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TARNÓW – CZERWIEC 2022 



Projekt zagospodarowania terenu dla usytuowania kontenerów półpodziemnych na odpady komunalne dla budynku 
wielorodzinnego ul. Osiedle Legionów Henryka Dąbrowskiego 7 

 

 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

• Zlecenie Inwestora  

• Mapa do celów projektowych 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 99.43.43) 

 

 
OPIS TECHNICZNY 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla 

usytuowania kontenerów podziemnych na odpady komunalne dla budynku 

wielorodzinnego pod adresem ul. Osiedle Legionów Henryka Dąbrowskiego 7  

w Tarnowie na terenie działki nr 80/12 obr. 0103. 

Na zagospodarowaniu pokazano również lokalizację dodatkowego pojemnika 

półpodziemnego znajdującego się na terenie miejskim, nie objętego wnioskiem 

według odrębnego opracowania. 

 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

Analizowany teren, na którym zlokalizowane będą pojemniki znajduje się na 

południowy- zachód od budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 przy ul. Osiedle 

Legionów Henryka Dąbrowskiego. Teren, na którym planowana jest instalacja 

pojemników obecnie funkcjonuje jako altana śmietnikowa, która zostanie wyburzona i 

w jej miejsce zostaną zamontowane pojemniki półpodziemne. 

 

STAN PROJEKTOWANY 

 

Projektowane pojemniki o następujących średnicach i przeznaczeniu: 
 

• 170 cm – odpady mieszane, 

• 170 cm – metal i plastik, 

• 130 cm – szkło, 

• 130 cm – papier, 



 
 

Projekt zagospodarowania terenu dla usytuowania kontenerów półpodziemnych na odpady komunalne dla budynku 
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• 110 cm – odpady biodegradowalne 

Wykonane zostanie również częściowe utwardzenie terenu w rejonie 

zbiorników a polegać będzie to na wykonaniu nawierzchni z kostki wibroprasowanej 

gr. 6 cm ograniczonej obrzeżem betonowym gr. 6 cm. 

Odległość od projektowanych pojemników półpodziemnych wynosi co najmniej 

10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 

ludzi oraz placów zabaw zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

 

ODWODNIENIE 

 

Powierzchnia utwardzenia odwodniona będzie po istniejącym terenie zielonym 

inwestora. 

 

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej i 

podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

(warstwami). 

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

99.43. 430). 

 

UZBROJENIE PODZIEMNE 

 

W obrębie analizowanego terenu znajdują się sieć ciepłownicza, 

teletechniczna i kanalizacyjna. Najbliżej zlokalizowana jest sieć ciepłownicza, 

teletechniczna oraz elektryczna w odległości minimum 1,5 m. 

 

ZIELEŃ 

Inwestycja nie powoduje konieczności wycinki drzew. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Usytuowania pojemników półpodziemnych 

 dla budynku wielorodzinnego 

pod adresem Westerplatte 12 w Tarnowie 

KATEGORIA OBIEKTU : VIII 
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33-100 TARNÓW 
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     33-100 TARNÓW 

ARCHITEKTURA  

 

PROJEKTANT:    mgr inż. arch. ZBIGNIEW SIPIORA 
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Projekt zagospodarowania terenu dla usytuowania kontenerów półpodziemnych na odpady komunalne dla budynku 
wielorodzinnego ul. Westerplatte 12 

 

 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

• Zlecenie Inwestora  

• Mapa do celów projektowych 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 99.43.43) 

 

 
OPIS TECHNICZNY 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla 

usytuowania kontenerów podziemnych na odpady komunalne dla budynku 

wielorodzinnego pod adresem ul. Westerplatte 12 w Tarnowie na terenie działki nr 

77/59 obr. 0152. 

 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

Analizowany teren, na którym zlokalizowane będą pojemniki znajduje się na 

wschód od budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12 przy ul. Westerplatte. 

Teren, na którym planowana jest instalacja pojemników obecnie funkcjonuje jako 

zieleń w postaci trawnika. 

 

STAN PROJEKTOWANY 

 

Projektowane pojemniki o następujących średnicach i przeznaczeniu: 
 

• 170 cm – odpady mieszane, 

• 170 cm – metal i plastik, 

• 130 cm – szkło, 

• 130 cm – papier, 

• 110 cm – odpady biodegradowalne 

Wykonane zostanie również częściowe utwardzenie terenu w rejonie 

zbiorników a polegać będzie to na wykonaniu nawierzchni z kostki wibroprasowanej 
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gr. 6 cm ograniczonej obrzeżem betonowym gr. 6 cm. Na powierzchniach 

manewrowych zastosować kostkę 8cm zgodnie z załącznikiem graficznym. 

Odległość od projektowanych pojemników półpodziemnych wynosi co najmniej 

10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 

ludzi oraz placów zabaw zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

 

ODWODNIENIE 

 

Powierzchnia utwardzenia odwodniona będzie po istniejącym terenie zielonym 

inwestora. 

 

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej i 

podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

(warstwami). 

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznym jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

99.43. 430). 

 

UZBROJENIE PODZIEMNE 

 

W obrębie analizowanego terenu znajduje się sieć elektryczna. Zlokalizowana 

jest ona w odległości minimum 1,5 m. 

 

ZIELEŃ 

Inwestycja nie powoduje konieczności wycinki drzew. 
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