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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 
1.1. Zlecenie  
1.2. Wizje lokalne. 
1.3. Dokumentacja fotograficzna. 
1.4. Mapa zasadnicza. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości przy ul. 
Górniczej 14-17 w Woli. 
 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest sporządzenie projektu technicznego zagospodarowania terenu 
wokół nieruchomości przy ul. Górniczej 14-17 w Woli. 
 
Tak przyjętemu celowi przyporządkowano następujący zakres: 

− Wizje lokalne; 
− Analiza terenu i istniejącego zagospodarowania; 
− Rysunki zagospodarowania terenu; 
− Opis techniczny; 

 
4. OPIS STAN ISTNIEJĄCEGO TERENU 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w kompleksie zabudowań budynków 
wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym – OSIEDLE WOLA II. Od strony północno-
zachodniej oraz południowo-zachodniej terenu objętego opracowaniem znajduje się droga 
dojazdowa – ul. Górnicza. Teren objęty opracowaniem jest płaski i porośnięty trawą oraz 
pojedynczymi drzewami iglastymi i liściastymi. Przy budynkach mieszkalnych występują 
skarpy i ciągi piesze. Pomiędzy zabudowaniami występuje plac zabaw. 
 

 
Rys. 1. Teren obj ęty opracowaniem [maps.google.pl] 
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Rys. 2. Teren obj ęty opracowaniem, widok terenu wokół nieruchomo ści [1.2]. 

 

 

Rys. 3. Teren obj ęty opracowaniem, widok terenu wokół nieruchomo ści [1.2].  
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Rys. 4. Teren obj ęty opracowaniem, widok terenu wokół nieruchomo ści [1.2].  

 

 
Rys. 5. Teren obj ęty opracowaniem, widok terenu wokół nieruchomo ści [1.2].  
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Rys. 6. Teren obj ęty opracowaniem, widok terenu wokół nieruchomo ści [1.2].  

 
5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA 

W ramach opracowania projektuje się teren rekreacyjny – siłownię zewnętrzną. Teren objęty 
opracowaniem znajduje się w kompleksie zabudowań budynków wielorodzinnych – osiedle 
miejskie, lokali usługowych a także głównych ciągów komunikacyjnych. 
Na terenie objętym opracowaniem wydzielono podział powierzchni na tereny z powierzchnią - 
nawierzchnią bezpieczną dla przyrządów siłowni zewnętrznej, tereny zielone, ciągi piesze oraz 
miejsca odpoczynku – ławki. Usytuowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, 
tablice informacyjne.  
Likwidacji, ale tym samym wykorzystaniu, ulegnie część istniejących terenów zielonych pod 
planowane nowe zagospodarowanie - miejsca siłowni zewnętrznej i miejsc do siedzenia.  
Na terenie znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego: kable sieci energetycznej, zasilanie 
oświetlenia, sieć teletechniczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć 
wodociągowa. 
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6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1.1. URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 
 
KRZESŁO DO WYCISKANIA  

 
Budowa mięśni, wzmacnianie mięśni górnych partii ciała: plecy, barki, ramiona, klatka 
piersiowa.  Urządzenie przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych o minimalnym 
wzroście 140 cm. Z przyrządu może korzystać tylko 1 osoba.  Konstrukcja to rama nośna 
wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 8025, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 
40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z 
aluminium RAL 8025 siedziska i oparcia: stalowe uchwyty i rączki: polichlorek winylu łożyska: 
typu zamkniętego, NSK. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo i malowane 
podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.  Posadowienie za pomocą kotew 
zabetonowanych w fundamencie, o wymiarach: 600 x 600 x 550 mm.    
 
PRASA NOŻNA 

 
Poprawa wydolności organizmu, koordynacja ruchowa, wzmacnianie mięśni zarówno górnych 
jak i dolnych partii ciała: grzbiet, barki, ramiona, klatka piersiowa, brzuch, nogi i pośladki, 
trening ogólnorozwojowy.  Urządzenie przeznaczone jest dla młodzieży i osób dorosłych o 
minimalnym wzroście 140 cm. Z przyrządu może korzystać tylko 1 osoba.  Konstrukcja to rama 
nośna wykonana z rur stalowych 140 x 3,6 mm RAL 8025, wsporniki ruchowe z rur stalowych 
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o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące 
wykonana z aluminium RAL 8025. Siedziska i oparcia: stalowe uchwyty i rączki: polichlorek 
winylu łożyska: typu zamkniętego, NSK.  Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo 
i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.  Posadowienie za pomocą kotew  
zabetonowanych w fundamencie,  o wymiarach: 600 x 600 x 550 mm. 
 
