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Chodzież, 24.04.2014 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
oświadczam
że, projekt budowlano – wykonawczy przebudowy parkingu gminnego na dz. nr
166/3, w Rataje, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowa parkingu gminnego,
na działce nr 166/3, w m. Rataje.

1.Podstawy prawne opracowania aktualizacji.
 rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 r.),
 rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.),
 rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
 uaktualniony podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 z naniesionymi granicami własności działek gruntowych,
 uzupełniające pomiary i niwelacje w terenie,
 aktualne normy i przepisy prawne ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego,
 wizje i rozpoznanie w terenie oraz szczegółowe konsultacje z przedstawicielami Inwestora i władzami samorządowymi.
 inne uzgodnienia i ustalenia branżowe,
2.Zakres opracowania.
Projekt obejmuje przebudowę parkingu gminnego na działce nr 166/3, w m. Rataje.
W/w parking służy mieszkańcom przyległych budynków mieszkalnych.
Opis stanu istniejącego nawierzchni parkingu:
 nawierzchnia całego parkingu jest umocniona betonem, o zniekształconym profilu
podłużnym i poprzecznym z miejscowymi ubytkami w nawierzchni, na których tworzą się zastoiska wód opadowych.
Dla poprawy bezpieczeństwa i podniesienia walorów estetycznych, właściwe będzie wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm wraz z ustawieniem betonowych krawężników ulicznych 15*30 cm na ławie betonowej.
Projekt obejmuje przebudowę parkingu na działce nr 166/3.
3.Cele opracowania.
Podstawowymi celami, jakie przyświecały inwestorowi przy opracowaniu niniejszego
rozwiązania były:
 podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 poprawa walorów estetycznych.
4.Niweleta parkingu.
Praktycznie pozostawiono bez zmian niweletę nawierzchni w obrębie istniejących garaży, bram wjazdowych i podjazdu pod blok mieszkalny. Korektą objęto tylko elementy
parkingu na których konieczne było nadanie właściwego jednostajnego spadku podłużnego i poprzecznego w kierunku bramy wjazdowej.

5.Przekrój poprzeczny parkingu.
Dane projektowe:
 jezdnia manewrowa z możliwością postoju pojazdów,
 przebieg trasy – bez wykopów i nasypów,
 głębokość przemarzania gruntu – 0,8 m,
 grupa nośności podłoża gruntowego – G1.
Nawierzchnię parkingu zaprojektowano w oparciu o załącznik nr 5 do „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43,
poz. 430), pkt 5.6.1.a.
Konstrukcja parkingu przedstawia się następująco:
 warstwa ścieralna z kostki betonowa o grub. 8 cm, fazowanej, o zabarwieniu szarym, klasa I, gat. I,
 podsypka cementowo - piaskowo 1:4, o grub. 3 cm,
 podbudowa zasadnicza o grub. 15 cm – z tłucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie,
 warstwa odcinająca o grub. 10 cm – materiał dobrze przepuszczający wodę.
Spoiny uzupełnić odsianym piaskiem poprzez jego wmulenie między kostkami wodą.
Spadek poprzeczny parkingu w kierunku do projektowanego ścieku wynosić będzie od
1,0 do 6,0 %.
Spadek podłużny parkingu (ścieku) dostosowany będzie do istniejącej bramy wjazdowej
i wynosić będzie 0,8 %.
Obmiar powierzchni parkingu wynosi 283,6 m2.
Parking od strony zieleńców będzie obramowany betonowym krawężnikiem ulicznym
15*30*75/100 cm wystającym na ławie betonowej, a od strony dojazdu do bloku mieszkalnego, obrzeżem betonowym wysokim 8*30*75/100 cm całkowicie wtopionym na ławie
betonowej. Połączenie nawierzchni parkingu z istniejącymi bramami wjazdowymi musi
być nawiązane do ich poprzecznej niwelety.
Parking oznaczono na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) wg legendy, a szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na Rys. nr 2.
6.Odwodnienie parkingu i przyległego terenu.
Projektowana nawierzchnia zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez takie wyprofilowanie ich przekroju podłużnego i poprzecznego, który spowoduje ich odprowadzenie w
kierunku do projektowanego ścieku wzdłuż parkingu i dalej do istniejącej bramy wjazdowej.
Ściek musi mieć jednostajne pochylenia 0,8 % do istniejącej bramy wjazdowej.
Łączna długość ścieku do ułożenia wynosi 28,0 mb.
Konstrukcja ścieku przedstawia się następująco:
 betonowa kostka brukowa prostokątna 10*20 cm, I gat. kl. I, w dwóch rzędach grub. 6 cm, o zabarwieniu szarym,
 podsypka cementowo - piaskowo 1:4, o grub. 3 cm,
 podbudowa zasadnicza o grub. 15 cm – z tłucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie,
 warstwa odcinająca o grub. 10 cm – materiał dobrze przepuszczający wodę.
Spoiny należy uzupełnić odsianym piaskiem poprzez jego wmulenie między kostkami
wodą.
Połączenie ścieku z nawierzchnią parkingu musi być nawiązane do jego niwelety (połączenie bez obrzeża).
Ściek oznaczony jest na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) jak w legendzie, a szczegóły
konstrukcyjne przedstawiono na Rys. nr 2.

