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kgnica, dnia 02.03.2015 r.

Wiesław Szczygieł
ul. Pomorska 24 m.8
59-220 Legnica

Dotyczy: zadania ,pnebudowa ul. Polarnej wraz z budową parkingu w Legnicy''.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.0I.2015r. (data wpĘwu:
informuję, iż po analizie załączonej dokumentacji projektowej (l egz.) do
stanowiska konserwatorskiego nie wnoszę uwag.

28.01.2015r.), uprzejmie
planowanej inwestycji ze
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Żarządu Wgjęwództwa Dolnośląskiego
z dnia ...... l !....l,lLL.?-ą0....'...'. 20 1 5 r.

0
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WoJ EWÓDZTWA Do LNośLĄsKl EGo
WvanzEze J. sŁoWAcKlreo 1"2-L4, 50-41_1 WRocŁAW
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Dotyczy: pisma Wiesława Szczygła, przedstawiciela firmy Usługi Projektowe Nadzory
Budowlane i BHP, działającego w imieniu lnwestora - Gminy Legnica
znak: -brak- z dnia Ż7.0L.Żo15 r.,
data wpływu do UMWD Ż9.aL'Ż0L5 r.,
data wpływu do lRT 0Ż.0Ż.2075 r.

Gmina Legnica
Plac Słowiański8
59-220 Legnica

Opinia

do wniosku o wydanle decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

,,Przebudowa ul. Polarnej wrazz budową parkingu w Legnicy"

Na podstawie art. 14 ust. l- pkt L0 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

województwa (t.j' Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z pc,źn zm.) oraz w związku z art. 11b ust. ]. Ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznvch (t.j. Dz. U. z Ż0L3 r., poz.687 z poźn' zm.) Larząd Województwa
Dolnośląskiego opiniuje pozytywnie projekt:

,,Przebudowa ul. Polarnej wtazzbudową parkingu w Legnicy"

Zarząd Województwa Dolnośląskiego irlformuje, że ww. zadanie inwestycyjne zgodne
jest z celami, zasadami i kierunkami politylli przestrzennej województwa dolnośląskiego
ustalonymi W Planie Zagospodarowania Pt'zestrzennego Województwa Dolnośląskiego,
Perspektywa ŻOŻo, przyjętym Uchwałą Nr XLV|ll/16ŻŻl14 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia Ż7 marca 20L4 r. i opublikowanym W Dz. Urz' Woj. Doln. z dnia ŻŻ maja

Ż0I4 r' poz. Ż448'

otrzymują:

- lnwestor przez pełnomocnika:
Wiesław Szczygieł,
Usługi Projektowe Nadzory Budowlane i BHP
ul. Pomorska 2418,59-2Ż0 Legnica

. ZarządWojewództwa Dolnośląskiego
- IRT a/a

5prawę prowadzi:
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Legnica dnia 09.01.2A15r.

Protokół z narady koordynaqłjnej łIotyczyeej rytaowanił płojektaaunych sieci

przeprcwadzonej na posiedzeniy41ąory w dniu
-9 

stycznta 2015r. i Wydziale Geodezji i KartograJii Urzędu Miasta Legnicy,

uL Kościuszki 38.

Znak sprawy GK.6ó30.2 4a.20t4

Przedmiot narady:Projektowana kanalizacj a deszezow a

óktoweNadżoryBudowlaneiBHPWiesławSzcrygieł'59-
220 Legnica, ul. Pomorska 2418

Przewodniczący narady _ Renata Wasilewska - Geodeta

Lp. Jednostka
ewidencvina

obręb Numery działek

I M.LEGNICA 0013
Wrocławskie
Przedmieście

Ż7/76'53',7

U cze stnicy n arudy k o o r dy nacyi nei

Lp. Branża(renrezentui acy) Uwagi Pieczatka/nodpis
Przewodniczący narady
(Renata Wasilewska)

d* k&aa

Ż. Wnioskodawca

J. TAURON Dystrybucja S.A. oddział
w Legnicy
(Marian Wójcicki)

4. ZarząóDróg Miejskich
(Władysław Foremniak, Iwona
Łopusiewicz)
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5.

Legnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
(Maria Adamska)

6. Wdewódzkie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciep!łej w Legnicy S.A.
(Krzysaof Poniewierski) Bez uuatq

U L^,
7. Telefonia Dialog S.A.

(Marek Rzęsa)
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8. Polska Spółka Gazownictwa sp. z .o.o.
oddział we Wrocławiu
( Krystyna CieśIicka )

9. Orange Polska S.A.
( Piotr Rakicki )
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Legnica dnia 08.12.2014r

lnwestor
Pzedsiębiorstwo Budowlane'WALMAR''

Krzywopust Maria
ul. Graniczna 4,59-220 Legnica

Wnioskodawca
Usługi Projektowe Nadzory Budowlane i BHP

Szczygieł Wiesław
ul. Pomotska 2418,59-220 Legnlca

Uzgodnienie nr 24/, K I zA14

Dotyczy: uzgodnie.nia projektu bucowlaneqo lęnalizacii deszcz'owei odprowadzenia wód opadov4'ch
z oLszaru pioiektowanego parkingu przv ul. Polarnej w Leonicv. dz. nr 27116' obręb Wrocławskie
Płzedmieście

Po prłedłożeniu skorygowanego projeKu (dnia o5.12.2014), w nawiązaniu do pisłna z dnia 29.09.2014ą ZDM
uzgadnia trasę projektowanej kana|izacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu projektowanego parkin'g'u

polozonego przy ui. Polarnej na działce nr 27116, obręb Wroc{awskie Pzedmieście oraz w drodze gminnej _ dz. nr 537'
obręb Wrocławskie Pzedmieście, z nasiępującymi uwagami:

