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STRONA TYTUŁOWA     

1. Nazwa zamówienia 

 

Budowa między ulicami Raciborską, a Koszarową w Katowicach budynku 

dydaktyczno - badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem 

terenów zielonych na otwarty park form przestrzennych oraz parkingu 

naziemnego i podziemnego.” 

 

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program  

    funkcjonalno- użytkowy 

 

Katowice ulica Raciborska/ Koszarowa 

 

3. Zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych został podany w punkcie B.2. „Warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych” 

 

4. Nazwa zamawiającego i jego adres 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

40-047 Katowice 

ul. Raciborska 37 

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego 

40-287 Katowice 

ul. 1 Maja 50 

 

5. Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego 

 

- część opisowa 

 

A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

A.1. Podstawa opracowania 

 

A.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz  
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       zakres prac  budowlanych 

A.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość                    

obiektu 

  A.2.2. Zakres prac budowlanych 

 

A.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu  

         Zamówienia 

 A.3.1. Lokalizacja terenu w mieście 

           A.3.2. Opis terenu zasadniczego i otoczenia 

 A.3.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

                A.3.4. Rozwiązania drogowe 

                A.3.5. Uwarunkowania planistyczne 

 A.3.6. Charakter miejsca 

      A.3.7. Studium wykonalności planowanej inwestycji 
  

A.4. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

A.5.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we 

       wskaźnikach powierzchniowo- kubaturowych 

        A.5.1. Liczba użytkowników 

         A.5.2. Powierzchnie użytkowe pomieszczeń wraz z określeniem 

                ich funkcji i uwarunkowań 

      A.5.3. Wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe 

      A.5.4. Inne powierzchnie 

      A.5.5. Wzajemne proporcje wybranych powierzchni i kubatur 

      A.5.6. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub  

                pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni  

                i kubatur lub wskaźników 
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B. Opis wymagań 

  B.1. cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-  

              konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

B.1.2. Przygotowanie placu budowy 

B.1.3. Architektura 

B.1.4. Konstrukcja 

B.1.5. Instalacje 

  B.1.5.1. Instalacja wodociągowa 

  B.1.5.2. Instalacja przeciwpożarowa 

  B.1.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

  B.1.5.4. Instalacja kanalizacji deszczowej 

  B.1.5.5. Instalacja ogrzewania 

  B.1.5.6. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

  B.1.5.7. Instalacja elektryczna 

  B.1.5.8. Instalacje telekomunikacyjne i informatyczne 

  B.1.5.9. Instalacja odgromowa 

B.1.6. Wykończenie 

B.1.7. Zagospodarowanie terenu 

B.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

        - część informacyjna: 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów 

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

http://www.terrabud2.pl/


                                        KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 

 

_______________________________________________________________________ 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

6 

5. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych: 

a). Kopia mapy zasadniczej 

b). Wyniki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla                     

     potrzeb posadowienia obiektów 

c). Zalecenia konserwatorskie 

d). Inwentaryzacja zieleni 

e). Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony   

     powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z   

                  zakresu ochrony środowiska 

f). Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

g). Inwentaryzację i  dokumentacja fotograficzna obiektów  

     budowlanych przeznaczonych do rozbiórki , uwarunkowania   

     rozbiórek 

h). Porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne   

     związane z przyłączeniem budynku do sieci wodociągowych,  

     kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych,  

     teletechnicznych oraz drogowych 
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A.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

A.1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest zlecenie Zamawiającego: Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach na opracowanie „Programu funkcjonalno- 

użytkowego budowy budynku dydaktyczno - badawczego i kulturalnego 

wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”. 

Akademia Ekonomiczna jest Zamawiającym części parkingowej naziemnej 

(zlokalizowanej na działce, którą dysponuje na cele budowlane), natomiast 

parking podziemny zostanie zlokalizowany wyłącznie na działce ASP i 

będzie stanowił jej własność. 

Przy opracowywaniu programu zastosowano się do obowiązujących aktów 

prawnych. 

Uczelnia artystyczna powstała w Katowicach w roku 1947. Do roku 1951 

była Wydziałem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W roku 

1951 uczelnia na okres jednego roku zyskała autonomię, by od roku 1952 

stać się powtórnie filią, tym razem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Samodzielną uczelnia stała się ponownie w roku 2001. 

Należy podkreślić, że mimo 60 lat swojej działalności edukacyjnej i 

niemniej ważnej kulturalnej uczelnia nie posiadała budynku 

projektowanego dla funkcji uczelni artystycznej tylko korzystała z różnych 

obiektów, które jedynie przystosowywano do potrzeb Akademii: były to 

m.in. pomieszczenia: budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Stawowej, 

budynku przy ul. Dyrekcyjnej, budynku dawnej Biblioteki Śląskiej przy ul. 

Francuskiej, budynku willowego przy ul. Kościuszki (w którym mieścił się 

dziekanat) i obecne: budynków przy ul. Raciborskiej, Dąbrówki i 

Koszarowej. Budynki Akademii znajdują się w rożnych częściach miasta, 

co stwarza problemy organizacyjne i wpływa na dezintegrację środowiska. 
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Po raz pierwszy w swojej historii, Uczelni została stworzona możliwość 

wykreowania nowoprojektowanego budynku odpowiadającego wszystkim 

potrzebom i współczesnym wymogom stawianym uczelni artystycznej, 

zarówno teraźniejszym jak i planowanemu w przyszłości rozwojowi. Bliskie 

wzajemne położenie budynków pozwoli na stworzenie całego kompleksu 

dydaktyczno – badawczo – kulturalnego.  

Znaczenie decyzji o budowie budynku dydaktycznego i kulturalnego 

Akademii Sztuk Pięknych jest nie do przecenienia nie tylko w aspekcie  

kształcenia artystycznego, ale także powstania silnie oddziaływującego i 

ważnego ośrodka kulturalnego  o skali regionalnej, krajowej i 

międzynarodowej. Nowy budynek  bez wątpienia przyczyni się do rozwoju 

uczelni, podniesie jej rangę i prestiż.  

Powyższe przesłanki stały się podstawą niniejszego opracowania i jego 

celem. 

 

A.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość   

         obiektu oraz zakres prac budowlanych 

 

 A.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkości   

             obiektu 

Wielkość projektowanego obiektu wynika z : 

 potrzeb funkcjonalnych Zamawiających 

 wielkości działek 

 uwarunkowań przestrzennych występujących w otoczeniu takich 

jak: 

     - funkcja istniejącej zabudowy otaczającej teren inwestycji, 

- wysokość i intensywność zabudowy istniejącej, 

- charakter formy architektonicznej zabudowy istniejącej, 

-  zasady kształtowania urbanistycznego, 

- istniejący i projektowany układ komunikacyjny, 

- istniejące ukształtowanie terenu, 

http://www.terrabud2.pl/
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- warunki górnicze 

- warunki geologiczne, 

- istniejący stan zainwestowania działki (obiekty kubaturowe,   

  uzbrojenie, zieleń), 

- warunki techniczne realizacji  projektowanego uzbrojenia terenu,  

- stosunki własnościowe.  

 

Na podstawie przeprowadzonego studium chłonności terenu 

określono charakterystyczne parametry inwestycji: 

Powierzchnia zabudowy ok.  2 400m2 

Powierzchnia całkowita ok.   8 500m2 

Powierzchnia użytkowa ok.   6 000m2 

Ilość kondygnacji ok. 3,5 

 

A.2.2. Zakres prac budowlanych 

 

- prace przygotowawcze – organizacja placu budowy 

- prace rozbiórkowe i wycinka zieleni 

- prace ziemne 

- prace sieciowe  

- budowa obiektów kubaturowych 

- prace wykończeniowe związane z kubaturą i instalacjami 

- prace związane z zagospodarowaniem terenu 

A.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu  

         zamówienia 
 

A.3.1. Lokalizacja terenu w mieście 

 

Teren inwestycji położony jest w śródmieściu Katowic, w narożu ulicy 

Raciborskiej i Koszarowej. Ulica Raciborska łączy się z jedną z 

głównych ulic miasta, ulica Mikołowską stanowiącą połączenie 

śródmieścia z autostradą A4, dojazd do dworca PKP i miejsce lokalizacji 
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CZĘŚĆ OPISOWA              KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 

 

_______________________________________________________________________ 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

11 

ważnych obiektów miejskich, np. Sądu, Pałacu Młodzieży, kościoła 

Piotra i Pawła, szkół średnich i wyższych uczelni. W sąsiedztwie 

znajduje się kompleks rekreacyjno- sportowy Bugla oraz placówki 

służby zdrowia (Szpital Miejski i Klinika Urologii) oraz Wojewódzka 

Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. 
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A.3.2. Opis terenu zasadniczego i otoczenia 

 

Teren inwestycji jest położony w narożu ulicy Raciborskiej i Koszarowej w 

Katowicach. Od północy do przedmiotowego terenu przylega  ulica 

Raciborska. Po jej przeciwnej stronie znajdują się: zabudowania 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, tory kolejowe oraz 

w odległości ok. 200m budynek Rektoratu Akademii Sztuk Pięknych. Od 

wschodu przylega ulica Koszarowa z IV i V kondygnacyjną obrzeżną 

zabudową mieszkaniową. Od zachodu znajduje się działka, która zostanie 

przeznaczona na parking naziemny Akademii Ekonomicznej,  granicząca w 

dalszym ciągu z zabudowaną działką  Wojewódzkiej Komendy Policji. Od 

południa znajduje się skarpa o ok.3m wysokości. Powyżej znajduje się 

budynek wielorodzinny IV kondygnacyjny oraz główny budynek 

dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych. 

Teren był użytkowany przez jednostkę wojskową, jako magazyny, garaże, 

zaplecze techniczne, stajnię. Od wielu lat nie jest użytkowany i znajuje się 

w bardzo złym stanie technicznym, kwalifikowanym do natychmiastowej 

rozbiórki. Cześć budynków jest zlokalizowanych na działkach należących 

do Akademii Ekonomicznej i do Akademii Sztuk Pięknych stąd będzie 

podlegała wspólnej rozbiórce. 

Teren jest dość intensywnie zadrzewiony zielenią wysoką i porośnięty 

trawą oraz krzakami. Niewielka część terenu jest powierzchnią 

utwardzoną, również kwalifikującą się do rozbiórki. 

 

   A.3.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

 

W najbliższej okolicy terenu inwestycji – w pasach drogowych ulic 

Raciborskiej i Koszarowej – są zlokalizowane sieci: wodociągowa, 

kanalizacji ogólnospławnej, gazowa, ciepłownicza, elektryczna, 

teletechniczna. Dostępność mediów umożliwia pełne pokrycie potrzeb 

funkcjonowania planowanego budynku. 
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Sieć wodociągowa: 

W rejonie planowanej inwestycji występują: 

– sieć wodociągowa stalowa zlokalizowana w pasie drogowym ulicy 

Raciborskiej w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej o średnicy 

Ø 300mm. 

– sieć wodociągowa stalowa Ø 125mm zlokalizowana po drugiej stronie 

jezdni ulicy Raciborskiej. 

- sieć wodociągowa usytuowana w terenie zielonym wzdłuż ul. Koszarowej  

o nieznanej średnicy w sąsiedztwie betonowego ogrodzenia działki. 

Sieć wodociągowa jest we własności i eksploatacji Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. 

Przez teren objęty inwestycją w drodze wjazdowej na teren działki 

przebiega przyłącze wodociągowe zasilające obecnie budynek Komendy 

Wojewódzkiej Policji. 

 

Sieć kanalizacji ogólnospławnej 

System kanalizacji w tym rejonie ma charakter mieszany tzn. w pasie 

drogowym ulicy Raciborskiej jest zlokalizowany kanał ogólnospławny 

Ø 400mm/500mm, do którego podłączony jest kanał sanitarny Ø 300 mm 

odprowadzający ścieki sanitarne z terenu Komendy Wojewódzkiej Policji 

 oraz kanał deszczowy Ø 350/300mm odprowadzający wody deszczowe 

z tego terenu usytuowany na wjeździe na teren policji. Studnie rewizyjne 

usytuowane na wjeździe są przykryte włazami betonowymi. Ponadto do 

kanału ogólnospławnego Ø 400mm w ulicy Raciborskiej odprowadzane są 

wody deszczowe z wpustów drogowych odwadniających jezdnię. W ulicy 

Koszarowej jest zlokalizowany kanał ogólnospławny Ø 315mm 

odprowadzający ścieki sanitarne i deszczowe z przyległych budynków 

zabudowy wielorodzinnej oraz z jezdni. W odległości ok. 0,5 m od granicy 

działki od strony południowo-wschodniej jest zlokalizowane przyłącze 

kanalizacyjne Ø 160mm odprowadzające ścieki z budynku wielorodzinnego 

przy ul. Koszarowej 11, 13, 15. Przyłącze to przebiega następnie pod 
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budynkiem nr 13 do kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Koszarowej 

Natomiast od strony południowej jest zlokalizowana kanalizacja deszczowa 

Ø 250mm odprowadzająca wody deszczowe z drogi wewnętrznej budynku 

przy ul. Koszarowej 17. 

Na terenie przedmiotowej działki wzdłuż ul. Raciborskiej w odległości ok. 

9m od istniejących budynków magazynowych jest zlokalizowany kanał 

deszczowy Ø 300mm wraz z wpustem deszczowym odprowadzający wody 

deszczowe do kanału ogólnospławnego Ø 400mm. Na odcinku ok. 8,30m 

kanał ten przebiega pod fundamentami pozostałymi po nieznanym 

obiekcie budowlanym. Na terenie posesji przy wjeździe jest zlokalizowane 

przyłącze kanalizacyjne wraz z dwoma studniami rewizyjnymi o przekroju 

okrągłym (częściowo zasypane) odprowadzające najprawdopodobniej 

wody deszczowe z drogi wewnętrznej działki do kanalizacji deszczowej 

usytuowanej obecnie na terenie policji.  

Sieć kanalizacyjna jest we własności i eksploatacji Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. 

 

Sieć gazowa 

W pasie pieszo-jezdnym ul. Koszarowej oraz w terenie zielonym przy tejże 

ulicy jest zlokalizowana niskoprężna sieć gazowa Ø 80mm wraz 

z przyłączami zasilająca przyległe budynki zabudowy wielorodzinnej. 

Po przeciwnej stronie ulicy Raciborskiej, w ciągu pieszym jest usytuowany 

odcinek sieci gazowej zasilający budynek nr 45. 

Na terenie przedmiotowej działki wzdłuż pasa drogowego ulicy 

Raciborskiej w odległości ok. 8mb od istniejących budynków 

magazynowych jest zlokalizowana niskoprężna sieć gazowa Ø 100mm. Na 

odcinku ok. 8,30m sieć ta przebiega pod fundamentami pozostałymi po 

częściowo wyburzonym obiekcie budowlanym Na terenie działki nie są 

zlokalizowane przyłącza gazowe. 

Sieć gazowa jest we własności i eksploatacji Górnośląskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu, Rozdzielnia Gazu w Katowicach. 
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Sieć ciepłownicza 

W rejonie planowanej inwestycji w pasie drogowym ul. Koszarowej jest 

zlokalizowana sieć ciepłownicza 2xø200 mm wraz z komorą ciepłowniczą 

oraz z przyłączami zasilającymi przyległe budynki zabudowy 

wielorodzinnej.  

W odległości ok. 1m od granicy działki od strony południowo-wschodniej 

jest usytuowana sieć ciepłownicza 2xø60 mm zasilająca budynek 

zabudowy wielorodzinnej nr 11,13,15 przy ul. Koszarowej.  

Na terenie przedmiotowej działki wzdłuż pasa drogowego ul. Raciborskiej 

w odległości ok. 1,80-3,50 m od budynków magazynowych przebiega sieć 

ciepłownicza 2xø65mm zasilająca obecnie budynek policji. Na terenie 

przedmiotowej działki występują dwa nieczynne przyłącza ciepłownicze. 

Pierwsze od strony budynku nr 11 przy ulicy Koszarowej drugie od strony 

budynku nr 48 przy ulicy Raciborskiej. Przyłącza te zasilały znajdującą się 

w pomieszczeniach garażowych instalację ciepłowniczą. Sieć ciepłownicza 

pozostaje we własności i eksploatacji  Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Katowice S.A. 

