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SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA: 

 
 
TOM   I/1 - PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU WRAZ Z CZĘŚCIĄ   
                                DROGOWĄ 
 
TOM  I/2        -         PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. 
 
TOM  I/3        -         PRZYŁĄCZA I PRZEKŁADKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
 
TOM  I/4        -         ZASILANIE KABLOWE NN SALI GIMNASTYCZNEJ 
                                I ZMIANA ZASILANIA GIMNAZJUM PO PRZEBUDOWIE 
 
TOM  I/5        -         PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ 15 kV 
 
TOM  II/1 - CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
 
TOM  II/1a - DETALE ARCHITEKTONICZNE 
 
TOM  II/2 - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
 
TOM  II/3       -         CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE WOD.-KAN., C.W. I  GAZU 
 
TOM  II/4       -         CZĘŚĆ SANITARNA – INSTALACJE C.O. I WENTYLACJI 
 
TOM  II/5       -         CZĘŚĆ SANITARNA – WENTYLACJA MECHANICZNA SALI   
                                GIMNASTYCZNEJ  
 
TOM II/6        -         CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
                                 I ODGROMOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 
 
TOM II/7        -         CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
                                 I ODGROMOWA DLA CZĘŚCI PRZYNALEŻNEJ DO SZKOŁY   
                                 PODSTAWOWEJ 
 
TOM II/8        -         CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE   
                                GIMNAZJUM - PRZEBUDOWA 
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SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU: 
 
 

I/1.1.            ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Poczesna nr 7332/88/06 z dnia 
07.09.2006r. wydany przez Urząd Gminy Poczesna, ul. 
Wolności 2, 42-262 Poczesna 

2. Warunki przyłączenia energii elektrycznej nr WR/412830/07 
z dnia 24.10.2007 r. wydane przez ENION Spółka Akcyjna 
Oddział w Częstochowie, Rejon dystrybucji Częstochowa 
Teren, 

3. Warunki techniczne projektowania i realizacji podłączenia 
wod.-kan. do budowy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum  ul. Szkolna 1 w Poczesnej z 
dnia 14.08.2007 r. wydane przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego 
Spółka Akcyjna, 

4. Opinia nr 734/07 uzgodnienia dokumentacji projektowej z 
dnia 15.10.2007 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w 
Częstochowie, Powiatowy Zespół Uzgodnień dokumentacji 
Projektowej w Częstochowie, 

5. Opinia nr 912/07 uzgodnienia dokumentacji projektowej z 
dnia 19.11.2007 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w 
Częstochowie, Powiatowy Zespół Uzgodnień dokumentacji 
Projektowej w Częstochowie, 

6. Warunki przebudowy istniejących zjazdów wydane przez 
Gmina Poczesna dnia  15.10.2007 r. 

7. Oryginał  mapy  do  celów  projektowych  wydany  przez  
Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Częstochowie  w  skali  1:500 
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I/1.2. OPIS  TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

2. Przedmiot opracowania 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5. Projektowane sieci uzbrojenia terenu 

6. Bilans terenu 

7. Dane dotyczące obiektu 

8. Dojścia i dojazdy 

9. Konstrukcja nawierzchni 

10. Prace dodatkowe 

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 
 

I/1.3. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 

1. Projekt  zagospodarowania  terenu – skala 1:500  
 
2. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni skala 1:50, 1:100  
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I/1.2. OPIS  TECHNICZNY - 
PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 
 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA: 
 

- zlecenie  inwestora, 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Poczesna nr 7332/88/06 z dnia 07.09.2006r. wydany przez 
Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna 

- mapa  do  celów  projektowych  w  skali  1:500  wydana  przez  
Powiatowy Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej, 

- wizja  lokalna  i  pomiary  w  terenie, 
- koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Rozbudowy Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Poczesnej, ul. Szkolna wykonana przez 
Firma Projektowo-Handlowa Studio Banma w 2005 r.  

- projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Poczesnej wykonany w 
2006 r. przez Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o. o., 

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. nr  207, 
poz. 2016  z  2003 r.)  z  późniejszymi  zmianami ,  

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.,   w/s  
warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  
usytuowanie  (Dz. U. nr  75,  poz. 690  z  2002 r.)  z  późniejszymi  
zmianami  (Dz. U. nr  109,  poz. 1156  z  dnia  07.04.2004 r.), 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003 r.               
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  
(Dz. U. nr  120, poz. 1133). 
 

