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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest teren przy dworcu PKS w Brzegu, 

zlokalizowany na działce nr 886/6 przy ul. Plac Dworcowy. Na przedmiotowym terenie 

usytuowany jest plac z cz��ciowo umocnion� nawierzchni�, chodniki, tereny zielone i wolno 

stoj�ce zabudowy kiosku i sklepu. 

Lokalizacj� obszaru inwestycji zaprezentowano na rysunku 1.1, a na rysunku 1.2 

przedstawiono widok przedmiotowej lokalizacji inwestycji. 

Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznaczon� lokalizacj� obszaru inwestycji 

Rys. 1.2 Widok placu przy dworcu PKS  

OBSZAR INWESTYCJI 
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w zakresie 

umo�liwiaj�cym wykonanie robót budowlanych. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

� Cz��� opisowa stanu istniej�cego oraz projektowanego, 

� Cz��� rysunkowa rozwi�za� projektowych. 

2. Podstawy opracowania 

� Umowa zawarta z Gmin� Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg. 

� Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowego terenu. 

� Inwentaryzacja terenu obejmuj�ca m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzacj� zielni. 

� Obowi�zuj�ce przepisy oraz normy i literatura techniczna: 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z pó�n. zm.). 

[2] Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60 z pó�n. zm.). 

[3] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 

902 z pó�n. zm.) 

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 

z pó�n. zm.) 

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 

r., Nr 162, poz. 1568 z pó�n. zm.) 

[7] Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430). 

[8] Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pó�n. zm.). 
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3. Charakterystyka istniej�cego zagospodarowania terenu 

Istniej�cy teren stanowi�cy przedmiot planowanej inwestycji, zlokalizowany jest przy 

dworcu PKS w Brzegu, na działce nr 886/6 przy ul. Plac Dworcowy. 

Przedmiotowy obszar zagospodarowania terenu stanowi plac zlokalizowany mi�dzy 

zajezdni� autobusow� a budynkiem kas PKS. Plac ograniczony jest chodnikiem od strony ul. 

Plac Dworcowy i od strony zajezdni autobusowej. Przez teren przebiegaj� ci�gi piesze z 

utwardzon� nawierzchni�, na fragmencie przy budynku kas znajduj� si� przystanek autobusowy, 

kiosk i sklep wolnostoj�cy. Umocniony teren ma kształt nieregularny, wynika z wcze�niejszej 

zabudowy sklepowej. Widoczne s� pozostało�ci fundamentów.  

Na przedmiotowej działce rosn� liczne drzewa. Zinwentaryzowana ziele� to  ziele�

wysoka wyst�puj�ca na tym terenie w sposób naturalny jak i pochodz�ca z nasadze�. W 

przewa�aj�cej cz��ci ziele� jest w dobrym stanie fitosanitarnym. 

Analizowany obszar obj�ty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie z uchwał� nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003. Działka 

oznaczona jest w mpzp jako E3U/KS/Z, jest to teren o funkcji podstawowej usługowej 

z mieszkalnictwem i zieleni� w obszarze wysokiej intensywno�ci (Strefa III). Ponadto działka 

znajduje si� w granicach strefy "B" ochrony konserwatorskiej, co wi��e si� z konieczno�ci 

uzgodnienia zakresu planowanych prac inwestycyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Opolu. 
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Rys. 3.1 Fragmenty zał�cznika graficznego do uchwały Nr XVIII/142/03 

Cała inwestycja zlokalizowana jest na terenie (dysponowanym przez Inwestora na 

podstawie porozumienia z wła�cicielem - PKS Sp. z o.o.) i obejmuje swoim zakresem 

nast�puj�ce działki ewidencyjne: 

Województwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Brzeg, 

Działka ewidencyjna: 886/6 (obr�b Centrum) - wła�ciciel PKS Sp. z o.o. - Brzeg 

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu 

 Planowane prace nie wprowadzaj� zasadniczych zmian w istniej�cym zagospodarowaniu 

terenu. Układ chodników i ci�gów pieszych  pozostaje taki jak w stanie istniej�cym.  

Zmianie ulegnie powierzchnia umocnionego terenu kostk� betonow�, na której 

zlokalizowane zostan� wiaty i stojaki dla rowerów.  

Nawierzchnia chodnika zostanie wyremontowana na podstawie odr�bnej dokumentacji. 

Podstawowym zało�eniem, planowanych prac była zerowa ingerencja w istniej�c� ziele�.  

