdu publicznego 
- budowy chodnika wzdłuż krawędzi targowiska, 
- odwodnienia targowiska,  
- budowa oświetlenia targowiska, 
- zagospodarowania zieleni, 
- pozostałe wytyczne. 
-przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz linii zasilającej imprezy  

plenerowe 
- przebudowa hydrantu 
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2.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA 
 
2.1 STAN ISTNIEJĄCY 
 

Ulica Damrota 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. Wzdłuż drogi po obu stronach jezdni 
prowadzony jest chodnik o szerokości 2,0 m, odgrodzony od jezdni krawężnikiem. W 
miejscu włączenia projektowanego targowiska znajduje się droga gruntowa stanowiąca 
dojazd do posesji działki nr 43 oraz do południowej bramy parku miejskiego. Z prawej 
strony drogi gruntowej zlokalizowany jest hydrant oraz prostopadły do osi drogi mur 
oporowy długości 3 m.  Wzdłuż granicy  posesji 170/95 istnieje pas zieleni szerokości 
ok. 4m, w którym zasadzone są drzewa iglaste o wysokości nie przekraczającej 5m. W 
miejscu projektowanego targowiska przewiduje się wycięcie dwóch drzew liściastych, 
których lokalizację oraz dokładny rodzaj określono w dokumentacji dendrologicznej. Z 
północno-wschodniej strony planowanej inwestycji znajduje się nieznaczne załamanie 
terenu oraz prostopadły do niej rów, odprowadzający powierzchniowe wody 
deszczowe, który następnie łączy się z rowem melioracyjnym widniejącym w ewidencji 
jako      R-B6. Działka, na której ma przebiegać inwestycja jest niezagospodarowana. 
W trakcie inwentaryzacji terenu pod targowisko zlokalizowano rurę kanalizacyjną, 
której wylot dochodzi do w/w rowu. W południowej części działki nr 183/44 znajduje się 
brama wjazdu do parku miejskiego. Na działce nr 185/95 usytuowane są dwa słupy 
napowietrznej sieci elektro-energetycznej przewidziane do przebudowy. 

 
 
2.2  STAN PROJEKTOWANY 
  
 2.2.1. Informacja ogólna 
 
 

 Projektowane targowisko zostanie zlokalizowane na terenie istniejącej łąki, 
którego zachodnią i południową granicą będą stanowiły działki 170/95 oraz 182/44 
odpowiednio poszerzone o pasy zieleni zwymiarowane na rysunku. Północno-
wschodnią granicę stanowić będzie odpowiednio wyprofilowane załamanie terenu. 
Nawierzchnia targowiska, droga dojazdowa oraz przyległe chodniki zostaną wykonane 
z kostki betonowej. Za targowiskiem, w miejscu przyległym do ogrodzenia parku 
(sąsiedztwo bramy wjazdowej), przewiduje się lokalizację sceny pod uroczystości o 
charakterze lokalnym. Celem wyodrębnienia poszczególnych stref zróżnicowano 
kolorystykę kostki (Rys. nr 3). Obwiednia targowiska zostanie wykonana z betonowych 
krawężników 15x30x100cm wyniesionym 10cm nad powierzchnię targowiska. W 
miejscu wjazdu należy odpowiednio obniżyć wysokość krawężnika i chodnika. W 
obrębie pasa zieleni pomiędzy planowanymi słupami oświetlenia planowane są obiekty 
małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, itp. Wszystkie obiekty w tym miejsca 
postojowe zostały szczegółowo pokazane na dołączonych rysunkach.  
  
 Odwodnienie targowiska zrealizowane zostanie grawitacyjnie poprzez 
ukształtowanie pochyleń jego nawierzchni umożliwiających spływ wód deszczowych w 
kierunku przykrawężnikowych ścieków drogowych i wpustów deszczowych. Z w/w 
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urządzeń w dalszej kolejności wody sprowadzone zostaną do studni i dalej poprzez 
separator oczyszczający do przebiegającego rowu po stronie północno-wschodniej 
targowiska. 
  