6.1. 2 NAWIERZCHNIE 

Nawierzchnia bezpieczna 

Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa standardowo występująca w elementach o wymiarach 
500x500,0 mm i grubości 40,0 mm. Waga jednej płytki minimum 7kg (28 kg/m2). Nawierzchnia 
musi być wodoprzepuszczalna, składać się z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR 
oraz kleju poliuretanowego. Opcjonalnie płytka może być pokryta warstwą kolorowego 
granulatu EPDM. Wierzchnia część płytki powinna być gładka po obwodzie sfrezowana. Spód 
płytki powinien składać się maksymalnie z 16 wystających kwadratowych, gładkich pól 
imitujących „tabliczkę czekolady. Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki 
wykorzystaniu okrągłych, karbowanych kołków montażowych o długości nie  mniejszej niż 9,5 
cm. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu 
nawierzchni. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego 
przesunięty o pół płytki. Spadki na nawierzchniach należy ukształtować w ten sposób aby 
woda spłynęła poza teren placu zabaw. 

Wymagane minimalne parametry nawierzchni: 

− Materiał - granulat gumowy - 90%,  poliuretan - 10%  
− Waga płytki gr. 30 mm ≥ 23,8 kg/m²  
− Waga płytki gr. 45 mm ≥ 28 kg/m²  
− Twardość – wsp. Shore A 65-70  
− Gęstość poprzeczna ≥ 780 kg/m³  
− Wytrzymałość na rozciąganie 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A)  
− Wydłużenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)  
− Odporność na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % wydłużenie) 
− Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temperaturze brak pęknięć (24h, temp. -40ºC) 
− Ognioodporność klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102 
− Współczynnik przepuszczania ciepła - 1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6 
− Wartość przewodzenia ciepła 0,08 W/m²  
− Trwałość - odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników  
− Oporność powierzchniowa min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V)  
− Mrozoodporność brak rozdarcia (65 ShA)  

 
Elementy nawierzchni mogą być instalowane na równych i stabilnych podłożach; podbudowa z 
kruszyw mineralnych. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 
błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). 
Konstrukcja nawierzchni: 

− Nawierzchnia amortyzująca w płytkach  
− Kruszywo łamane 0,05-5 mm gr. 5 cm;  
− Kruszywo łamane 0-30 mm gr. 15 cm;  
− Piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 15 cm;  
− Grunt rodzimy.              

 
Gotowe płyty są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. Trwałe 
łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu specjalnie karbowanych 
kołków montażowych φ 8mm x 95mm. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w 
dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Każdy element trwale łączy ze sobą 
cztery kolejne elementy. Płytki można przyklejać do podłoża lub łączyć ze sobą systemowym 
klejem. Do wykończenia powierzchni można użyć elementy wykończeniowe – krawężniki 
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elastyczne 3 x 25 x 100 cm, na ławie betonowej; ułożone równo z nawierzchnią lub 1 cm 
poniżej. 
Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +7 oC oraz 
przy braku opadów atmosferycznych. W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy 
zwrócić uwagę, aby podczas wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność 
otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co 
najmniej 3 0C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.  
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: 

−  Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia 
bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.  

− Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.  
− Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm.  
− Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.  

 
Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni: 

− Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć. 
− Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde 

przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie 
nawierzchni.  

− Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie 
usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, 
błoto, śmieci, igliwie). Użytkownik powinien prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni.  

− Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie nawierzchni. 

− Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych 
krawędziach. 

− Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp.  
− Przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) 

powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy.  
− Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez nie 

prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania 
odwodnienia w podłożu przepuszczalnym.  

− W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy 
nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można 
usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki.  

− Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego 
detergentu. 

− Kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez użycie specjalnej powłoki w 
sprayu.  

− W przypadku płytek z nakładką wykonaną z granulatu EPDM, silne zabrudzenia 
spowodowane czynnikami środowiska mogą być ścierane.  

− Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez 
różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie płytek.  

− Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.  
− Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować 

przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na 
dużych powierzchniach. 
 

Nawierzchnia z kostki brukowej, płyty betonowej 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni:  
− warstwa nawierzchni z kostki betonowej/płyty betonowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej; 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm; 
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− warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S/97-06102. Nośność górnej warstwy 
podbudowy E2>140 MPa - 18 cm; 

− warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/63 
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S/97-06102 15 cm – warstwa odsączająca z 
piasku lub pospółki o Is>1,0 - 15 cm; 

Krawężnik betonowy 15 x 25,0 cm zaprojektowano na ławie betonowej z oporem z betonu B-
15. Wysokość krawężnika w stosunku do nawierzchni jezdni/parkingu + 5,0 cm do 10 cm. 
 
Roboty ziemne polegają na wykonaniu koryta pod nawierzchnię jezdni i chodnika. 
Wykorygowaną podbudowę można wykorzystać w budowę wzniesień terenu zielonego. 
Wymagany stopień zagęszczenia Is = 1,0 i moduł wtórny E2 = 100 MPa dla wykorygowanego 
podłoża. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Przed przystąpieniem do 
profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanej rzędnej. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana o 
jednakowej grubości maksymalnie 15,0 cm. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona   w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczenia powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej. Frakcja kruszywa powinna znajdować się w polu dobrego uziarnienia. Podbudowę 
z kruszyw należy wykonać zgodnie z normą PN-S-06102 ,,Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie’’. 
 
Ustawianie krawężników należy rozpocząć od wytyczenia linii krawężników. Wymiary wykopu 
pod ławę betonową należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Należy przygotować i ustawić 
deskowanie w sposób zapewniający odpowiednie wymiary ławy betonowej. Rozścielić beton 
min B15 zagęścić i pielęgnować. Na tak wykonanej ławie ustawia się krawężniki 15 x 25 x 100. 
Krawężniki należy ustawić na ławach za pośrednictwem 3 cm warstwy podsypki cementowo-
piaskowej. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.  
 
Nawierzchnia zielona 

Powierzchnie nieutwardzone wokół nawierzchni utwardzonych wysiać trawą. 

6.1.3  URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
ŁAWKA Z OPARCIEM   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ławka bez oparcia wzorowana na zestawie z serii Park equipment (nr kat. 14140), 
alternatywnie z oparciem.  Konstrukcja stalowa malowana proszkowo z wypełnieniem z 
drewna klejonego dębowo-modrzewiowego na trwałe łączenie. Wymiary [dł. x szer. x wys.] 
[m]:1,65 x 0,89 x 0,75. 
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KOSZ NA ŚMIECI   

 

 
Kosz wzorowana na zestawie ( nr kat. BK-0038 ) firmy Croquet. Konstrukcja stalowa 
malowana proszkowo. Wymiary [dł. x szer. x wys.] [m]:0,45 x 0,30 x 1,00. 
 
TABLICA INFORMACYJNA   

 
 

Tablica informacyjna indywidualna. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo. Druk 
obustronny w zakresie opracowania po uzgodnieniu z inwestorem. Kotwienie 80 cm. Wymiary 
190x124cm.  
 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami technicznymi, pod nadzorem osób uprawnionych  
z zachowaniem przepisów bhp i p. poż. 
1. Wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
2. Należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do 

stosowania. 
3. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, technologią oraz przepisami BHP, 
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przy czym stosować się należy do wszystkich reguł sztuki budowlanej,  
a całość realizacji odpowiadać musi aktualnemu poziomowi sztuki budowlanej, 
wymaganiom technicznym budynków oraz musi być zgodna  z zasadami odbioru 
poszczególnych rodzajów robót, normami, specyfikacjami, aprobatami technicznymi  
i certyfikatami dla odpowiednich materiałów. 

4. Dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne  
z obowiązującym prawem. W przypadku wystąpienia niejasności rozwiązań projektowych 
na etapie wykonawstwa należy zwrócić się do projektanta obiektu. 

5. Przed przystąpieniem do zamówienia istotnych elementów budowlanych zobowiązuje się 
kierownika budowy do pomiarów na obiekcie, każdorazowego przeliczenia  i wykonania 
odpowiedniego zestawienia. 

6. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymogi 
określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z późniejszymi zmianami).  

 


