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OPlS
do projektu

TECHNlCZNY

zagospodarowania

terenu budynku

mieszkalnego,

w Olsztynie przy ul. Augustowskiej-

wielorodzinnego

J
~-;

Białostockiej.

I) QWE OGÓLNE
1.Zlecenie i umowa z Inwestorem.
2. podkład sytuacyjno - wysokościowy
3. projekt zagospodarowania

\v skali l : 500.

terenu opracowany

PFzez ,Jv1iastoprojekt-Olsztyn".

4. Projekty branżowe.

5. Dokumentacja geotechniczna
6. Wizja

opracowana

przez " Geotechnikę-Ol SZty11".

w terenie

7. Decyzja Nr I

243/2006

o ustaleniu

warunków

zabudowy

z dn. 8 listopada

2006r.
8. Opinia ZUD 54/2007 z dn. 29.01.2007r.

9. Uzgodnienie z Wydz. Ochrony Środowiska lil'vl \\" CJlSzlyllie.
10 Uzgodnienie obsługi komunikacyjnej

z Miejskim Zarządem

Dróg Mostów

i Zieleni w Olsztynie z dn. l2.02.20071'.
11.Warunki techniczne podłączenia
" 12.Pismo z dn. 25.01.2007r.
Sp. z

.0.

i Kanalizacji

Wodociągów

zwiększonej

ilości dostarczanej

wód deszczowych

z dn. 15.12.2006r.

14.Warunki przyłączenia

do sieci elektroenergetycznej

15.Warunki przyłączenia

do sieci gazowej z dno 03.0 1.2007r.

.ITAN

wody

ścieków.

13.Warunki odprowadzenia

II)

Przedsiębiorstwa

o. dot. zapewnienia

i odprowadzanych

do sieci wod - kan z dn. 21.12.2006r.

z dn. 2007.01.04

ISTNIEJACY
.
Teren opracowania

Augustowskiej

, Białostockiej

Skladov-.·ejz parterowym
rozbiórki

położony jest na Osiedlu Mazurskim \v Olsztynie przy ul.

i układem

i stanowi

budynkiem

wewnętrznych

fragment

dawnej

biurowo-magazynowym
dróg

]WlI1eWTO\\\Th

bazy

l1lagazynowo-

przeznaczonym

również

do

.:

do rozebrania.

,

J

y'J
0/1-

~Ą
t, S
Istniejąca zielcó to kilka brzóz od strony ul.Bialostockiej

oraz przy granicy działki

7.

b_l!4):t~iell1
mieszkalnym i terenem ogrodów działkowych.
- Rzędne terenu istniejącego w granicach opracowania
wjeżdzie z uI.Augustowskiej
od strony ul.Białostockiej
działki z budynkiem

zawarte pomiędzy

134,25 na

poprzez 134.60 w części centralnej do 135.40-138.30
i ok. 137.00

mieszkalnym

li

podnóża

skarpy' od strony sąsiadującej

a dalej ogrodami

działkowymi.co

tworzy

deniwelację w wysokości ponad 4,20 m.
Uzbrojenie istniejące bogate, szczególnie wzdłuż ul. Białostockiej i Augustowskiej.
Są to sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
telekomunikacyjne czy też gazowe.
kanalizacji sanitarnej

oraz energetyczne,

Na terenie podstawowej

, wodociągowa,

ciepłownicza

wodociągowe,

działki przebiega sieć

, oraz kabel zasilający

,

energetyczny i oświetleniowy.
Wg dokumentacji

geologicznej

terenie pod warstwą nasypów

sporządzonej
o zróżnicowanej

składających się z glin piaszczystych
występują

gliny piaszczyste

przez "Geotechnikę"
miąższości

, piasków drobnych,

z domieszkami

żwiru

-Olsztyn

od 0.50 do 2,50

na
111

gliniastych i humusu :

przewarsiwione

piaskami

drobnymi, gliniastymi z dodatkiem żwiru i kamieni lokalnie pospółki do głębokości
wierceń czyli 8.00m. Warstwa

gleby rodzimej,

lokalnie w pasie zieleni od ul.

__ BJ~?stockiej.
Wodagruntowa występuje na głębokości poniżej 2,00
Dla potrzeb budownictwa

drogowego

ITI

ppt.

grunty kwalifikuje

się jako wysadzinowe

l

III - IV kat.

I.

