
         Opis techniczny do projektu małej architektury, utwardzenia, wiaty, placu zabaw, skateparku, punktów 

świetlnych 

Lokalizacja: Baborów, działka nr 1714/8 

 
1. P R O J E K T  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U 

 
1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden 

obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 

 
Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy małej architektury, utwardzenia terenu, wiaty, 

placu zabaw, skateprku oraz punktów świetlnych, w miejscu publicznym w ramach zadania: 

Budowa skateparku wraz z placem zabaw w Baborowie”.  

Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych. 

Zamierzeniem inwestycyjnym objęta jest działka nr 1714/8. 

 

Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji w zakresie: 

- wytyczenie obszaru przewidzianego pod utwardzenie, małą architekturę, wiatę oraz 

wytyczenie stref bezpiecznych, 

- wykonanie wykopów pod projektowane utwardzenia, fundamenty wiaty oraz pozostałego 

wyposażenia, 

- wykonanie fundamentów pod obrzeża, wiatę oraz płyty fundamentowej pod skatepark, 

- wykonanie systemowych fundamentów pod urządzenia placu zabaw, skateparku oraz małej 

architektury zgodne z technologią producenta, 

- wykonanie zaprojektowanych warstw pod kostkę betonową oraz nawierzchnię bezpieczną 

EPDM 

- zabudowanie obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, beton B15, łączna 

długość 266,37 mb,  

- wykonanie utwardzenia pod wiatą oraz  w pozostałych miejscach z kostki betonowej, 

bezfazowej, szarej o grubości 6 cm, łączna powierzchnia 295 m², 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM – 133m² ograniczonej obrzeżami, 

- wykonanie płyty żelbetowej, 

- wykonanie drewnianej wity o pow. 6x5 m,  

- wykonanie elementów małej architektury: ławek młodzieżowych ( 3 szt.), ławek ( 8 szt.), 

kosza na śmieci ( 1 szt.), koszy do segregacji śmieci w kształcie kredek ( 5 szt.), stojaka na 

rower ( 2 szt.), punktu elektroodpadów ( 1 szt.), bramek kratowych ( 2 szt.), bocianiego 

gniazda ( 1 szt.), huśtawki pojedynczej ( 1 szt.), zestaw zabawowy ( 1 szt.), bujak sprężynowy 

w kształcie rybki ( 1 szt.), huśtawka ważka ( 1 szt.), box o wys. 1,5 m (4 szt.), bank o wys. 1,5 

m ( 2 szt.), rampa o wys. 1,5 m ( 2 szt.), box o wys. 0,7 m ( 2 szt.), rampa o wys. 0,7 m ( 2 

szt.), bank o wys. 0,7 m ( 2 szt.), quater – pipe o szerokości 3,6 m ( 1 szt.), bump o wys. 0,5 m 

( 1 szt.), rall prosty o długości 4,86 m ( 1 szt.). 

- montaż ogrodzenia 1 m (51,50mb), 2 m ( 28,50 mb) wraz z dwoma furtkami o szerokości 1 

m i ogrodzenia o wysokości 1,5 (49,56 mb), 

- wykonanie nowych punktów świetlnych – 2 szt. 

 
Lokalizacja: 
Baborów, dz. nr 1714/8, 
48-120 Baborów 
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Inwestor: 
Gmina Baborów 
ul. Ratuszowa 2a 
48-120 Baborów 
 
 

1. Podstawa opracowania: 
- umowa na wykonanie prac projektowych, 

- mapa do celów projektowych, 

- wizja lokalna na terenie inwestycji, 

- uzgodnienia koncepcji z Inwestorem, 

- obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne. 

 
2. Parametry techniczne obiektu: 

 
Brak. 
 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

Z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek i obiektów przeznaczonych do dalszego 

użytkowania. 

 
Na przedmiotowej działce znajduje się teren zielony, z dwoma budynkami gospodarczymi, 
które nie wchodzą w zakres opracowania. Przedmiotowy obszar jest nieużytkowany. W celu 
jego uatrakcyjnienia oraz aktywizacji podjęto decyzję o jego zagospodarowaniu. 
 
Opis projektowanych  zmian: 
 
 Projekt nie przewiduje zmian w sposobie użytkowania działki nr 1714/8. Działka nr 1714/8, 

na której planie się utwardzenie oraz małą architekturę z placem zabaw i skateparkiem nadal 

pozostanie terenem zieleni urządzonej z dopuszczeniem urządzeń sportowych i rekreacji.  

W celu jego uporządkowania i wzbogacenia powstaną nowe utwardzenia, mała architektura 

oraz rekreacyjna wiata. Ponadto planuje się nowe nasadzenia, które urozmaicą istniejącą 

zieleń.  

 
Opis rozbiórek i obiektów przeznaczanych do dalszego użytkowania: 
 
W zakresie rozbiórek planowane jest zebranie humusu, wykonanie koryta konstrukcyjnego 

pod warstwy nawierzchni utwardzonej, wykopy linowe pod obrzeża chodnikowe oraz 

wykopy jamiste pod fundamenty projektowanych urządzeń. Urobek należy usunąć z terenu 

inwestycji i przekazać na wysypisko lub zutylizować. 

 

1.3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu. 

W tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w 

tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 

zapewniające przeciwpożarowego zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w 

zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki 

lub terenu. 
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Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 
Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: w związku z przedmiotem 

inwestycji projektowane są dodatkowe urządzenia budowlane w postaci dwóch punktów 

świetlnych. Przedmiotowe oświetlenie ma ułatwić korzystanie oraz poprawić bezpieczeństwo 

przedmiotowego terenu. 