 

Sieć energetyczna 

W rejonie planowanej inwestycji wzdłuż ulicy Koszarowej występuje sieć 

energetyczna w formie kabli podziemnych o zakresie napięć niskich 

i średnich. Sieć ta jest zlokalizowana po przeciwnej stronie jezdni przy 

budynkach nr 5 a, b, c oraz w pasie zieleni naprzeciwko budynku 

wielorodzinnego nr 11, 13, 15. 

W terenie zielonym pomiędzy jezdnią a ciągiem pieszym po przeciwnej 

stronie ulicy ul. Raciborskiej jest usytuowany kabel energetyczny 

zasilający lampy oświetlenia ulicznego  

W bezpośrednim sąsiedztwie działki za ogrodzeniem betonowym w terenie 

zielonym przy ulicy. Koszarowej jest usytuowany kabel niskiego napięcia 

zasilający lampy oświetlenia ulicznego.  

Z analizy mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki od strony wjazdu 

z terenu Komendy Wojewódzkiej Policji. 
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 są usytuowane kable energetyczne niskiego napięcia zasilające budynki 

magazynowe oraz nieistniejące lampy oświetlenia ulicznego, które były 

usytuowane w terenie zielonym. Ponadto od strony ulicy Koszarowej 

pomiędzy ogrodzeniem betonowym a zabudowaniami magazynowymi jest 

usytuowany kabel energetyczny niskiego napięcia zasilający budynek nr 

11. Z analizy mapy zasadniczej wynika, że przedmiotowy kabel przebiega 

pod usytuowanym na terenie działki budynkiem garażu. 

Ponadto w budynkach magazynowych znajdują się częściowo 

zdemontowane instalacje elektryczne. 

Sieć energetyczna jest we własności i eksploatacji VATTENFALL w 

Katowicach. 

 

Sieć teletechniczna 

W rejonie planowanej inwestycji jest dostępna sieć teletechniczna 

usytuowana po stronie przeciwnej działki wzdłuż jezdni ulicy Raciborskiej 

i Koszarowej zasilająca sąsiadujące budynki wielorodzinne. 

W bezpośrednim sąsiedztwie działki od strony ul. Raciborskiej w pasie 

zieleni jest usytuowane przyłącze teletechniczne zasilające budynek nr 45.  

Na terenie działki nie jest zlokalizowana sieć teletechniczna i nie 

przebiegają przyłącza teletechniczne.  

Gestorem sieci teletechnicznej jest ERICSSON Sp. z o.o. w imieniu NETIA 

S.A. oraz TP S.A. 

 

Oświetlenie uliczne 

W rejonie planowanej inwestycji są usytuowane lampy oświetlenia 

ulicznego w ciągu pieszym ulicy Raciborskiej i ul Koszarowej. Przy czym w 

ulicy Raciborskiej oświetlenie jest usytuowane w pasie zieleni po 

przeciwnej stronie ulicy natomiast przy ulicy Koszarowej w terenie 

zielonym pomiędzy jezdnią a ogrodzeniem betonowym działki. 

W zieleńcu  na terenie działki usytuowane były pierwotnie dwa słupy z 

lampami oświetlenia ulicznego, które oświetlały drogę wewnętrzną 

terenów magazynowych, obecnie nieistniejące. 
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Gestorem oświetlenia ulicznego jest Vattenfall w Katowicach. 

 

  A.3.4. Rozwiązania drogowe 

 

Teren jest bezpośrednio położony przy ulicy Raciborskiej i Koszarowej, z 

której obecnie nie ma zjazdu na teren przedmiotowej działki. Działka jest 

obecnie dostępna komunikacyjnie od strony zachodniej, poprzez działkę, 

na której zostanie zlokalizowany naziemny parking  Akademii 

Ekonomicznej, z terenu Komendy Wojewódzkiej Policji; zjazd na teren 

Komendy Wojewódzkiej Policji następuje z ulicy Raciborskiej. Komunikacja 

na terenie działki uwidoczniona na mapie zasadniczej występuje 

szczątkowo: zachowana fragmentarycznie droga oraz utwardzenia terenu 

na styku z budynkami. 

Projektowane zjazdy na teren inwestycji, zgodnie z pismem MZUiM 

L.dz. DW/AS/5544/827/07-7919 z dnia 12.09.2007r. obejmują dwa 

włączenia z ulicy Raciborskiej: 

- włączenie wykorzystujące zjazd istniejący z ulicy Raciborskiej dla 

potrzeb Wojewódzkiej Komendy Policji, Akademii Ekonomicznej i 

Akademii Sztuk Pięknych 

- zjazd projektowany z ulicy Raciborskiej przeznaczony dla potrzeb 

Akademii Sztuk Pięknych  
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  A.3.5. Uwarunkowania planistyczne 

 

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Przedmiotowy teren jest położony w strefie średniego i niskiego 

zainwestowania miejskiego. 

 

 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Dla przedmiotowego terenu nie ma planu zagospodarowania 

przestrzennego. Stąd też konieczne było ubieganie się o wydanie 

decyzji o lokalizacji inwestycji  

Decyzja taka została wydana dnia 29.02.2008 przez prezydenta Miasta 

Katowice numer 18/2008/CP. 

 

  A.3.6. Charakter miejsca 

 

Działka położona jest pomiędzy budynkiem dydaktycznym Akademii 

Sztuk Pięknych znajdującym się  przy ulicy Koszarowej, a budynkiem 

Rektoratu zlokalizowanym przy ulicy Raciborskiej. W projekcie 

konieczne jest uwzględnienie powiązań pomiędzy  budynkami 

istniejącymi (Rektorat przy ul. Raciborskiej i budynek dydaktyczny przy 

ul. Koszarowej), a projektowanymi  ponieważ tworzyć powinny całość 

funkcjonalną. Dodatkową trudnością będzie występująca pomiędzy 

budynkiem dydaktycznym przy ul. Koszarowej, a przedmiotową działką  

różnica wysokości wynosząca ok.3m. Działki otaczające o dominującym 

charakterze architektury okresu międzywojennego mają zabudowę 

pierzejową i wysokości ok. 4-5 kondygnacji. W otoczeniu przeważa 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w stosunku do której należy 

uwzględniać warunki nasłonecznienia i niezacieniania. Teren, mimo 

charakteru śródmiejskiego dzielnicy,  jest zlokalizowany na uboczu. 

Dostępność komunikacyjna terenu jest bardzo dobra – z ulicy 

Mikołowskiej, jednej z głównych ulic miasta, przy której zlokalizowane 

są przystanki komunikacji autobusowej (odległość od terenu inwestycji 
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ok. 0,8km), w zakresie położenia w stosunku do autostrady A4 

(ok.0,7km),  głównego dworca PKP (ok. 1,5km)  oraz przystanku 

komunikacji miejskiej tramwajowej przy ulicy Kościuszki (ok.1,3km). 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek Centrum Naukowo – 

Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej posiadający wejścia od ul. 

Adamskiego i Koszarowej, co stanowi uzasadnienie dla realizacji funkcji 

parkingowej dla Akademii Ekonomicznej wspólnie z projektem Akademii 

Sztuk Pięknych ponieważ będzie stanowiło to całość funkcjonalno – 

przestrzenną. 
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A.3.7. STUDIUM WYKONALNOŚCI PLANOWANEJ  INWESTYCJI 

 

 

 

  Zagospodarowanie terenu 

 

Teren jest projektowany do zabudowy budynkami dydaktycznymi i 

kulturalnymi Akademii Sztuk Pięknych wraz z zagospodarowaniem terenu na 

otwarty park form przestrzennych, urządzeniem miejsc pracy twórczej w 

przestrzeni zewnętrznej, elementami zieleni i małej architektury. Projektuje 

się ogrodzenie terenu w miejscach, w których dostęp nie będzie ograniczony 

obiektami kubaturowymi. Dla przedsięwzięcia projektuje się naziemne miejsca 

parkingowe (60 stanowisk) zlokalizowane na działce Akademii Ekonomicznej 

oraz parking podziemny jednokondygnacyjny obejmujący działkę Akademii 

Sztuk Pięknych. 

Zaproponowano przykładowo trzy koncepcje – ukazujące odmienne 

możliwości kształtowania przestrzennego terenu stanowiące studium 

wykonalności planowanej inwestycji. Mimo znaczących różnic w podejściu do 

kształtowania przestrzeni uzyskano porównywalne wartości powierzchniowe, 

co pozwala stwierdzić, ze chłonność terenu jest odpowiednia i wystarczająca 

dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonej 

analizy chłonności terenu, ze względu na konieczność złożenia określonej 

koncepcji zagospodarowania terenu i parametrów zabudowy do wniosku o 

ustalenie lokalizacji celu publicznego wybrano koncepcję „Centralną” 

opracowaną przez Archico Sc M.K Laskowski, A. Płomecki dokonując 

niezbędnych korekt dostosowujących ww. koncepcję do parametrów 

zakładanych przez Inwestora. Ww. koncepcja, zakładając obiekt centralny, 

stanowi rodzaj zwornika pomiędzy istniejącymi obiektami Akademii Sztuk 

Pięknych a forma architektoniczna jest elementem dominanty przestrzennej 

dla otoczenia. Koncepcja oferowała także szeroką przestrzeń otwartą, która w 

założeniu inwestycji ma pełnić priorytetową rolą. 

Jako podstawę przyjęto zakładaną przez Zamawiającego powierzchnię 

użytkową ok. 6 000m2 
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 koncepcja I – pierzejowa-  zakłada: 

- zabudowę pierzejową nawiązującą do otaczających kwartałów, 

- zharmonizowanie formy architektonicznej z obecną w otoczeniu architekturą   

  okresu międzywojennego 

- wyznaczenie  obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulicy Raciborskiej i  

   Koszarowej 

- utworzenie dziedzińca wewnętrznego projektowanego na otwarty park form  

  przestrzennych i miejsca do pracy twórczej w plenerze 

- wysokość zabudowy  do 5 kondygnacji 
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Zagospodarowanie terenu – KONCEPCJA PIERZEJOWA 
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WIZUALIZACJE – koncepcja pierzejowa 
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 koncepcja 2- centralna-  zakłada: 

      - zabudowę w formie zespołu budynków zlokalizowanych w części centralnej  

        działki, „centralny zwornik łączący w jedną całość przestrzenną obiekty   

        ASP, nadanie mu współczesnego, prestiżowego pod względem  

        architektonicznym i funkcjonalno- przestrzennym charakteru” (na  

        podstawie opisu autorskiego). 

     - brak linii zabudowy 

     - formę architektoniczną współczesną 

 

Koncepcja nr 2. została opracowana przez ARCHICO S.C. M.K Laskowski, 

A.Płomecki „Projekt koncepcyjny funkcjonalno- przestrzennego 

zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Raciborską i Koszarową w 

Katowicach i udostępniona przez Zamawiającego, Akademię Sztuk Pięknych. 

Prezentowana koncepcja zakładała częściowo inny program funkcjonalny, stąd 

największe rozbieżności w zakresie powierzchni z pozostałymi koncepcjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terrabud2.pl/


CZĘŚĆ OPISOWA              KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 

 

_______________________________________________________________________ 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

27 

Zagospodarowanie terenu – KONCEPCJA CENTRALNA 
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WIZUALIZACJE – koncepcja centralna 
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 koncepcja 3- strukturalna- zakłada: 

- zabudowę w formie struktury na siatce modularnej w oparciu o   

   powtarzalne segmenty, 

- różny obrys poszczególnych kondygnacji 

- możliwość rozwoju struktury w miarę potrzeb 

- formę architektoniczną współczesną 

- linię zabudowy wzdłuż ulicy Raciborskiej 

- tworzenie wewnętrznych dziedzińców do pracy w plenerze   

   przylegających do wymaganych bloków dydaktycznych 

- powiązanie struktury łącznikiem, na poziomie I piętra,  z istniejącym   

   budynkiem dydaktycznym przy ul. Koszarowej 

- wysokość zabudowy do 4 kondygnacji 
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Zagospodarowanie terenu – KONCEPCJA STRUKTURALNA 

http://www.terrabud2.pl/


CZĘŚĆ OPISOWA              KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 

 

_______________________________________________________________________ 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

31 

 

 

WIZUALIZACJE – koncepcja strukturalna 
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Przewidywany zakres parkingu podziemnego wspólny dla wszystkich koncepcji 
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Uwagi 

-dla wszystkich prezentowanych koncepcji należy przewidywać garaż 

podziemny 1- kondygnacyjny 

- włączenia do ulicy Raciborskiej zawarte w uzgodnieniu MZUiM 

 

 

 BILANS POWIERZCHNI 

 

Rodzaj 

powierzchni 

Koncepcja 1 

pierzejowa 

Koncepcja 2 

centralna 

Koncepcja 3 

struktura 

Powierzchnia działki Akademii Sztuk Pięknych  

6 449m2 

Powierzchnia 

zabudowy 

2 150 1357,6 2 300 

Powierzchnia 

całkowita 

8 600 10 900 8 050 

Powierzchnia 

użytkowa  

70% powierzchni 

całkowitej 

6 000 7 600 5 635 

Ilość 

kondygnacji  

4 5 3,5 

Garaż podziemny 1-kondygnacyjny ok. 150 stanowisk  

- powierzchnia całkowita ok.6 400m2 

Garaż podziemny będzie obsługiwał użytkowników Akademii Sztuk 

Pięknych i został przewidziany dla każdej z koncepcji. 

Parking naziemny 60 stanowisk  

- powierzchnia działki Akademii Ekonomicznej 2 521m2 

-wjazd na parking zabezpieczony bramką wjazdową 

 

Garaż podziemny ASP i naziemne miejsca parkingowe będą udostępniane 

beneficjentom projektu obu uczelni. 
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   A.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-   

                     użytkowe 

Program funkcjonalny budynku zakłada następujące bloki funkcjonalne: 

 blok dydaktyczny, badawczy, kulturalny 

- pracownie malarstwa 

- pracownie rysunku 

- pracownie specjalistyczne 

- pracownie I , IV i V roku 

- sale wykładowe 

- multimedia 

 biblioteka 

 galeria 

 kawiarnia 

 administracja 

 segment pokoi gościnnych 

 pomieszczenia pomocnicze 

- magazynowe 

- techniczne 

- gospodarcze 

 pomieszczenia socjalne 

- pokoje pracowników  

- szatnie 

- toalety 

- palarnia 

 komunikacja 

 parking podziemny 

 parking naziemny 

 

A.5. Szczegółowe właściwości   

       funkcjonalno- powierzchniowe 

  A.5.1. Liczba użytkowników 

Pracownicy  ok. 60 osób,  w tym 50% kobiet, 50% mężczyzn 

Studenci       ok. 200 osób, w tym 60% kobiet, 40% mężczyzn 
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  A.5.2 Powierzchnie użytkowe poszczególnych  pomieszczeń 

          wraz z określeniem ich funkcji i  uwarunkowań 

 

 

Nazwa pomieszczenia 

 

Ilość 

[m
2
] 

 

Uwarunkowania 

Światło- 

strona 

świata 

Lokaliza

cja na  

kondygn

acjach 

STREFA WEJŚCIOWA 

portiernia 10  boczne/ 

dowolna 

parter 

hall wejściowy z wiatrołapem 

 

- -powierzchnia 

 uwzględniona w  

 powierzchni ruchu 

boczne/ 

dowolna 

centrala bezpieczeństwa - -pomieszczenie  

 monitorowania obiektu 

 

-powierzchnia 

 uwzględniona w  

 powierzchni usługowej 

 

szatnia dla ok. 300osób 

 

16 

 

 

 

 

wskaźniki: 

- szatnia dla 80%  

  maksymalnej liczby 

  użytkowników 

 

- 0,1m
2 
na osobę 

- 1mb lady szatni/ 

  150 wieszaków 

doświetle

nie 

pośrednie 

poprzez 

hall 

palarnia 8  boczne/ 

dowolna 

pomieszczenie porządkowe 4  bez okna 

pokój socjalny personelu porządkowego 

z toaletą i szatnią 

10  boczne/ 

dowolna 

Toalety hallu wejściowego 

(także dla niepełnosprawnych) 