.li..AN

PROj.Ei~TOWl\['\

R®otv

rozbiórkowe i karczO\vanie drzew.

Na roboty rozbiórkowe

\

składają się : rozbiórka

krawężnika

ulicznego

;

iI

I

wewnętrznych dróg manewrowych

i chodników betonowych,

Rozebraniu podlega również ogrodzenie zewnętrzne

z siatki

łącznie z obrzeżem.
\V

ramach. Elementy z

rozbiórkiprzeznacza się do wywozu na odległość. do 10 km.
Zgodnie z uzgodnieniem

uzyskanym w Wydziale

Olsztynwycince podlega kolidująca

z projektowaną

Ochrony Środowiska U i'"

zabudowa brzoza o obwodzie

l

!

i

I
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. UDem. na co Inwestor

musi

plU8'

d2JeJilizacji przedsięwzięcia.

11'

2.~

decyzje , \\fOS U fVi przed przystąpieniem

UZ\'S[,;,i~
"-

Wywóz pozostałości z karczowania na odl. do ] Okm.

1\Tl1J1nikacja

Skomunikowanie

kołowe budynku zaprojektowano

z ul.Augustowskiej z którego wyprowadzono

poprzez istniejący wjazd

dojazd o szer. 5,00 m doprowadzający

ruch kołowy zarówno do garażu podziemnego jak i na jego "elach" przed wejścia do
budynku oraz

do

tam miejsc. postojowych

wydzielonych

dla

samochodów

osobo\vych. Od ww. dojazdu w układzie równoległym zarówno do budynku jak i ul.
,
Augustowskiej zaprojektowano ciąg pieszo- jezdny o szerokości 5.00m obsługujący
to skrzydło budynku,
jak i samochody

doprowadzając

Dojazd w układzie
ul.Augustov.skiej

do garaży

lokatorów

postojowych, prostopadłych

zarówno ruch pieszy do klatek wejściowych
w

poziomie

odcinka

prostego

pcl.azan ,

na planie

koszowym

daszkowym, dwustronnym

wyprowadzonego
<ytuacyjnym

Przekrój

.

z istniejacego

zaprojektowano

podłużnych

poprzecznym jednostronnym
Bilansmiejsc postojowych

w

kolejno

r.

s.xidkach

G

poprzez 0,.5 %, i

dojazdu

ze spadkiem

już ciągu pieszo-

0.5 i 0.5%

: 3.15;

dla l-szego budynku przedstawia

garazach indywiduatnycn

11. miejsc

osobowych

V.jW.

z przekrojem

l

32 stanowiska

na terenIe

\V

się następująco:

postojowe + 5 garaży,

zatokach

postojowych

22

co dając łącznie 71 miejsc dla 66 mieszkań

nałożony decyzją Nr l warunek

I

wys. 2%.

zaprojektowano

się z parkowanie

poprzeczny

"odnogę" \v postaci

W parkingu podziemnym

dla samochodów

wjazdu

wjazdu

w wys. 2 %.

Od dojazdu głównego zaprojektowano
jezdnego o spadkach

do zatok

na terenie.

podłużnych tJ::! 4 % na odcinku włączenia do istniejącego
0.5% w ukladzie

oraz

piwnic

I/l.Na terenie

prostopadle

\\' stosunku

zatokach postojowych

\V

do

dróg

w

miejsca
spełnia

projektuje

manewrowych.

Drouit»

lllanewrowe i stanowiska postojowe o szer. 5.00 m.
Stanowisb

postojowe o wymiarach

- 2,30 .\. S.OOm.

=- ~\

::'~i\
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"v sumie

:3 stanowiska

dla niepelnosprawnych

w tym jedno w garażu podziemnym

a dwa na terenie: przy parkowattiu prpstopadlym
dachu garażowym w układzie równoległym
Układ komunikacyjny

na dachu

o szerokości 3,60

natomiast

118

o szerokości 2.50m.

garażu podziemnego

zawarty jest w części budowlanej

111

/ architektonicznej

tak jak i w samym garażu

I

/ projektu i nie jest składową

projektu drogowego.
Chodniki i dojścia

projektuje

się o szerokościach

1,50 m - jako dojście od ul.