1. lntegralną częścią niniejszego uzgodnienia są warunki przyĘczenia i odbioru wód opadowych nr DT-
1014841148,12014 z dnia 23.0'1.2014r .

z. Na studniąch zastosować włazy kanalizacy|ne bez wentylacii (w terenie zielonym)' z 2 ryglami, z pokrywą typu

BEGU, nie gorsze niŹ produkcji Stąporków Meier Sp. z o.o., klasy D400'

3. Usytuowanie wpustÓw deszczowych wykonać zgodnie z projektem branży drogowej. Projektołrane wpusty wyk9naĆ
z kęgow betonowych o średnicy Dn=500mm z osadnikiem' WĘczenie wpustu wykonać przykanalikiem o średnłcy
Dn200. Zastosować wpusty ściekowe wyposażone w kosze do wyłapywania zanieczyszczeń wraz z kcalą z Żeliwa
szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przedkradzieŻą. Zastosować wpusty uliczne 400 x 600
z%kołnieŻa, z zawiasem i ryglem, np. produkcji Stąporków Meier Sp. z o'o., nr kat. 824 365, klasy D400.

4' Do regulacji studni i wpustów zastosowaÓ pierścienie wyrównawcze z twozywa sztucznego systemu TVR T.

5. Kanalizację wykonaó z rur PCV lite, SN 8. Należy zastosować jednolĘ system ruĘ kształtek, wykonany z litego

materiału, posiaoa;ącycn Aprobatę Techniczną lTB' wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na

różnice w tolerancji wymiarów)'

6. Projektowane stu*zienki kanałizacyjne nateży wykonaó jako komptetne studnie z prefabrykowanych elementÓw
betónowych i żelbetowych Ęczonych na uszczelki gumor,{e, zaperrnĘące całkotłlitą szczelnośÓ (rodzaj gumy

dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1 o
odpowiedniój kbsie ekspozycji miń. xRt i wytrzymałości klasy min' C30/37, wodoszczelnego (min' W8) i o
nasiąt<liwości nie więksĄ ńiz so*, z zamontowanymi przejściami szczelnymi. Na sieci kanalizacji deszczowej
wymiga się projektówania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W studniach należy stosowaĆ

montowane fabrycznie stopnie złazowe Źeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE'

7. o terminie prowadzenia robót powiadomić ZDM co na|mniei 7 dni przed przyjęciem zgłoszenia o ich rozpoczęciu.
Prace w pasie drogowym mogą być prowadzone po protokolarnym przekazaniu terenu. .

8. Prace w pasie drogowym wykonywać przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgrodnym z zasadami bezpieczeństwa
ruchu drogowego.

9. ZDM nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcr7mi znajdującymi się w pasie drogowym.

Lokalizację tych uaądzeń należy ustalić z ich użytkownikami.

10. odbiory robót zanikowych i końcowych wybudowanej kanalizacji deszczowej powinny odbywać się przy udziale
przedstawicieli ZDM Legnica.

11. Przed zasypaniem nowo wybudowanej kaaafłzaiy deszceowej zlecić pomiar geodezyjny-powykonawczy
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakończeniu robót iwykonaniu nawierzchni dokonać sprawdzenia. kamerą

telewizyjną-śzczelnośgi kanału oraz sposobu wykonania. Do odbioru końcowego przedstawić wyniki inspekcji
te|ewizyjnej wykonanej sieci i pzyłączy.



12. Po wykonaniu robót i odbiorze końcowym pnyłącza inwestor obiektu winien dostarczyć do ZDM w Legnicy
inwentaryzację powykonawczą z naniesionymi powierzchniami o tnraĘ nawierzchni, potwierdzoną pzez
uprawnionego geodetę.

13. Po wykonaniu robót i do odbioru końcowego sieci i plzyłączy wykonawca obiektu winien dostarczyć do ZDM
Legnica ul. Mickiewicza 2

a} inwentaryzację powykonawczą _ mapa geodezyina powykonawcza z naniesioną inwentaryzacją wykonanej
kanalizacji deszczowej,
b) oświadczenie kierownika budowy :

_ o zgodności wykonania kanalizacji deszczowej z projekłem budowlanym (kierownik robót sanitarnych),
- że wyroby budowlane {łvbudowane w zakończony obieK budowłany - wymienić obłekt i adres} posiadaĘ
- dokumenty potwie$zające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budornictwie,
c) operat kolaudacyjny dotyczący kanalizacji deszczowej,
d) próby zagęszczenia gruntu,
e) protokoł odbioru technicznego pnyłącza.

l4'ZĄęcie gruntów może nastąpić po uzyskaniu zgody właściciela i po protokolarnym przekazaniu terenu. Zezwolenie
to jest ustaleniem prawa na rzec.z lnwestora, w myśl przepisów zawartych w ań.32 ust.4 p.2 ustawy z dnia
27.03.2003r (Dz. U. nr 80 z dn" 't0.05.2003r) Prawo budowlane.

Prawo do dysponowania terenem
zDM wyraŻa zgodę na budowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Polarnej, dz. nr 537, obręb Wrocławskie PrzedmieŚcie,
zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania' Zezwolenie niniejsze jest ustaleniem prawa na .zecz lnwestora, w myśl
przepisółY zawartych w art32 ust4 p.2 ustawy z dnia 7 fipca 1994r Prawo budowłane (Dz. U. z 2006roku nr 156 poz. 1118 z
póŹniejszymi zmianami).Zaiecie oruntów może nastapić po protokolarnvm przekazaniu terenu-

Warunkiem odbioru przez zDM całego obiektu jest wykonanie wszystkich prac instalacyjnych
zawartych w wydanych warunkach przyłączónia dla projektowańego obiektu oraz po zrealizowaniu i
spełnieniu vrarunków zawartych w powyższym uzgodnieniu,

otrzymują:
1' Przedsiębiorstwo Budowlane 'WALMAR" Krzywopust Maria, ul. Graniczna 4,59-zza Legnica
2. Usługi Projektowe Nadzory Budowlane i BHP Szczygieł Wiesław, ul. Pomorska 24ł8,59-220 Legnica
3. DT-10 a/a
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Nr kancelaryjny: GK.662 I .1.102.2014