20  boczne/ 

dowolna 

razem 68m
2
 

Barek z zapleczem 

- zakłada się, ze z kawiarni korzystać będzie ok. 70% użytkowników obiektu, jednocześnie 

 ok. 50 osób 

- zakłada się spożycie napojów, kanapek, ciastek, ciepłego jednodaniowego posiłku 

 (z półproduktów)  

- należy zapewnić dojazd dla dostawy towarów 
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sala konsumpcyjna na 50 osób 

 

75 - dostępna z hallu 

- 1,5m
2
/miejsce  

  konsumpcyjne 

boczne parter 

Kuchnia z aneksami przygotowalni 20  boczne 

zmywalnia 4  

magazyny 2 x 6  bez okna 

pokój socjalny 8  boczne/ 

dowolna 

węzeł sanitarny 4  bez okna 

pomieszczenie porządkowe 2  

Razem 125 m
2
 

pokoje administracji 4x25m  boczne/ 

dowolna 

parter 

pokój nauczycieli 

z aneksem kuchennym 

30  boczne/ 

dowolna 

parter 

toaleta nauczycieli i administracji 20  boczne/ 

dowolna 

parter 

Galeria, muzeum wirtualne  150  boczne/ 

dowolna 

parter 

zaplecze galerii 30  bez okna/ 

dowolna 

parter 

razem 330m
2 

CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA 

* zaproponowana struktura powinna dawać możliwość zmiany powierzchni poszczególnych pracowni 

MALARSTWO* 

- 6 pracowni 
M1     pracownia  

            

150 - dostęp do wody 

- wentylacja 

  mechaniczna 

 

- aranżacja wnętrza 

  powinna 

  uwzględniać   

  możliwość wydzielania  

  przestrzeni do prac 

  indywidualnych 

  i grupowych  

 

- podłoga  

  łatwozmywalna 

 

- możliwość łączenia 

  pracowni i uzyskiwania  

górne 

boczne 

północ 

ostatnia 

kondygn

acja 

M2 150 

M3 100 

M4 100 

M5 100 

M6 

magazyn prac 

100 

30 
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  w ten sposób zmiany 

  powierzchni 

razem 730m
2 

RYSUNEK*
 

- 5 pracowni 
R1       pracownia 

           magazyn prac 

100 - dostęp do wody 

- wentylacja mechaniczna 

- aranżacja wnętrza 

  powinna 

  uwzględniać   

  możliwość wydzielania  

  przestrzeni do prac 

  indywidualnych 

  i grupowych  

 

- możliwość łączenia 

  pracowni i uzyskiwania  

  w ten sposób zmiany 

  powierzchni 

górne 

boczne/ 

północ 

ostatnia 

kondygn

acja 

R2 80 

R3 80 

R4 80 

R5 80 

Magazyn prac 

 

30 

razem 450m
2
 

PRACOWNIE I ROKU 

- 2 pracownie 
PI 1    pracownia 80 - dostęp do wody 

- wentylacja  

  mechaniczna 

- praca grupowa 

- należy przewidzieć  

  miejsce konsultacji prac 

  studenckich dla 

  prowadzącego 

boczne, 

górne 

dowolna 

ostatnia 

kondygn

acja PI 2 80 

Magazyn prac 20 

razem 180m
2
 

PRACOWNIE STUDENTÓW IV I V ROKU 

PIV i PV 150
 

- dostęp do wody 

- wentylacja   

  mechaniczna 

 

- praca indywidualna   

  (20  indywidualnych   

  boksów  lub jedna  

  sala z  możliwością  

  wydzielania  

  powierzchni) 

górne 

boczne 

północ 

ostatnia 

kondygn

acja 

razem  150m
2 
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PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE 

Pracownie technologii malarstwa 

TM1 

sala technik mineralnych 

i fresku 

80 - dopływ wody 

- mur ceglany 

  z narzutem piaskowo-    

  wapiennym 

 parter 

TM2 

sala technik organicznych 

50 - wentylacja 

- światło dzienne 

 

zaplecze – magazyn 15 - dół do gaszenia   

  wapna 

- miejsce na piasek 

- dopływ wody 

- wentylacja 

 

gabinet 12   parter 

razem 157m
2
 

Laboratoria modelowania 

    parter 

Laboratorium współczesnych technologii 

projektowania modelowania i produkcji 

Rapid Prototyping 

58 - wentylacja mechaniczna 

- odciąg wiórów 

20 stanowisk dla 

studentów 

( stanowiska pracy 

studentów mogą być na 

antresolach ) 

- w powierzchni należy 

przewidzieć magazyn o 

pow. ok. 10m
2
 

 

 

Modelarnia - pracownia  modelowania 

przestrzennego dla studentów 

 

120 20 stanowisk dla 

studentów 

( stanowiska pracy 

studentów mogą być na 

antresolach ) 

 

Pożądany podział na dwie 

strefy: 

sucha ( czysta/ karton ) = 

60 m
2
 

i mokra ( gips/żywica )  = 

60 m
2
 

 

Warsztat  obróbki drewna 

I tworzyw sztucznych 

50 - w powierzchni należy 

przewidzieć magazyn o 

pow. ok. 10m
2
 

 

Warsztat obróbki metalu 50 - w powierzchni należy 

przewidzieć magazyn o 

pow. ok. 10m
2
 

 

http://www.terrabud2.pl/


CZĘŚĆ OPISOWA              KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 

 

_______________________________________________________________________ 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

39 

Lakiernia 8 Wyciąg + kurtyna wodna  

Laboratorium termoformowania i 

obróbki tworzyw sztucznych 

22 - w powierzchni należy 

przewidzieć magazyn o 

pow. ok. 10m
2
 

 

razem 308m
2
 

Pracownia działań w przestrzeni 

Pełniąca funkcję pracowni scenografii i rzeźby 

Pracownia 

wysokość min. 6,0m 

349 - należy zapewnić system 

do podwieszania i 

ekspozycji prac 

- możliwość wydzielenia 

antresoli z zapleczem 

prowadzącego , magazyn 

- możliwość łączenia i 

dzielenia powierzchni 

górne, 

górno/ 

boczne/ 

wyjście 

na 

zewnątrz 

parter 

pokój studentów 

szatnia 

aneks kuchenny 

toalety z natryskami 

20 

6 

6 

20 

Pokój studentów należy 

zlokalizować na styku 

laboratorium 

modelowania i pracowni 

działań w przestrzeni 

 

razem 401 m
2
 

Pracownia kompozycji 60m
2
 

sale do użytku ogólnego 

20 stanowisk komputerowych 

60 Sala do pracy 

indywidualnej studentów  

Boczne/ 

dowolna 

parter 

razem 60m
2
 

TEORIA-  Sala wykładowa przedmiotów teoretycznych 

Sala wykładowa 

Zaplecze 

 

120 

    8
 

- możliwość   

  zaciemniania 

- miejsce dla rzutnika   

  multimedialnego 

boczne/ 

dowolna 

pośrednia 

razem 128m
2
 

LABORATORIA JĘZYKOWE 

2x30m
2 
każde dla 15 osób 60  boczne/ 

dowolna 

pośrednia 

pokój prowadzących lektoraty 20  

razem 80m
2
 

MULTIMEDIA 

Lokalizacja przy pracowni działań w przestrzeni 

sala projekcyjna 250 - drewniana posadzka dowolna/- pośrednia 
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 - ekran do wyświetlania    

  filmów na krótszym   

  boku sali 

- możliwość   

  podwieszania rzutnika  

  multimedialnego 

- kabiny z tyłu Sali 

- konsola zabudowana 

 dźwiękoszczelna  

 dostosowana do  

 tłumaczeń  

 symultanicznych 

wąskie 

okna 

górne z 

systemem 

do 

zaciemnia

nia 

bluebox studio 125 - wysokość 4m 

- podłoga 

  betonowa bezprogowa, 

  o poziomie parteru 

- sufit ze 

  wzmocnieniem 

- 2-skrzydłowe 

  drzwi 

dowolna/

bez okien 

 

pomieszczenie foto 150 - możliwość połączenia z   

  bluebox studiem 

- bez okien 

  

reżyserka z montażem podręcznym 30 - przeszklone okno pod   

  sufitem na bluebox   

  studio 

  

klatka schodowa do komunikacji 

wewnętrznej  

25    

zaplecze robocze 

i magazyn studia blueboxu 

40 - podłoga przemysłowa 

  o poziomie   

  analogicznym jak w   

  studiu blueboxu 

- szerokie drzwi 2-skrzyd. 

boczne/ 

dowolna 

 

studio animacyjne 

zaplecze magazynowe 

50 

20 

- podłoga betonowa 

- 4m wysokość   

  pomieszczenia 

- sufit wzmocniony 

  do podwieszenia 

  rampy 

  oświetleniowej 

bez okien/ 

dowolna 

 

pracownie komputerowe do pracy 

montażowej, operatorskiej, animacyjnej i 

korekt 

4x 

20m
 

- niezależne wejścia 

- podłoga drewniana 

boczne/ 

dowolna 

 

razem 770 m
2
 

BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ 

ilość woluminów 100 000 

   parter 

miejsce wypożyczania z katalogiem 30    

http://www.terrabud2.pl/


CZĘŚĆ OPISOWA              KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 

 

_______________________________________________________________________ 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

41 

-5 stanowisk komputerowych 

- katalog tradycyjny 

pracownia internetowa 10 stanowisk 20    

magazyn książek 

ok. 350 woluminów/1m
2 

285 - pomieszczenie   

  niedostępne dla  

  czytelnika 

- wilgotność względna   

  50-65% 

- temperatura względna  

  powietrza 16-18
0
C 

- pożądana   

  klimatyzacja 

- zwiększone   

  obciążenie stropu  

  (nawet do 15 Kn/m
2
) 

  

czytelnia ok. 15 miejsc 

ok.6,0m
2
/1 miejsce 

90 - w pomieszczeniu   

  należy przewidzieć  

  regały z pozycjami  

  encyklopedycznym,  

  albumowymi itp. 

  

miejsce opracowywania zbioru 

(pomieszczenie pracy merytorycznej 

bibliotekarza) 

20 - wymagane bardzo   

  dobre oświetlenie   

  min.20% pow.   

  podłogi 

- pomieszczenie   

  niedostępne dla    

  czytelnika 

- lokalizacja w pobliżu  

  magazynu  

  

zaplecze socjalne 

(szatnia i pokój śniadań) 

12 - należy przewidzieć  

  umywalkę 

  

razem 457m
2
 

Archiwum 

Pokój pracownika archiwum 

Magazyn 

 

12 

50 

 

- wyposażenie w   

  umywalkę 

  

parter 

piwnica 

razem 62m
2 

SEGMENT POKOI GOŚCINNYCH 

2 pokoje 2-osobowe 

2 łazienki 

1 pokój dla osoby niepełnosprawnej 

1- osobowy 

łazienka dla osoby niepełnosprawnej 

aneks kuchenny 

2x14 

2x2,5 

12 

 

4 

6 

- peryferyjne położenie  

  w stosunku do bloku  

  dydaktycznego 

boczne/ 

dowolna 

łazienki 

bez okien 

 ostatnia 

kondygn

acja 

2 pokoje 2-osobowe 2x14 
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2 łazienki 

1 pokój dla osoby niepełnosprawnej 

1- osobowy 

łazienka dla osoby niepełnosprawnej 

aneks kuchenny 

2x2,5 

12 

 

4 

6 

razem 110m
2
 

Zespół socjalny pracowników technicznych 

- pokój śniadań 

- toaleta 

- szatnia 

- umywalnia 

30  boczne/ 

dowolna 

toaleta i 

szatnia 

bez okien 

parter 

razem 30m
2 

Toalety 

Wskaźniki 

1 miska ustępowa/20 kobiet 

1 miska ustępowa, 1pisuar /30 mężczyzn 

1 umywalka/4 miski ustępowe 

4x20
 

- należy przyjmować 

  toaletę męską i żeńską 

  na każdej kondygnacji 

   (z wyjątkiem parteru, 

   na którym toalety 

   zostały uwzględnione  

  w strefie wejścia) 

boczne/ 

dowolna 

 

każda 

kondygn

acja 

razem 80m
2 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA OGÓŁEM 

4 736m
2 

POWIERZCHNIA RUCHU ok. 20% powierzchni użytkowej 

klatka schodowa     

szyby windowe     

korytarze    

hall wejściowy - funkcja  

  reprezentacyjna  

- lokalizacja w strefie   

  wejściowej 

boczne/ 

dowolna 

parter 

razem 948m
2
 

POWIERZCHNIA USŁUGOWA 

centrala bezpieczeństwa 16 - lokalizacja w strefie   

  wejściowej 
 parter 

pomieszczenie reprodukcji (ksero, ploter, 

skanowanie, oprawy dokumentów) 

16  boczne/ 

dowolna 

parter 

wymiennikownia 24   podziemie 

klimatyzatornia, wentylatornia 100   

rozdzielnia niskiego napięcia 20   
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agregat prądotwórczy 10   

serwerownia 16   parter 

pomieszczenie wodomierza głównego 6   podziemie 

warsztat podręczny 16   

magazyn techniczny 16   

razem 240m
2
 

RAZEM POWIERZCHNIA 

NETTO: 

- UŻYTKOWA 

- RUCHU 

- USŁUG 

5924 

 

4 736 

  948 

  240
 

   

PARKING PODZIEMNY 
wraz z rowerownią 

I- kondygnacyjny 
przyjęto ok. 150miejsc  
 

 

60mp 

80mp 

10mp 

 

wskaźniki 

 

 

- 1mp/1 pracownika 

 

 

- 0,4mp/1 studenta 

 

 

- 10 miejsc dla osób 

   niepełnosprawnych 

 podziemie  

razem 4 500m
2 

 

 

   A.5.3.  Wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe 

 

rodzaj powierzchni 

wskaźniki 

powierzchniowe 

[m2] 

wskaźniki 

kubaturowe 

[m3] 

CZĘŚĆ NADZIEMNA 

powierzchnia zabudowy 
(przyjęto 3,5 kondygnacje) 

2 418  

powierzchnia całkowita*                                                 8 462  

powierzchnia netto 

- powierzchnia użytkowa** 
- powierzchnia ruchu*** 

- powierzchnia usługowa****  

5 924 

4 736 
   948 

   240 
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powierzchnia konstrukcji 
(ok.10% powierzchni netto) 

   592  

kubatura brutto 
(wysokość budynku ok. 16m) 

 39 000 

kubatura netto budynku    28 300 

Parking naziemny 60 miejsc 
parkingowych 

2 521  

CZĘŚĆ PODZIEMNA I- kondygnacyjna 
Podane wartości dotyczą terenu Akademii Sztuk Pięknych  

powierzchnia całkowita 6 400  

powierzchnia netto 4 500  

powierzchnia konstrukcji 
(ok.10% powierzchni netto 

   640  

Kubatura netto 
(wysokość kondygnacji 3,00m) 

 19 200 

 

* powierzchnia całkowita-jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich 
kondygnacji budynku; powierzchnia całkowita jest sumą powierzchni netto i 

powierzchni zajmowanej przez konstrukcję 
Powierzchnia netto składa się z powierzchni: użytkowej, ruchu i usługowej 
**powierzchnia użytkowa-jest to część powierzchni netto, która odpowiada 

celom i przeznaczeniu budynku.   
 

***powierzchnia ruchu-jest to część powierzchni netto, przeznaczona dla 
ruchu wewnątrz budynku. 

****powierzchnia usługowa-jest to część powierzchni netto, przeznaczona na 
usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych. 