Białostockiej i 2,00 m wzdłuż dojazdu głównego. Spadek poprzeczny

Ocrraniczenie nawierzchni

"

jezdnych

i postojowych,

ulicznym owym. 30 x 15 cm, wystającym
hawędzi włączenia

Ci%011

\V

krawężnikiem

wys. 2%.

betono-

wy/m

na 12 cm, lokalnie najazdowym / Scm na
i przy placykach

pieszo-jezdnego

na kontenery

na

odpadki, ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu kl. B-10.
OgraniczC'Tlienawierzchni

chodników

i placów

zabaw

obrzeżem

o

betonowym

I\ym. 20 x tS ;:':11).

W dojściu od ~11. Białostockiej
schodów

terenowych

betonowych

-

6x

ze względu

na spadek podlużnv

3x 14x34cm,

Projektuje

wprowadzono

się Je

z

30x] 5cm jako lico stopni i policzki z wypełnieniem

ciąg

krawężników
stopni kostką

JetQl10wą typu" Polbruk".
Z uwagi na spadki podłużne 'na wjeździe na garaż podziemny.

zjazdach do garaży indywidualnych

nawierzchnię

zjeżdzie do niego i

projektuje się jako"

ryflowaną "

z wysunięciem do góry na lcm co drugiego pasa kostki betonowej,
, 3,

iliIwodnienie
Odprowadzenie
IVpustów kanalizacji
liniowe typu
IVjeżdzie

wód opadowych
deszczowej

,.ACO-DRATN"

zjeździe

garażu

oraz

z nawierzchni jezdnych
odwodnienia

zastosowano
podziemnego

liniowego.

na zjazdach
z

i postojowych

do

Odwodnienie

przedgarażowych

podłączeniem

do

wpustów

deszczO\vyc h,
U Podnóża skarpy przy opasce przybudynkowej
jak i garażu podziemnego
trawnikowvcll

znprojektovvano

~n .\ 6 cm i kostki

zarówno budynku podstawowego

wodocieki

betonowej

terenowe.

.Polbruk

otwarte z obrzeży

\\ lączonę

do wpustó»

.

"zo\Vvch.

__ACO-DR.~\IN-\'-·

\VpUSl\·.

deS Zv - . PJojekcie odwodnienia

- .

-

dalsze odprowadzenie

zawarte

są \\

branży sanitarnej.

MaU.!ła~a!..:rc~l;..:li..::.;te:;..:l=d:..=;u;.:...r=a

4.~

Dla prawidłowej

obsługi lokatorów oprócz miejsca na ustawienie

na odpadki obok niego zaprojektowano
projektuje się elementy

rozmieszczone

\V

zestaw sprawnościowy.ważkę

ramach projektu zagospodarowania
koszty

elementów

r

placu

i :2 huśtawki,

terenu.

wyposażenia,

pozostawiając

Inwestora decyzję o zakupie wybranych elementów wyposażenia

LI

i kosze na

placyku zabaw dla dzieci. Jako wyposażenie

się piaskownicę.

Projekt zabezpiecza

Oprócz tego

obsługi ogólnej jak ławki wypoczynkowe

odpadki oraz wyposażenia
zabaw projektuje

trzepak z ławką gospodarczą.

kontenera

\v gestii

bez wskazywania

producenta. Pokazane elementy traktować należy jako przykładowe.
Tereny ziejone
Po zakończeniu
terenów zielonych

prac budowlanych

należ." rozścielić,

dowiezioną z odległości
przekopaniu na głębokość

t - nasion traw

i nawierzchniowycb

uprzednio

na pc.vierzchui

zdjętą miejsccv.ą i zakupioną

do 10 km ziemię rośl inną warstwą

o grub.

20 - 25 cm założyć h-awniki dywanowe

IGem i po
z wysiewem

z jednej z .ogólnie dostępnych w handlu mieszanek.

Projektuje się nasadzenia

zielenią wysoką i średnią w postaci drzew

krzewów

liściastych i iglastych.
Sadzenie drzew i krzewów w dołach z pełną zaprawą ziemią roślinną.
Zakłada się również roboty pielęgnacyjne
Dobór gatunków z ich charakterystyką
wykonawczego.

L

w okresie gwarancyjnym.

i rozmieszczeniem

nastąpi

118

i

etapie projektu

BILANS TEREl\U

1. po\-vierzclU1iaw granicach opracowania
2. Nawierzchnia drogi dojazdowej

iciągu

pieszojezdnego
3.Nawierzchnia stanowisk postojowych

6041112
169 m2

4. NawierzclU1ia zjazdów garażowych
i wjazdu na garaż
5. Nawierzchnia placu zabaw

6.Nawierzchnia chodników i pl. gospodarczego
7. Trawlliki

6.Pnwierzchnia zabudowy

406

2

111

10 1 1112
~

173l1l~
1987

n/

2640111-
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?