 Organizacja ruchu w obszarze parkingu i jego wjazdów zostanie zrealizowana z 
wykorzystaniem oznakowania drogowego. Ze względu na bliskie sąsiedztwo wjazdu na 
posesję nr 170/95 oraz na posesje nr 43 należy umożliwić swobodny dojazd przejazdu 
poprzez zniwelowanie wysokości chodników do poziomu jezdni oraz wyprofilowanie 
wjazdów bramowych. Zaprojektowano połączenie parkingu jednym wlotem z drogą 
wojewódzką poprzez zniwelowanie chodnika na zasadzie wjazdu bramowego. 
 
 Dojazd do parku będzie możliwy przez wewnętrzna drogę biegnącą przez obszar 
parkingu, natomiast od ulicy Damrota dla pieszych będzie poprowadzony chodnik, 
wyniesiony 10cm ponad poziom jezdni, wzdłuż pasa zieleni. Należy przewidzieć 
możliwość przyszłego połączenia targowiska z dodatkowym dojściem pieszych 
poprzez kładkę od strony oczyszczalni ścieków tj. działki 177/86. 
  
 Targowisko oświetlone zostanie lampami sodowymi rozmieszczonymi na jego 
obwodzie plus dwie lampy w strefie wewnętrznej zasilane z szafy 
elektroenergetycznej..  
 
 Północno – wschodnia część targowiska gdzie zlokalizowana jest skarpa oraz 
rów w obszarze projektowanym zostanie wyłożony betonowymi, ażurowymi 
elementami wzmacniającymi, a rów odwadniający zostanie dodatkowo pogłębiony.   . 
 
 
 

2.3.    ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 

Budowa targowiska o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton  
 

•  Projektuje się miejsce pod stanowiska targowe produktów rolno-spożywczych 
zadaszone szer. 3m wraz z zapleczem handlowym o szerokości min.3m. oraz 
stanowiska targowe otwarte. 
 

• Projektuje się miejsce pod przenośne stanowiska targowe produktów rolno-
spożywczych usytuowane w centralnej części targowiska. 

 
• Projektuje się miejsca postojowe sam. osobowych o wymiarach: 

- zwykłe o długości 5,0m i szerokości 2,5m, 
 

• Zapewniono również miejsce pod: 
   -  punkt sanitarno-higieniczny 
 -  kontener na śmieci 

 
 UWAGA: W celu zapewnienia lepszej widoczności miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych należy, oprócz oznaczeń poziomych w postaci znaku P-24 lub P-20 
ustawić znak D-18a, tabliczkę T-29 oraz tabliczkę z napisem „4 miejsca”. 
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•  Komunikację pieszą zapewniają chodniki: 
 

- wyniesione ponad poziom jezdni o 10 cm, 
- szerokości 2,0m, 
- 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 dojazdowej i terenu targowiska. 
 

• Droga dojazdowa do targowiska: 
 

- szerokość jezdni 6,0m (po 3,0m szer. dla pasa ruchu w każdym kierunku), 
- z jednostronnym pochyleniem poprzecznym o wartości 2%, 
- o nawierzchni z kostki betonowej Behaton o klasie wytrzymałości 50 MPa                   

w kolorze szarym o gr. 10cm. 
 

• Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 921, ul. Damrota na teren targowiska 
 

- szerokość jezdni na wjeździe – 5,0m, 
- przecięcie krawędzi jezdni ze zjazdem należy wykonać jako łuk kołowy o 

promieniu    R = 5,0m, 
- 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 jezdni 
ul. Damrota.;  

- pochylenie poprzeczne wjazdu – 2% w kierunku działki 43, 
- 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, 

- 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 
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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; 

- w celu poprawy widoczności w lewo przy wyjeździe z planowanego 
targowiska należy zamontować lustro drogowe typu U-18a 

- wzdłuż krawędzi zjazdu oraz drogi dojazdowej do targowiska od strony działki 
nr 61 ułożyć płytę ściekową typu trójkątnego, która ciągnie się od zjazdu z dz. 
nr 43 aż do zjazdu i kończy wpustem deszczowym. 
 