 

A.5.4. Inne powierzchnie 

 

rodzaj powierzchni Wartość 

[m2] 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH 

powierzchnia działki      6 449 

powierzchnia zabudowy 2 418 

powierzchnia utwardzona 2 431 

powierzchnia biologicznie czynna 

(ok. 25%pow.działki) 

   1 600 

AKADEMIA EKONOMICZNA 

powierzchnia działki      2 521 

powierzchnia utwardzona 2 071 
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powierzchnia biologicznie czynna 450 

 

A.5.5. Wzajemne proporcje wybranych powierzchni i   

           kubatur 

uwaga  

- zestawienie dotyczy powierzchni nadziemnych  

- zestawienie nie obejmuje działki Akademii Ekonomicznej 

Rodzaj powierzchni Wartość 

wskaźnika 

powierzchnia zabudowy do powierzchni działki 0,37 

powierzchnia biologicznie czynna do powierzchni 

działki 

25% 

powierzchnia całkowita do powierzchni działki     1,31 

powierzchnia całkowita do powierzchni netto      0,9 

powierzchnia ruchu do powierzchni netto            0,16 

powierzchnia konstrukcji do powierzchni całkowitej   0,1 

kubatura brutto do kubatury netto              1,38 

kubatura brutto do powierzchni całkowitej           4,60 

kubatura brutto do powierzchni netto                  6,58 

kubatura netto do powierzchni całkowitej             3,34 

kubatura netto do powierzchni netto             4,78 

 

 

 A.5.6. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub  

  pomniejszenia przyjętych parametrów     

  powierzchni  i kubatur lub wskaźników 

 

1. Przyjmuje się możliwość 20% przekroczenia wskaźników 

         powierzchniowych i kubaturowych, pod warunkiem spełnienia  

         wymagań funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego i 

         zawartych w niniejszym opracowaniu oraz zgodności z 

         obowiązującymi przepisami budowlanymi. 
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2. Zaleca się ograniczanie powierzchni pomieszczeń technicznych do 

koniecznego minimum wynikającego z przepisów odrębnych. 

3. Zaleca się unikanie przerostów powierzchni komunikacji. 
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B.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO    

      PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

B. Opis wymagań 

 

  B.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-  

          konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

   B.1.2. Przygotowanie placu budowy 

 

- rozbiórka istniejącej zabudowy 

- usunięcie starych ogrodzeń 

- niwelacja terenu 

- wycinka zbędnej zieleni wysokiej (zły stan sanitarny lub kolizja 

  z projektowanym zagospodarowaniem terenu) 

- ogrodzenie terenu budowy- płot pełny o wysokości min. 2,0m 

- tymczasowe przyłącza na teren budowy  

 

  B.1.3. Architektura 

 

- forma obiektu akcentująca funkcję budynku i jego prestiżowy charakter  

- harmonijne wpisanie się w istniejący układ urbanistyczny  

- wykonanie projektu zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

  celu publicznego 

- przegrody pionowe i poziome zaprojektowane zgodnie z obowiązującą 

  normą cieplną,  energooszczędna bryła budynku  

- zapewnienie pełnego dostępu dla osób niepełnosprawnych 

- powiązanie funkcjonalno- przestrzenne budynku projektowanego 

  z budynkami istniejącymi Rektoratu i budynku dydaktycznego przy 
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  ul. Koszarowej 

- spełnienie  wymogów budowlanych, ppoż, sanitarnych i bhp 

- dbałość o wysoką jakość rozwiązań projektowych  

- dobór właściwych i dobrych jakościowo materiałów wykończeniowych 

- dbałość o ekonomikę projektowania oraz minimalizację kosztów  

  eksploatacji i dozoru obiektu w przyszłości 

- uwzględnienie wymogów ergonomii, akustyki, warunków oświetlenia 

- płynne powiązanie wnętrza z przestrzenią zewnętrzną uwzględniające 

  pracę w terenie  

- elastyczne podejście do kształtowania przestrzeni wewnętrznej 

  umożliwiające zmianę powierzchni dostosowującą przestrzeń do  

 aktualnych potrzeb 

 

  B.1.4. Konstrukcja 

 

- konstrukcja szkieletowa, słupowo-ryglowa, żelbetowa monolityczna 

- fundament – stopy, ławy żelbetowe 

- ściany garażu podziemnego - żelbetowe monolityczne 

- ściany nadziemne zewnętrzne osłonowe - murowane                                

- ściany wewnętrzne działowe, płyty G-K lub  murowane                           

- klatki schodowe dwubiegowa w  konstrukcji żelbetowej, 

- strop - monolityczna płyta żelbetowa, 

- nadproża, wieńce - żelbetowe monolityczne 

- dach - stropodach wentylowany 

- słupy żelbetowe monolityczne 

  B.1.5. Instalacje 

 

B.1.5.1. Instalacja wodociągowa 

Instalacje wodociągową należy zaprojektować i wykonać w sposób 

zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku, zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Wyroby zastosowane w instalacji powinny być tak 
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dobrane, aby ich wzajemne oddziaływanie nie powodowało pogorszenia 

dostarczanej wody oraz zmian skracających ich trwałość.  

Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające 

wtórne zanieczyszczenie wody (zawory antyskażeniowe).  

Ciśnienie wody w instalacji w budynku, poza hydrantami 

przeciwpożarowymi powinno wynosić przed każdym punktem czerpnym 

nie mniej niż 0,005 MPa i nie więcej niż 0,6 MPa. Jeżeli minimalne 

ciśnienie nie może być uzyskane ze względu na niedostateczne ciśnienie 

z sieci wodociągowej, należy zastosować odpowiednie urządzenia 

techniczne, zapewniające wymagana jego wielkość. 

Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w 

budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią 

wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego, 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Zestaw wodomierza głównego 

powinien być umieszczony w piwnicy lub na parterze w wydzielonym, 

odrębnym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą 

i zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Dopuszcza się również 

umieszczenie wodomierza głównego w studzience wodomierzowej poza 

budynkiem. Pomieszczenie lub studzienka, w której będzie zainstalowany 

zestaw wodomierzowy powinny mieć: 1. W przypadku umieszczenia 

w piwnicy budynku – wpust do kanalizacji zabezpieczony urządzeniem 

przeciwzalwewowym oraz wentylację,2. W przypadku umieszczenia w 

studzience wodomierzowej poza budynkiem – zabezpieczenia przed 

napływem wód gruntowych i opadowych, zagłębienie do wyczerpywania 

wody oraz wentylację. 

Fragmenty instalacji, w otoczeniu, których temperatura może spadać 

poniżej 00C powinny być rozwiązane w sposób umożliwiający opróżnienie 

z wody. Zawory odcinające i spustowe muszą być umieszczone w miejscu, 

w którym temperatura nie spada poniżej 5oC. Jeżeli trasa przewodu 

prowadzi do kolizji z ławą fundamentową, dopuszcza się podniesienie 

przewodu w bezpośrednim sąsiedztwie ławy na wysokość umożliwiającą 
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przejście przewodem przez ścianę budynku nad ławą, przy czym 

przykrycie przewodu nie może być mniejsze od głębokości przemarzania 

i na tym odcinku przewodu niedopuszczalne jest montowanie armatury. 

Fragmenty instalacji zimnej wody prowadzone w pobliżu źródeł energii 

cieplnej, mogących powodować wzrost temperatury ponad dopuszczalną 

dla wody do picia, powinny być izolowane. 

Instalacja ciepłej wody powinna być zaprojektowana i wykonana taki 

sposób, aby ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody 

była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie a zastosowane 

urządzenia powinny odpowiadać odpowiednim przepisom dotyczącym 

efektywności energetycznej. 

Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach 

czerpalnych temperatury nie niższej niż 550C i nie wyższej niż 600C, przy 

czym instalacja powinna umożliwiać przeprowadzenie jej okresowej 

dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 700C  

Instalacja ciepłej wody powinna być wykonana z materiałów 

przystosowanych do pracy w zakresach powyższych temperatur. 

W instalacjach z centralnym przygotowaniem ciepłej wody zaleca się 

stosowanie pompowej cyrkulacji wody. Przewody ciepłej wody 

(rozdzielacze, piony, cyrkulacyjne) powinny być izolowane dla 

ograniczenia strat ciepła. W armaturze mieszającej i czerpnej przewód 

ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

Wymiarowanie przewodów instalacji wodociągowych polega na określeniu 

średnic, strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego 

utrzymanie ciągłości dostawy wody. Wymiarowanie przewodów należy 

wykonać zgodnie z normą PN-92-B-01706 oraz PN-B-01706/AZ-1 

 

B.1.5.2. Instalacja przeciwpożarowa. 

Projektowana instalacja wodociągowa powinna być tak zaprojektowana 

i wykonana, że ciśnienie na zaworze hydrantowym, położonym 

najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne nie może 

być niższe niż 0,2 MPa. Jeżeli minimalne ciśnienie nie może być uzyskane 
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ze względu na niedostateczne ciśnienie z sieci wodociągowej, należy 

zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą 

jego wielkość. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia 

pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane 

osłonami o odporności ogniowej, co najmniej 60 minut. Na każdej 

kondygnacji powinny być zainstalowane hydranty przeciwpożarowe, które 

umieszcza się w miejscach łatwo dostępnych (możliwie przy drogach 

komunikacji ogólnej), a w szczególności: 

- przy wyjściach i przy każdej z klatek schodowych,  

- w przejściach i na korytarzach, 

- przy wejściach na poddasza użytkowe, 

Wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe powinny być zainstalowane 

w szafkach hydrantowych natynkowych i/lub podtynkowych, na wysokości 

1,35m od posadzki. 

Zasięg nominalny, poziomy dla hydrantu wewnętrznego 52 wynosi 30m 

z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 20m, 50m 

z zastosowaniem dwóch odcinków węży długości 20m. Natomiast zasięg 

nominalny dla hydrantu wewnętrznego 25 wynosi 25m, z zastosowaniem 

jednego odcinka węża o długości 15m, 40m, z zastosowaniem dwóch 

odcinków węży o długości po 15m każdy. Instalację wodną 

przeciwpożarową należy zaprojektować i wybudować zgodnie z normą PN-

B-02865. 

 

B.1.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Instalacja kanalizacja sanitarnej powinna zapewniać stale odprowadzanie 

ścieków bytowo-gospodarczych do pierwszej studni kanalizacji 

ogólnospławnej licząc od strony budynku. Przewody spustowe instalacji 

kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone ponad dach. W przypadku 

konieczności skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń usytuowanych 

niżej od maksymalnego poziomu ścieków w sieci zewnętrznej konieczne 

jest zainstalowanie samoczynnych, łatwo dostępnych urządzeń 
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przeciwzalewowych. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać 

z materiałów pozwalający na jej cichą i bezawaryjną pracę. Przybory 

sanitarne z wyjątkiem misek ustępowych powinny być zaopatrzone 

w kratkę (sito) nad zamknięciem wodnym. Przewody instalacji wykonane 

z tworzyw sztucznych prowadzone w sąsiedztwie przewodów cieplnych 

należy układać zgodnie z normą PN-81/B-10700/01.Przybory wykonane 

z blachy np. zlewozmywaki należy ustawiać na elastycznych podkładach. 

Piony montowane w szybach sanitarnych należy mocować do ściany za 

pomocą elastycznych uchwytów. Czyszczaki należy montować na 

przewodzie odpływowym przy wyjściu z budynku, na prostych odcinkach 

przewodów co 15m dla średnic 0,10-0,15m, na przewodach spustowych 

przed przejściem w przewód odpływowy oraz na podejściach długości 

większej niż 2,5 m. Poziomy i przykanaliki powinny być na głębokości 

zapewniającej odpowiednie przykrycie przewodu. Na przykanaliku 

odprowadzającym ścieki sanitarne z pomieszczeń kuchni powinien być 

zamontowany separator tłuszczu. Instalację kanalizacji sanitarnej należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707. 

 

B.1.5.4. Instalacja kanalizacji deszczowej  

Instalacja kanalizacji deszczowej powinna zapewniać stałe i bezawaryjne 

odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dróg 

wewnętrznych i parkingów podziemnych, do sieci kanalizacji 

ogólnospławnej. Wody deszczowe z parkingów podziemnych i naziemnych 

oraz dróg wewnętrznych o powierzchni powyżej 0,1 ha należy oczyścić w 

separatorach substancji ropopochodnych i osadnikach substancji 

mineralnych. Wody deszczowe z parkingów podziemnych usytuowanych 

poniżej odbiornika ścieków należy odprowadzić do kanalizacji 

ogólnospławnej za pomocą lokalnej przepompowni ścieków. Na pionach 

deszczowych odwadniających połacie dachowe podłączonych do 

poziomów, należy na wysokości ok. 0,5 m nad terenem umieścić skrzynki 

rewizyjne z kratką i zamykanym otworem rewizyjnym do usuwania 
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zanieczyszczeń. Instalację kanalizacji deszczowej należy zaprojektować 

i wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707  

 

B.1.5.5. Instalacja ogrzewania.  

Instalację wodną ogrzewania stanowią przewody wraz z armaturą, pompy 

obiegowe, grzejniki oraz węzeł cieplny podłączony do zewnętrznej sieci 

ciepłowniczej. Instalacja powinna być zabezpieczona przed nadmiernym 

wzrostem ciśnienia i temperatury poprzez odpowiednio dobrane zawory 

bezpieczeństwa, które powinny być umieszczone od strony instalacji 

ogrzewania, za zaworami odcinającymi przyłącza węzła cieplnego. 

W budynku powinno znajdować się urządzenie służące do rozliczania 

zużytego ciepła tj. ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do 

pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji. Do pomieszczenie węzła 

cieplnego powinna być doprowadzona instalacja wody zimnej. Instalacja 

grzewcza powinna mieć urządzenia do odpowietrzania miejscowego, które 

powinno umożliwić usuwanie powietrza z instalacji ogrzewania w czasie 

napełniania jej wodą, rozruchu i eksploatacji oraz umożliwić dopływ 

powietrza do instalacji przy opróżnianiu jej z wody. Zaleca się stosowanie 

miejscowych odpowietrzeń wyposażonych w samoczynne zawory 

odpowietrzające grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło 

z instalacji powinny być zaopatrzone z w regulatory dopływu ciepła. Na 

instalacji centralnego ogrzewania należy stosować izolację cieplną w części 

instalacji znajdującej się w pomieszczeniach nieogrzewanych 

i w pomieszczeniach źródeł ciepła (węzeł ciepłowniczy), na przewodach 

pionów prowadzonych po wierzchu ścian w pomieszczeniach ogrzewanych 

o obliczeniowej temperaturze wewnętrznej <120C. Instalację ogrzewczą 

wykonaną z przewodów metalowych, a także metalową armaturę oraz 

metalowe grzejniki i inne urządzenia instalacji wykonanej 

z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu 

elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 

Instalacje i urządzenia grzewcze budynku powinny mieć szczytową moc 

cieplną określoną zgodnie z normami dotyczącymi obliczania 
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zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, obliczania oporu cieplnego 

i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych (PN-EN ISO 

6946, PN-EN ISO 13789, PN-B-03406). 

 

B.1.5.6. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewnić odpowiednią jakość 

środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego 

czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu powietrza 

w pomieszczeniu przy zachowaniu wymagań Polskich Norm a także 

warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych. 

Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez 

otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze 

względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne 

jest zapewnienie wymiany powietrza. Klimatyzację należy stosować 

w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych 

zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie 

odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych 

w odrębnych przepisach i Polskiej Normie dotyczącej parametrów 

obliczeniowych powietrza wewnętrznego. Instalowane w pomieszczeniach 

urządzenia wentylacji i klimatyzacji powinny odpowiadać odrębnym 

przepisom dotyczącym efektywności energetycznej. 

W pomieszczeniach, w których jest stosowana wentylacja mechaniczna lub 

klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Nie dotyczy to 

jednak pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi 

powietrza zewnętrznego. W budynkach o wysokości do 11 kondygnacji 

może być stosowana wentylacja mechaniczna. Pomieszczenia 

przeznaczone do pobytu stałego i czasowego powinny mieć zapewniony 

dopływ co najmniej 20m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej 

przebywającej osoby. W pomieszczeniach publicznych, w których jest 

dozwolone palenie tytoniu, strumień powietrza powinien wynosić 30 m3/h 
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dla każdej osoby. Odpływ powietrza powinien być zapewniony przez 

otwory wentylacyjne przyłączone do pionowych przewodów 

wentylacyjnych. Przy stosowaniu wentylacji mechanicznej dopuszcza się 

odprowadzenie części lub całości powietrza wywiewanego do pomieszczeń 

sąsiadujących, z których jest ono usuwane przez otwory wywiewne. 

