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UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
zawiera: 

 
 
 

A. Część opisową 

B. Część rysunkową 

 

 

Spis rysunków:  

1. Mapa Poglądowa                                   1 : 50 000 

2. Mapa Sytuacyjno-Wysokościowa        1 : 1000 

3. Kopia z mapy ewidencyjnej                 1 : 1000 

4. Kopia z mapy zasadniczej                 1 : 1000 

5. Wypis z rejestru gruntów                           

6. Przekrój normalny 

 

1:100 
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1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna pt : 
„Remont skarp dróg: Deptak nad Żylicą i ulicy Spacerowa, wymiana 
uszkodzonych płyt, remont umocnień betonowych skarp, wycinka drzew i 
krzewów w m. Szczyrk, gm. Szczyrk, pow. bielski, woj. śląskie.” 
 

1.2. Inwestor 

Urząd Miejski w Szczyrku, 
ul. Beskidzka 4,  43-370 Szczyrk 

 

1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej: 
 

Krzysztof Liszkowski 
30-404 Kraków 

ul.Cegielniana 18/42 
 

1.4. Zakres opracowania  
 
Zakres opracowania obejmuje: 
- inwentaryzację istniejącego stanu skarp  potoku Żylica w bezpośrednim  
  sąsiedztwie ulic miejskich: ul. Deptak nad Żylicą, ul. Spacerowa, 
- pomiary w terenie, 
- określenie rodzaju i zakresu robót , 
- szczegółowe wyliczenie ilości robót (przedmiar robót), 
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, 
- opracowanie specyfikacji technicznej, 
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

2.1 Lokalizacja inwestycji. 
 
Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w ciągu  dróg miejskich: Deptak nad 
Żylicą i ulicy Spacerowa, wzdłuż potoku Żylica w km 13+800 – 12+420 w m. 
Szczyrk, gm. Szczyrk, pow. bielski, woj. śląskie. 

 

2.2 Stan techniczny skarp dróg miejskich. 
 

W wyniku przejścia wód powodziowych w korycie potoku Żylica w 2010 
roku, na skarpach dróg: Deptak nad Żylicą i ulicy Spacerowej, uszkodzone 
zostały płyty ażurowe, oraz betonowe umocnienia  skarp. Stan techniczny skarp 
dróg miejskich j.w. jest niezadawalający, wymagają one kompleksowego 
remontu. W obecnym stanie dalsze agresywne działanie wody będzie 
powodować niszczenie istniejących umocnień na skarpach oraz obrywanie się 
brzegów (korpusów dróg miejskich). Konsekwencją tego będzie utrata 
stateczności brzegu prawego i lewego, co zagrażać będzie bezpośrednio drogom 
miejskim i przyległej do dróg intensywnej zabudowie mieszkalno-usługowej. 
 

2.3. Stan prawy nieruchomości. 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce Skarbu Państwa 

Wody Publiczne Szczyrk;43-370 Szczyrk, oznaczonej numerem ewidencyjnym 

4450, 2116. 

 
 

3. WARUNKI HYDROLOGICZNE. 
 
 

Potok  Żylica, stanowiący prawobrzeżny dopływ Soły, odprowadza wody z 
obszaru zlewni o powierzchni 71.3 km2  bezpośrednio do zbiornika Żywiec przy 
wysokim poziomie jego piętrzenia, zaś przy stanach niskiego piętrzenia 
powierzchnia ta wzrasta do wielkości 90.5 km2. Długość całkowitą cieku wynosi  
22 km.  Powierzchnia zlewni do przekroju w 12+420 km biegu potoku wynosi 
33,54.30 km2, a jego długość 11,1 km. Geograficznie zlewnia ta znajduje się w 
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obszarze Beskidu Śląskiego. Zlewnia ma charakter górzysty, a maksymalnym 
wzniesieniem jest Skrzyczne o wysokości 1257 m.p.m. 