Nr jednostki rejestrowej: G.170

Właściciel' udziaŁ l/1

GMINALEGNICA
REGON:39M4725,
Siędziba: 59-220 LEGNICA' PL. SŁowIAŃsKI 8

Gosp. zasobem nicruch., udzial: 111

PREZYDENT MIASTA LESNICY
Siedziba: 59-220 LEGNICA' PL. sŁowIAŃsKI8

Woiewództwo DoLNośLĄsKIE
Powiat M-LEGNT{]A
Gmina Legnica

Mięiscowość LEGNICA
Jędnostka ewidencyjna 026201_1, Legniea

obręb 00t3, WRoCŁ.PRZEDMIEśCIE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Arkusz
mapy

Numęr
óziałki

Błiższe okręślenie
polożenia opĘ uĄrtkÓw

gzn. u4rt,

i kont.

łlasyftk

Powierzchnia NrKWlr
oznaczen:

innych
dokumfnti

uŹytkÓw

wha
działki
wha3 

i''' lLEGN'CĄPoLARNA |oroei l 
* 

l 
o'o''o 

|0.0584 liŁ'''#'
ld dz: O262O1 1.0013.537

Wartość:

Razem' 0.0584 0.0584

Słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery m. kw'

Sporządził(a) : Katarzyna Dełłbawiah
Nrzlecenia: Ż39/2014 Dń

uedług stanu na dzieit:23.0}.2014

,... I

,K,ffii |rł,r'r,r
23'o1.2014, .. ł#r;1'rf',;;1.x1.1{1..1;

(hłię i nar*łlisko osob, reprezentującej otgan)

Data i podpis
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Nr kancelaryjny: GIL662 1 .1,182.2014

Nr jednostki Ęestrowej: G.88

Pozycja kartoteki budynków:

WYPIS Z REJESTRU

1ryqiewództrvo IloLNoŚLĄsKIE
Powiat M.LEGNICA
Gmina Legnica

MięiscowośĆ LEGIIIICA
Jsdnostka ewidetrcyjna O262O1_1, l*gnic*

obręb 00l 3, wRoCŁ'PRzEDMrEśCrE

GRUNTOW

it!I'r\l} &{ {'{5';"'Ą ] 'ł;{'iN ią "
r''i,"iiinł { irlr;tlezii i Karlcl1;rafii
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026201_1.0013.G88

}Yłaściciel' udzia} 1/1

GMINALEGNICA
REGON:390647251
Siedziba: 59-220 LEGNICA' PL. sŁoWAŃsKI s

Gosp zasobcm nicruch., udzial; l/t
PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Siedziba: 59_220 LEGNICA, PL. sŁowIAŃsKI 8

Arkusz
mapy

Numęr
działki

Bliższe okręślęnie
połoźenia

opisy ufików
&n' użyt-

i kÓnt_

klasyfik.

Powierzchnia NrKW lu

omaczrni
innyoh

dokumełtr
uŻytkÓw

wha
działki
wha

3 |27116 |LEGNICA'PoLARNA |Tereny l B l 0.3363 l0.33ó3 lLEIL/000
I I lmisszkanio*. I t I l4!3s!1q

ft, dz: aŻ62il1 
-1'0gl3 

21ł t 6

Wartość:

Razcrn . 0.3363 0.3363

NrKW lu
omaczrni,

Słownie: trzy fysiącę trzysta szeŚĆdziesiąt trŻy m. kw.

Sp orządz ił (a) : Katar4łna D emb ow iak, wedlug stanu nq dz ień : 2 3. 0 L 2 a 1 4
Nr złecenia: 239/2aI4 Dh

upr. w
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Nr kancelaryjny:
Znaksprawy:

Województwo: DolNoŚr,4sxIn
Powiar M. LSGNICA
Gmina: Legnica

MĘscowość: LEGI\IICA
Jednostka elividencyjna : &26Ża1 J, Legnica

obręb erridencyjny: 0013 _ WROĆŁ.PRZEDMIEŚCIE
Nurner działki: 27 l 16, 537

KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ
Skała 1:1000

il8

536

h8/

s
E
{
o-

Sporządził(a): Katarzyfia Dembowiakwedług stanu na dzień: B-al-zat4
Adnotacie: &h

(Imię i nazwisko oraz stanowisko słńbolł,e osoby
reprezenlającej organ) )

Legnica, dn. 23-01-2014

ZA ZG*ilruOS



PREZYDENT MIASTA LEGNICY Legnica, dnia 03.10.201 3r

DT-zI4aol z'o43I l"tsł nO13

DEcYąrA

Na podstawie art. 29, ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2013r' poz' 260) oraz art.104 usta$ry z dnia 14 czerwca 196or- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolĘ: Dz. U. z 20t3 r., poz. Ż67} po rozpatrzeniu wniosku złoŻonego przez Pana Wiesława Szczygła
występującego w imieniu lnwestora: Przedsiębiorst\$a Budowlanego WALMAR, Maria Krzywopust, ul.
Graniczna 4, 59-220 Legnica

wyrażam zgodę na budotłlę dwóch ziazdów w pasie drogowyn ul' Polamei w Legnicy
na działce geodezyjnej nr 537 obr- Wrocłalrłskie Przedmieście, w zrłliązku z budową parkingu
dla samochodów osobowych na działce geodezyjnej nr 27I1E obr' Wrocławskie Przedmieście

pzy zachowaniu następujących warunkÓw:
1. PĘekt budowy zjadĆw należy przedłożyÓ do uzgodnienia z ZDM. Ziazdy powinny spełniaĆ warunki

dotyczące zjazdu publicznego, określone w $78 rozpoządzenia. Ministra Transpońu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkÓw technicznych' jakim powinny odpowiadaĆ drogi
publiczne iich us$uowanie iDz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r).