Dopływ powietrza do pomieszczeń nie przeznaczonych do pobytu ludzi, 

powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi 

wewnętrznych o przekroju, przy którym prędkość przepływu powietrza nie 

przekracza 1m/s. lub przez kratki nawiewne. Odpływ powietrza 

z pomieszczeń nie przeznaczonych na pobyt ludzi powinien być 

zapewniony bezpośrednio przez otwory wywiewne wentylacji grawitacyjnej 

lub mechanicznej. Ponadto w pomieszczeniach, których przeznaczenie 

wiąże się z ich czasowym użytkowaniem instalacja mechaniczna wentylacji 

mechanicznej powinna zapewniać możliwość ograniczenia intensywności 

działania lub jej wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczeń, 

pomieszczeń zachowaniem warunku normalnej pracy, przez co najmniej 

jedną godzinę przed i po ich użytkowaniu. Instalacje wentylacji 

i klimatyzacji powinny być zaopatrzone w przepustnice zlokalizowane 

w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcie dopływu 

powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego. 

Przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny mieć przekrój 

poprzeczny wynikający z obliczeń dla przewidywanych przepływów 

powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia 

w instalacji. Przewody z blachy nie powinny wykazywać ugięć 

przekraczających 1/250 mm między podporami lub 20 mm, dopuszczając 

niższą z tych wartości. Przewody instalowane w miejscach, w których 

mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne, powinny być 

odpowiednio zabezpieczone. Przewody prowadzone przez pomieszczenia 

lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć odpowiednią izolację cieplną 

Urządzenia wentylacji i klimatyzacji takie jak centrale, klimatyzatory, 

klimakonwektory wentylatorowe powinny być instalowane w sposób 
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zapewniający możliwość ich okresowej kontroli i konserwacji. Urządzenia 

te powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdującymi się 

w powietrzu za pomocą filtrów. Połączenia wentylatorów z przewodami 

wentylacyjnym powinny być wykonane za pomocą elastycznych 

elementów łączących. 

W pomieszczeniach garaży podziemnych należy przewidzieć wentylację 

mechaniczną, bytową, nawiewno-wywiewną oraz oddymiającą. Wentylacja 

ta powinna być sterowana detektorami tlenku-węgla, propan-butanu 

i termostatami oraz powinna uwzględniać niezbędną ilość świeżego 

powietrza ze względu na ilość powstających zanieczyszczeń szkodliwych 

dla zdrowia tj.: tlenku węgla, tlenku azotu, czteroetylenku azotu, 

akroleiny. 

 

B.1.5.7. Instalacja elektryczna 

Instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać: 

1. Dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach 

technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych,  

2. Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami 

łączeniowymi i atmosferycznymi oraz powstaniem pożaru i 

wybuchem, 

3. Ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego 

poziomu  

4. Ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem pola 

elektromagnetycznego. 

W instalacjach elektrycznych należy stosować:  

1. Złącza instalacji elektrycznej, umożliwiające odłączenie sieci od sieci 

zasilającej i usytuowanie w miejscu dostępnym dla dozoru obsługi 

oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami, wpływami 

atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych, 

2. Oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych 

i odbiorczych, 

http://www.terrabud2.pl/


CZĘŚĆ OPISOWA              KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 

 

_______________________________________________________________________ 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

57 

3. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju 

przeznaczenia budynku lub jego części, inne środki ochrony 

przeciwporażeniowej, 

4. Wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, 

5. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 

6. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łącząc przewody 

ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji 

budynku, 

7. Zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych liniach prostych, 

równoległych do ścian i stropów, 

8. Przewody elektryczne z żyłami wykonanymi z miedzi, jeżeli ich 

przekrój nie przekracza 10mm2, 

Instalacja odbiorcza powinna być wyposażona w liczniki pomiaru zużycia 

energii elektrycznej, usytuowane w miejscu łatwo dostępnym 

i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych. 

Główne, pionowe ciągi instalacji elektrycznej należy prowadzić poza 

pomieszczeniami użytkowymi, w wydzielonych kanałach lub szybach 

instalacyjnych. Przewody i kable należy prowadzić w sposób umożliwiający 

ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Dopuszcza się 

prowadzenie przewodów podtynkowych pod warunkiem przykrycia ich 

warstwą tynku o grubości, co najmniej 5 mm. Przewody i kable wraz 

z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania 

urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać 

ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez 

wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie 

mniejszy niż 90 minut. Dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia 

dostawy energii elektrycznej do urządzeń służących ochronie 

przeciwpożarowej do 30 minut dla przewodów i kabli chronionych 

urządzeniem gaśniczym tryskaczowym. 

Pomieszczenie stacji transformatorów może być usytuowane w budynku 

pod warunkiem, że zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od 
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pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej 2,8m oraz ściany 

i stropy będą stanowiły oddzielenia przeciwpożarowe oraz będą miały 

zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów. 

W pomieszczeniach, w których nawet krótkotrwałe wyłączenie napięcia 

elektrycznego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi 

a także znaczne straty materialne, np. powierzchnie wystawowe czy drogi 

ewakuacyjne oświetlone światłem sztucznym powinno być zastosowane 

oświetlenie ewakuacyjne, przy czym czas działania tego oświetlenia 

powinien być dostosowany do warunków występujących w danym 

pomieszczeniu. 

 

B.1.5.8. Instalacje telekomunikacyjne i informatyczne. 

Budynki wymagają zastosowania instalacji telekomunikacyjnych 

informatycznych i telewizji przemysłowej, dlatego też główne ciągi tych 

instalacji należy prowadzić poza pomieszczeniami użytkowymi, których 

sposób użytkowania może powodować przerwy w lub zakłócenia 

przekazywanego sygnału. Pomieszczenia przeznaczone na te urządzenia 

powinny być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i zabezpieczone przed 

ingerencją osób nieuprawnionych.  

Na terenie budynków oraz terenu wokół niego należy zapewnić dostęp do 

sieci internetowej bezprzewodowej WIFI, jako ogólnodostępnej. Do 

każdego pomieszczenia dydaktycznego należy doprowadzić sieć Ethernet 

w ilości gniazdek minimum 10. 

Każde pomieszczenie budynku ASP winno wewnętrzną sieć 

telekomunikacyjną z przypisanym, co najmniej jednym numerem 

telefonicznym wewnętrznym z możliwością „wyjścia na zewnątrz”. 

 

B.1.5.9. Instalacja odgromowa. 

Projektowane budynki wymagają zastosowania ochrony odgromowej 

podstawowej. W tym celu należy zaprojektować i wykonać instalację 

odgromową budynków zgodnie z normą dotyczącą ochrony odgromowej 

obiektów budowlanych. 
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  B.1.6. Wykończenie 

 

- ściany zewnętrzne – o charakterze osłonowym, ceramiczne murowane   

  ocieplone, tynki zewnętrzne mineralne, fragmenty ścian licowane   

  klinkierem lub płytkami klinkierowymi, drewnem, przeszklenia, 

  cokół wykończony płytkami klinkierowymi 

- ściany wewnętrzne, murowane (lub z płyt gipsowo- kartonowych na   

  stelażu stalowym, w pomieszczeniach narażonych na wilgoć o  

  podwyższonej wodoodporności), tynki cementowo- wapienne, gipsowane 

- wykończenie ścian:  

farby emulsyjne 

pomieszczenia higieniczno- sanitarne, kuchenne-  płytki ceramiczne 

płytki klinkierowe 

- posadzki:  

 

Pomieszczenia Rodzaj posadzki 

Strefa wejściowa 

 szatnia, portiernia 

 

centrala bezpieczeństwa, pokój 

socjalny 

pomieszczenie porządkowe,  palarnia, 

zaplecze szatniowe pokoju socjalnego, 

 

gres, granit 

 

wykładzina PCV 

 

płytki ceramiczne 

barek z zapleczem 

sala konsumpcyjna, bufet, 

 

przygotowalnia, magazyn,  

pomieszczenie porządkowe 

 

pokój kierownika i personelu 

 

gres, drewniana 

 

płytki ceramiczne 

 

 

wykładzina PCV 

Pokoje administracji posadzka drewniana 

Toalety i aneksy kuchenne płytki ceramiczne 
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Galeria z zapleczem gres 

Pracownie malarstwa posadzka przemysłowa 

Pracownie rysunku posadzka przemysłowa 

Pracownie I roku posadzka przemysłowa 

Pracownie IV i V roku posadzka przemysłowa 

Pracownie technologii malarstwa posadzka przemysłowa 

Laboratorium modelowania posadzka przemysłowa 

Pracownia działań w przestrzeni posadzka przemysłowa 

Pracownia kompozycji posadzka drewniana 

Sala wykładowa i laboratoria językowe posadzka drewniana 

Multimedia  posadzka drewniana 

Biblioteka  posadzka drewniana 

Pokoje gościnne  posadzka drewniana 

Komunikacja: halle, korytarze gres 

Pomieszczenia techniczne gres 

 

- stropy żelbetowe, płytowe z izolacją akustyczną, wylewką 

  cementową i posadzką według zestawienia 

- schody wykończone gresem z balustradami stalowymi powlekanymi,  

  drewnianą poręczą 

- stolarka okienna i drzwiowa 

  stolarka okienna typowa i indywidualna, drewniana, rozwierana i uchylna 

- zaciemnienia sal dydaktycznych w postaci rolet wewnętrznych 

- stolarka drzwiowa typowa i indywidualna 

wejściowa : aluminiowa z bezpiecznym szkleniem i samozamykaczami 

drzwi ppoż. zgodnie z wymogami stalowe lub aluminiowe 

pozostałe drzwi płytowe fornirowane lub drewniane 

- przeszklenia ścienne w ramach aluminiowych lub stalowych z ciepłych   

  profili o szkleniu bezpiecznym 

- świetliki dachowe doświetlające pomieszczenia pracownie malarstwa,   

  rysunku 

- dach płaski (stropodach wentylowany), pokryty papą 
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- przewody wentylacyjne, spalinowe systemowe, murowane lub z   

  bloczków, - kominy wykończone klinkierem 

- parapety zewnętrzne stalowe, wewnętrzne z płyt typu post - forming  

 

B.1.7. Zagospodarowanie terenu 

 

- usytuowanie budynku zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji   

  celu publicznego 

- drogi wewnętrzne – dojazdy p.poż. zapewniające dojazd samochodów o   

  nacisku na oś min. 110kN z kostki  brukowej 

- parking dla samochodów osobowych kadry i studentów 

  wjazd zabezpieczony bramką wjazdową 

  stanowiska 2,5,x5m, dla osób niepełnosprawnych 3,5x5m 

  naziemny nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej,  

  podziemny posadzka przemysłowa 

- chodniki, dziedzińce, plac przed wejściowy – nawierzchnie 

  utwardzone, układy kolorystyczne z kostek brukowych, granitu  

- otwarty park form przestrzennych 

- ogrodzenie, bramy i furtki 

- mała architektura: ławki, altana śmietnikowa 

- zieleń projektowana: wysoka izolacyjna, zespoły drzew i krzewów  

  ozdobnych, trawniki; Wycinka wartościowej zieleni wysokiej  w zakresie   

  niezbędnym do realizacji inwestycji 

- oświetlenie wejść, parkingów oraz obwodowo całego terenu 

- przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, gazowe,  

  telekomunikacyjne 

- pochylnie dla osób niepełnosprawnych 
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B.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45000000-7 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych (SST) 

dla obiektów budowlanych] 

 

SPIS TREŚCI 

1.WSTĘP     

1.1.Przedmiot ST    

1.2.Zakres stosowania ST  

1.3.Zakres robót objętych ST  

1.4.Określenia podstawowe  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT   

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    

10.PRZEPISY ZWIĄZANE   
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych 

 

 

Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania 

dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów 

niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 

 

1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych 

związanych z budową Zespołu Budynków Akademii Sztuk Pięknych w 

Katowicach w rejonie ulic Raciborskiej i Koszarowej.  

Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie programu 

funkcjonalno – użytkowego opracowanego na etapie przedprojektowym. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST) opracowanych na etapie realizacji 

dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego stosowanych jako 

dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1. 1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
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wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi na etapie realizacji 

projektu budowlanego i wykonawczego 

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

                         budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45214400-4  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 

45214420-0  Sale wykładowe 

45214500-5  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

                         budowlanych związanych z kształceniem podyplomowym 

45223000-6  Konstrukcje 

45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

45233161-5  Ścieżki piesze 

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4  Malowanie nawierzchni 

45233222-1  Roboty w zakresie chodników 

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
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45233260-9  Drogi piesze 

45233261-6  Przejścia dla pieszych 

45231300-8        Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

                         rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

5300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  

                         oraz opraw elektrycznych 

45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45312100-8  Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

45312200-9  Instalowanie alarmów włamaniowych 

45312300-0  Instalowanie anten 

45312311-0  Instalowanie oświetlenia 

45313000-4  Instalowanie wind i podnośników 

45313100-5  Instalowanie wind 

45314000-1  Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45314200-3  Instalowanie infrastruktury kablowej 

45314310-7  Instalowanie okablowania komputerowego 

45314320-0  Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych 

                         i innego osprzętu elektrycznego w budynkach 

45315000-8  Instalowanie przyłączeniowych central telefonicznych 

45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne 

45315300-1  Instalowanie linii energetycznych 

45315500-3  Instalacje średniego napięcia 

45315600-4  Instalacje niskiego napięcia 

45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45316110-9  Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 

45317000-2  Inne instalacje elektryczne 
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45317200-4  Instalowanie transformatorów elektrycznych 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45321000-3  Izolacja cieplna 

45323000-7  Izolacja dźwiękoszczelna 

45324000-4  Tynkowanie 

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331200-8  Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania  

                         powietrza 

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  

                          budowlanych 

45410000-4  Tynkowanie 

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

                         oraz roboty ciesielskie 

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45422000-1  Roboty ciesielskie 

45431000-7  Kładzenie płytek 

45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
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1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć 

budynek wolno stojący albo budynek  o   zabudowie   bliźniaczej,   

szeregowej   lub   grupowej,   służący  zaspokajaniu   potrzeb 

mieszkaniowych,   stanowiący   konstrukcyjnie   samodzielną   całość,   w   

którym   dopuszcza   się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie 

będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 

linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle  ziemne,   obronne   (fortyfikacje),   

ochronne,   hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie 

obiekty, a w szczególności: 

 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
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piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego  użytkowania w okresie  

krótszym  od jego trwałości technicznej,  przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak:  strzelnice,  kioski   uliczne,  pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty  

ontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego 

w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

1.4.8. robotach   budowlanych -  należy  przez to   rozumieć  budowę,  a  

także   prace   polegające   na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych  polegających   na  odtworzeniu  

stanu   pierwotnego,  a   nie  stanowiących   bieżącej konserwacji. 

1.4.10.urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia 

techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki. 

1.4.11.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 

prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy 

przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
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uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13.pozwoleniu na  budowę - należy przez to  rozumieć decyzję 

administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.14.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 

budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a   

przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu. 

1.4.15.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o 

którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 

a) obronności  lub bezpieczeństwa państwa,  będący w dyspozycji 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 

zakładu górniczego. 

 

1.4.17.aprobacie   technicznej   -   należy   przez  to   rozumieć pozytywną   

ocenę   techniczną   wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru  

budowlanego, stosownie do  ich właściwości  określonych w rozdziale 8. 

1.4.19.wyrobie  budowlanym -  należy przez to  rozumieć wyrób w  

rozumieniu   przepisów o  ocenie zgodności, wytworzony w celu 
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wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do   stosowania  we  

wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość 

użytkową. 

1.4.20.organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy 

określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to  rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22.opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane 

przez właściwy organ. 

1.4.23.drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.4.26.rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
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formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

1.4.27.laboratorium  -  należy  przez to   rozumieć   laboratorium jednostki   

naukowej,   zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych  

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 

i wytwarzane jak również różne tworzywa  i   wyroby  niezbędne   do  

wykonania   robót,   zgodnie  z  dokumentacją   projektową   i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność 

wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,   a jeśli   granice  

tolerancji   nie  zostały  określone  -  z  przeciętnymi  tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30.poleceniu   Inspektora   nadzoru  -   należy  przez  to   rozumieć  

wszelkie   polecenia   przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną 

lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32.rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 

czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć 

część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.34.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia 

podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych. 

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć 

grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca  

dpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 

odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.4.37.instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez 

projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca 

rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38.istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 

jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39.normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski 

Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 

elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)"   lub  „dokumenty   harmonizacyjne   (HD)",   zgodnie  z  ogólnymi   

zasadami   działania  tych organizacji. 