 Zakres projektowanych prac w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

• rozbiórk� istniej�cych fundamentów po dawnych budkach 
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• wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni chodników, 

• wykonanie umocnienia placu z kostki betonowej, 

• reprofilacja i przeło�enie istniej�cej nawierzchni, 

• ustawienie wiat i stojaków dla rowerów. 

• zabiegi piel�gnacyjne - ci�cia piel�gnacyjne gał�zi w zwi�zku z lokalizacj� wiat 

rowerowych. 

• oczyszczenie terenu 

4.1. Zestawienie powierzchni działki 886/6. 

• powierzchnia całkowita działki:     6985  m2

• powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu:   176  m
2

• powierzchnia istniej�cego utwardzonego terenu (z budynkami): 4333  m
2

• pozostała powierzchnia terenów nieutwardzonych:   2476  m
2

4.2. Rozwi�zania projektowe. 

Rejon dworca PKS i PKP jest wa�nym w�złem komunikacyjnym w Brzegu w zwi�zku z 

czym korzysta z niego wielu rowerzystów, którzy obecnie parkuj� rowery wzdłu� ogrodzenia 

dworca PKP. Głównym celem inwestycji jest lokalizacja wiat i stojaków na rowery w miejscu 

widocznym, wyeksponowanym i bezpiecznym dla rowerzystów w zwi�zku z czym planowan�

lokalizacj� wskazano jako najbardziej optymaln�.  

Konstrukcja wiat i ich forma architektoniczna s� to�same z otaczaj�ca zabudow�

przystankow� - wynikaj� bezpo�rednio z rozwi�za� funkcjonalnych i konstrukcyjno-

materiałowych. Form� dostosowano do czynników komunikacyjnych. Wiaty wpisano w 

otaczaj�cy teren dzi�ki, czytelnemu systemowi konstrukcyjnemu i lokalizacji mi�dzy 

istniej�cymi drzewami. Powi�zanie z krajobrazem ukształtowano w sposób przejrzysty przez 

płynne przej�cie architektonicznej formy jak� s� wolnostoj�ce stojaki rowerowe zlokalizowane 

przed wiatami. Układ komunikacyjny usprawniono dzi�ki wykonaniu miedzy stojakami zjazdu 

dla rowerów z parkingu, przez chodnik na jezdni�.  

Zaprojektowano wiaty szeroko�ci 3,4m, długo�ci 8,0m i 4,0m. Wiaty wykonane s� z 

profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowanych na wybrany w porozumieniu z  

Inwestorem kolor. Pokrycie wiat wykonane zostanie z poliw�glanu komorowego (dach). 

Dopuszcza si� zastosowanie innych wymiarów wiaty (zalecana szeroko�� nie mniejsza ni�

3,40m), w zale�no�ci od dost�pno�ci, jednak długo�� wiat musi by� taka jak podano na 

rysunkach z uwagi na wyst�puj�ce drzewa i sieci podziemne, do których dostosowano ich 

długo��.  

Wiata parkingowa dla rowerów powinna mie� obudow� a�urow� z drewna na dwóch 

bocznych �cianach - przykładowa wiata z drewnian� obudow� a�urow� na poni�szym zdj�ciu. 
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Wiaty ustawione zostan� na fundamentach �elbetowych zakotwione zgodnie z 

wymaganiami Producenta wiat.  

Pod wiat� długo�ci 8,0m zlokalizowanych b�dzie 15 stojaków u-kształtnych ze stali 

kwasoodpornej. Pod wiat� długo�ci 4,0m – 7 stojaków u-kształtnych. Przed wiatami zgodnie z 

planem sytuacyjnym zamontowanych zostanie 11 szt. stojaków u-kształtnych równie� ze stali 

kwasoodpornej. Ka�dy stojak mie�ci 2 rowery w zwi�zku z czym zaprojektowano stanowiska 

na 66 rowerów. Słupki stojaków zostan� wbetonowane w fundament betonowy. Zaleca si�

wypełnienie stojaków zapraw� betonow�, jako zabezpieczenie przed łatwym przeci�ciem i 

kradzie��. 

Teren w przedmiotowym zakresie zostanie umocniony z nadaniem minimalnych 

spadków w stron� drzewa zlokalizowanego centralnie. Ograniczenie utwardzonego terenu z 

obrze�a betonowego gr. 8cm na ławie betonowej z oporem. Istniej�ce umocnienie s�siedniego 

placu zostanie poddane reprofilacji, nawierzchnia zostanie przeło�ona w niezb�dnym zakresie. 