2. ZDM jako zarządca drogi zastłzega sobie prawo do weryfikacji włączenia w przypadku pzebudowy
drogi oraz zmiany organizacji ruchu i nałoŹenia na lnwestora obowiązku przebudowy układu
drogowego w rejonie zjazdu w zaleŹności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wzrgstu naĘenia
ruchu idla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze.

3. Po wykonaniu ĄazdÓw należy dostarczyĆ do ZDM jeden ązemplarc inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

4- Wydana decyzja nie zwalnia wnioskodalrcy z obowĘzku dokonania czynnoŚci formalno-prawnych
wynikających z odrębnych przepisÓw prawnych'

5. lntegralną częścią decyzji jest opieczętowany pzez ZDM załącznik graficzny wskazujący miejsce
lokaiizacji zjazdu.

oŚWlADczENlE
ZDM oświadc7a, ile w myśl pzepisów ustawy z dnia 7lipca 1994r Prawo budowlane (Dz' U. z2o10r nr

243 poz. 1623} istnłeje moŹliwośĆ pzyłączenia obiektu do drogi publicznej poprzez t1azd z ul. Polarnej.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyŻ uvuzględnia ona w całoŚciĘdania
strony.

PRAWO DO DYSPONOWANIA TERENEM
o zgodę na dysponowanie terenem na cele budorvlane (w myśl pzepisÓw zawartych w ań.32 ust.4

p.2 ustatvy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowtane {Dz. U. z 2o10t nr Ż43 poz. 1623} naleŻy zwróciĆ się do
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ląnicy

POUCZENIE
Zezwolenie Wygasa w przypadku nie dotzymania warunków lub niewykonania zadania w okresie 3 lat od daĘ
wydania zezwolenia.
Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej deryzji nie jest rÓwnoznacena z pozwoleniem na budowę stosownie
do prłepisÓw ustawy z dnia 7 lipca 'l994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2D10r nr 243 poz- 1623 z pÓŹniejszyrni
zmianami).
Zgoda zarądcy drogi wyrażona w niniejszei decyzji nie jest równoznaczna z zeałroleniem na prowadzenie robót
w pasie drogowym' o ktÓre wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Zaządu Dróg Miejskich w Lęnicy w
Ębie i na warunkach, okreŚlonyclr w rozporządzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czenilca 2tXXr w sprawie określenia
warunków udzielania zezrivoleń na zajęcie pasa drogołvego (Dz.U zZffi4r. Nr 140, poz. 1481):
Wnioskodawca pow{nien miesiąc przed planowanym Ąęciem pasa drogowego wystąpiĆ z wnioskiem do ZDM o
vrrydanie decyzji administracyjnej zezwalaiącej na zaięcie pasa drogowego załączaiąc'.
o projektzagospodarowania
. kopię decyzji pozwolenia na budowę
l pĄekt czasowej organizacji ruchu
r informację o osobie odpołviedzialnej za budowę i prawidłowe oznakgwanie pasa drogowego

U2



5. Zgodnie z art t6 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2o13r, poz. 260 tekst jednołity) budÓwa lub przebudowa
drÓg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogpwą należy do inwestora tego pzedsięwzięcia.

od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Ląnicy za
pośrednictwemZanądu Drog Miejskich w Legnicy, ul' Mickiewicza 2,59-220 Legnica. zlożone w terminie 14 dni od jej
otrzymania.

DoWiadomeiei:
1.Wydział Gospodarki NieruchomoŚciami

Urząd Miasta Legnicy
pl' Słowiański8' 59_220 Legnica

ZA ZGCDNOSC
Z oRYGli\ĄŁEM
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Legnica, dnia 30.1 0.2013r

UZGODNIENIE NR 035/8'2013

Zarząd DrÓg Miejskich w Legnicy po rozpatzeniu wniosku "Usługi Projektowe Nadzory
Budowlane i BHP" Wiesław Szczygieł, ul. Pomorska 2418, 59-220 Legnica występującego w imieniu
lnwestora: Pzedsiębiorstwa Budowlanego WALMAR, o uzgodnienie:

projektu budowy dwóch ziazdów w pasie drogowym ul. Polarnej w Legnicy na działce
geodezyinej nr 537 obr' Wrocławskie Przedmieście,

do projektowanego parkingu dla samochodów osobowych na działce geodezyjnej nr 2716
obr. Wrocławskie Przedmieście

zgodnie zzałączonym pĘektem, uzgadnia wniosek pozytywnie, z ponizej podanymiwarunkami:
1. Pzed pzystąpieniem do robót należy wystąpić do ZDM o wydanie zezwolenia na zajęcie

pasa drogowego, załączając dokumenty zgodne z wymogami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 1 czerwca 20a4r w sprawie okreŚlenia warunkÓw udzielania zeantoleń na
zajęcie pasa drogowego (Dz.U' nr 140 poz' 1481z20o4r).

2. ZDM nie ponosi odpowiedzialnoŚci za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w
pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń naleŻy ustaliÓ z ich użytkownikami.

3. Uzgodnienie traci ważność W przypadku nie dotzymania jego warunków lub nie
pzystąpienia do realizacji projektu w ciągu 2 lat.

4. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku dokonania czynności
formalno-prawnych wynikających z odrębnych pzepisów prawnych.
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nawierzchnia z betonu asfal ul. Polama

OBIEKT Budowa parkingu dla samochodów osobowych
uł' Polarna w Legnicy

wTUŁ
RYSUNKU

Schemat liniowy geometriizjadÓw A i A-1 SKALA

1;100

Projektował
Wiesław Szczygieł upr.nr 54/87 Lw

konstrukcyjno-inżynieryjne :p-- Data

10.2013

Sprawdził
Nr rys.

