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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Stan istniejący
ul. Kolejowa 14 dz. nr 82/5
Działka zabudowana budynkiem biurowym z dojściami do strony ul. Kolejowej i przejściem
do budynku na działce sąsiedniej Al. Niepodległości 759a dz. nr 82/7.
Od strony ul. Kolejowej wejście z rampą dla osób niepełnosprawnych jest wykonane z
kostki betonowej w stanie technicznym b. dobrym.
Przejście wzdłuż budynku , przy granicy północnej z płyt chodnikowych 50x50 cm
ograniczonych obrzeżem chodnikowym w stanie technicznym złym, oraz przejście po
między budynkami Al. Niepodległości 759a a ul. Kolejowa 14 z kostki granitowej gr. 6x6
cm i 12x12 cm. w stanie dobrym.
Odpływ wody opadowej do poprzez istniejący wpust z kratką do miejskiej kanalizacji
deszczowej.
Zgodnie z załączonym bilansem powierzchni – powierzchnia dojścia do przebudowy jest
oznaczona jako 0.I i wynosi 183,99 m2.
Istniejący wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 0,25 < od min. dopuszczalnej
= 0,6
Aleja Niepodległości 759a dz. nr 82/7
Działka zabudowana budynkiem biurowym z dojściem i dojazdem od Al. Niepodległości i
przejściem do budynku na działce sąsiedniej ul. Kolejowa 14 dz. nr 82/5
Istniejące nawierzchnie dojścia – płyty chodnikowe betonowe oraz płyty granitowe i kostka
granitowa 6c6 cm. w stanie technicznym złym. Dojazd - kostka granitowa 6x6 cm i 12x12
cm ograniczona krawężnikiem w stanie dobrym.
Na działce istniejące miejsca postojowe posiadają nawierzchnię gruntową – żwirową.
Wydzielone stanowiska dla 4 i 3 miejsc postojowych. Dla parkowania pojazdów
użytkowane jest również utwardzone dojście do budynku - dla max. 3 samochodów.
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Odpływ wody opadowej do poprzez istniejący wpust z kratką do miejskiej kanalizacji
deszczowej.
Pod istniejącym dojściem i dojazdem przebiegają instalacje energetyczne i instalacja gazu.
Zgodnie z załączonym bilansem powierzchni – powierzchnia dojścia i dojazdu do
przebudowy jest oznaczona jako 0.5 i wynosi 248,02 m2.
Istniejący wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 0,47 < od min. dopuszczalnej
= 0,6
2. Stan projektowany
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Plan C-2/06
Karta terenu 08 MU
punkt 5.3 - max wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę – 30% powierzchni działki
punkt 5.4 - minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% pow. – dla działek o
powierzchni zabudowanej do 30% , należy dążyć do zwiększenia pow. zielonych.
ul. Kolejowa 14 dz. nr 82/5
Zaprojektowano nową nawierzchnię dojścia wzdłuż budynku przy granicy północnej z
płytek betonowych 30x30 cm ograniczonych obrzeżem chodnikowym.
Istniejącą nawierzchnię pomiędzy budynkami z kostki granitowej 6x6 i 12x12 cm w
związku z dobrym stanem technicznym pozostanie jak w stanie istniejącym.
Projektowany wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej po przebudowie nawierzchni i
ograniczeniu jej powierzchni i zwiększeniu powierzchni zieleni zwiększy się z 0,25 do
wyniesie 0,27 < od min. dopuszczalnej = 0,6.
Aleja Niepodległości 759a dz. nr 82/7( dodatkowe miejsca postojowe )
W związku z zapotrzebowaniem na dodatkowe miejsca postojowe zaprojektowano
przebudowę nawierzchni w odniesieniu do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej na
działce z 0,47 do minimum 0,6. Ograniczono utwardzone dojście do budynku oraz
utwardzony dojazd do istniejących wydzielonych miejsc postojowych.
W związku wymaganiami odnośnie powierzchni biologicznie czynnej zaprojektowano
dodatkowe miejsca postojowe oraz dojazd do istniejących wydzielonych miejsc
postojowych o nawierzchni zielonej z wykorzystaniem kratki G5. Zaprojektowano również
nową nawierzchnię z płytek betonowych 30x30 cm. Poszczególne rodzaje nawierzchni
zostały ograniczone krawężnikiem betonowym i obrzeżem chodnikowym. Zgodnie z
rysunkiem przekrojowym.
Istniejąca nawierzchnia z kostki granitowej 6x6 i 12x12 cm jako dojście do budynku ul.
Kolejowa 14 zostanie przebudowana w miejsce kostki granitowej Zaprojektowano kratkę
G5..
Projektowany wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej po przebudowie nawierzchni
i ograniczeniu jej powierzchni i zwiększeniu powierzchni zieleni zwiększy się z 0,47 do
wyniesie 0,61 > od min. dopuszczalnej = 0,6.