 
2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA   

 
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  zagospodarowania  działek  przy  
ul. Szkolnej  1 (dz. nr  110/4, 110/75, 152/2, k.m. 2)  w  Poczesnej, gm. 
Poczesna. 
Na  powyższych  działkach  zlokalizowane są  istniejące Szkoła Podstawowa 
oraz Gimnazjum. W  2006 r. został zaprojektowany nowy budynek Szkoły 
Podstawowej  przy istniejącym obiekcie Szkoły Podstawowej i powiązany jest 
z istniejącą salą gimnastyczną.  
Projektowana sala gimnastyczna została zlokalizowana w miejscu 
istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej, która zostanie wyburzona. Sala 
gimnastyczna powiązana będzie z nową Szkołą Podstawową oraz 
istniejącym Gimnazjum. Część Gimnazjum zostanie nadbudowane. 
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3. ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 
 

Działki zlokalizowane są w centrum  Poczesnej przy skrzyżowaniu ul. 
Bankowej oraz ul. Szkolnej. Działki posiadają niewielki spadek w kierunku 
południowo-wschodnim. Na dany teren znajdują się dwa wjazdy od ulicy 
Szkolnej. Działka nr 110/75 porośnięta jest zielenią. 
Obecnie  działka nr 110/4  jest  zabudowana.   
 
Na  działce  zlokalizowane są  obiekty: 
- parterowy budynek Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną oraz 

łącznikiem,  
- parterowy, podpiwniczony budynek administracyjno-gospodarczy 

Gimnazjum, mieszczący stołówkę, 
- II kondygnacyjny budynek Gimnazjum z poddaszem użytkowym, 
- boisko do piłki nożnej,  
- parking od strony ul. Szkolnej i dojazd do zaplecza stołówki, 

 
Obiekty posiadają przyłącza: 
- do sieci wodociągowej 
- do sieci energetycznej 
- do sieci telefonicznej 
- do sieci gazowej 
- do sieci kanalizacji deszczowej 
- do sieci kanalizacji sanitarnej 

 
 

4. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 
 
Projektowany  budynek  został zlokalizowany  w  miejscu istniejącej Szkoły 
Podstawowej (pomiędzy nową Szkołą Podstawową oraz istniejącym 
Gimnazjum). W późniejszym okresie od strony zachodniej przewiduje się 
budowę basenu krytego. 
Wejście główne oraz schody wraz z gazonami kwiatowymi usytuowano w 
miejscu istniejącego placu parkingowego. W pobliżu wejścia głównego,  
schodów i pochylni zewnętrznych przewidziano ławki – 14 ławek dł. 1,80m 
każda.  
Przy wejściu do zaplecza kuchni znajduje się plac manewrowy. 

Dane wg projektu budowlanego z 2006 r.: 

Wzdłuż nowego budynku Szkoły Podstawowej zaprojektowany został dojazd 
pożarowy w postaci ciągu pieszo-jezdnego (nawierzchnia z kostki 
zróżnicowana kolorystycznie na chodniku i drodze),łączący wjazdy od ul. 
Szkolnej z wyjazdem do ul. Małej. Ciąg pieszo-jezdny – droga pożarowa 
szer. 4m oraz ciąg pieszy szer. 1m – oddalony od budynku 5÷5,30 m.   
Przy dojeździe pożarowym od strony południowej doprojektowano 
stanowiska parkingowe dla 2 autokarów. 
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Zagospodarowanie terenu przed wejściem do nowej Szkoły Podstawowej 
zostało zmienione w nieznacznym stopniu. Zwiększono ilość miejsc 
postojowych z 5 do 10 sztuk. Przeprojektowano kształt zieleńca ze względu 
na rozwiązania komunikacyjne oraz dobudowę nowej pochylni dla 
niepełnosprawnych. W projekcie z 2006 r. w tym miejscu znajdowały się 
schody – wyjście z istniejącej sali gimnastycznej. 
 
Wzdłuż ul. Szkolnej zlokalizowano w sumie 18 miejsc parkingowych,  w tym 
jedno dla niepełnosprawnych. Przewidziano również zatokę dla stojaków na 
rowery. Poszerzone zostały dwa istniejące zjazdy na teren działki 110/4. 
Ciągi  kołowe  oraz  piesze  wykonane  będą  z  kostki  betonowej. 