1.3.
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Leg nica dnia 23.01.2014

Wnioskodawca
Usługi Projektowe Nadz<lry Budowlane i BHP

Szczygieł Wiesław
ul. Pomorska 2.418,59-ZZ0 Legnica

Datyczy: warunkóuł przyłączenia i odbioru wod deszczawvch

W odpowiedzi na pismo zdnia 16.12.2013 (wniosek uzupełniono dnia 23'01.2013) odnośnie odprowadzenia
wód opadowych i roztopowych z obsz'aru projektowanego parkingu przy ul. Polarnej w Legnicy, dz' nr złn6, ovręb
!Ą/rocławskie PrzedmieŚcie informujemy- ze:

1. W ulicy Polarnej istnieje kanalizacja deszczowa o średnicy DN 200, DN 400. odprowadzenie wód opadowych i
roztopowych może nastąpić do istniejącego kolektora deszczowego o średnicy 400mm w ulicy Polarnej.

z. Wpięcie projektowanej kanalizacji deszczowej wykonac do istniejącej studni oznaczonej na planie sytuacyjnym
(załącznik nr 1) jako D1istn.,

3= Max. iloŚć ŚciekÓw deszczowych wprowadzonych do kanalizacji deszczowej z tefenu działki nie moŻe przekroczl1c
15 l/s,

4. Na terenie działki właściciela przed włączeniem do kanału deszczowego wybudowaÓ studzienkę kanalizacyjną
zbiarczą D o średnicy DN 1200 mm z osadnikiem o głębokości min.0,5m' Zaprojektowana kanaliżacja na terbnie
lnwestora musi spełniac rolę zbiornika retencyjnego

5. obliczenia kanalizac)i deszczowej dołączyć do projektu budowlanego.

5. Usytuowanie wpustow deszczowylch skoordynować z projektem branŻy drogowej.

7 . Wpusty deszczowe wykonac jako studzienki betonowe o Średnicy Dn=500mm z osadnikiem rnin. o,5m. Włączenie
wpustu wykonać przykanalikiem o Średnicy Dn200. Zastosowac wpusty ściekowe wyposażone w kosze do
wyłapywania zanieczyszczeń wraz z kratą z Żeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem
przed kradzieze' Zastosgwać wpusty uliczne 400 x 600 z7ąkołnierza' z zawiasem i ryglem, np. produkcji Stąporków
Meier Sp. z o.o., nr kat. 824 365.

8. Projektowane studzienki kanalizacyjne należy wykonaĆ jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementów
betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowiią szczelnośĆ (rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z normą PN_EN 206_1 o
odpowiedniej klasie ekspozycji min' XA1 i wytrzymałości klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min' W8) i o
nasiąkliwości nie większej niŻ 5o/o, z zamontowanymi paejściami szczelnymi. Na sieci kanalizacji deszczowej
Wymaga się projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W stuydniach naleŻy stosowaĆ
montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiegi lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE'
Dopuszcza się studnie z GRP indywidualnie prefabrykowane, studnie PE.

9' Na studniach zastosować włazy kanalizacyjne, z4 ryglami, z pokryłvą typu BEGU, np. produkcji Stąporków Meier
Sp. z o.o", klasy D400.

1o' Zastosować rury kanalizacyjne wykonane z tworzywa o sztywności obwodowej min. SN8, posiadająey system
uszczelniający olejoodporny, posiadające wytrzymałośc mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie
(np. na sól i inne środki stosowane do utrzymania drÓg)' Kolektory grawitacyjne zapĄektowaĆ z rur i kształtek o
powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej, wykonanych z jednorodnego materiału bez dodatkow innych
twożyw sztucznych zapewniających dużą sztywnoŚÓ obwodową rury' Rury muszą posiadaÓ potwierdzoną aprobatę
lTB oraz lBD|M badania elastyczności obwodowej'

11. Na sieĆ i przyłącza kanalizacji deszczowej opracowaĆ dokumentację i przedłoŻyc w 2 egz.do ZDM Legnica celem
uzgodnienia.

Dokumentacja musi spełniać wymagania dotyczące projektu budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia7lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243' poz.1623 z2010zpÓżn' zm') oraz sporządzona zgodnie z Rozponądzeniem
ivĘinisira infrastrukiury z cinia 3 tipea 2aa3r. w sprawie szczegółowega zakresu i formy Brojeiętu budowlanego (Dz.U'
Nr 120, poz.1133) oraz zgodnie z Razparządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 2 września 2aa4r. w sprawie
szczegołowega zakresu i formy diokumentacji pĄektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiaru robót
budowlanych oraz programu funkchjonalna-użytkawego {Dz.U. Nr 202, poz.2a72)

12. Plan zagospodarowania terenu powinien:
a) być opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, że moze słuzyc do celÓw projektowych w



13.

14.

ska|i 1:500 ; zaznaczony obszar aktualizacji mapy rnusi byc potwierdzony przez uprawnionego geodetę,
b) mapa do celÓw projektawych powinna zavłieraĆ rzędne dna istniejących studzienek, rzędne dna kanaiizacjł
deszczowej przy wejściu iwyjściu ze studzienki,
c) uwzgtędnić weryfikację istniejącego uzbroienia i uządzeń (wizja lokalna},
d) miec jednoznacznie oznaczony zakres zadania i przedmiot uzgodnienia (w ulicach projektowanych bądz
przebudowywanych, sieci kanalizacyjne powinny byÓ opracowywane na aktualnym podkładzie projektu
drogowego)
e) zawierac opis sieci (rodzai sieci, średnicę i materiał, spadek oraz rzędne studni kanalizacyjnych) i obiektÓw
technicznych wchodzących w zakres opracowania,

Profile podłużne wszystkich odcinkÓw sieci kanalizacji deszczowej powinny byĆ opracowane z podaniem: rzędnych
ierenu projektowanego, rzędnych terenu istniejącego, rzędnych dna kanału, zagłębienia, spadkow, materiału,
odległoŚci. Nad pro{ilem należy opisać rodzaj terenu i nawierzchnię' NaleŹy zaznaczyĆ istniejące uzbrojenie
kuyżĄące się z projektowaną siecią z opisaniem rodzaju sieci, jej średnicy i rzędnej posadowienia.