1.4.40.przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru 

robót  budowlanych,   z   wyliczeniem   i   zestawieniem   ilości   jednostek   

przedmiarowych   robót podstawowych. 

1.4.41.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu 

są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 

oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42.Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 

publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 

grudnia 2003 r. 

Polskie   Prawo   zamówień   publicznych   przewidziało   obowiązek   

stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 

od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub 

fizyczna określona w istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   

zarządzającym,   wyznaczona   przez   zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym  pełnomocnictwie   (zarządzający  realizacją  nie 

jest  obecnie   prawnie   określony  w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
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prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
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innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 

na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 

oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 

w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia 

miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
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dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z 

części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 
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- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów 

prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 

o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 

przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

wyposażenie w  sprzęt  i   urządzenia  do   pomiarów i  kontroli (opis 

laboratorium  własnego   lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników 

badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-     rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
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wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 

źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
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robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które: 

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że 

zapewniono zgodność z  kryteriami technicznymi   określonymi   na   

podstawie   Polskich   Norm,   aprobat  technicznych   oraz  właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8.  Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
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dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,   uwagi   i  wyjaśnienia  Wykonawcy,   wpisane   do   

dziennika   budowy   będą   przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 

[1]-[3], następujące dokumenty: 

a)pozwolenie na budowę, 

b)protokoły przekazania terenu budowy, 

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d)protokoły odbioru robót, 

e)protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 

określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.     Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie   ustalonym w dokumentach   

umowy,   licząc  od  dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

http://www.terrabud2.pl/


CZĘŚĆ OPISOWA              KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 

 

_______________________________________________________________________ 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

92 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 
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5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   wbudowanych   

materiałów,   certyfikaty   na   znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór  pogwarancyjny po  upływie okresu   rękojmi   i  gwarancji   polega  

na  ocenie wykonanych  robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana  przez 

wykonawcę za jednostkę  obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami  zakupu,   

magazynowania,  ewentualnych  ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 

wyłączeniem podatku VAT. 

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami  nadzoru i 

odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 
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(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie,   przestawienie,    przykrycie   i    usunięcie 

tymczasowych   oznakowań    pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i 

organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 

tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 

62, poz. 627 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. 

U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
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notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem (CE Dz.U. 2004 nr 195 

poz. 2011) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w 

sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 237 poz. 

2375 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 

1997r.-wsprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z dnia   11   sierpnia  2004   r.  

- w  sprawie  sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042 ). 

 

 

10.3.      Inne dokumenty i instrukcje 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 

2001. 

 

 

http://www.terrabud2.pl/


                                        KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 

 

_______________________________________________________________________ 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ  INFORMACYJNA 

 

 

 

 

 

maj 2008

http://www.terrabud2.pl/


CZĘŚĆ INFORMACYJNA      KATOWICE ASP  RACIBORSKA/KOSZAROWA 

_______________________________________________________________________ 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

99 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

 

 

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

W związku ze zmiana parametrów inwestycji należy wystąpić o zmiany decyzji o 

ustalenie inwestycji celu publicznego 

 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO  

           DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

 

 

- Oświadczenie Akademii Sztuk Pięknych o dysponowaniu gruntem na cele 

  budowlane 

 

- Oświadczenie Akademii Ekonomicznej o dysponowaniu gruntem na cele 

  budowlane 

http://www.terrabud2.pl/


                                        KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 

 

_______________________________________________________________________ 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH TERRABUD II Sp. z o.o. 

UL. GLIWICKA 228, 40-861 KATOWICE, TEL.032-20-00-181 www.terrabud2.pl 

 

100 

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

         I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 

216, z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami 

- PN-ISO9836 Właściwości użytkowe w budownictwie 

                    Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych 

                    i kubaturowych 

- Ustawa o z dnia 27 marca 2003r planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Dz. U. z 2003r, Nr 80,poz. 717. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót 

budowlanych  określonych w  programie funkcjonalno-użytkowym  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 października 2004 r. w sprawie 

stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. z 

2004 r. Nr 228 poz. 2306 

- OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 października 2006 

r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za 

zniszczenie zieleni na rok 2007 

(M.P.  z dnia 24 października 2006 nr 73 poz. 733)   

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody –  Dz.U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. 

U. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi zmianami. 
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- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998r. w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. 

Dz. U. Nr 37, poz. 209. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z 

późniejszymi zmianami. 

 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 

2001r, Nr 62, poz. 267, z późniejszymi zmianami. 

 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz. U. z 2001r, Nr 62, 

poz. 628, z późniejszymi zmianami. 
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4.  INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

               

 A. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
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B. Wyniki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla 

potrzeb posadowienia obiektów 

 

1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

 

Teren objęty inwestycją pod względem administracyjnym położony jest w 

Katowicach pomiędzy ul. Raciborską, a Koszarową. 

Teren jest sztucznie wyrównany warstwą nasypów i opada w kierunku 

północnym. 

Pod względem morfologicznym obszar inwestycji leży w obrębie 

Płaskowyżu Katowickiego. 

 

2. WARUNKI GRUNTOWE I HYDROLOGICZNE  

 

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu wykonano osiem 

otworów geotechnicznych o głębokości 7,0-9,0m. 

Na ich podstawie stwierdzono uwarstwiony charakter badanego podłoża. 

Pod warstwą niebudowlanych nasypów zalegają grunty nośne i mało 

ściśliwe w postaci piasków drobnoziarnistych i średnioziarnistych, oraz 

średnio ściśliwe gliny, iły i pyły o konsystencji twardoplastycznej. 

Lokalnie nawiercono warstwę słabonośnych i ściśliwych glin o konsystencji 

miękkoplastycznej. 

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje stosunkowo              

głęboko - 7,0-8,2  m.p.p.t. 

 

3. PRACE ZIEMNE 

 

Prace ziemne na terenie inwestycji związane zasadniczo będą z 

wykonaniem wykopów pod garaże podziemne, fundamenty. 

Fundamenty posadowić należy na gruncie nośnym poniżej zalegania 

nasypów niebudowlanych. 

Szacuję się, że w trakcie robót budowlanych wymagane będzie zdjęcie 

mas ziemnych z wywozem na zewnątrz w ilości ok. 16 000m3. 
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4.  WSTEPNA OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

Rozpoznanie podłoża gruntowego pozwala stwierdzić korzystne warunki 

pozwalające na bezpośrednie posadowienie fundamentów, pod warstwa 

nasypów niebudowlanych 
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C. Zalecenia konserwatorskie 

 

Biuro Konserwatora Zabytków dokona uzgodnienia podczas postępowania w 

sprawie ustalenia warunków zabudowy dla projektowanej inwestycji. 

Wstępnie określa maksymalną wysokość zabudowy na 4-5 kondygnacji, jej 

harmonizowanie z otaczającą zabudowa okresu międzywojennego oraz 

kształtowanie zabudowy w formie pierzejowej.  

 

W załączeniu: 

- Pismo Biura Konserwatora Zabytków znak BKZ.ADG.4045/238/07 z dnia 

27.09.2007r. – załącznik T.8; 
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D.  Inwentaryzacja zieleni 

 

1. Dane wstępne 

 

1. 1.1. Podstawa opracowania 

 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Przedsiębiorstwa 

Usług Inwestycyjnych Terrabud II Sp. z o.o. ul. Gliwicka 228, 40-861 

Katowice, na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów 

rosnących na działce położonej w Katowicach przy ulicach Raciborskiej i 

Koszarowej. 

 

 

 1.2. Przedmiot, zakres i cel inwentaryzacji dendrologicznej 

 

Przedmiotem inwentaryzacji dendrologicznej jest teren oznakowany na 

załączonej mapce. 

 

Celem niniejszego opracowania jest:  

 dokonanie szczegółowej inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących w 

obrębie przedmiotowej działki; 

 określenie gatunków drzew i krzewów, dokonanie pomiaru ich 

podstawowych parametrów dendrologicznych (pierśnice, tj. obwody pni 

mierzone na wys. 1,3 m od ziemi, średnice koron i wysokości drzew 

oraz – w przypadku krzewów, szacunkowej ilości metrów kwadratowych 

powierzchni przez nie zajmowanych); 

 naszkicowanie lokalizacji drzew i krzewów na mapie sytuacyjnej; 

 sporządzenie dokumentacji fotograficznej (zapis elektroniczny, w 

zakresie dotyczącym najważniejszych elementów przedstawionych w 

inwentaryzacji). 
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 Ogólna charakterystyka drzew i krzewów objętych 

opracowaniem 

 

 Zieleń miejska pochodząca głównie z nasadzeń z przed ok. 20 – 30 lat, 

natomiast młode drzewa i krzewy w wieku 1 – 10 lat pochodzą z 

samosiewów i odrostów korzeniowych. Stan sanitarny i zdrowotny drzew 

zadowalający, za wyjątkiem dużych topól rosnących w śrokowej części 

działki. Topole te mają pnie w różnym stopniu zaatakowane przez grzyby 

pasożytnicze a ze względu na wielkie rozmiary narażone są na łamanie 

przez wichury. 

 

 

 2.1. Wykaz drzew i krzewów objętych inwentaryzacją 

 

 

Gatunek Ilość 

Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
11 

Głóg jednoszyjkowy 

(Crataegus mnogyna) 1 

Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 43 

Tawuła Menziesa 

(Spiraea menziesii) 2 

Jaśminowiec wonny 

(Philadelphus coronarius) 1 

Śnieguliczka biała 

(Symphoricarpos albus) 1 

Jarząb pospolity 

(Sorbus aucuparia) 1 
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Gatunek Ilość 

Jesion pensylwański 

(Fraxinus pennsylvanica) 3 

Jesion wyniosły 

(Fraxinus excelsior) 2 

Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 15 

Klon jesionolistny 

(Acer negundo) 3 

Klon pospolity 

(Acer platanoides) 9 

Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata) 13 

Lipa szerokolistna 

(Tilia platyphyllos) 2 

Modrzew europejski 

(Larix decidua) 11 

Topola osika 

(Populus tremula) 1 

Suchodrzew siny 

(Lonicera corulea) 1 

Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 16 

Topola kanadyjska 

(Populus  xcanadensis) 7 

Wierzba biała 

(Salix alba) 2 

Wierzba iwa 

(Salix caprea) 2 

 

 

 

 2.2. Szczegółowe dane dendrologiczne drzew i krzewów 

 

 Lokalizację drzew i krzewów znajdujących się na działce 

naszkicowano na załączonej do opracowania mapie sytuacyjnej. 
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Parametry dendrologiczne drzew oraz uwagi przedstawiono w 

poniższej tabeli: 

 

 

 

Nr  
Nazwa gatunku  

drzewa lub krzewu 

Obwód 

pierśnicy 

[cm] lub 

pow. krzewu 

Wyso-

kość 

[m] 

Średnica 

korony 

[m] 

Kwota za usunięcie Uwagi 

1 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
17 5 2 1 297 zł  

2 
Jesion wyniosły 

(Fraxinus excelsior) 
38 8 4 4 379 zł  

3 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
51 8 5 9 225 zł  

4 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
27 6 3 470 zł  

5a 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
47 9 6 5 416 zł  

5b 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
36 8 5 4 149 zł Rozwidlenie na wys. 90 cm 

6 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
52 8 5 9 406 zł  

7 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
58 8 6 10 491 zł  

8 
Klon jesionolistny 

(Acer negundo) 
41 6 4 714 zł  

9a 
Klon jesionolistny 

(Acer negundo) 
26 5 3 453 zł Rozwidlenie przy ziemi 

9b 
Klon jesionolistny 

(Acer negundo) 
28 5 3 488 zł  

10 
Lipa szerokolistna 

(Tilia platyphyllos) 
94 10 7 17 003 zł  

11 
Topola kanadyjska 

(Populus  xcanadensis) 
242 27 12 0 zł  
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Nr  
Nazwa gatunku  

drzewa lub krzewu 

Obwód 

pierśnicy 

[cm] lub 

pow. krzewu 

Wyso-

kość 

[m] 

Średnica 

korony 

[m] 

Kwota za usunięcie Uwagi 

12 
Topola kanadyjska 

(Populus  xcanadensis) 
209 25 9 0 zł  

13 
Topola kanadyjska 

(Populus  xcanadensis) 
216 26 9 0 zł  

14 
Topola kanadyjska 

(Populus  xcanadensis) 
208 26 8 0 zł  

15 
Topola kanadyjska 

(Populus  xcanadensis) 
216 26 10 0 zł  

16 
Topola kanadyjska 

(Populus  xcanadensis) 
181 26 9 0 zł  

17 
Topola kanadyjska 

(Populus  xcanadensis) 
230 28 12 0 zł  

18 
Jesion pensylwański 

(Fraxinus pennsylvanica) 
14 3 1 439 zł  

19a 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
19 3 3 1 450 zł  

19b 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
26 4 4 2 996 zł  

19c 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
26 4 4 2 996 zł  

19d 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
21 4 5 1 603 zł  

20 

Tawuła Menziesa 

(Spiraea menziesii) 

Jaśminowiec wonny 

(Philadelphus coronarius) 

36 m
2 

1 1 7 678 zł 

Żywopłot wielogatunkowy, 

rośnie na zewnątrz 

ogrodzenia 

21 
Śnieguliczka biała 

(Symphoricarpos albus) 
28 m

2 
2 1 5 972 zł j. w. 

22a 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
46 5 4 5 301 zł  

22b 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
50 8 7 5 762 zł Rozwidlenie na wys.  130 
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Nr  
Nazwa gatunku  

drzewa lub krzewu 

Obwód 

pierśnicy 

[cm] lub 

pow. krzewu 

Wyso-

kość 

[m] 

Średnica 

korony 

[m] 

Kwota za usunięcie Uwagi 

23a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
19 4 5 219 zł  

23b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
29 4 5 505 zł Rozwidlenie przy ziemi 

24 
Jesion pensylwański 

(Fraxinus pennsylvanica) 
19 4 3 596 zł  

25 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
21 4 3 242 zł  

26a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
36 4 4 627 zł Rozwidlenie przy ziemi 

26b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
21 4 3 242 zł  

27 
Jarząb pospolity 

(Sorbus aucuparia) 
20 4 2 1 526 zł  

28 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
18 4 2 208 zł  

29 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
21 4 3 242 zł  

30 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
136 11 10 5 807 zł  

31a 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
47 5 5 5 416 zł Rozwidlenie przy ziemi 

31b 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
39 5 4 4 494 zł  

32 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
43 5 5 4 955 zł  

33 
Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata) 
88 9 7 15 917 zł  

34 
Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata) 
87 10 8 15 736 zł  

35 
Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata) 
92 11 9 16 641 zł  
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Nr  
Nazwa gatunku  

drzewa lub krzewu 

Obwód 

pierśnicy 

[cm] lub 

pow. krzewu 

Wyso-

kość 

[m] 

Średnica 

korony 

[m] 

Kwota za usunięcie Uwagi 

36 
Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata) 
82 8 8 14 832 zł  

37 
Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata) 
89 10 8 16 098 zł  

38 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
281 32 14 0 zł Wypróchniały pień (foto 5.) 

39 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
348 33 16 0 zł Zerowa stawka za wycięcię 

40 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
152 30 14 0 zł nierodzimych gatunków 

41 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
306 34 16 0 zł topól. 