 
Układ komunikacyjny: 
Układ komunikacyjny ulegnie częściowej zmianie. Zostanie zaprojektowany nowy chodnik 

łączący dwa przeciwległo końce działki. Utwardzenie z kostki betonowej zostanie 

ograniczone obrzeżami betonowymi. 

 
 
Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym: 
 
Nie dotyczy 
 

Ukształtowanie terenu i zieleni: 
 
Teren jest płaski. Nie wymaga niwelacji. Po zakończeniu inwestycji należy ręcznie, 

przeprowadzić rekultywację terenów zielonych wokół inwestycji z obsiewem trawą. 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 

- zakres opracowania (działka nr 1714/8) 

 - projektowane utwardzenia, 

- drewniana wiata, 

- projektowana lokalizacja małej architektury. 

 
Wykopy, podbudowy, utwardzenia: 
 
Roboty ziemne wykonać ręcznie lub mechanicznie. Aby uzyskać wymagane parametry 

zagęszczeń dla poszczególnych warstw należy zastosować ręczne zagęszczarki wibracyjne.  

 

UWAGI: 

- roboty ziemne na obszarze objętym opracowaniem należy wykonać zgodnie z PN-S-

02205:1998, 

- zmechanizowane prace należy wykonać z należytą starannością, 

- prace należy wykonać pod nadzorem Inwestora, 

- zmiany powstałe w trakcie realizacji należy konsultować z Projektantem, 

- ewentualne różnice wymiarowe należy skorygować w trakcie budowy, 

- w trakcie wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

budowlanej lub terenu. 

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie 

dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnie zieleni lub powierzchnie biologicznie 

czynne oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o 
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warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo z decyzją o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 
Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu: 
 

Powierzchnia z kostki betonowej wraz z kostką pod wiatą 295 m² 

Nawierzchnia EPDM 133 m² 

Obrzeża betonowe 8x30x100 266,37 mb 

Ogrodzenie panelowe o wysokości 1 m 51,50 mb 

Ogrodzenie panelowe o wysokości 2 m 28,50 mb 

Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,5 m 49,56mb 

Ilość projektowanych urządzeń małej architektury: ławek 
młodzieżowych ( 3 szt.), ławek ( 8 szt.), kosza na śmieci ( 1 szt.), 
koszy do segregacji śmieci w kształcie kredek ( 5 szt.), stojaka na 
rower ( 2 szt.), punktu elektroodpadów ( 1 szt.), bramek 
kratowych ( 2 szt.), bocianiego gniazda ( 1 szt.), huśtawki 
pojedynczej ( 1 szt.), zestaw zabawowy ( 1 szt.), bujak 
sprężynowy w kształcie rybki ( 1 szt.), huśtawka ważka ( 1 szt.), 
box o wys. 1,5 m (4 szt.), bank o wys. 1,5 m ( 2 szt.), rampa o 
wys. 1,5 m ( 2 szt.), box o wys. 0,7 m ( 2 szt.), rampa o wys. 0,7 
m ( 2 szt.), bank o wys. 0,7 m ( 2 szt.), quater – pipe o szerokości 
3,6 m ( 1 szt.), bump o wys. 0,5 m ( 1 szt.), rall prosty o długości 
4,86 m ( 1 szt.), bramki ( 2 szt.). 
 

46 sztuk 

Punkty świetlne  2 szt. 

Płyta żelbetowa 377 m² 

RAZEM – powierzchnia objęta opracowaniem: działka nr 
1714/8  

2342 m2 

 

1.5. Ochrona zabytków. 

Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Teren działki nr 1714/8 nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania. Wszelkie przeprowadzane prace nie 

wymagają uzgodnienia oraz zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
1.6. Eksploatacja górnicza. 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

 
Teren działki nr 1714/8 nie jest położony w granicach terenu górniczego. 
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1.7. Przewidywane zagrożenie dla środowiska. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów bud. i ich otoczenia w zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
 Istniejące zagrożenia dla środowiska: 
 
Brak  

 
 Projektowane zagrożenia dla środowiska: 
 
Odpady stałe składowane będą w koszach na śmieci umiejscowionych na działce nr 1714/8 a 

następnie wywożone na wysypisko śmieci przez specjalistyczną firmę obsługującą Gminę 

Baborów.  

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko, a 

w znacznym stopniu podnosi jakość warunków zagospodarowania. Użyte materiały posiadają 

odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływy na środowisko i zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.10.2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

oraz nie występuje konieczność sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 

zakresu przewidzianego w projekcie. 

 
Projektowane zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia: 

 
Projektowany teren spełnia normy odrębne w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i 

higienicznosanitarne. 

 

1.8. Inne. 

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych. 

 
Nie dotyczy. 
 
1.9. Powierzchnia zabudowy. 

W przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt. 4, określonej 

zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określenia i obliczenia 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do 

rozporządzenia.  

 
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów budowlanych: 
 
Powierzchnia objęta pracowaniem 2342 m2 
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1.10. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 

warunkach zabudowy  

 
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 

z jego zapisami działki: 

1. nr 1714/8 ma przeznaczenie 7-ZPI i stanowi tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem 

urządzeń sportu i rekreacji, ścieżek rowerowych i spacerowych oraz obiektów małej 

architektury np. ławek, zadaszeń, fontann, pomników, pergoli. 