Wykonać badania podłoŻa gruntowego i opracować dokumentację geotechniczną. Dokumentacja geotechniczna
powinna m'in. zawieraĆ wnioski i zalecenia dotyczące realizac.ii inwestycji, informacje dotyczące sposobu
posadowienia rurociągÓw i obiektÓw technologicznych (np. studnie kanalizacyjne), ze szczególnym uwzględnieniem
stref występor,r,ania gruntór^r słabonośnych,

o terminie prowadzenia robót powiadomic ZDM co najmniej 7 dni przed przyjęciem zgłoszenia o ich rozpoczęciu.
Prace w pasie drogowym mogą być prowadzone po protokolarnym pzekazaniu terenu' Wykonanie sieci i przyłączy
kanalizacji deszczowej skoordynować z pracami drogowyrni przebudowy układu komunikacyjnego (wykonać w
trakcie przebudowy drogi).

Pzed przystąpieniem do vilykonywania robót naleŻy wystąpic do ZDM Legnica z wnioskiem o wyraŻenie zgody na
zajęcie i odtworzenie pasa drogowega z załączeniem niezbędnych dokumentow W celu uzyskania stosownej decyzji
/Rozp. Rady MinistrÓw z24 styczn|a 1986 Dz. U' nr 6 l.

odbiory robÓt zanikowych i końcowych wybudowanych sieci do wpięcia się do istniejącej kanalizacji deszczowej
powinny odbywac się przy udziale przedstawicieli ZDM Legnica'

?rzed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zlecić pomiar geodezyjny-powykonawczy
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakończeniu robot i wykonaniu nawierzchni dokonać sprawdzenia kamerą
telewizyjną szczelnoŚci kanału oraz sposobu wykonania. Do odbioru końcowego przedstawic wyniki inspekcji
telewizyjnej wykonanej sieci i przyłączy'

Po wykonaniu robÓt i odbioze końcowym kanalizacji deszczowej inwestor obiektu winien dostarczyć do ZDM w
Legnicy inwentaryzację powykonawczą z naniesionymi długościami i Średnicami rurociągów kanalizacji
deszczowej, ilością studni, wpustÓw oraz inwentaryzację powykonawczą z naniesionymi powierzchniami o trwałej
nawierzchni potwierdzoną przez Uprawnionego geodetę'

Po wykonaniu robót i do odbioru końcowego sieci i pzyłączy wykonawca robót winien dostarczyć da ZDM Legnica
ul. Mickiewicza 2

a) inwentaryzację powykonawczą - mapa geodezyjna powykonawcza z naniesioną inwentaryzacją wykonanej
kan alizacji deszczowej,

b) wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci i pzyłączy'
c) protokoł z badania szczelności kanalizacji deszczowej,
d) protokół odbioru technicznego kanalizacji deszczowej,
c) oświadczenie kierownika budowy :

_ o zgodności wykonania kanalizacji deszczowej z projektem budowlanym (kierownik robÓt sanitarnych),
_ o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy _ pasa drogowego pod kanalizacją
deszczową,
- że wyroby budowlane (wbudowane w zakończony obiekt budowlany * wymieniĆ obiekt i adres) posiadają

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
d) protokoły z prÓby zagęszczenia gruntu'
e) operat kotaudacyiny dotyczący kanalizacli deszczowe! na teręnie Gminy Legnica _ parkingi

ZDM nie ponosi odpowiedzialności za kalizje z urządzeniami obcymi zrrajdującymi się w pasie drogowym
Lokalizację tych urządzeń naleŹy ustalic z ich uzytkownikami.

22' Niniejsze warunki przyłączenia tracą swą ważnoŚć po upływie 2-ch lat od daty ich wydania
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UsŁUGl PRoJEKTowE
NADZORY BUDOWLANE I BHP

t|Viesław Szczygieł
ul. Pomorcka? mB

59ą2CI Legnica

Dział Techniczny
tel. 71 364 92 93

barbara. grabaz@wroclaw. psgaz. pl
Wasz znak: Nasz znak:
zEB-'t150t368-1/2013

Wrocław, dnia 06.11.2013 r

Dot uzgodnienia budowy parkingu dla samochodów osobowych między blokami przy ul. Polamej
w Legnicy.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek w sprawie jw' informujemy, że przedstawioną propozycję budowy parkingu
na dz. nr 27l12i27116, opiniujemy pozytywn'ie' Nadmieniamy, Że:
1. w obrębie budowanych nawierzchni należy zachowaĆ minimalne przykrycie 1,0 m istniejącej sieci

gazowej, liczone od zewnętrznej powierzchnigazociągu do poziomu nowej, najlepiej rozbieralnej
i przepuszczalnaj nawienchni,

2. w miejscach skzyżowań nalezy zachowaĆ minimalną pionową odległośĆ B,2 m
pomiędzy
zewnętrznymi powierzchniami projektowanych krawęŻnikÓw i obrzeŻy a istniejącą czynnąoraz
pĄektowaną siecią gazową.

Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane,
ktÓrych wielkoŚci określone zostały w Rozpolządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 l<wietnia 2013 rw
sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U., pÓz.
640 z dnia 04.06.2013 r.). W myśl zapisu cytowanego wyŹej rozporądzenia w strefach tych nie naleŻy
podejmowaĆ działań mogących spowodowaĆ uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.