I

t,-

I
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Projektowała:

arch. Ani/a Łaszuk

,;!;iAl<4
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MIASTOPROJEKT

- OLSZTYN spółka

zo.o},

oPIS
do projektu budowlanego zamiennego nadbudowy

w

budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Olsztynie przy ulicach Białostockiej i Auguslowskiej

podstawa opracowania:
~ecenie Inwestora;
jecyzja Nr 11-295/2007o ustaleniu
napa sytuacyjno-wysokościowa
<oncepcja architektoniczna

zabudowy i zagospodarowania

warunków

terenu z dnia 2603.20071.

VI skali 1 : 500;

uzgodniona

z Inwestorem;

zgoonienia międ...rybranżowe;
obowiązujące normy i normatywy.
: Stan projektowany

.

I projekcie podstawowym C2.!y budynek zestal zaprojektowany jako siedrnioklatkowy
(\'I tym I;zy klatki z '.'-lindami), podzielony
ylatacjami na trzy segmenty o zróżnicowanym
poziomie, czterokondygnacyjry,
całkowicie podpiwniczony, z podziemnym garażem
'ie!ostano'lliskowym, dostępnym z części budynku znajdującym się częściowo w obrysie budynku.
godnieze zleceniem Inwestora, podwyższone zostały o jedną kondygnację klatki nr 1 i nr 2 oraz vlyrO\Vnany został fragment sciany
ewnętr.znej pornędzy osiami F-I Vi bryle B .
iJ związku z tym, p,-c.jsf:.cii;' \"T,iGV;2c1~on() ".::s:ęp:.:ją::e zmiany, które dotyczą klatek nr 1 i n, 2
podwyższenie o jedną KUlluygnac:ję;
zmiana geometrii dachu: zwiększenie

kąta nachylenia

połaci dachowych do 30°

wprowadzenie lukarn i okien polaciowych;
na kondygnacji IV i V zaprojektowanie
wejściem na poziomie IV kondygnacji;
wygospodarowanie dodatkowych

raz

wyrównanie fragmentu

nowych mieszkań dwupoziomowych

komórek lokatorskich

ściany zewnętrznej

Jraz w odniesieniu do zagospodarowania
pozostaY~enie istniejącego
rezygnacja z dojść pieszych

zwiększyłs się z 66 do 69) z

w piwnicy
osiami F-I w bryle B.

terenu:

ogrodzenia
od stlony ulicy Bialostockiej

odsunięcie o 1,5m skarpy przy poludniowo

IIi. Projektowane

pomiędzy

( ilość lokali mieszkalnych

zagospodarowanie

- wschodniej

części budynku

terenu

. Zabudowa
:~jektowano

budynek wielorodzinny,
cztero- i pięciokondygnacyjny,
w kszialcie litery L wzdłuż ulicy Augustowskiej i Bialostockiej,
garażem wielostanowiskowym znajdującym
się od północno - wschodniej
strony budynku
a IZOl'lan6go wzdłuż ulicy Bialostockiej
!. Uksztal!o\'~anle
.
terenu i zieleni
)doun' .
lęcle skarpy o 1,5m od budynku w poludniowo - wschodniej części działki

10k II~Vn!czony,z podziemnym

v

~~ejące ~rzewo - przy poludniowo wschodnim narożniku bud'fl1ku - obudować elementami betonowymi typu Lusaflor,
m UZY"kanlawlaściwego dowiązania wysokościowego
do budynku, a zarazem zabezpieczenia
drzewa

Kombiflor

Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Olsziyn. ul Białostocka/ Augustowska

MIASTOPROJEKT

- OLSZTYN spółka z

0.0.