Przedmiotowe zamierzenie jako wykonanie placu zabaw, bramek i skateparku wpisuje się 

w urządzenia sportu i rekreacji, a montaż koszy na śmieci, ławek i stojaków na rowery, 

wiaty wpisuje się w obiekty małej architektury. 

 
1.11. Informacja o obszarze oddziaływania. 

Na podstawie jakich przepisów określono obszar oddziaływania inwestycji. 

 
Zakres oddziaływania obiektu został określony na rysunku zagospodarowania terenu. 
Obszar oddziaływania projektu mieści się  na działce nr 1714/8. 
Przepisy prawa, w oparciu których dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

- Prawo Budowlane, 
- Warunki Techniczne, 
- Ustawa o drogach publicznych, 
- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. 
 

         AUTOR 
 
 
 
                ......................................... 
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2. P R O J E K T   A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U D O W L A N Y 
 

2.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. 

 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju 

obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, 

zestawienie powierzchni, wysokość i długość. 

 

 

Przeznaczenie i program użytkowy: 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy małej architektury, utwardzenia terenu, wiaty, 
placu zabaw, skateprku oraz punktów świetlnych, w miejscu publicznym w ramach zadania: 
Budowa skateparku wraz z placem zabaw w Baborowie”.  
Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych. 
Zamierzeniem inwestycyjnym objęta jest działka nr 1714/8. 
 
Lokalizacja: 
Baborów, dz. nr 1714/8, 
48-120 Baborów 
 
Inwestor: 
Gmina Baborów 
ul. Ratuszowa 2a 
48-120 Baborów 
 

Parametry techniczne obiektu i zestawienie powierzchni użytkowej : 
 

Długość terenu: 62,68m, 

Szerokość terenu (w najszerszym miejscu): 40,78 m, 

Powierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej szarej 6 cm: 295m², 

Powierzchnia EPDM – 133m², 

Płyta żelbetowa - 377m², 

Długość projektowanych obrzeży 8x30x100 cm: 266,37 mb, 

Ilość projektowanych urządzeń małej architektury: ławek młodzieżowych ( 3 szt.), ławek ( 8 

szt.), kosza na śmieci ( 1 szt.), koszy do segregacji śmieci w kształcie kredek ( 5 szt.), stojaka 

na rower ( 2 szt.), punktu elektroodpadów ( 1 szt.), bramek kratowych ( 2 szt.), bocianiego 

gniazda ( 1 szt.), huśtawki pojedynczej ( 1 szt.), zestaw zabawowy ( 1 szt.), bujak sprężynowy 

w kształcie rybki ( 1 szt.), huśtawka ważka ( 1 szt.), box o wys. 1,5 m (4 szt.), bank o wys. 1,5 

m ( 2 szt.), rampa o wys. 1,5 m ( 2 szt.), box o wys. 0,7 m ( 2 szt.), rampa o wys. 0,7 m ( 2 

szt.), bank o wys. 0,7 m ( 2 szt.), quater – pipe o szerokości 3,6 m ( 1 szt.), bump o wys. 0,5 m 

( 1 szt.), rall prosty o długości 4,86 m ( 1 szt.), bramki ( 2 szt.) 

Wiata rekreacyjna – 1 szt. 

Punkty świetlne – 2 szt. 
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Zestawienie powierzchni użytkowych budynku objętego opracowaniem (PN-ISO 9836: 

1997):  

Nie dotyczy. 

 

2.2. Zestawienie powierzchni użytkowych obliczonych według Polskiej Normy, o której mowa 

w § 8 ust. 2 pkt. 9, z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku 

pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczony n stały pobyt ludzi, które wraz z 

pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych, 

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 

2,20 m należy zaliczyć do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz 

mniejszej od 2,20 m – w 50 %, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się 

całkowicie. 

 

W stosunku do budynku mieszkalnego i lokali mieszkalnych. 

 

Nie dotyczy. 
 
2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. 

 

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 

5 ust. 1 Prawa Budowlanego 

 

 

Forma i funkcja: 
 

Forma architektoniczna 
Projekt został opracowany pod kątem formy według wytycznych Inwestora w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa.  
W zakresie dopasowania do krajobrazu nie nastąpiły zmiany o charakterze odbioru terenu – 
obiekt wpisuje się w otoczenie i stanowi z nim spójna całość. 
 
Funkcja obiektów 
Zaprojektowano teren spełniający funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. 
 
Spełnienie wymagań art 5 ust.1: 
 

1) Teren zaprojektowano tak, aby spełniał wymagania podstawowe: bezpieczeństwa 
konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem i drganiami. 

 
1. Spełnienie wymagań odnośnie nośności i stateczności konstrukcji 

 

Teren z wyposażeniem zaprojektowano po dokładnej analizie wszystkich warunków 

lokalnych wpływających na bezpieczeństwo konstrukcji. Całość spełnia wymogi 

bezpieczeństw konstrukcji podbudów pod tego typu obiekty – rozwiązania systemowe 

producenta urządzeń. 
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2. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego 
 

Teren wraz z wyposażeniem samodzielnie nie stanowi zagrożenia pożarowego i nie jest 
klasyfikowany. 
 