Rz�dne wysoko�ciowe utwardzenia placu dopasowa� do istniej�cych elementów 

zagospodarowania - chodnika, utwardzonego terenu za kioskiem. Nie wynosi� zbytnio w gór�

by unikn�� sztucznych zani�e� terenu. Po wykonaniu utwardzenia uporz�dkowa� teren wokół 

placu, obsypa� skarpk� wokół obrze�y czystym humusem, wygrabi� i obsia� mieszank� traw. 

Powierzchni� pomi�dzy nowym placem a zabrukiem przy kiosku wypełni� równie�

kostk� betonow�.  

Projektowana konstrukcja utwardzonego terenu:

• Kostka betonowa 10x20cm gr. 8cm 

• Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 3cm 

• Podbudowa z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 gr. 20cm 

• Warstwa odcinaj�ca z pospółki CBR>20% gr. 10cm 

Projektowana konstrukcja istniej�cej cz��ci placu do reprofilacji (do przeło�enia):

• Płytka chodnikowa 50x50cm gr. 5cm 

• Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 3cm 
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5. Ochrona konserwatorska 

 Działka 886/6 znajduje si� w granicach strefy "B" ochrony konserwatorskiej, teren 

działki ani �adne obiekty na nim wyst�puj�ce nie s� wpisane do rejestru zabytków. 

6. Dane okre�laj�ce wpływ eksploatacji górniczej na działk� lub 
teren zamierzenia budowlanego, znajduj�cego si� w granicach 
terenu górniczego 

 Budowany obiekt nie znajduje si� na działce w obszarze górniczym. 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniej�cych i 
przewidywanych zagro�e� dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia 
u�ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr�bnymi. 

 Projektowany obiekt nie wpłynie negatywnie na �rodowisko oraz nie b�dzie negatywnie 

oddziaływał  jego u�ytkowników. 

8. Odniesienie si� do przepisów Ustawy z dnia  3 pa�dziernika 2008 r. 
o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 
społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 

 Niniejsze przedsi�wzi�cie nie wymaga uzyskania decyzji �rodowiskowej. 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 Niniejszy obiekt, dla którego sporz�dzono dokumentacj� oddziałuje jedynie na działk�

na której wykonywane b�d� roboty budowlane, tj. na działce 886/6. 

10. Informacja BIOZ 

Z uwagi na zakres i specyfik� projektowanych robót oraz fakt, i� b�d� one wykonane w 

okresie poni�ej 30 dni roboczych i jednocze�nie b�dzie przy nich zatrudnionych mniej ni�

20 pracowników, a pracochłonno�� planowanych robót nie b�dzie przekracza� 500 

osobodni, nie jest wymagane sporz�dzenie Planu BIOZ przez Kierownika Budowy. 

Jednak�e dla informacji osoby kieruj�cej robotami budowlanymi sporz�dza si� poni�sz�

informacj� BIOZ. 
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8.1.  Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejno�� realizacji. 
W oparciu o niniejszy projekt budowlany zakres robot budowlanych do wykonania w 

ramach niniejszej inwestycji, zgodnie z kolejno�ci� ich realizacji, przedstawia si�

nast�puj�co: 

• wykonanie robót przygotowawczych polegaj�cych na zdj�ciu wierzchniej 

warstwy ziemi urodzajnej kopark� lub r�cznie z tymczasowym hałdowaniem jej 

przy granicy robót lub bezpo�rednim wywozem nadmiaru samochodami poza 

teren budowy, 

• przygotowanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne, 

• ustawienie obrze�y na ławie betonowej, 

• wykonanie zag�szczenia podło�a i warstwy ods�czaj�cej, 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych utwardzenia pod wiaty rowerowe - 

utwardzenie z kruszywa o ci�głym uziarnieniu - dowóz materiału z zewn�trz 

samochodami wywrotkami, uło�enie, zag�szczanie warstwami walcami lub 

zag�szczarkami spalinowymi oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i 

profilowanie i oczyszczenie terenu po robotach budowlanych, 

• ewentualne uło�enie dodatkowego humusu i obsianie traw� w miejscach 

powstałych kolein w trakcie wykonywania robót budowlanych.

8.2 Wykaz istniej�cych obiektów i urz�dze�. 
W rejonie planowanych robót wyst�puj� nast�puj�ce obiekty infrastruktury technicznej: 

sie� kablowa SN, nN oraz kanalizacja teletechniczna (wyszczególnione na planie 

sytuacyjnym). 

8.3 Elementy zagospodarowania terenu mog�ce stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i 
zdrowia ludzi. 

Ruch pojazdów w rejonie budowanego zjazdu. 