42 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
186 35 20 0 zł Wypróchniały pień  

43 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
322 28 15 0 zł  

44 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
17 4 2 533 zł  

45 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
28 4 4 488 zł  

46 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
28 4 3 488 zł  

47a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
19 4 5 219 zł Rozwidlenie na wys.  70 cm 

47b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
19 4 3 219 zł  

48 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
25 4 3 289 zł  

49 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
36 5 4 627 zł  

50a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
22 4 4 254 zł  
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Nr  
Nazwa gatunku  

drzewa lub krzewu 

Obwód 

pierśnicy 

[cm] lub 

pow. krzewu 

Wyso-

kość 

[m] 

Średnica 

korony 

[m] 

Kwota za usunięcie Uwagi 

50b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
28 5 4 488 zł Rozwidlenie na wys.  30 cm 

51 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
18 4 2 565 zł  

52 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
17 3 3 533 zł  

53 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
26 4 2 1 232 zł  

54 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
14 4 2 439 zł  

55 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
15 4 2 1 145 zł  

56 
Jesion wyniosły 

(Fraxinus excelsior) 
16 4 2 1 221 zł  

57 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
17 4 2 533 zł Rośnie tuż przy murze 

58 
Klon pospolity 

(Acer platanoides) 
17 4 2 1 297 zł  

59 
Jesion pensylwański 

(Fraxinus pennsylvanica) 
17 4 2 1 297 zł  

60 
Wierzba biała 

(Salix alba) 
48 8 4 836 zł  

61 
Wierzba biała 

(Salix alba) 
32 6 4 558 zł  

62 
Wierzba iwa 

(Salix caprea) 
51 6 5 0 zł  

63 
Wierzba iwa 

(Salix caprea) 
4 m

2 
3 4 0 zł Forma krzaczasta 2x2 m  

64 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
17 4 3 533 zł  

65 
Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata) 
54 7 6 9 767 zł  
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Nr  
Nazwa gatunku  

drzewa lub krzewu 

Obwód 

pierśnicy 

[cm] lub 

pow. krzewu 

Wyso-

kość 

[m] 

Średnica 

korony 

[m] 

Kwota za usunięcie Uwagi 

66 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
91 8 6 16 460 zł Liczne uszkodzenia na pniu 

67a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
34 5 4 592 zł Rozwidlenie na wys.  70 cm 

67b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
27 5 4 470 zł  

68 tp ba 26 5 3 0 zł  

69 
Lipa szerokolistna 

(Tilia platyphyllos) 
14 2 2 1 068 zł  

70 
Głóg jednoszyjkowy 

(Crataegus mnogyna) 
61 6 5 11 034 zł  

71 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
131 20 9 0 zł  

72 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
87 20 8 15 736 zł  

73 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
109 17 14 30 780 zł  

74 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
125 21 11 35 298 zł 

Liczne drobne uszkodzenia 

pnia 

75 
Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata) 
73 11 8 13 204 zł  

76 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
102 11 15 28 803 zł  

77 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
52 8 7 3 866 zł  

78 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
65 9 7 4 833 zł  

79 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
53 8 5 3 940 zł  

80 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
69 10 6 5 130 zł  
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Nr  
Nazwa gatunku  

drzewa lub krzewu 

Obwód 

pierśnicy 

[cm] lub 

pow. krzewu 

Wyso-

kość 

[m] 

Średnica 

korony 

[m] 

Kwota za usunięcie Uwagi 

81 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
23 4 3 1 755 zł  

82 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
39 6 4 680 zł  

83a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
40 6 4 697 zł Rozwidlenie przy ziemi 

83b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
28 4 3 488 zł  

84 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
31 5 3 540 zł  

85 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
30 5 4 523 zł  

86a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
40 7 4 697 zł Rozwidlenie przy ziemi 

86b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
48 7 5 836 zł  

86c 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
44 7 5 767 zł  

87 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
25 5 3 289 zł  

88 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
24 5 4 277 zł  

89 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
70 9 7 5 204 zł  

90a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
40 6 5 697 zł Rozwidlenie przy ziemi 

90b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
35 5 4 610 zł  

90c 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
32 5 4 558 zł  

91 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
60 12 7 4 461 zł Wycieki zywicy z pnia 
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Nr  
Nazwa gatunku  

drzewa lub krzewu 

Obwód 

pierśnicy 

[cm] lub 

pow. krzewu 

Wyso-

kość 

[m] 

Średnica 

korony 

[m] 

Kwota za usunięcie Uwagi 

92 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
70 14 8 5 204 zł  

93 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
78 15 8 5 799 zł  

94 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
87 17 7 6 468 zł  

95a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
18 3 3 208 zł  

95b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
19 3 3 219 zł  

95c 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
20 3 3 231 zł  

95d 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
18 3 5 208 zł  

96a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
21 3 3 242 zł  

96b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
24 3 3 277 zł  

97 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
50 15 8 2 368 zł  

98 
Modrzew europejski 

(Larix decidua) 
46 14 5 2 179 zł  

99a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
26 4 3 453 zł  

99b 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
27 4 4 470 zł  

99c 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
22 3 3 254 zł  

100 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
19 3 3 219 zł  

101a 
Grochodrzew 

(Robinia pseudoacacia) 
27 4 3 470 zł  
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Nr  
Nazwa gatunku  

drzewa lub krzewu 

Obwód 

pierśnicy 

[cm] lub 

pow. krzewu 

Wyso-

kość 

[m] 

Średnica 

korony 

[m] 

Kwota za usunięcie Uwagi 

101b 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
25 6 2 0 zł  

102 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
66 10 6 0 zł  

103 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
52 9 6 0 zł  

104 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
58 9 6 0 zł Topole tutaj rosną b. gęsto 

105 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
36 6 4 0 zł  

106 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
36 6 4 0 zł  

107 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
40 7 4 0 zł  

108 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
44 7 5 0 zł  

109 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
30 5 3 0 zł  

110 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
37 6 4 0 zł  

111 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
25 4 3 0 zł  

112 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
28 5 2 0 zł  

113 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
28 4 3 0 zł  

114 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
29 5 3 0 zł  

115 
Topola berlińska 

(Populus xberolinensis) 
31 5 3 0 zł  

116 
Topola osika 

(Populus tremula) 
52 7 4 1 422 zł  
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Nr  
Nazwa gatunku  

drzewa lub krzewu 

Obwód 

pierśnicy 

[cm] lub 

pow. krzewu 

Wyso-

kość 

[m] 

Średnica 

korony 

[m] 

Kwota za usunięcie Uwagi 

117 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
25 4 3 784 zł  

118 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
54 6 5 4 015 zł  

119a 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
25 4 3 784 zł Rozwidlenie na wys.  110 cm 

119b 
Brzoza brodawkowata 

(Betula verrucosa) 
23 4 3 722 zł  

120 
Suchodrzew siny 

(Lonicera corulea) 
170 m

2  
2 2 36 256 zł 

Orientacyjna długość 

zakrzewienia 85 mb. 

     485 106zł  

 

 

 

 

 

 2.3. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Teren oddany we władanie naturze, drzewa i krzewy rozrastają się 

samorzutnie, zarastając stopniowo cały obszar. Samosiewy drzew i 

krzewów pojawiają się na zapuszczonym gruncie, przy ścianach 

budynków, na dachach a odrosty korzeniowe topól wyrastają nawet spod 

nawierzhni asfaltowych. Wiele młodych drzewek wkrótce przekroczy wiek 

pięciu lat. 

Przerośnięte topole o wypróchniałych pniach będą wywracane przez 

gwałtowne wiatry.  

 

 

Lasek, 14-09 -2007            mgr inż. Hubert Plewiński   
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Dokumentacja fotograficzna  

   Mapka ze zaktualizowaną lokalizacją drzew 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Numeracja drzew wg szkicu lokalizacji drzew na mapie. 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Drzewa nr 1 – 5. 
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Fot. 2. Szpaler topól wzdłuż ulicy Raciborskiej. 

 

 

 

Fot. 3. Żywopłot  przy ulicy Koszarowej. 
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Fot. 4. Złamana topola, za nią topole nr 42 i 43. 

 

Fot. 5. Wypróchniały pień topoli nr 38. 
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Fot. 6. Wierzby nr 60 i 61 rosnące przy budynkach. 

 

 

 

 

Fot. 7. Modrzewie i pomiędzy nimi grochodrzewy wzdłuż południowej granicy  
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E. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony 

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu 

ochrony środowiska 

Nie dotyczy 

F. Pomiary ruchu drogowego, hałasu 

Nie dotyczy 

inne uciążliwości 

- warunki górnicze 

Przedmiotowe działki leżą w granicach terenu górniczego „Katowice- 

Bogucice- Załęże”  KHW SA w Katowicach. Teren nie jest objęty i nie jest 

planowany do objęcia w przyszłości eksploatacją górniczą. Teren położony 

jest w strefie wychodni uskoku „Brynowskiego II” o zrzucie h=5-11m. 

Na etapie projektowania należy uściślić dane związane z występowaniem 

uskoku Brynowskiego poprzez określenie jego ewentualnego 

oddziaływania na projektowaną inwestycję i koniecznych do zastosowania 

zabezpieczeń. 
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- urządzenia wojskowe   

Na terenie planowanej inwestycji nie występują sieci branżowe Jednostki 

Wojskowej 1499 z Bytomia. 
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G. Inwentaryzacja i  dokumentacja fotograficzna obiektów 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki , uwarunkowania 

rozbiórek 

 

Uwaga: Podane wartości są szacunkowe ( na podstawie mapy zasadniczej 

oraz wizji lokalnej) 

  

Opis obiektów do rozbiórki: 

 

 Obiekt A 

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach 

jednospadowy – stropodach,. Pokrycie z papy, w wielu miejscach 

nieszczelne. Ściany murowane obustronnie tynkowane z cegły 

ceramicznej pełnej. Wewnątrz obiektu znajdują się 4 żelbetowe słupy, 

które podpierają 2 otynkowane  belki stalowe. Posadzka betonowa. 

        Gabaryty obiektu ( wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 10,8 x 11,6 (uśredniona) m 

        - wys. całkowita ok. ok.7,3 i 8,0m 

 

 Obiekt B 

 Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach 

jednospadowy – stropodach. Pokrycie z papy, w wielu miejscach 

nieszczelne. Ściany murowane obustronnie tynkowane z cegły 

ceramicznej pełnej. Wewnątrz obiektu znajdują się 3 pomieszczenia 

(nr 2, 3 i 4a). W każdym z pomieszczeń znajdują się  4 żelbetowe 

słupy, podpierające 2 otynkowane  belki stalowe (podciągi). Do 

obiektu wykonana jest dobudówka, tj. garaż o konstrukcji stalowej o 

dachu krytym płytami falistymi azbestowo – cementowymi (eternit). 

Posadzka betonowa. 

Gabaryty obiektu ( wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 26,7 x 11,4 (uśredniona) m 
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        - wys. całkowita ok. ok.3,8 i 4,5 m. 

Gabaryty garażu ( wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 4,9 (uśredniona) x 4,5 m 

        - wys. całkowita ok. ok.  m. 

 

 Obiekt C 

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z  nieużytkowym 

poddaszem. Dach dwuspadowy o konstrukcji  drewnianej płatwiowo- 

kleszczowej, pokryty papą. Ściany murowane z cegły ceramicznej. 

Stropy częściowo drewniane. W obiekcie znajdują się pomieszczenia 

nr 4b, 4c, 8, 9, 10,11,12,13. W pom. nr 13,11 w każdym z 

pomieszczeń znajdują się  4 żelbetowe słupy, podpierające 2 

otynkowane  belki stalowe (podciągi). W pom. nr 12 2 słupy + 1 

podciąg stalowy. W pom. 4b, 8, 9 i 10 drewniany strop podparty jest 

słupami. 

Do obiektu przylegają 3 dobudówki (obiekty D,E,F) oraz                            

3 przedsionki, wszystkie(z wyjątkiem bud. E) przekryte stropodachem 

(pokrycie papą) opartym na ceglanych murowanych ścianach 

nośnych.  Z w/w dobudowanych pomieszczeń jedynie budynek E  (nr 

6) posiada dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Posadzka 

betonowa. 

 

 

Gabaryty obiektu C ( wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 59,8 x 11,14 (uśredniona) m 

        - wys. całkowita ok. ok.3,7 i 6,3 m. 

      Gabaryty obiektu D ( wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 7,0 (uśredniona)  x 2,85 m 

        - wys. całkowita ok. ok.2,2 i 2,4 m. 

 

Gabaryty obiektu E ( wg mapy zasadniczej) 
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        - dł. x szer.: ok. 6,2 x 2,9 (uśredniona) m 

        - wys. całkowita ok. ok.2,45 i 2,54 m. 

 

Gabaryty obiektu F ( wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 6,6 x 2,8 (uśredniona) m 

        - wys. całkowita ok. ok.2,2 i 2,4 m. 

 

 Obiekt G 

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach 

jednospadowy o konstrukcji  drewnianej, pokryty papą. Pokrycie               

z papy, w wielu miejscach nieszczelne. Ściany murowane obustronnie 

tynkowane z cegły ceramicznej pełnej. Wewnątrz obiektu znajdują się 

pomieszczenia nr 14,15,16,17,18,19. W pomieszczeniach nr 14 i 16 

znajdują się  4 żelbetowe słupy, podpierające 2 otynkowane  belki 

stalowe (podciągi). W pom. nr 15 znajdują się dwa rzędy słupów 

podpierające 2 otynk. stal. podciągi. Pomieszczenia nr 17 i 18 

zawierają żelbetowe podciągi o wys. ok. 0,45cm (w 17 – 1szt. oraz 2 

żelbetowe słupy, w 18 - 3 szt.). W pomieszczeniu nr 19 usytuowane 

jest pom. sanitarno- higieniczne. Posadzka betonowa. 

 

Gabaryty obiektu (wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 57,1 x 11,3 (uśredniona) m 

        - wys. całkowita ok. ok.4,6 i 3,7 m 

        oraz fragment o wym. dł. x szer.: ok. 5,6 x 8,2,  

                wys. całkowita ok. 4,6 i 3,97m. 

         

 

 Obiekt H 

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach 

jednospadowy o konstrukcji  drewnianej krokwiowej, pokryty papą. 

Pokrycie z papy, w wielu miejscach nieszczelne. Ściany murowane 
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obustronnie tynkowane z cegły ceramicznej pełnej. Wewnątrz obiektu 

znajdują się pomieszczenia obsługiwane m.in. od strony pom.                    

nr 17,18. Posadzka betonowa. 

 

Gabaryty obiektu (wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 40,31 x 4,74 (uśredniona) m 

        - wys. całkowita ok. ok.3,5 i 3,0 m 

 

 Obiekt J 

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach 

dwuspadowy o konstrukcji  drewnianej płatwiowo- kleszczowej, 

pokryty papą. Ściany murowane z cegły ceramicznej, obustronnie 

tynkowane, strop jedynie w części obiektu o szer. ok. 3,9m 

prawdopodobnie  żelbetowy lub drewniany (otynkowany). W obiekcie, 

oprócz w/w części o obniżonej wysokości (do ok. 2,5m), znajdują się 

także 2 przechodnie hale, z dwoma rzędami drewnianych słupów na 

podbudowie betonowej. Cztery wiązary posiadają stalowe kleszcze - 

ściągi. Posadzka betonowa. 

 

Gabaryty obiektu (wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 40,31 x 12,55 (uśredniona) m 

        - wys. całkowita ok. ok.4,6 i 3,7 m 

 

 Obiekt K 

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach 

czterospadowy, pokryty papą, konstrukcja trudna do określenia – nie 

jest drewniana. Ściany murowane z cegły ceramicznej, obustronnie 

tynkowane. Posadzka betonowa. 

 

Gabaryty obiektu (wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 14 x 6,0 (uśredniona) m 
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        - wys. całkowita ok. ok.2,9 i 2,5 m. 

 

 Obiekt H 

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia – trójboksowy. 

Dach jednospadowy o konstrukcji  drewnianej płatwiowo - 

krokwiowej, pokryty papą. Ściany murowane z bloczków betonowych, 

tynkowane od zewnątrz. W pomieszczeniach znajduje się rząd słupów 

podpierających płatew. Posadzka betonowa. 

 

Gabaryty obiektu (wg mapy zasadniczej) 

        - dł. x szer.: ok. 21 x 8,0 m 

        - wys. całkowita ok. ok.3,0 i 2,0 m. 

 

 Obiekt M 

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach 

dwuspadowy o konstrukcji  drewnianej płatwiowo- kleszczowej, 

pokryty papą. Ściany murowane z bloczków betonowych, na 

podmurówce z cegły ceramicznej, tynkowane od zewnątrz. Podłoże 

nieutwardzone.  

  Gabaryty budynku ( wg. mapy zasadniczej) 

  - dł. x szer.: ok. 43,2m x 8,2m  

        - wys. ok. 3,0 i 2,0 m. 