3.  Spełnienie odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych i środowiska 
 

Wiatę zaprojektowano z materiałów i wyrobów, oraz w taki sposób, aby nie stanowiła 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku: 

wydzielania się gazów toksycznych, obecności szkodliwych gazów i pyłów w powietrzu, 

niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

nieprawidłowego usuwania spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, 

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, przedostawania gryzoni do wnętrza. 

 
4. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i dostępności do 

obiektów 

 

Teren wraz z wyposażeniem został zaprojekowany zgodnie z obowiązującymi normami, 

spełniono wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania obiektu.  

  

5. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony przed hałasem  

 

Nie występują czynniki zewnętrzne powodujące konieczność zastosowania zabezpieczeń 

przed drganiami i hałasem. Sposób użytkowania obiektu również nie rodzi takiej potrzeby. 

  

6. Spełnienie warunków oszczędności energii i izolacyjności cieplnej  

 
Nie dotyczy. Obiekt jest wiatą i terenem otwartym. 

 

7. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, 

aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w 

szczególności: 

• ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w 

ich skład materiałów i części po rozbiórce; 

• trwałość obiektów budowlanych; 

• wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i 

materiałów wtórnych. 

W razie rozbiórki obiektów ich elementy zostaną poddane recyklingowi, a części nadające się 

do ponownego wykorzystania racjonalnie zużyta.  

 

2) Spełnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem budynków, w 

szczególności w zakresie: 
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 a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników. 

  

Obiekty spełniają warunki użytkowe dotyczące zaopatrzenia w wodę, energię elektryczna i 

ciepłą oraz zakłada się ich efektywne wykorzystanie. 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

 

W obiekcie mieszkalnym zaprojektowano sposób odprowadzania ścieków do miejskiej 

kanalizacji, a odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony. Usuwania 

odpadów odbędzie się na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Inwestorem a Gminą. 

 

2 a) Możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 

szerokopasmowego dostępu do Internetu 

Budowa nie narusza dostępu, obiektom sąsiednim, do usług telekomunikacyjnych. 

Dostęp do Internetu obiektu nowo powstałego będzie zapewniony na podstawie 

indywidualnej umowy z operatorem sieci. 

 

3) Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

 

Utrzymanie obiektów we właściwym stanie technicznym leży w obowiązku właściciel 

obiektów. 

Inwestor posiada możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego budynków. 

 

4) Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których 

mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym 

Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz.U. z2012r. poz.1169 oraz z2018 r. poz. 1217), w tym 

osoby starsze; 

 

4 a) minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o 

     których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 

      Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali 

      mieszkalnych w budynku wielorodzinny 

 

Nie dotyczy. Obiekt jest wiatą i terenem otwartym. 

 

5) Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Warunki higieniczne i zdrowotne zostały spełnione w projekcie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w oparciu o Dział VIII Rozporządzenia. Materiały i wyroby zastosowane w 

projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Obiekt nie 

będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, 

zanieczyszczenia, wody lub gleby. 
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6) Spełnienie warunków ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 

 
Projektowany teren, nie jest obiektami o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogów 

obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwagę wymogów w tym zakresie. 

 

7)  Spełnienie wymagań ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 

objętych ochroną konserwatorską. 

 

Nie dotyczy. 

 

8) Spełnienie wymagań odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej 

 

Projektowane urządzenia spełniają wymagania odpowiedniego usytuowania na działce. 

 

9) Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej 

 

Projektowane obiekty nie naruszają interesów osób trzecich w zakresie: 

- dostępu do drogi publicznej, 

- ewentualnego pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 

oraz cieplnej, 

- zakłóceń dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

- ochrony przed uciążliwościami jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

-  ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby. 

 

10) Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy 

 

Zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 
2.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. 

 
Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, 

w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, 

niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania 

konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz 

zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku 

projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy 

dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych 

warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego. 

 
Obiekt wiaty jest o konstrukcji prostej. Nie wymaga wykonania obliczeń przewidzianych dla 

konstrukcji nośnych, nie występują w zakresie opracowania żadne elementy, które 

wymagałyby wykonania obliczeń.  
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Konstrukcja fundamentów wyposażenia terenu jest określona przez producenta urządzeń i 

dostarczona wraz z urządzeniami.  

Sposób posadowienia został wykonany zgodnie z przepisami i sztuka budowlaną, a w 

związku z lokalizacją obiektu poza obszarem objętym szkodami górniczymi nie przewiduje 

się dodatkowych zabezpieczeń posadowienia. 

 

Projektowane wyposażenie jest o konstrukcji, która nie wymaga specjalistycznych zabiegów 

dla utrzymania właściwego stanu technicznego. Należy wykonywać okresowe przeglądy i 

dokonywać bieżących napraw – zgodnie z wymogami jakie ciążą na administratorze obiektu. 

 

Projekt nie zawiera nowych, niesprawdzonych rozwiązań technicznych, niesprawdzonych w 

krajowej praktyce. 

 
Wyposażenie terenu 
 
Wyposażenia parku: urządzenia małej architektury 

I. Wyposażenie terenu: 
 
1. Ławki młodzieżowe ( 3 szt.) 
- ławka o łącznej długości około 1,5 m, długość siedziska około 1,4m, szerokość 
około 0,55m, wysokość około 0,85 m,  
- konstrukcja ławki wykonana z rury o przekroju min. Ø 48,3x2,9mm, ceowników 
z blachy gr. min. 3 mm, 
- siedzisko ławki wykonane z listew z tworzyw sztucznych, 
- elementy stalowe ławki ocynkowane metodą ogniową, malowane farbami 
akrylowymi strukturalnymi, w kolorze antracyt, 
- prefabrykowany fundament, montaż w gruncie. 
 