II. OPIS TECHNICZNY
1. Rozbiórka istniejących nawierzchni
Istniejące nawierzchni podlegające przebudowie podlegają rozbiórce, i utylizacji.
2. Rozwiązania techniczne
- NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH i DOJAZDÓW
warstwa ziemi żyznej z nasionami traw + KRATKA G5 gr. 5 cm
warstwa podsypki piaskowej gr. 3cm
warstwa naturalnego kruszywa ~gr.25cm zagęszczona do Id min. 0,6
- NAWIERZCHNIA DOJŚĆ i DOJAZDÓW
PŁYTKI BETONOWE 30x30 gr. 6cm, KOSTKA GRANITOWA 6x6, 12x12cm
warstwa podsypki cem.piaskowej gr. 3cm
warstwa naturalnego kruszywa ~gr.25cm zagęszczona do Id min. 0,6
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- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm – wtopiony lub wyniesiony max. 2 cm ponad
nawierzchnię, należy posadowić na podsypce cem-piaskowej i ławie betonowej B-10 na
warstwie żwiru.
- OBRZEŻE BETONOWE CHODNIKOWE 8x25cm – należy posadowić na podsypce
cem-piaskowej i ławie betonowej B-10, na warstwa żwiru.
- PRZEPUSTY INSTALACYJNE – pod projektowaną nawierzchnią przebiegają
instalacje energetyczne i gazowe, w związku z powyższym na etapie przygotowania
poziomu posadowienia nawierzchni należy istniejące instalacje zabezpieczyć rurami
ochronnymi.

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
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Adres:
Inwestor:

Sopot ul. Kolejowa 14 i Aleja Niepodległości 759a
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sopocie ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot

Opracowanie informacji :
"Architektura" s.c. 81-811 Sopot ul. Sienkiewicza 6
mgr inż. arch. Grzegorz Kartanowicz upr. nr 2161/Gd/85 w specjalności : architektura

CZĘŚĆ OPISOWA:
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.
- przebudowa nawierzchni
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.
Instalacje podziemne
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI , KTÓRE
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Instalacje podziemne energetyczne i gazowe
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĄPIENIA.
Roboty rozbiórkowe nawierzchni – zapobieżenie przerwania kabli energetycznych i
instalacji gazu – zapobieżenie porażeniu prądem
5.
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą być przeszkoleni w zakresie ogólnych
zasad BHP obowiązujących na budowie.
Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów robót, należy przeszkolić pracowników w
zakresie BHP szczegółowego odpowiedniego dla etapu robót.
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6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM
Z
WYKONYWANIA ROBÓT
Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach
przebiegu instalacji podziemnych.
Wszyscy pracownicy na placu budowy muszą posiadać kaski ochronne odpowiadające
obowiązującym przepisom.
Zapewnić ograniczenie przebywania na budowie osób postronnych.
Należy zapewnić dostęp do telefonów alarmowych oraz skompletować apteczkę pierwszej
pomocy.
mgr inż. arch. Grzegorz Kartanowicz
upr. nr 2161/Gd/85 w specjalności architektura