UWAGA: W celu uniemożliwienia spływu wód na jezdnię drogi wojewódzkiej 
należy wmontować na szerokości zjazdu korytko odpływowe 1m TC C250 o 
wym. 1000x145x220mm zakończone skrzynką odpływową TC C250 o wym. 
400x145x450x105mm; skrzynkę połączyć z wpustem na zjeździe (szczegóły 
na rys.2). Wody opadowe z obszaru zjazdu odprowadzone zostaną przez w/w 
korytko odpływowe do projektowanej kanalizacji uchodzącej do rowu 
zlokalizowanego prostopadle do targowiska. 

 
 

• Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej oraz targowiska 
  
Projektuje się cztery rodzaje nawierzchni. 

 
I. Pod drogę dojazdową na targowisko, dojazd do targowiska oraz obszar 

wzmocniony pod pojazdy rolnicze przyjęto: 
 
- warstwę ścieralną z kostki betonowej Behaton o klasie wytrzymałości          

50 MPa i gr. 8cm, 
- podsypkę cementowo-piaskową o gr. 3cm, 
- podbudowę z chudego betonu (C16/20) gr. 15cm, 
- warstwę miału kamiennego 0/5mm gr. 5cm, 
- warstwę kruszywa 0/63mm gr. 20cm, 
- warstwę kruszywa  40/63mm o gr. 15cm. 

- geosiatka wg poniższej specyfikacji 

- geowłóknina wg. poniższej specyfikacji 

- warstwa wyrównawcza z piasku gr.5cm 
 
 Dla każdej warstwy należy osiągnąć współczynnik 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., 

• wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym:  min. 65 kN/m 

• wydłużenie przy max. obciążeniu w kierunku wzdłużnym:                     max. 10 % 

• wytrzymałość przy wydłużeniu 3% w kierunku wzdłużnym:                   min. 17 %              
wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym 

• wytrzymałość przy wydłużeniu 6% w kierunku wzdłużnym:                    min. 32 %           
wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym 



Opis techniczny 

6 
 

• wytrzymałość z uwzględnieniem pełzania:                                                min. 55%            
wytrzymałości na rozciąganie 

• wielkość oczek w kierunku wzdłużnym:                                                    min. 20 mm 

 
 

II. Pod 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 zjazd z drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Damrota) przyjęto: 

 
- 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 lub F25 

 
 

IV. Pod targowisko i parking przyjęto: 
 
- warstwę ścieralną z kostki betonowej Behaton o klasie wytrzymałości          

35 MPa i gr. 8cm, 
- podsypkę cementowo-piaskową o gr. 3cm, 
- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie o gr. 15cm, 
- warstwę kruszywa 0/63mm gr. 25cm, 
- warstwę kruszywa 40/63mm o gr. 15cm. 

- geosiatka  

- geowłóknina separująca 

- warstwa wyrównawcza z piasku gr.5cm 
 

  
Dla każdej warstwy należy osiągnąć współczynnik 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., 
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• wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym:  min. 65 kN/m 

• wydłużenie przy max. obciążeniu w kierunku wzdłużnym:                     max. 10 % 

• wytrzymałość przy wydłużeniu 3% w kierunku wzdłużnym:                   min. 17 %              
wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym 

• wytrzymałość przy wydłużeniu 6% w kierunku wzdłużnym:                    min. 32 %           
wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym 

• wytrzymałość z uwzględnieniem pełzania:                                                min. 55%            
wytrzymałości na rozciąganie 

• wielkość oczek w kierunku wzdłużnym:                                                    min. 20 mm 

 
Jeżeli grunt wykazuje właściwości pozwalające wnioskować, że nie spełnia 

wymogu nośności zaleca się, przed przystąpieniem do wykonywania koryta 

przeprowadzenie badań nośności podłoża za pomocą płyty VSS. Jeżeli w trakcie 

budowy oka że się, że grunt pod konstrukcj ą    zaprojektowan ą    na grup ę    nośności 

podło ża G1 nie spełnia tego wymogu, nale ży przeprowadzi ć    analizę    i wykona ć    

odpowiednie wzmocnienie na w ątpliwym odcinku.  Podłoże pod konstrukcję 

chodnika powinno spełniać następujące cechy: wskaźnik zagęszczenia 1,00 i wtórny 

moduł odkształcenia 80MPa, zaś pod konstrukcję projektowanej drogi, zjazdu, 

parkingu wtórny moduł odkształcenia powinien wynosić 100MPa i wskaźnik 

zagęszczenia 1,00. 