2. Ławki ( 8 szt.) 
- ławka o łącznej długości około 1,95 m, długość siedziska około 1,8m, szerokość 
siedziska około 0,35m, wysokość około 0,77 m,  
- konstrukcja ławki wykonana z rury o przekroju min. Ø 60,3x2,9mm, kątownika 
profilowanego z blachy gr. min. 5 mm, 
- siedzisko ławki wykonane z lakierowanego drewna egzotycznego , odpornego na 
czynniki atmosferyczne, 
- elementy stalowe ławki ocynkowane metodą ogniową, lakierowane, w kolorze 
antracyt,  
- prefabrykowany fundament, montaż w gruncie. 
 
3.  Kosz na śmieci ( 1 szt.) 
- metalowy kosz na śmieci, ocynkowany i malowany lakierem strukturalnym,  
- kolor antracyt, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z rury stalowej min. Ø 48,3 mm, 
- kosz z daszkiem ochronnym, z blachy gr. min. 3 mm, na stałe połączony z 
konstrukcją, 
- całość zabezpieczona antykorozyjnie, 
- pojemność 35l, 
- kosz wyposażony w zamek zwalniający/ blokujący wyjęcie wiadra w celu 
opróżnienia, 
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- prefabrykowany fundament, montaż w gruncie. 
 

4. Kosz do segregacji śmieci w kształcie kredek ( 5 szt.),  
- kosz do segregacji odpadów w kształcie kredek, 
- pojemność 70l, 
- wymiary: wysokość około 110 cm, średnica około 46 cm,  
- materiał – plastik, 
- kosze do segregacji na szkło, papier, bio, metal i tworzywo sztuczne, 
zmieszane, 
- montaż do utwardzonego podłoża. 
 

5. Stojak na rowery ( 2 szt.) 
- stojak ukośny na 5 stanowisk, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z profili min. 30x50x1,5 mm oraz pręta min. 
16 mm, 
- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana lakierem, 
- kolor antracyt, 
- prefabrykowany fundament, montaż w gruncie. 
 
6. Punkt elektroodpadów ( 1 szt.) 
- wymiary: wysokość około 210 cm, szerokość około 110 cm, głębokość około 30 
cm,  
- pojemność około 230 l, 7 tub po 33 l, 
- wykonany ze stali oraz stali nierdzewnej, 
- kolor antracyt,  
- laminowane szkło 4+4mm, 
- kotwienie za pomocą 8 śrub rozporowych do stabilnego podłoża, 
- Parametry podłoża: wylewka betonowa 

                  ·          Beton B20 - B25, 
                  ·          Długość 120-130 cm, 
                  ·          Szerokość: 40-45 cm, 
                  ·          Głębokość: 100 cm. 
 

- rodzaj otworów wrzutowych do ustalenia z Inwestorem, 
- możliwość montażu wydruku 2 banerów na ściankach urządzenia. 

 
7. Bramki kratowe ( 2 szt.) 
- wymiary: wysokość 200 cm, szerokość 100 cm, długość 300 cm 
- bramka do gry w piłkę nożną lub ręczną, 
- konstrukcja bramki wykonana z rury min. 48,3x2,9 mm i min. 38x2,6 mm, 
- konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana farbami strukturalnymi, 
- prefabrykowany fundament, montaż w gruncie, 
- certyfikat zgodności z normami PN-EN 749 i PN EN 1176. 

 
8. Bocianiego gniazda ( 1 szt.) 

- wysokość upadku: do 0,94 m, 
- elementy stalowe, zabezpieczone dodatkową warstwą cynku,  
- stref bezpieczna: około 2,60 x 6,30 m, 
- wymiary urządzenia: około 2,60 m x 1,10 m, 
- huśtawka na słupach, 
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- prefabrykowany fundament, montaż w gruncie. 
 

9. Huśtawki pojedyncze ( 1 szt.) 
- konstrukcja urządzenia wykonana ze stali S235, 
-  elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz 
lakierowanie proszkowe, 
- wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i 
promieniowanie UV, 
- wysokość upadku: do 1,30 m, 
- urządzenie wykonane z metalu, 
- stref bezpieczna: około 7,40 m x 2,50 m, 
- wymiary urządzenia: około 1,48 m x 2,46 m x 2,26 m,  
- zgodne z normą EN 1176, 
- prefabrykowany fundament, montaż w gruncie. 

 
10. Zestaw zabawowy ( 1 szt.) 

- słupy nośne ze stalowej rury o średnicy min. 114,3 mm, 
-  podesty z powierzchnią antypoślizgową osadzone na metalowym 
stelażu, 
-  barwne panele z elastycznego polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE), 
 - zjeżdżalnia z HDPE z nierdzewnym ślizgiem, 
-  liny polipropylenowe 16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem, 
-  wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i 
promieniowanie UV,  
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i 
lakierowanie proszkowe, 
- elementy zestawu: schody zabezpieczone balustradą, platforma osłonięta 
balkonem, pomost tunelowy, wysoka zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, rura 
strażacka,  
- wysokość upadku: do 1,50 m, 
- stref bezpieczna: około 7,50 m x 9,55 m, 
- wymiary urządzenia około 6,55m x 3,95 mx 4,20 m, 
- zgodne z normą EN 1176, 
- urządzenie posadowione poniżej poziomu gruntu, w fundamencie 
systemowym. 
 

