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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 otwartej strefy aktywności (OSA): siłowni 
plenerowej wraz ze strefą relaksu, zagospodarowaniem terenu oraz placem zabaw o 
charakterze sprawnościowym w ramach budowy małej architektury w miejscu publicznym w 
miejscowości Branice na działce nr 191/12. 
 Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – 
znajdujących się w posiadaniu inwestora. 

Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji w zakresie: 
- wytyczenie obszaru przewidzianego pod ustawienie urządzeń na terenie działce 191/12, 
- demontaż urządzeń wskazanych w załączniku, 
- wytyczenie lokalizacji poszczególnych urządzeń wraz z wytyczeniem projektowanych do 
nich stref bezpieczeństwa, 
- wykonanie wykopów pod projektowane fundamenty urządzeń, 
- wykonanie systemowych fundamentów pod urządzenia zgodne z technologia producenta, 
- wykonanie zaprojektowanych warstw pod nawierzchnię bezpieczną z piasku, 
- zabudowanie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławach betonowych z oporem, beton 
B15, łączna długość 58,08mb, 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe z piasku płukanego, białego 
o grubości po zagęszczeniu min. 30cm, zgodnie z PN-EN 1177, łączna powierzchnia 
213,15m², 
- montaż zaprojektowanych urządzeń oraz urządzeń wskazanych do przełożenia, 
- wykonanie ogrodzenia otaczającego urządzenia zabawowe o łącznej powierzchni 72,76mb. 
 
Lokalizacja: 
Branice, dz. nr 191/12, 
48-140 Branice 
 
Inwestor: 
Gmina Branice 
ul. Słowackiego 3 
48-140 Branice 
 

1. Podstawa opracowania: 
- umowa na wykonanie prac projektowych, 
- kopia mapy zasadniczej, 
- 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 
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Z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek i obiektów przeznaczonych do dalszego 
użytkowania. 
 
Na przedmiotowej działce, która jest tylko po części wykorzystana znajduje się teren 
rekreacyjny obsługujący dzieci i młodzież. Obecnie na działce znajdują się urządzenia 
zabawowe, piaskownica, ławki, trzepak, siatka do gry w siatkówkę i słupy metalowe.  W 
związku z tym planuje się urozmaicić i uatrakcyjnić teren, aby jeszcze bardziej zachęcić 
dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
Obecny stan działki to plac w formie trawnika. 
 
Opis projektowanych  zmian: 
 
Projekt nie przewiduje zmian w sposobie użytkowania na działce 191/12.  
Planuje się budowę otwartej strefy aktywności (OSA): siłowni plenerowej wraz ze strefą 
relaksu i zagospodarowaniem terenu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym oraz 
demontaż niektórych urządzeń występujących na działce z przełożeniem części urządzeń 
zabawowych. 
Projektowany plac zabaw stanie w odległości zgodnej z warunkami technicznymi odnośnie 
miejsc postojowych. 
 
Opis rozbiórek i obiektów przeznaczanych do dalszego użytkowania: 
 
W zakresie rozbiórek planowane jest demontaż zniszczonych elementów wyposażenia takich 
jak: trzepak, słupy stalowe i siatka do gry w siatkówkę, a także 3 huśtawek, zjeżdżalni, 
piaskownicy, 3 ławek i śmietnika. Ponadto przewiduje się wycinkę drzew i krzewów oraz 
zebranie humusu, wykonanie koryta konstrukcyjnego pod warstwy nawierzchni bezpiecznej z 
piasku, wykopy liniowe pod obrzeża betonowe oraz wykopy jamiste pod fundamenty 
projektowanych urządzeń. Urobek oraz zdemontowane urządzenia należy usunąć z terenu 
inwestycji i przekazać na wysypisko, zutylizować lub przewiesić na miejsce wskazane przez 
Inwestora.  
 
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. 
 
Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 
Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi w związku z budową placu zabaw 
- nie są projektowane dodatkowe urządzenia budowlane. 
 
Układ komunikacyjny: 
Układ komunikacyjny pozostanie bez zmian. Nie wykonuje się dodatkowych utwardzeń, 
dojść i dojazdów do placu zabaw. Projektowana nawierzchnia bezpieczna znajduje się na 
terenie objętym opracowaniem. Służy, jako nawierzchnia pod urządzenia zabawowe z piasku, 
natomiast pod urządzeniami siłowymi zastosowano nawierzchnię trawiastą – wykonać 
zgodnie z częścią graficzna. 
 
Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym: 
 
Nie dotyczy 
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Ukształtowanie terenu i zieleni: 
 
Teren jest płaski. Nie wymaga niwelacji. Po zakończeniu inwestycji należy ręcznie, 
przeprowadzić rekultywację terenów zielonych wokół placu z obsiewem trawą. 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 
- zakres opracowania (granica działki nr 191/12), 
- projektowane urządzenia siłowe i zabawowe, 
- projektowana lokalizacja śmietników, ławek, stojaka na rowery i stołów do gry w szachy i 
chińczyka oraz nasadzeń drzew. 
 