8.4 Przewidywane zagro�enia mog�ce wyst�pi� podczas realizacji robót. 
 Głównym zagro�eniem wyst�puj�cym podczas realizacji w/w zakresu robót jest 

mo�liwo�� potr�cenia robotników przez pojazdy poruszaj�ce si� po ulicy Plac Dworcowy  

lub pora�enie pr�dem w razie uszkodzenia kabla �redniego napi�cia lub niskiego napi�cia 

biegn�cego w rejonie proj. utwardzenia i pod projektowanym utwardzeniem. 

Zagro�enie zdrowia ludzi wyst�puje równie� przy nieprawidłowym u�ywaniu sprz�tu 

mechanicznego przy wykonywaniu specjalistycznych robót drogowych (koparki, 

zag�szczarki, piły mechaniczne do ci�cia elementów betonowych  i inne). 

8.5 Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy przed przyst�pieniem do robót wykonawczych winni by� przeszkoleni i 

pouczeni o zagro�eniach wynikaj�cych z pracy urz�dzeniami mechanicznymi oraz „pod 

ruchem”. Powinni by� przeszkoleni, w tym z zasad BHP w zakresie wykonywania robót 

ziemnych i drogowych. Osoby obsługuj�ce koparki i zag�szczarki mechaniczne powinny 

posiada� odpowiednie uprawnienia. 

8.6 �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom 
wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia. 
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projektowana nawierzchnia z p‡ytki betonowej, szarej, stylizowanej (w uk‡adzie pasmowym)

projektowane prze‡o¿enie fragmentu chodnika z p‡yty granitowej 
i kostki bazaltowej w uk‡adzie pasmowym na nowej podbudowie

projektowane prze‡o¿enie fragmentu chodnika z p‡yty betonowej lub granitowej
i kostki bazaltowej w uk‡adzie pasmowym na istniej„cej podbudowie

projektowane prze‡o¿enie fragmentu istn. nawierzchni chodnika z kostki (bazaltowej, granitowej 

lub betonowej) na istniej„cej podbudowie

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor szary zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor czerwony zgodnie z opisem z planu syt.

projektowane prze‡o¿enie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na jezdni
po wykonaniu obróbki ciŒcia i p‡omieniowania górnej powierzchni kostki
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Plan przebiegu tras rowerowych 
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ul. Robotnicza 12

PB

Projekt Zagospodarowania terenu 

Parking Park&Bike - obszar dzia‡ki nr 886/6
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Remont ci„gu  pieszo-rowego wg odrŒbnego opracowania -
TOM 07 - Chodnik plac dworcowy

GRANICA ROBÓT

proj. wiaty rowerowe 2 szt. 

Projektowane utardzenie czŒ�ci dzia‡ki pod projektowane wiaty rowerowe
utwardzenie z kostki betonowej szarej bez fazy (wym. 10x20) gr. 8cm 

Przebrukowanie istn. nawierzchni 
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PLAN SYTUACYJNY - Parking Park&Bike

obszar dzia‡ki nr 886/6

Maciej Boberski
Remont ci„gu  pieszo-rowego wg odrŒbnego opracowania -
TOM 07 - Chodnik plac dworcowy

Projektowane utardzenie czŒ�ci dzia‡ki pod projektowane wiaty rowerowe
utwardzenie z kostki betonowej szarej bez fazy (wym. 10x20) gr. 8cm 

pkt. B Y=5635484.44   X=6462806.92

pkt. A  Y=5635474.44   X=6462802.34

pkt. C Y=5635491.10   X=6462792.37

pkt. D   Y=5635481.10   X=6462787.79

Wspó‡rzŒdne tyczenia krawŒdzi obrze¿a (uk‡ad 2000)
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Konstrukcja utwardzonego terenu

podsypka cementowo - piaskowa 1:3

kostka betonowa 10x20

podbudowa z mieszanki 
niezwi„zanej  0/31,5

warstwa odcinaj„ca z pospó‡ki CBR>20% gr. 10cm

gr. 20cm

gr. 3cm

gr. 8cm
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PB05

05/04

£awa betonowa C12/15 
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*) Projekt wykonawczy wiat rowerowych wg. dokumentacji Producenta
(dopuszcza siŒ szeroko�æ wiaty do 4m)
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Beton C25/30

Beton C25/30 (wymiary wg 

zaleceæ producenta wiaty)

Beton C25/30 (wymiary wg 
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Sposób parkowania rowerów
przy barierce - stojaku rowerowym
(jednostronny i dwustronny)

05.2016