11. Bujak sprężynowy w kształcie rybki ( 1 szt.) 
- wykonanie z płyty HDPE - płyty polietylenowej, nie nasiąkające wodą, nie 
pęczniejące, odporne na złamania,  
-  elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz 
lakierowanie proszkowe, 
- wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i 
promieniowanie UV, 
- wysokość upadku: do 0,42 m, 
- stref bezpieczna: około 3,45 m x 3,12 m, 
- wymiary urządzenia: około 1,00 m x 0,45 m, 
- prefabrykowany fundament, montaż w gruncie. 
 

12. Huśtawka ważka ( 1 szt.) 
– ważka na dwóch sprężynach,  
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- wykonanie z płyty HDPE - płyty polietylenowej, nie nasiąkające wodą, nie 
pęczniejące, odporne na złamania,  
-  elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz 
lakierowanie proszkowe, 
- wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i 
promieniowanie UV, 
- wysokość upadku: do 0,95 m, 
- stref bezpieczna: około 4,90 m x 2,40 m, 
- wymiary urządzenia: około 0,40 m x 2,90 m, 
- prefabrykowany fundament, montaż w gruncie. 
 

13. Box o wys. 1,5 m (4 szt.) 
- wymiary: wysokość 1,5 m, szerokość 1,2 m, długość 1,2 m, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C 25/30 oraz elementów 
stalowych ocynkowanych ogniowa, 
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
- urządzenie wyposażone w poręcz ochronną, 
- elementy betonowe zabezpieczone są przed działaniem czynników 
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi. 

 
14. Bank o wys. 1,5 m ( 2 szt.) 

- wymiary: wysokość 1,5 m, szerokość 1,2 m, długość 4,07 m, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z trzech elementów tj. bank o wys. 0,6m, 
dostawki o wys. 0,98 m i dostawki o wys. 1,5 m, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C 25/30 oraz elementów 
stalowych ocynkowanych ogniowa, 
- elementy ( bank o wys. 1,5 i box o wys. 1,5) łączy się za pomocą blach 
łącznikowych ocynkowanych o grubości min. 5 mm i śrub z łbem stożkowym, 
- elementy betonowe zabezpieczone są przed działaniem czynników 
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi. 
 

15. Rampa o wys. 1,5 m ( 2 szt.) 
- wymiary: wysokość 1,5 m, szerokość 1,2 m, długość 2,25 m, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C 25/30 oraz elementów 
stalowych ocynkowanych ogniowa, 
- najazd wykonany ze stali nierdzewnej,  
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
- elementy betonowe zabezpieczone są przed działaniem czynników 
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi. 

 
16. Box o wys. 0,7 m ( 2 szt.) 

- wymiary: wysokość 0,7 m, szerokość 1,2 m, długość 1,2 m, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C 25/30 oraz elementów 
stalowych ocynkowanych ogniowa, 
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
- elementy betonowe zabezpieczone są przed działaniem czynników 
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi. 
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17. Rampa o wys. 0,7 m ( 2 szt.) 
- wymiary: wysokość 0,7 m, szerokość 1,2 m, długość 1,47 m, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C 25/30 oraz elementów 
stalowych ocynkowanych ogniowa, 
- najazd wykonany ze stali nierdzewnej,  
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
- elementy betonowe zabezpieczone są przed działaniem czynników 
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi. 
 

18. Bank o wys. 0,7 m ( 2 szt.) 
-  wymiary: wysokość 0,7m, szerokość 1,2 m, długość 1,88 m, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C 25/30 oraz elementów 
stalowych ocynkowanych ogniowa, 
- elementy ( bank o wys. 0,7 i box o wys. 0,7) łączy się za pomocą blach 
łącznikowych ocynkowanych o grubości min. 5 mm i śrub z łbem stożkowym, 
- elementy betonowe zabezpieczone są przed działaniem czynników 
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi. 
 

19. Quater – pipe o szerokości 3,6 m ( 1 szt.) 
- wymiary: wysokość 1,50m, szerokość 3,6 m, długość 4,00 m, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C 25/30 oraz z elementów 
stalowych ocynkowanych, bariera górna wykonana z rur min. Ø 48,3 x 2,9 
mm, oraz blachy min. 3 mm, 
- orurowanie boczne wykonane z rury min. Ø 35x2 mm, 
- elementy metalowe ocynkowane ogniowo, 
- elementy betonowe zabezpieczone są przed działaniem czynników 
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi. 

 
20. Bump o wys. 0,5 m ( 1 szt.) 

- wymiary: wysokość 1,2m, szerokość 1,2 m, długość 3,80 m, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy C 25/30 oraz elementów 
stalowych ocynkowanych ogniowa, 
- elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
- elementy betonowe zabezpieczone są przed działaniem czynników 
atmosferycznych preparatami impregnacyjnymi. 
 