7.Ławy betonowe, krawężniki i obrzeża.
W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących
ław z betonu klasy B-15:
 ława betonowa zwykła dla krawężników częściowo zatopionych na zjazdach, w
ilości od 0,04 do 0,05 m3/mb w zależności od rodzaju i wielkości krawężnika oraz
jego usytuowania względem nawierzchni,
 ława betonowa zwykła dla obrzeża wysokiego całkowicie zatopionego na zjazdach, stanowiąca opór od strony granicy działki lub zieleńca, w ilości od 0,03 do
0,04 m3/mb.
Krawężnik uliczny z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15*30*75/100 cm (łukowy i
prosty), ułożony będzie od strony odnawianych zieleńców, jako wystający 12 cm nad
nawierzchnię odnawianego parkingu. Krawężnik ten musi być ułożony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm i ławie betonowej jw.
Łączna ilość krawężnika ulicznego do ułożenia wynosi 35,3 mb. w tym; prostego – 27,3
mb. łukowego dla R=0,5 m – 1,6 mb. dla R=1 m - 1,6 mb. i R=2,0 m - 4,8 mb.
Obrzeże betonowe wysokie z betonu wibroprasowanego o wymiarach 8*30*75/100 cm,
ułożone będzie jako całkowicie wtopione, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm i ławie betonowej jw., po zewnętrznej stronie parkingu (od strony dojazdu do
bloku) oraz poprzecznie w bramach wjazdowych.
Obmiar obrzeża wysokiego do ułożenia wynosi 19,2 mb.
Spoinowanie wszystkich powyższych elementów betonowych należy wykonać z zachowaniem należytej staranności, pamiętając przy ich układaniu o zachowaniu odstępów
między elementami max. do 1 cm i dokładnym zwilżeniu powierzchni tak, by spoina miała możliwość poprawnego związania. Menisk spoiny – wklęsły. Nie wolno dopuścić do
zabrudzenia łączonych powierzchni elementów zaprawą przy wykonywaniu spoinowania
krawężników lub obrzeży.
Krawężniki i obrzeża oznaczono na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) wg legendy.
8.Roboty ziemne.
Z uwagi na umiejscowienie opracowania w istniejącym systemie urbanistycznym, z rozmieszczeniem szeregu punktów stałych i niezmiennych wysokościowo, jak również z
uwagi na niewielkie możliwości terenowo przestrzenne, roboty ziemne polegać będą w
większości na wykonaniu koryta pod ułożenie nowej nawierzchni parkingu oraz przy ułożeniu krawężników i obrzeży.
Po wykonaniu robót ziemnych należy wykonać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
gruntowego pod parkingiem do ls=1.
Ilość robót przy wykonaniu koryta wynosi 68,1 m3.
9.Regulacja urządzeń obcych.
Do regulacji będzie 1 kmp. okrągłego włazu studni kanalizacji sanitarnej, który umieszczony jest w nawierzchni parkingu.
10.Zieleń.
W celu uzyskania natychmiastowej poprawy walorów estetycznych parkingu, planowane
jest wykonanie odtworzenia zieleńców wzdłuż nowo ustawionych krawężników.
Do zabudowania górnych warstw zieleńców należy przeznaczyć również humus w wyniku jego ewentualnego usunięcia spod wykonania rowka pod ułożenie krawężników.
Po rozplantowaniu humusu należy te tereny obsiać dodatkowo trawą. Grubość humusowania nie może wynosić mniej niż 5 cm.
Ilość zieleńców do odbudowy wynosi ona 23,1 m2.