 
 

5. PROJEKTOWANE  SIECI  UZBROJENIA  TERENU 
 
- zaopatrzenie  w  wodę – z przyłącza wody ∅100 z wodociągu 

ulicznego, 
- odprowadzenie  ścieków – do istn. kanalizacji  sanit. na terenie działki  , 
- odprowadzenie  wód  deszczowych  -  do istn. kanalizacji  deszczowej 

na terenie działki , 
- zaopatrzenie  w  gaz – z istn. przyłącza i istn. instalacji zasilającej 

kotłownię gazową, nie zwiększyło się zużycie gazu, 
- ciepła  woda – z podgrzewaczy elektrycznych, 
- ogrzewanie - z istniejącej kotłowni  gazowej posiadającej  rezerwę 

ciepła, 
- zasilanie  w  energię  elektryczną: 

-  sala gimnastyczna – kablem 1KV YAKXs 4 x 70 z projektowanego 
zestawu przyłączowo - pomiarowego ZK, L 1-3, 
- przebudowywany budynek gimnazjum – istniejące zasilanie z 
przebudową w zakresie sieciowym oraz głównego rozdziału energii w 
obiekcie, 
- szkoła podstawowa – zasilanie całego obiektu wg warunków Enion 
S.A. z 2006 z obecnie wprowadzoną zmianą przekroju kabla. 
- trzy wydzielone pompownie podwyższonego ciśnienia wody 
pożarowej – zasilanie z wydzielonej sieci 1KV pracującej przy 
całkowitym odcięciu dopływu energii do zespołu szkół. 

 
 

6. BILANS  TERENU 
 

Powierzchnia  całkowita  działek  (dz. nr 110/4 i 110/75) 20441,00 m2 w  tym: 
- pow. zabudowy  istniejącego gimnazjum                      776,76  m2  
         (bez części nadbudowywanej) 
- pow. zabudowy nowej Szkoły Podstawowej              1337,82  m2 

( I etap realizacji ) 
- pow. zabudowy istn. sali gimnastycznej                         296,50 m2 
- pow. boiska  ( I etap realizacji)                                  2800,00  m2 
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- pow. zabudowy proj. sali gimnastycznej   2541,86 m2 
wraz z wejściem głównym i nadbudową cz. gimnazjum 

- pow. chodników i placów       690,72 m2   
- pow. placu manewrowego       273,32 m2 
- pow. zatoki dla rowerów         28,56 m2 
- pow. drogi pożarowej       968,07 m2   
- pow. parkingów        213,50 m2 
- pow. parkingów dla 2 autokarów      145,48 m2 
- pow. schodów przed wejściem głównym     228,91 m2 

wraz z elementami małej architektury 
- pow. zieleni               10139,50 m2      
- pow. zjazdów (na działce 152/2)        88,98 m2      

 
Do powierzchni chodników oraz drogi pożarowej wliczono powierzchnie w/w 
elementów przewidzianych w I etapie realizacji. Powierzchnia zabudowy 
obiektów kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki  –  1374,03 m2. 

 
 

7. DANE  DOTYCZĄCE  OBIEKTÓW 
 

Dane  ogólne  charakteryzujące projektowany obiekt: 
- budynek o zróżnicowanym rzucie: 

• szerokość                                        35,73 ÷ 40,17 m 
• długość                                            37,58 ÷ 63,57 m 

- pow. zabudowy                                        2541,86  m2       
- pow. użytkowa                                  3628,87  m2     

- kubatura                                                  25580,04  m3 

- wysokość  budynku  nad  terenem      5,40 ÷ 12,68  m 
- wysokość  okapu  nad  terenem   3,97 ÷  9,52  m 

 

 

8. DOJŚCIA I DOJAZDY 
 

8.1. Podstawowe parametry projektowanych elementów 
komunikacyjnych 
Podstawowe parametry: 
- Wykonanie nowego ciągu pieszo-jezdnego po wschodniej i 

południowej stronie budynku projektowanego, w skład którego 
wchodzi pas jezdni (drogi przeciwpożarowej wewnętrznej) szer. 
4,0m oraz ciąg komunikacji pieszej – chodnik szer. 1,0m po 
zachodniej i północnej stronie drogi, 

- Chodniki – dojścia do budynku o zmiennej szerokości 
obramowane obrzeżem 8x30cm, 

- 17szt. stanowisk parkingowych głębokości 5,0m i szerokości po 
2,30m oraz jedno stanowisko głębokości 5,0m i szer. 3,6m dla 
osoby niepełnosprawnej, 
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- opaska wokół budynku szer. 0,5m z kostki betonowej gr.8cm, 
obramowanej od strony trawnika obrzeżem zatopionym 8x30cm - 
powierzchnia 113,0m2 

- Wjazd na teren inwestycji – istniejącym zjazdem z ul. Szkolnej 
- Krawężniki drogowe 15x30cm,  
- Łuki zewnętrzne drogi 11m, wewnętrzne 7m, 
- Skosy połączeniowe dojść do budynku z ciągiem pieszo-jezdnym 

1:1. 
 

Lokalizację poszczególnych elementów wraz ze szczegółowymi 
domiarami przedstawia plan sytuacyjny. 
 