21. Rall prosty o długości 4,86 m ( 1 szt.) 
- wymiary: wysokość 0,3m, długość 4,86 m, 
- konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych min. Ø 60,3 x2,9 mm,  
- elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
- rurki w wykopach zalewać betonem klasy co najmniej B 20, 
 

22. Ławki ze stolikiem ( 2 ławki i stolik) 
Ławki:  
- ławka o łącznej długości około 1,95 m, długość siedziska około 1,8m, 
szerokość siedziska około 0,35m, wysokość około 0,77 m,  
- konstrukcja ławki wykonana z rury o przekroju min. Ø 60,3x2,9mm, 
kątownika profilowanego z blachy gr. min. 5 mm, 
- siedzisko ławki wykonane z lakierowanego drewna egzotycznego , 
odpornego na czynniki atmosferyczne, 
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- elementy stalowe ławki ocynkowane metodą ogniową, lakierowane, w 
kolorze antracyt,  
Stolik: 
- parametry stolika: 
- wysokość: 76 cm, 
- szerokość: 80 cm, 
- długość: 160 cm, 
- konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30. 
Blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. 
Obrzeża i narożniki stolika okala aluminiowy profil o zaokrąglonych 
krawędziach. 
- prefabrykowany fundament, montaż w gruncie 
 

23. Stół i siedziska pod wiatą 
Stół: 
- stół wykonany z profili stalowych 12x6, w kolorze antracyt, 

- blat z belek drewnianych 10x10 cm, z lakierowanego drewna dębowego, 

- wysokość stołu z blatem 75cm, szerokość 100 cm, długość 250cm, 

- wolnostojący. 

Siedziska: 

- siedziska wykonane z drewna dębowego, o wysokości 40 cm z 10 cm belką 

drewnianą - kantówką, 

- szerokość siedziska 35 cm, długość siedziska 250cm, 

- wolnostojący. 

 
Uwag: należy zachować jednorodną kolorystykę wyposażenia placu zabaw. Preferowane 
kolory to niebieski oraz pomarańczowy. 

 
Wiata rekreacyjna – 1 szt. 
- wiata o wymiarach 5x 6 m, 
- wykonana z drewna,  
- nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, szarej gr. 6 cm, o powierzchni do 
30,00 m², 
- impregnowana dwukrotnie,  
- słupy nośne: 15x15 cm, 
- krokwie: 10x20 cm, 
- płatwie 15x20cm, 
- rozstaw słupów pergoli ; 292,5cm i 485 cm 
- fundamenty betonowe 40x40x100cm, wykonane z betonu C20/25, 
- montaż słupów przy pomocy stalowych, ocynkowanych kotew montażowych 
płaskich, przykręcanych do betonu, śrubami, 
- zgodnie z załącznikiem graficznym. 

 
Punkty świetlne – 2 szt. 
- latarnia parkowa, 
- lampa solarna, LED, 
- moc 40W, 
- wysokość 3,5m, 
- wzór lampy do uzgodnienia z Inwestorem. 
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II. Nawierzchnia: 
            - z kostki betonowej, bezfazowej, szarej 6, łączna powierzchnia 295m². 

- nawierzchnia bezpieczna przy placu zabaw – o powierzchni 133 m² - 
    -nawierzchnia poliuretanowa EPDM 48mm (podkład gumowy 40mm, granulat 
     gumowy SBR 6mm, granulat gumowy EPDM 2mm), 
   - podsypka z miału kamiennego gr. 3cm, 
   - podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 10cm, 
   - podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63 gr. 15cm, 
   - piasek, gr. 10cm, 
   - grunt rodzimy. 

 
III. Obrzeża: 

- obrzeża betonowe 8x30x100 cm, o łącznej długości 266,37m, 
       

IV. Ogrodzenie 
- ogrodzenie panelowe, o wysokości 1,03 m, oczko 5 x 20 cm, drut o grubości 

Ø4mm, ogrodzenie panelowe z ocynkowanych drutów stalowych, kolor antracyt,  

o łącznej długości 51,50 mb, słupki w rozstawie co 250m, o profilu kwadratowym, 

- ogrodzenie panelowe, o wysokości 2,03 m, oczko 5 x 20 cm, drut o grubości 

Ø4mm, ogrodzenie panelowe z ocynkowanych drutów stalowych, kolor antracyt, o 

łącznej długości 28,50 mb, słupki w rozstawie co 250m, o profilu kwadratowym, 

- ogrodzenie panelowe, o wysokości 1,53 m, oczko 5 x 20 cm, drut o grubości 

Ø4mm, ogrodzenie panelowe z ocynkowanych drutów stalowych, kolor antracyt,  

o łącznej długości 49,56 mb, słupki w rozstawie co 250m, o profilu kwadratowym, 

 
- frukta panelowa ( 2 sztuki) , o wysokość 1,00 m, rozmiar oczka 5x20 cm, ramka 
furtki –  profil stalowy 4cmx4cm, słupki furtki - profil stalowy 8cmx8cm. 

 
V. Płyta żelbetowa 

- płyta wykonana z betonu konstrukcyjnego klasy C30/37, W-8, F150, 

- stal zbrojeniowa klasy A IIIN (B500SP),  

- stal profilowana S 235 JR. 

Posadowienie skateparku projektuje się na płycie żelbetowej zbrojonej siatką 

prętów Ø 10 ( AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton C 30/37, W-8, F150. Wszystkie 

elementy stalowe należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo, grubości 

warstwy cynku 40 μm. 

Nawierzchni betonowa wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości 15 cm z 

betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150 o wytrzymałości 

na ścieranie 2,5 cm²/50cm² ułożona w deskowaniu. Powierzchnię betonu należy 

zatrzeć na gładko maszynami i zabezpieczyć środkami do nawierzchni 

betonowych. W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola 

dylatacyjnego 5mx5m, na głębokość 1/3 grubości płyty lub napięcia 

przeciwskurczowe dzielące ją na fragmenty gwarantujące zachowanie założonego 

celu. Po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury 

dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową.  Płyta zbrojona siatką 

Ø10 (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton C20/37, W-8, F150. 