Ponadto informujemy, Że o planowanym rozooczęgiu wszelkich prac orowadzonvch w obrebie
sieci oazowej (czynnej i nieczynnej), zlokalizowanej w rejonie Ę inwestycji naleŻy powiadomiĆ Rejon
Dystrybucji Gazu Legnica, ul. Ścinawska 1b tel. 76 s6-09_05o. Zgłoszenia naleŻy dokonaÓ w
terminie 14 dni pBed ich rozooc4ęciem' w celu inwentarvzacji naszei armątvrv i sprawdzenia
szczelnoŚci sieci gazowei.

tlwaga: W prrypadku iakiąokohriek usdtodzenia isfuiejącego gazociągu w wyniku płlac prowa&onych
niezgodnie z obvriguiącymi przepbami, kcńarrń naprau.y otaz odszkodorraniem z tyhrlu: silrat gazu,
pzekoczenia mocy umownej, pŻetw w dostawie gazu ofttz naprau'y urądzeń pomiarcrrych w punktach
weiścia do systemu dysĘbucyinego o ile w wyniku aisfuiałego zdazenia ulegną uszkodzenią zoetaną
obciążeni wykonavuca robót i inwesńor adania.

Niniejsze uzgodnienie traci waŹnoŚĆ dnia 06.11.2015 r.
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Telekomunikacja Polska
Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Usług

V\łdział Ewidencji iZaaądzania Danymi o lnfrastruktuae Wrocław
Adres do korespondencji

ul. Purkyniego 2' 50-155 Wrocław

tel,: 71 359 52 17 tax.:71 347 A7 23

Usługi Projektowe Nadzory Budowlane i BHP
Szczygieł Wiesław

ul. Pomorska 2418

59-220 Legnica

Wrocław, 12 listopada 2013 r '

Nurnerpisma: TOTDBA-LG.21'|G3SBB6/19/PR

Temat uzgodnienie projektu budowy parkingu dla samochodów osobowych we wnętzu między blokami pzy ulicy
Polamej w Legnicy.

szanowni Państwo,

informujemy, Że uzgadniamy projekt w/w parkingu w Legnicy. Przy realizacji procesu budowy Wymagane
jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

'1 . Wykonawca jest zobowiąany zgłosić do TP S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min, na 14 dni pzed
paystąpieniem do robót, powołując się na numer paedmiotowego pisma' Tryb izasady zgłoszenia dostępne
są na stronie: Www.orange.pllwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez z$oszenia
jest naruszeniem własności Telekomunikacji Polskiej i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie
powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac orcztelefon kontaktowy' Pismo nale^J kierować na adres:
Telekomunikacja Polska
obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
\A/ydział Utzymania Usług i lnfrastruktury
ul. PurĘniąo 2
50-155 Wrocław
tel. 71 370 93 25; fas<.71 359 54 94

2. Roboty budowlano - montazowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami
i przepisami obowigującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego
przedstawiciela TP S'A. Dostarczrńei Serwis Usfug obsługiTechnicznej Klienta we Wrocławiu;

3' Lokalizację podziemnych uządzen telekomunikacyjnych w terenie naleĄ potwierdzić za pomocą pzekopów
kontrolnych, a w pra7padku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpi*zyc i powiadomić ueytkownika oraz inspektora nadzoru. lstniejącą sieć teletechniczną
eksploatowanąprzezrP S.A' pokazanonazdączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym.

4. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć pned uszkodzeniem _ szczegĄ
zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym pzedstawicielem - Robertem Paterem 76856 62 11.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;

5. Wprzypadku Znlal-ly rzędnych zachować norrnatyvtlne przykyciekarlalizacji teletechnicznej;

Teł.lmuni(eir Pobła spóI€ A!E!''E t *&ba l dtgr r waEa*b |(x}16) Przy u|iry Twądą t8, wPi$E do Reigsau PŹodsi€biqców prowsdzonąo puez sad Rdonowy db m.sl. Wgswy
xu W&tsl Gośpoddczy loaloiąp {llxl}lffat; BEGoN ol21$784' NlP 526-02€0-985; z pokrytFn w cało*l kgpitałim akbdowym synogcym 4 006 947 063 zł.



Telekomunikacja Polska
Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Usług

V1/ydział Ewidenc.ii iZarządzania Danymi o lnfrastruktuae Wrocław
Adres do korespondencji

ul. Purkyniego 2' 50-155 Wrocław

tel,: 71 359 5217 fax.:71 347 07 23

Usługi Projektowe Nadzory Budowlane i BHP
Szczygieł Wiesław

ul. Pomorska 2418

59-220 Legnica

Wrocław, 12 listopada 2013 r.

Numerpisma: TOTDBA-LG.ZI10,gSBB6/iBlPB

Temat uzgodnienie projektu budowy parkingu dla samochodów osobowych we wnętzu między biokami Pzy ulicy
Polamej w Legnicy.

Szanowni Państwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt w/w parkingu w Legnicy. Przy realizaili procesu budowy wymagane
jest spełnienie następujących uwarunkowań, Kóre są integralną częścią uzgodnienia:

1 . Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do TP S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min, na 14 dni pzed
paystąpieniem do robót' powofując się na numer paedmiotowego pisma, Tryb izasady zgtoszenia dostępne
są na stronie: Www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S'A. bez zgłoszenia
jest naruszeniem własności Telekomunikacji Polskiej i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie
powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy p'ac oraztelefon kontaktowy. Pismo nalezy kierować na adres:
Telekomunikacja Polska
obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utzymania Usług i lnfrastruktury
ul. Purkyniąo 2
50-155 Wrocław
tel. 71 370 93 25; ta:<.71359 54 94