 

 

 Powierzchnie utwardzone do rozbiórki i wywozu ( nawierzchnia 

asfaltowa)  ok. 2173m2 

 Ogrodzenie murowane z cegły pełnej o  dł. ok. 11,3 m  

 Ogrodzenie betonowe (słupy żelbetowe) o  dł. ok. 43,8 m  

 Pozostałości po obiektach - fundamenty  dł. ok. 103,5 m  
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Nr obiektu Pow. zabudowy 

[m2] 

Wys. całkowita 

[m] 

Kubatura 

[m3] 

A ok.125,2 ok.7,3 i 8,0 ok.973 

B ok.290,4 ok.3,8 i 4,5 ok.1268 

C ok.670,7 ok.3,7 i 6,3  

(dla przedsionków 

2,4 i 2,3) 

ok.3376 

D ok.19,9 ok.2,4 i 2,2 ok.48 

E ok.18,0 ok.2,5 i 2,4 ok.45 

F ok.18,4 ok.2,4 i 2,2 ok.43 

G ok.677,9 ok.4,6 i 3,7 ok.2913 

H ok.172,67 ok.3,5 i 3,0 ok.575 

J ok.509,48 ok.4,6 i 3,7  ok.2126 

K ok.78,57 ok.2,9 i 2,5 ok.212 

L ok.168,33 ok.2,8 i 2,1 ok.414 

M ok.353,88 ok.3,0 i 2,0 ok.899 

Komin z cegły 

pełnej 

     ok. 0,81 ok. 7,1 ok.6 

Pow. asfaltu      ok.2173        ok.0,1 ok.217 

Ogrodzenie z 

cegły pełnej 

     ok.11,3m ok. 2,0  ok. 9 

Ogrodzenie z 

płyt betonowych 

     ok.43,8m ok. 2,0 ok. 17,5 

Fundamenty ok.103,5m ok. 0,3       ok. 12,5 

 

 

 

 
RAZEM:  ok. 13154m3 
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Wycena rozbiórek - całość 

 

1. Wyburzenia  

 

12937 m3 x 30 zł =  ok. 388 000 zł + VAT 

 

2. Rozebranie nawierzchni asfaltowej  

 

217 m3  x  20 zł =    ok. 4 500 zł + VAT 

 

3. Transport  

 

13154 x 55 zł =       ok.  723 470 zł  + VAT 

 

                                        RAZEM: ok.  1 120 000 zł + VAT  

 

 

Koszt rozbiórek wyliczono na podstawie Wskaźników Kosztorysowania 

Inwestycji - Sekocenbud 2008 przyjmując wartość 30zł/m3  kubatury 

budynku., oraz 55zł za transport gruzu z rozbiórki do 5km. 

 

Rozbiórki na terenie AE: 

Wyburzenia: 

4000m3 x 30zł = 120 000 zł + VAT  

Transport: 

4000m3 x 55zł = 220 000 zł + VAT 

 

                             ROZBICIE KOSZTÓW 

1. ASP ok. 780 000 zł 

2. AE ok. 340 000 zł 

RAZEM: ok. 1 120 000 zł + VAT 
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S. INWENTARYZACJA   

FOTOGRAFICZNA 
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PUNKTY WYKONANIA FOTOGRAFII 
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1       2  

 

   

3        4  

 

     

5          6  
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7            8           

 

 

 

9    10   

 

 

 

11    12  
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13  14   
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17       18  

     

19  20  

   21       22  
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29   30  

     

 

 

31  32  

 

  

 

 

 

 

H. Porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne związane 

z przyłączeniem budynku do sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych, 

teletechnicznych oraz drogowych 
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H.1 Zapewnienia od gestorów mediów 

Na etapie tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego dane dotyczące 

zaopatrzenia w media uzyskano na podstawie zapewnień od gestorów 

mediów wydanych w roku 2007. 

 

H.2  Sieć wodociągowa 

Według wstępnego zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków 

wydanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Katowicach S.A. nr TS/SP/67/84/3793/07 z dnia 25.04.2007r. wynika, 

iż RPWiK zapewniło zaopatrzenie w wodę z wodociągu Ø 300 w ulicy 

Raciborskiej. 

Na etapie realizacji projektu technicznego należy wystąpić do MPWiK 

o wydanie szczegółowych warunków technicznych w celu doboru 

właściwych średnic przyłączy na cele bytowo-gospodarcze i p.poż. 

Warunkiem uzyskania tych warunków jest wykazanie się prawem do 

dysponowania gruntem na cele budowlane. Opracowane projekty 

przyłączy wodociągowych wymagają uzgodnienia w dziale technicznym 

RPWiK. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę z 16 czerwca 2003r. dla planowanego obiektu wymagane jest 

zapewnienie, z co najmniej dwóch hydrantów Ø 80 minimum wydatku 20 

l/s przy ciśnieniu od 0,2 Mpa do 1,2Mpa. Dlatego też po uzyskaniu 

szczegółowych warunków technicznych należy zwrócić szczególną uwagę 

na ciśnienie wody w sieci MPWiK ponieważ może zachodzić konieczność 

budowy zbiornika p.poż i/lub indywidualnej stacji hydroforowej. Zbiornik 

taki można umieścić w terenie działki jako zbiornik podziemny z lokalną 

pompownią p.poż natomiast stacja hydroforowa mogłaby zostać 

zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym budynku. 

Pomieszczenie takie powinno posiadać odporność ogniową IE120. Stacja 

hydroforowa zapewniałaby utrzymanie wymaganego ciśnienia wody w 
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instalacjach wodociągowych bytowo- gospodarczych oraz w pionach 

przeciwpożarowych. 

Na przyłączu wody do celów bytowo – gospodarczych należy zabudować 

zgodnie z PN wodomierz wraz z izolatorem przepływów zwrotnych (za 

wodomierzem) oraz filtrem siatkowym (przed wodomierzem). Wodomierz 

taki winien być zabudowany w osobnym pomieszczeniu technicznym 

specjalnie przeznaczonym na ten cel.  

W trakcie prac nad programem funkcjonalno-użytkowym 

Zamawiający zgłosił potrzebę uzyskania nowego zapewnienia 

dostawy wody i odbioru ścieków dla sieci wodno - kanalizacyjnej, 

które uwzględnią wspólną obsługę istniejącego budynku ASP przy 

ulicy Koszarowej 17 (obecnie obsługiwanego poprzez teren 

Komendy Wojewódzkiej Policji) i budynków nowoprojektowanych. 

Po uzyskaniu nowego zapewnienia nastąpi uzupełnienie programu 

w formie aneksu. 

 

H.3 Sieć kanalizacji ogólnospławnej 

Według wstępnego zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków 

wydanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Katowicach S.A. nr TS/SP/67/84/3793/07 z dnia 25.04.2007r. wynika, iż 

RPWiK zapewniło odprowadzenie ścieków do istniejącego kanału Ø 500mm 

w ulicy Raciborskiej. Granicą eksploatacji przyłącza przez RPWiK winna 

być studnia kanalizacyjna zabudowana na przyłączu. 

Według warunków technicznych odprowadzenia wód deszczowych 

wydanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Katowicach S.A. nr TS/KW/84/8147/2007 z dnia 13.08.2007r. RPWIK 

zapewniło odbiór wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej 

Ø 500mm lub Ø 400mm w ulicy Raciborskiej pod następującymi 

warunkami technicznymi: 
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1. Przykanalik należy zaprojektować z rur z tworzyw sztucznych 

dostosowanych do pracy na terenach objętych szkodami górniczymi do IV 

klasy włącznie , ułożonych na posypce i obsypce piaskowej o gr. 30cm.  

2. Minimalna średnica projektowanego przykanalika Ø 0,20m 

3. Studnie kanalizacyjne projektować na płycie żelbetowej z kręgów 

betonowych Ø 1200mm 

4. Ewentualne wpusty deszczowe należy zasyfonować. 

5. Projektant winien określić średni opad na tym terenie oraz zlewnię 

ciążącą do tej kanalizacji i na tej podstawie ustalić ilość wód opadowych 

odprowadzanych do przedmiotowej kanalizacji ogólnospławnej lub na 

zbiorczym przykanaliku deszczowym przed włączeniem do kanalizacji 

przewidzieć urządzenia pomiarowe zrzutu wód opadowych zgodnie 

z Ustawą o Zbiorowym Zaopatrzeniu w wodę i Odprowadzaniu Ścieków 

roz.5 art.27 pkt4 i roz.1 art.2 pkt8C. 

6. Wykonanie przyłącza należy realizować pod nadzorem inspektora 

nadzoru RPWiK w Katowicach S.A.  

7. Na etapie projektowania należy uwzględnić materiały i armaturę 

posiadającą odpowiedni atest konstrukcyjny. 

Projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić z RPWiK.  

Przed rozpoczęciem rozbiórki istniejącą kanalizację deszczową wraz 

z wpustami deszczowymi i studniami rewizyjnymi należy zdemontować, a 

jej wlot do studni rewizyjnej na terenie policji trwale zaślepić, aby 

w trakcie rozbiórki nie zanieczyścić czynnej sieci kanalizacyjnej. 
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H.4 Sieć gazowa 

Na etapie sporządzania programu funkcjonalno-użytkowego nie 

wystąpiono o zapewnienie dostawy gazu dla planowanej inwestycji, 

ponieważ nie jest on wymagany do jej prawidłowego funkcjonowania  
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H.5 Sieć ciepłownicza 

Według informacji o możliwościach podłączenia do sieci cieplnej na 

podstawie pisma z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. nr 

ID/S.C./493/04/07 z dnia 26.04.2007r. wynika, iż zaopatrzenie w ciepło 

może być zrealizowane z miejskiej sieci ciepłowniczej w okresie zimy ze 

źródła „Ciepłownia Wujek”, natomiast CWU w okresie lata ze źródła EC 

Katowice  

i magistrali Południowej zgodnie z następującymi warunkami: 

1. Miejsce włączenia – komora ciepłownicza „K” na sieci cieplnej 

2xDN200  

2. Parametry nominalne czynnika grzewczego – gorąca woda 

a) temperatura: - zima tz/tp=135/700C 

     - zima tz/tp=70/350C 

b) ciśnienie dyspozycyjne do przyłączenia obiektu w planowanym 

miejscu jest wystarczające 

3. Źródło ciepła prowadzi regulację jakościowo-ilościową w ciągu 

sezonu grzewczego, latem temperatura wody stała. 

4. Sieć czynna cały rok z krótka przerwą remontową w okresie lata 

5. Podłączenie obiektu do sieci cieplnej winno być wykonane w sposób 

pośredni – poprzez wymiennik ciepła i układ pomiarowy zamontowane na 

zasilaniu z zaworem regulacji różnicy ciśnień i natężenia przepływu  

Na etapie realizacji projektu technicznego należy wystąpić z wnioskiem do 

PEC Katowice S.A. Dział Uzgodnień, Dokumentacji i Doradztwa 

Technicznego w celu uzyskania dalszej procedury o określenie warunków 

technicznych przyłączenia do sieci. Warunkiem uzyskania tych warunków 

jest wykazanie się prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane.  

Na terenie budynku należy zabudować w wydzielonym pomieszczeniu 

technicznym wymiennikownię ciepła, z której będzie zasilane CO, oraz 

dostarczana CWU oraz moc do zasilania wentylacji i klimatyzacji 

pomieszczeń. 
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W ramach umowy przyłączeniowej PEC z reguły wykonuje na własny koszt 

budowę przyłącza cieplnego aż do wymiennikowi. 

Na etapie przygotowania istniejących pomieszczeń magazynowych do 

rozbiórki należy zdemontować instalację wewnętrzną oraz zwrócić się do 

gestora o trwałe odcięcie przyłączy cieplnych. 
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H.6  Sieć energetyczna 

Według wstępnego zapewnia dostawy energii przez wydanego przez 

Vattenfall, Biuro Obsługi Technicznej pismo nr ST-CN/MM/2996/2005-ST-

CN/MM/2/2005 z dnia 30.04.2007r. wynika, iż zaopatrzenie w energię 

elektryczną może być zrealizowane z istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

Szczegółowe dane dotyczące możliwości przyłączenia do sieci 

energetycznej Zakłady Energetyczne wydają jedynie w chwili wypełnienia 

szczegółowego wniosku, który zawiera bilans energetyczny. W chwili 

złożenia wniosku należy wykazać się prawem do dysponowania gruntem 

na cele budowlane. 

Obowiązujące Prawo Energetyczne reguluje sposób przyłączania do sieci 

elektrycznej, i tak dla przyłączenia na NN całość inwestycji w budowę 

przyłącza jest po stronie Zakładu Energetycznego, a przy przyłączeniu na 

SN warunki partycypacji w kosztach i budowie są określone na etapie 

umowy  

o dostawę mocy i są indywidualnie rozpatrywane w zależności wielkości 

zapotrzebowania na energię. 

Na etapie przygotowania budynków do rozbiórki należy zdemontować 

instalację wewnętrzną oraz zwrócić się do gestora o trwałe odcięcie 

przyłącza. 
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H.7  Sieć teletechniczna 

Ilość łączy teletechnicznych oraz przepustowość sieci internetowej będzie 

dostarczona do Gestora w zależności od potrzeb określonych na etapie 

podpisywania umowy z właścicielem sieci. Na terenie objętym inwestycją 

występują dostawcy usług standardowych TPSA, NETIA oraz wszyscy 

Polscy operatorzy sieci telefonii komórkowej. Na etapie realizacji projektu 

technicznego należy wystąpić do gestorów o określenie warunków 

współpracy przy realizacji inwestycji. 
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H.8 Wycena szacunkowa inwestycji 

   

 

 Ogólne koszty budowy ASP  szacuje się w wysokości 4000/1m2 

powierzchni netto budynku wg. przyjętego standardu. 

UWAGA: Koszty wyliczone zostają na etapie koncepcji.  

 

tj. ok. 5 924 m2 x 4000 zł  

 

                                             ok.  23  696 000  zł + VAT 

 

i powierzchni użytkowej garażu podziemnego ( I kondygnacja) 

 

tj. ok. 4 500m2 x 2 500 zł  

 

                                             ok.  11 250 000 zł + VAT 

 + 5% koszt przyłączenia i budowy układu drogowego z parkingami 

nadziemnymi 

 

                                                 ok.     1 747 300 zł  + VAT 

 nietypowe elementy inwestycji 

 

 - rozbiórki 

                                             ok. 1 120 000 zł + VAT  

   RAZEM                  ok.  37 813 300 + VAT 

 
 Przygotowanie procesu inwestycyjnego (projekt, pozwolenia): 

 
ok. 5% wartości inwestycji tj. ok.   1 890 665 zł + VAT; 

 Nadzory inwestorskie 

            
        ok. 2% wartości inwestycji  tj. ok.      756 266 zł + VAT; 
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ETAP 

UDZIAŁ 

PROCENTOWY 
KOSZT OK. 

STAN ZEROWY 

- roboty ziemne  

- fundamenty 

- ściany podziemia 

- strop nad podziemiem,   

- schody 

- izolacje  

19% 7  246 000 

STAN SUROWY 

- ściany nadziemia  

- kontr. słupowo ryglowa 

- stropy, wieńce, nadproża 

- ścianki działowe 

- dach konstrukcja 

- dach pokrycie 

- izolacje 

33% 12 500 000 

WYKOŃCZENIA 

ZEWNĘTRZNE 

- tynki, wyprawy, 

- okładziny 

- docieplenia 

9% 3 500 000 

WYKOŃCZENIA 

WEWNETRZNE 

- tynki, wyprawy 

- okładziny 

- roboty malarskie 

- podłoża, podłogi, posadzki 

- stolarka okienna, drzwiowa 

23% 8 700 000 

INSTALACJE 7,8% 3 000 000 

PRZYŁACZENIA, 

BUDOWA UKŁADU 

DROGOWEGO, Z 

PARKINGAMI 

NADZIEMNYMI 

5,0% 1 747 300 

ROZBIÓRKI 3,2% 1 120 000 

RAZEM: 100%        ok. 37 813 300 zł netto 

 

Przygotowanie procesu 

inwestycyjnego 

          ok. 1  890 665 zł. + VAT 

Nadzory inwestorskie  ok.     756 266 zł. + VAT 

RAZEM:  ok.   40 460 231 zł + 

VAT 

RAZEM: ok.          49 361 482 zł. brutto ( 22% VAT) 
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H.9 Wstępny harmonogram robót 
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