Nawierzchnia powinna być równa i gładka, odporna na punktowe uderzenia. 
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Elementy stalowe zabezpieczyć poprzez ocynkowanie ogniowe. 

Warstwy pod płytę żelbetową: 

- podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm – frakcja 31,5 – 63,0 mm 

- warstwa odsączająca z kruszywa łamanego, gr. 20 cm – frakcji 0-31,5 mm, 

- chudy beton B-10, gr 10 cm, 

- beton C 30/37 zbrojony. 

Wymiary płyty : 13x29m. 

 
Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego 

             
 Dla obiektu określa się pierwszą kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 
 
Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami 
eksploatacji górniczej 
             
Budynek posadowiony bezpośrednio na ławach żelbetowych. 
 
Brak wpływu eksploatacji górniczej. 
 
UWAGI: 
 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 
jest nie dozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 
04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 
polskimi normami. 

• Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych lub o parametrach lepszych od 
zastosowanych w projekcie. 

 
2.5. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 

sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

 

Obiekt użyteczności publicznej – do terenu jest zapewniony dostęp do strefy wejściowej. 

Zapewnia on nieskrępowany i swobodny dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne, 

zwłaszcza poruszające się na wózkach. 

 

2.6. Dane technologiczne 

W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 

technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem 

obiektu i jego rozwiązaniami budowlanym 

 

Nie dotyczy 
 

2.7. Nawiązania do warunków terenu. 

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-

instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz 
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rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z 

uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych. 

 

Nie dotyczy 
 

2.8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 

 

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i 

urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 

wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, 

telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu 

budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do 

obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i 

wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych — 

założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych 

oraz innych przepisów w tym zakresie, 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i 

chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami. 

 
Nie dotyczy. 
 

2.9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.  

 

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 

przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno- użytkową, decydującą o 

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 

parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

 
Nie dotyczy. 
 

2.10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami 

dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno--użytkową oraz 

sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem 

obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od potrzeb: 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 

stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń 

służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, 

klimatyzacyjne lub chłodnicze — właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian 

pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na 

gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, 
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d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 

budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 

przepisach techniczno-budowlanych. 

 

Nie dotyczy. 
 

2.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko. 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie pod względem:  

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,  

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,  

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-

budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują 

wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:  

a) wody opadowe z placu będą odprowadzane na teren zielony, powierzchniowo, 

b) nie dotyczy, projekt nie wytwarza zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i 

płynnych, 

c) nie dotyczy, 

d) nie dotyczy, 

e) obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, przyjęte rozwiązania 

eliminują zagrożenia dla ludzi i środowiska 

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływy na środowisko i zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.10.2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i3 nie 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

oraz nie wystękuje konieczność sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 

zakresu przewidzianego w projekcie. 

 

2.12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1 000 m2, określonej zgodnie z 

Polskimi Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i 

obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych — analizę możliwości 

racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, 

odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania 

słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii 

elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci 

bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 
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Nie dotyczy. 
 

2.12. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

 

Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji: 
 
Nie dotyczy 
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż ( Dz.U. nr 
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.). 
 
1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji:  

Nie dotyczy. 

 

2. Odległość od obiektów sąsiadujących: 
Najmniejsza odległość od budynków sąsiednich – min. 8 m. 

  
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:  

Brak występowania substancji palnych. 
 
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:  

Nie dotyczy 
  
5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach: 
Nie dotyczy. 

  
6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:  

Nie dotyczy. 
 
7. Podział obiektu na strefy pożarowe:  

Nie dotyczy. 
 
8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:  
Nie dotyczy. 

 
9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe:  
Nie dotyczy. 

 
10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających 

z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych 
urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, 
dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:  
Nie dotyczy 

11. Wyposażenie w gaśnice:  
Nie dotyczy. 
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12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: Zgodnie z Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych: 
Projektowany obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.  

 
13. Drogi pożarowe: Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych projektowany obiekt nie wymaga doprowadzenia do niego drogi 
pożarowej. 
Nie dotyczy. 

 
UWAGA: 
 
1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBÓT, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z 
CAŁOŚCIĄ DOSTĘPNEJ DOKUMENTACJI. 

 
2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH 
NALEŻY PRZY WYCENIE UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO 
SYSTEMU, NIEZBĘDNE DO ZREALIZOWANIA CAŁOŚCI PRAC. 
 
3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO 
SZABLONU. 

 
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY 
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA. 

 
5. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI 
DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI. 
 

 
6. UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE 
WYMAGANE ATESTY I APROBATY. 
 
7. WYKONAWCA MA PRAWO ZAPROPONOWAĆ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU 
ZAMIENNEGO, RÓWNOWAŻNEGO O PARAMETRACH RÓWNYCH LUB LEPSZYCH 
OD PARAMETRÓW MATERIAŁÓW ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE.   WSZYSTKIE 
MATERIAŁY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY POWINNY POSIADAĆ ŚWIADECTWO 
JAKOŚCI GWARANTUĄCE ICH SKUTECZNE ZASTOSOWANIE I TRWAŁOŚĆ W 
CZASIE.                  
  

 AUTOR 
 
          .................................... 