2. Roboty budowlano - montazowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywaó zgodnie z normami
i przepisami obowiąującymi W budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upowaznionego
pzedstawiciela TP S.A. Dostarczanie i Serwis Usług obsługiTechnicznej Klienta we Wrocławiu;

3' Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należry potwierdzić za pomocą pzekopów
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych uządzeń nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczyć i powiadomić uzfikownika oraz inspektora nadzoru. lstniejącą sieć teletechniczną
eksploatowanąprzezTP s.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym'

4. W strefie proje}dowanych wykopów sieó teletechniczną zabezpiecz1ć pzed uszkodzeniem - szczegĄ
zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem - Robertem Paterem 76856 62 11.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;

5. W przypadku zmiany rzędnych zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;



6. Miejsca zbliżen iskrzyzowań oraz elementy zanikowe siecitelekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają

obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utzymania Usług i lnfrastruktury We Wrocławiu

Legnica al. Rzeczypospolitej 5 tel. 76 856 62 11;

7. W paypadku uszkodzenia sieci telefonicznej' Wobec paedsiębiorstwa prowadącego roboty ziemne,

egzekwowane będzie vvyrównanie szkody na podstawie kalkulacji povrrykonawczej oraz strat tytułem braku

transm isji, spoaądzonej przez Telekomunikacj g Polską;

B' Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiąany do pisemnąo zgłoszenia z 14_dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru

lub notatkisfużbowej'

9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania'

Telekomunikacja Polska Wydział Ewidencji i Zanądzania Danymi o lnfrastruktuze Wrocław otrzymał do celów

służbowych 1 egz. planu sytuacyjnego zprzedmiotowego uzgodnienia.

iZwądznnia Danymi o lnfrastruktuae Wrocław
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lVlapa do celów projektowyc
Kopia mapy zasadniczej

Skata 1:500

wot' dolnośląskie
miasto: Legnica
obręb ; Wroclawskie Przedmieście
sekcJa 1452.321.2411

!_$RC : 026-201:1:0013/10 Lp,34
Układ współrzędnych "1965u
Poziom odnlesienia "Kronsztadf'
Granice dzlałkl'zgodna z operatem'awidencji'giruntów
Mapa aktualna na dzień 30.07.20{0r.
Nie wyklulzlsję istnienla eieci' o których brak informacji branżowych
Legnica 30.07.2010r
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Obliczenia kanalŁacj i deszczowej

Wartości współczvnrriką spływu v w zalezności od rodzaju odwadnianei powierzchni.

RodĄe powierzchni Wańość współczynnika
spĘwu ql

a) koronajezdni 0,90

b) chodniki 0,85

c) pozostałe obszary w pasie drogowym:
_ o pochyleniu teręnu i < 5 yo 0,70

- o pochyleniuterenu i> 5o 0,80

- skarpy o i> 10oń 0,90

Ptzy bardziej szczegółowych obliczeniach uwzględniających np. związki komunikacyjne drogi z je
otoczeniem (np. dojazdy z dróg bocznych, z posesji, itp. _ jeśli ciązą do zlewni drogi; _ wartośc
współczynników spływu możnaprzyjmować z innych podręczników i poradników inżynierskich.

Wartości współczynnika spŁvwp ry w zalęźności od rodzaju od}vadnianej powierzchni-

Rodzaje powierzchni Wartośó współcrynnika
spĘwu tp

Dachy szczelnę (blacha; papa) 0,90-0,95

Drogi bitumiczne 0,95-0,90

Bruki kamienne i klinkierowe 0,75-0,95

Bruki jak wżę| lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70

Bruki gorsze bezzalanych spoin 0,40-0,50

Drogi tłuczniowe 0,25-0,60

Drogi żwirowe 0,15-0,30

Powierzchnie niebrukowane 0,10-0,20

Parki, ogrody, łąki, zieleńce 0,00-0,10

Norma drogowa za'wietarówniez zalecelńadot. współczynników spływu dla odwadniania obszaróv
znajdujących się poza pasem drogowym (czy|i np. dla urządzeń odwadniających chroniących drogę przei
napływem wod z wyżes połozonych obszarów). Zalecane wartości współczyrrników spływu są dośt
wysokie' Nie dotyczą one jednak bezpośrednio pasa drogowego, & W myśl par. 4.4. notmy nie maji
charakteru obli gatoryj nego.

Sposób obliczania wielkości spływu z dróg i ulic przedstawiono w normie PN_s-02204ll997
Metodykę tam opisaną rczwtnął w swoich publikacjach Roman Edęl. objętość wody opadowe
odprowadzanej z powierzchni odwadnianej zale\ głównie od natężenia opadu, czasu jego trwania otu
wielkości i szczelności powierzchni odwadnianej.

Przepływy miarodaine.

sdzie:
F * powierzchnia odwadniana fhaJ,
y -współczynnik spływu [-J,
Q - współczynnik opóźnienia odpĘwu [-J,
q - natężenie miarodajne opadu fdmłrhaJ

Q:F'Vs.'$'q [dm3/s]



odpw z powicĘehni zlewni parkinga:

dane:
F - powierzchnia parkingu z kostki bruknwej bez zalanych spoin, F: 0,165 [haJ
ly _ dla bruków kamiennych bez spoin łp : 0,70
l- I
q - 130 dm'/s.ha

0,ló5x0,7
= 0,7AVśr:

0,165

Q: F'Vs,.S. q [dm3/s]

Qe61{, I 65'0,70' 1' I 30:15,015 dm3/s{,015 m3/s

Wvdatek ruroqiągu DN 300.

dąne:
DN - średnicarurocĄgu - 300 mm
i - spadekrurociqgłł i:49fu

Rurociąg grawitacyjny _ o&|iczą*a Ęfrrauliczne
Weholite SN 8kN/mz
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Przyjęto dla Qo650,015 m3ls rurociąg DN 300 o malt wydatku Q.*=0,059 m3ls.
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