 
 
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. 
�    ZDW w Katowicach 

 
Ogólny zarys obszaru umocnionego przedstawiono na Rys. nr 2 (pt. „Rysunek poglądowy 
przedstawiający obszar umocnienia targowiska”). 
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• Krawężniki 

 
Przyjęto: 

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

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

- krawężniki łukowe w miejscach wyokrągleń chodnika, wyniesione 10cm ponad 
jezdnię, 

 
• Dla zapewnienia dojazdów do posesji, należy zastosować krawężnik najazdowy do 

4cm nad poziomem jezdni.. 
    

• Odwodnienie 
 
- Na odcinku od wjazdu na posesję (nr działki 43) do wjazdu na drogę dojazdową 

do targowiska należy, wzdłuż krawędzi chodnika od strony budynku m2, ułożyć 
płytę ściekową betonową typu trójkątnego i zakończyć wpustem deszczowym. 

- Istniejący rów wodny należy uprzednio udrożnić, dostosować wymiary do 
wartości normatywnych oraz zabezpieczyć skarpy i dno rowu płytami ażurowymi  
MEBA, na całej jego długości. 

- Powierzchnia parkingu zostanie odwodniona dzięki spadkowi podłużnemu i 
poprzecznemu, których przebieg i wartość  naniesiono na Rys. nr 5. 

- Wody deszczowe odprowadzone zostaną do zaprojektowanych 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.  

- Jako zwieńczenie kanalizacji deszczowej należy wykonać murek oporowy. 
 

 
• Skarpę parkingu należy wzmocnić i dodatkowo zabezpieczyć przed osunięciem płytami 

ażurowymi typu MEBA albo innymi o zbliżonych parametrach technicznych. 
 

•    Przewiduje się wytyczenie dwukierunkowego wjazdu na zasadzie wjazdu bramowego 
usytuowanego w stosunku do osi drogi wojewódzkiej pod kątem zbliżonym do 90 
stopni. Wjazd  na parking wykonany zostanie z kostki betonowej grubości 10 cm.  

 
•    Oświetlenie parkingu będą stanowić słupy oświetlenia ulicznego rozmieszczone 

dookoła parkingu, jeden słup przy wjeździe oraz dwa słupy w strefie wewnętrznej. 
Słupy w strefie wewnętrznej posadowione zostaną na wyniesieniu min. 6cm z kostki o 
wym. 2x2 m, odgrodzone krawężnikiem na podsypce cementowo-piaskowej. 
 

• W zakresie pasa drogowego nie będzie wymagana przebudowa istniejących urządzeń 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 
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• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie zapewniono prawidłowe warunki widoczności. 

• Przewiduje się nieznaczne przesunięcie hydrantu oraz likwidację bądź przesunięcie 
istniejących słupów sieci napowietrznej, 
 

• W okolicy zjazdu dobudowany zostanie słup oświetlenia ulicznego. Słup będzie 
posadowiony poza pasem drogi wojewódzkiej. 

 
•    Przewiduje się do wycięcia dwa drzewa liściaste ujęte w dokumentacji 

dendrologicznej oraz  zamieszczone na rysunku poglądowym. 
 

•    Należy rozebrać istniejący mur oporowy kolidujący z projektem drogi wewnętrznej. 
 

•    Skrzynka 17 kW dla celów imprez zlokalizowana zostanie zgodnie z warunkami 
przyłączenia uzyskanymi z przedsiębiorstwa elektroenergetycznego. 

 
 

 
 
 