-   Pow. proj. dróg szer. 4,0m –kostka szara 968,07m2  
-   Pow. proj. ciągów pieszych – kostka czerwona 690,72m2 

  (830,44 - 43,30 - 67,86 - 28,56) w tym: 162,04m2  

-   ciąg pieszy wchodzący w skład ciągu pieszojezdnego 
-   pow. placu ,schodów i pochylni                 228,91m2 
      przed wejściem głównym – kostka żółta 
-   plac manewrowy (nawierzchnia jak droga)  273,32m2 
-   pow. parkingów (145,48+213,50) 358,98m2 

-   pow. zjazdów (na działce 152/2)                                  88,98m2      
 

8.2. Uzbrojenie terenu 
Po zdjęciu humusu grubości około 30cm pod ciągiem pieszo-jezdnym 
oraz po wykonaniu koryta doprowadzając do projektowanych rzędnych 
należy wykonać pełne uzbrojenie terenu wg odrębnych dokumentacji. 
Prace nawierzchniowe jako wykończeniowe należy wykonać po 
upewnieniu się o wykonaniu wszystkich robót podziemnych. 
Prace ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych należy prowadzić 
obowiązkowo ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 
 

8.3. Pochylenia podłużne i spadki poprzeczne 
Przekroje normalne i konstrukcyjne - rys nr 2 przedstawiają szczegóły 
ukształtowania terenu.  Rzędne drogi dopasować do rzędnych terenu 
istniejącego.  Szczegóły rozwiązań przedstawiono na przekrojach - 
rys. nr   2 . 
 
Spadki poprzeczne: 
 
• Droga wewnętrzna spadek jednostronny 2% 
• Stanowiska parkingowe 2% w kierunku jezdni 
• chodnika 2% w kierunku do jezdni lub trawnika 
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9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

9.1. Konstrukcja dróg 
 

1 – pas ruchu pojazdów szer. 4,0m 
 

- kostka betonowa prasowana – szara                              8cm 
- podsypka cem. - piaskowa 1:4                                3cm 
- podbudowa – kruszywo łamane stabiliz. mechan.    
       wg PN-S-66102                                                      15cm 

 
1a – pas ruchu pieszych szer. 1,0m 
 

- kostka betonowa prasowana – czerwona                       8cm 
- podsypka cem. - piaskowa 1:4                       3cm 
- podbudowa – kruszywo łamane stabiliz. mechan.                       

wg PN-S-66102                                           15cm 
 

Jezdnia ograniczona krawężnikiem 15x30cm ( 4 )  ułożonym na 
ławie betonowej z oporem z betonu B-15, światło 12cm. Niweleta 
wjazdu na drogę przeciwpożarową w poziomie istniejącej drogi 
wewnętrznej prowadzącej od ul. Szkolnej oraz z drugiej strony – 
w poziomie istniejącej nawierzchni ul. Małej.  

 
 

9.2. Konstrukcja miejsc parkingowych 

2  
- kostka betonowa prasowana – szara z czerwonymi pasami  

rozdzielczymi wyznaczającymi stanowiska postojowe  8cm 
- podsypka cem. - piaskowa 1:4     4cm 
- podbudowa – kruszywo łamane stabiliz. mechan.    
      wg PN-S-66102       20cm 

 
Krawężnik ułożony na ławie betonowej z oporem winien posiadać 
światło 12cm. 

 
9.3. Konstrukcja chodników i opasek 

3  
- kostka betonowa prasowana czerwona   8cm 
- podsypka piaskowa      5cm 
- spoiny zamulone piaskiem 
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Od strony zieleńców chodnik należy ograniczyć obrzeżem betonowym 
8x30cm ( 5 )– po stronie spadku poprzecznego obrzeże wtopione jako 
opór. ( 5’ ). Od strony ulicy budynku nie ograniczać opaski obrzeżem. 

 
 

10. PRACE DODATKOWE. 
 

Gruz należy wywieźć na teren wskazany przez inwestora.  
Powierzchnia istniejących nawierzchni asfaltobetonowych do rozbiórki 
wynosi około 1920 m2. 
Przy zjazdach na teren inwestycji należy wykonać murki betonowe po obu 
stronach zjazdu w celu montażu przepustu rurowego z rur betonowych φ 400 
dł. 8,4m oraz φ400 dł. 12,4m.  Na zjazdach zamontować korytka EcoDrain  
na całej szerokości jezdni (5,0m każde) z odprowadzeniem wód wpustem do 
rowu. 
 
UWAGA: 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz z obowiązującymi 
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

 
 

11.      WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały zawarte w: Tom II/1 – Część 
Architektoniczna pkt. 14 
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