Zieleńce oznaczono na planie sytuacyjnym (Rys. 1) wg legendy.
11.Roboty rozbiórkowe.
Przewidziana jest rozbiórkę n/w elementów na parkingu:
 parking o nawierzchni betonowej – 289,4 m2,
 krawężnik betonowy o wymiarach 15*30 cm – 35,3 mb,
Należy zwrócić uwagę, iż możliwym jest (ocena makroskopowa) odzyskanie elementów
betonowych, które może Inwestor wykorzystać w innych, mniej reprezentacyjnych miejscach.
12.Uwagi końcowe.
Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do poszczególnych branż budowlanych, aktualnymi normami, z zasadami sztuki
budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego – Ustawa z dnia
04.07.1994 r.; Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. poz.
1409 z dnia 29.11.2013 r.).
Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały atestowane oraz
przeprowadzać wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji
robót.
W obrębie istniejących uzbrojeń, przedmiotowe roboty bezwzględnie należy wykonać
ręcznie. Przed przystąpieniem do robót w obrębie ich wykonania należy zgłosić ten fakt
służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego dozoru nad prowadzonymi robotami.
Całość wykonanych robót musi być zinwentaryzowana geodezyjnie.
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Kosztorys ofertowy
na przebudowę parkingu gminnego na dz. nr 166/3, w m. Rataje.
Lp
1
2
3

Symbol
klasyf.
KNNR 1
0112-0200
KNNR 6
0806-0200
KNNR 6
0805-0100

4

KNR 0231
0101-0100

5

KNR 0401
0108-0600

6

KNNR 6
0403-0300

7

KNR 0231
0402-0300

8

KNNR 6
0404-0400

Opis robót
Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych, koryto nawierzchnie placów
postojowych wraz inwentaryzacją powykonawczą
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem
gruzu
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych śred. grub.12 cm, na podsypce piaskowej z
wywozem gruzu
Mechaniczne wykonanie koryta koparkami z wywozem urobku samochodami
samowyładowczymi do 5t, grunt kat. III, głęb. 36cm-12cm (rozbiórka nawierzchni
betonowej)=24 cm
Wywóz gruzu z rozbiórki nawierzchni betonowej oraz ziemi z wykonanego koryta
samochodami samowyładowawczymi 283,6m2*0,36m=102,1m3
Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej (prostego –
27,3 mb. łukowego dla R=0,5 m – 1,6 mb. dla R=1 m - 1,6 mb. i R=2,0 m - 4,8 mb.)
Wykonanie ławy betonowej zwykłej wraz z wykonaniem rowka pod obrzeże betonowe
wysokie 0,0m*0,3m*19,2m=0,56m3
Ustawienie obrzeży betonowych wysokich na podsypce piaskowo-cementowej,
wtopionych o wymiarach 8x30 cm (na dojeździe do bloku i w dwóch bramach
wjazdowych)
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy
10 cm,
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, stabilizowanego
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm z zagęszczeniem
mechanicznym

KNNR 6
0104-0100
KNNR 6
10
0113-0600
KNR 0231
11
0105-0700
NNRNKB
Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm, gat. I,
12 0231 0511spoiny wypełnione piaskiem (bez ścieku)
0300
9

Jedn.
miary

Ilość

ha

0,03

m

35,30

m2

283,60

m2

283,60

m3

102,10

m

35,30

m3

0,56

m

19,20

m2

283,60

m2

283,60

m2

283,60

m2

278,00

Cena jedn.

Wartość

Symbol
Jedn.
Opis robót
klasyf.
miary
NNRNKB Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostek betonowych, układanych na płask, z kostki
13 0231 0511- brukowej betonowej szarej grub. 6 cm, gat. I, spoiny wypełnione piaskiem
m2
0300
(28m*0,2m=5,6m2)
Regulacja pionowa studzienki kanalizacji sanitarnej betonem B-20, z osadzeniem włazów
KNNR 6
14
na pierścieniach odciążających lub wymianą ich na wbetonowane w płytę żelbetową,
szt
1305-0300
objętość betonu do 0,3 m3
KNR 0231 Odtworzenie nawierzchni betonowej grub. 12 cm przy obrzeżu wysokim na połączeniu
15
m2
0308-0100 dojazdu do bloku mieszkalnego (12m*0,2=2,4 m2)
KNNR 1
Odbudowa zieleńców przy krawężnikach, humusowanie terenów zielonych z obsianiem
16
m2
0507-0100 trawą, przy grubości humusu 5 cm (23,1m*0,2m=4,6m2)

Lp

Ilość

Cena jedn.

5,60

1,00
2,40
4,60

Całość netto
Podatek VAT 23%
Ogółem brutto

Wartość