~m~

PROJ""T

. ie powierzchni
~es ławie",
.".
\llIerzchniaterenu
- . hniazabudoWY
~/IeilC
. drógparkingów, placów i chodników
I\'/ierzchnla
'.
h ia terenówbiologicznie czynnych
iWleilC n

I. FunkCja

6080,OOm2

100%

1353,OOm2

22%

2099,00m2

35%

2682,OOm2

43%
i

.1

..

kondygnacjapoA~emna - qaraze Ind)~tlldua!ne, piwnice lokatorskie, pomieszczenia techniczne, kouownia; garaż podziemny;
elostanOl~iskov,y,
- lokale mieszkalne.
:ondygnacjenadzi~mn~
"II"

2. Rozwiązaniabudowlane
2.2. Ściany:
:ewnęliZneiwewnętrzne konstrukcyjne piwnicy i garażu podzjernnejo - Żelbetowe monolityczna

Vi

szalunku traconym gr. 24cm;

7ewnetrznenadziemia, wewnętrzne konstrukcyjne i oddzielające poszczególne mieszkania i klatki schodowe - bloki wapienno ~skOl:/eSilkaE24 cm na zaprawie cienkowarstwowej;

:fzialowe1'1 piwnicach - z pustaków silikatowych gr. 8 cm, 35 cm pod stropem murowane ażurowo;
:fzialowenadziemia- z betonu komórkowego 05 gr. 12cm;
liliaiowe pomiędzygarażami indywidualnymi - z cegiy ceramicznej pełnej na zapr awie cementowo - wapiennej;
ścianyzewnęlIZnewia!rolapów - z betonu komórkoweco oraz z luksferów;
ścianyboczne lukam - ściany szkieletowe oparte na krokwiach ze słupkarni drewnianymi o przekroju 6x4cm, obudowane płyt
'SB gr. 1,5cm;
obudowakanalu wy/azowego na dach - dwie ściany z I:'loczków Ytong gr. 7,5em ze szczeliną szerokości 5cm wypelnioną wełną
lineralnągr. fcm;
:2.3. Strcpy- żelbetowe wylewane, w szalunku traconym - Fi!igran.
,2.4. Klatkischodowe, biegi i spoczniki - żelbetowe prefabrykowane, częściowo żelbetowe wylewane na budowie;
~2.5.Vflężba d?chG\'/2, dwuspadowa drewniana, kąt nachy18~ł~-:'1
~·,(.:ł3·::;i ł S=, ,...t~Lystkje elementy drewnłene zabezpieczyć owado- i
rzybobójczooraz oQniochronnie preparatem np. .Fobos" [,;12.
w

3.2.6. Przewodywentylacyjne - pustaki wentylacyjne Leier, dostawiane na poszczególnych kondygnacjach, nad stropem ostatniej
ondygnacjiobmurowane ceglą pełną grubo 12 cm i \'typrowadzone ponad dach, zabezpieczone betonowymi czapkami kominowymi.
V pil'micachnależy zamontować nawiewniki higrosterowalne Aereco EHT zapewniejące nawiew do piwnic. Stolarka okienna
IOwinnabyć\','YPosażona w nawiewniki higrosterowane.
:.3. Izolacje
1.3.1.Przeciwwilgociowe, przeclwwodne,

przeciwwiatrowe

i paroizolacje

poziomaposadzek na gruncie - 2x papa asfaltowa na lepiku;
·poziomalawfundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku;
-pionowaścianpiwnic i garażu podziemnego - masa asfaltowa np. Izoplast 8;
·na slrcpienad garażami - izolacja z gazoszczelnej folii PCV;
· w pomieszczeniachmokrych 2 x folia polietylenowa

z wywinięciem

15 cm na ściany;

· na stropieostatniej kondygnacji, pod wełną mineralną - folia polietylenowa;

::Ch - foliawstępnego

krycia HDPE o wysokiej paroprzepuszczalnosci:

alkany- folia plynna do stosowania na zewnątrz np. Bolix-Hydro, przy styku ze ścianami zastosować taśmy uszczelniające;
~a~lrcp~arażupodziernneqo - Aquafln-2K 4,5kg/m2 z wklejonymi taśmami w narożnikach, oraz folia EPOM Fireston; styk stropu
garazemze ścianą budynku zaizolować warstwowo naprzemiennie;
- paroizOlacjaścian bocznvch szkieletowvch lukarnv - folia PE
3.3.
J
J
.2. Termiczne.
· Ściany
.
ekstf\1dozewnętrzne piwnic
garażu podziemnego wielostanowiskowego
Wany(XPS) gr. 8cm;
H}

- styropian wodoodporny

gr 8 cm lub polistyren

Projekt budowlany budynku mieszkalnego vlielorodzinnego. Olsztyn, ul Bialostocka/ Auqustowska
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