Schemat sieci wodnej fragmentu zlewni potoku Żylica zawierającego 
regulowany odcinek, przedstawiono na mapie w skali l :50 000. Jego źródła 
zlokalizowane są u podnóża Malinowskiej Skały. Ciek zmienia kierunek wzdłuż 
swego biegu z północno-wschodniego na południowo-wschodni opływając łukiem 
masyw Skrzyczanego. Średnią roczną wysokość opadów atmosferycznych przyjęło 
w wysokości 1000 mm 
 
 

4. OBLICZENIA. 

 

4.1.Materiały wyjściowe. 

 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 
- Mapa zlewni cieku w skali 1:50 000 
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 20.04.2007r. (Dz.U.2007 Nr 86,poz.579, z dnia 16 maja 
2007r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
hydrotechniczne i ich usytuowanie. 
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz.U.01.115.1229 z dnia 11 
października 2001 z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa o Ochronie Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001.62.627 z 
dnia 20 czerwca 2001r.) 
- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 października 1991r. z późniejszymi 
zmianami (tekst jednolity ustawy-Dz.U. Nr 99 z roku 2001, poz.1074). 
- Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej „Transformacja 
brzegów”. CUGW. Warszawa 1972 r.  
 
 

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  
 
 
Roboty remontowe  skarp dróg miejskich: ul. Deptak nad Żylicą i ulicy 
Spacerowa polegać będą na wymianie uszkodzonych płyt ażurowych, remoncie 
umocnień betonowych skarp oraz oczyszczeniu skarp z porostów i zakrzaczeń 
wraz z usunięciem namułów i rumoszu. 
W ramach robót przewidziano wykonanie: 
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1. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, 

porost rzadki, twardy - 7200 m2 

2. Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin 

pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie 

wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m- 7200 m2 

3. Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni) – 

0,24 ha 

4. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 

2·km - 49,9854 mp 

5. Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na skarpach o 

nachyleniu do 1:2, grunt zadarniony - oczyszczenie z namułu skarp dróg 

gminnych   - 7200 m2 

6. Załadunek ręczny odspojonego gruntu z odwozem samochodami 

samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III-IV – 720 m3 

7. Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III – 

720 m3 

8. Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 

następny 1·km – 720 m3 

9. Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt 

kategorii I-II-wykop pod płyty – 36,73 m3 

10. Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, 

mechaniczne oczyszczenie skarp – 1400 m3 

11. Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 

następny 1·km - 1436,73 m3 

12. Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje 

pełnościenne – 2530 m2 
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13. Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość 

konstrukcji do 20·cm – 75,9 m3 

14. Budowle żelbetowe o objętości 10,01-200,0·m3: ściany, mury, 

przyczółki, filary, stopnie, jazy itp. – 75,9 m3 

15. Rozbiórka bruków z prefabrykatów betonowych, bruk z płyt 

sześciokątnych o grubości 15·cm, wypełnienie spoin żwirem - 367,29 m2 

16. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (na odległość 1·km) ciągnikiem kołowym z przyczepą – 

131 m3 

17. Wykonanie podsypek, grubości 5·cm, pospółka - podsypka pod kratę gr 

10 cm – 367,29 m2 

18. Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 

90x60x10·cm, nakłady podstawowe – 216 m2 

19. Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 

123x82x25·cm, nakłady podstawowe – 151,29 m2 

 

5.2. Wpływ na migrację i warunki bytowania ryb. 
 
Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na migrację i warunki bytowania ryb. 
 

5.3. Urządzenie placu budowy. 
 

Plan budowy można usytuować na lewym brzegu potoku Żylica w 
bezpośrednim rejonie mostu drogowego w km 13+800 – 12+420 w m. Szczyrk. 
Do placu budowy nie jest wymagane doprowadzenie energii elektrycznej o napięciu 
220V i 380V. 
 

6.WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI. 
 

6.1. Punkty dowiązania geodezyjnego. 
 



 9

Pomiary geodezyjne dla planowanych robót należy dowiązać do reperów układu 
Kronsztad. 
 

6.2.Zalecenia. 
 

Projektowane roboty należy prowadzić z zachowaniem zaleceń podanych w 
warunkach Wykonania i odbioru Robót (WTWiO) dla poszczególnych rodzajów 
robót i przepisami BHP. Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób 
posiadających wymagane uprawnienia branżowe. 
 
 
 