Ogrodzenie terenu: 
 
Projektuje się nowe ogrodzenie wokół urządzeń zabawowych wraz z montażem furtki 
wejściowej. Projektuje się ogrodzenie panelowe, wykonane z ocynkowanych drutów 
stalowych malowanych metodą proszkową. 
 
Wykopy, podbudowy, utwardzenia: 
 
Robót 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 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo z decyzją o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 
 
Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu: 
 

Powierzchnia do zmiany nawierzchni: 
- z piasku płukanego białego 

            
              213,15m² 

Długość projektowanych: 
- obrzeza betonowe 8x30x100 cm 

 
58,08mb 

Długość projektowanego ogrodzenia  72,76mb 

Ilość projektowanych urządzeń siłowych 6 sztuk 

Ilość projektowanych urządzeń zabawowych o charakterze 4 sztuki 
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sprawnościowym oraz huśtawka wahadłowa 

Ilość urządzeń zabawowych przeznaczonych do przełożenia 
(ważka, drabinka, pomost stały) 

3 sztuki 

Ilość innego wyposażenia przeznaczonego do przełożenia (tablica 
informacyjne) 

1 sztuka 

Ilość ławek, stojaków na rowery, śmietników oraz stolika do gry 
w szachy oraz chińczyka 

12 sztuk 

RAZEM – powierzchnia działki nr 191/12 3718 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 191/12 nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 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 191/12 nie jest położony w granicach terenu górniczego. 
 
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 191/12, a 
następnie wywożone na wysypisko śmieci przez specjalistyczną firmę obsługującą Gminę 
Branice.  
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 i3 nie 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
oraz nie występuje konieczność sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
zakresu przewidzianego w projekcie. 
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Projektowane zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia: 
 
Projektowany strefa aktywności (OSA) 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 do zmiany nawierzchni 213,15 m²  
 
 
1.10. Informacja o obszarze oddziaływania. 
Na podstawie jakich przepisów określono obszar oddziaływania inwestycji. 

 
Obszar oddziaływania obiektu został określony na rysunku zagospodarowania terenu. 
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. 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: 
Projekt opracowano na podstawie wytycznych Inwestora w zakresie obecnej i przyszłej 
funkcji. W efekcie analiz przeprowadzonych w ramach prac wstępnych opracowano wspólnie 
z Inwestorem rozwiązanie nowej funkcji placu i jego przeznaczenia. Zapewni to uzyskanie 
przez obiekt nowych walorów i parametrów jakościowych i technicznych. 
 
Lokalizacja: 
Branice, dz. nr 191/12, 
48-140 Branice 
 
Inwestor: 
Gmina Branice 
ul. Słowackiego 3 
48-140 Branice 
 
Parametry techniczne obiektu i zestawienie powierzchni użytkowej: 
 
Długość terenu, na którym projektuje się OSA: 66m. 
Szerokość terenu, na którym projektuje się OSA: 38m. 
Powierzchni nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, białego: 213,15m². 
Długość obrzeży betonowych przy placu zabaw: 58,08mb. 
Długość projektowanego ogrodzenia: 72,76mb. 
Urządzenia placu zabaw: 
- urządzenia siłowe - 6 sztuk, 
- urządzenia zabawowe o charakterze sprawnościowym oraz huśtawka wahadłowa podwójna– 
4 sztuki, 
- urządzenia do przełożenia (ważka, drabinka, pomost stały) – 3 sztuki, 
- inne wyposażenie do przełożenia (tablica informacyjne) – 1 sztuka, 
- mała architektura – 12 sztuk - (w tym 3 kosze na śmieci, 1 stojak na rower, 6 ławek, 1 stolik 
do gry w szachy, 1 stolik do gry w chińczyka).  
 
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 
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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 całość. 
 
Funkcja obiektów 
Projekt został opracowany pod kątem funkcji według wytycznych inwestora w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa.  
Zaprojektowana otwarta strefa aktywności spełnia funkcje rekreacyjną i sportową. 
 
Spełnienie wymagań art 5 ust.1: 
 
Przewidywaną strefę OSA – zaprojektowano tak, aby spełniała wymagania podstawowe: 
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  izolacyjności przegród. 
 

1. Spełnienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji 
 
Strefę OSA 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. 
 

2. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego 
 
Obiekt samodzielnie nie stanowi zagrożenia pożarowego i nie jest klasyfikowany. 
 

3. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 
 
Obiekt został zaprojekowany zgodnie z obowiązującymi normami, spełniono wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa użytkowania obiektu.  
  

4. Spełnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
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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. 
 

5. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony środowiska 
 

Strefę OSA zaprojektowano tak, aby zastosowane materiały, technologia zapewniały nie 
przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń, czynników szkodliwych dla zdrowia 
wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie, nie przekraczała wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach szczególnych i Polskich Normach. 
 

6. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony przed hałasem i drganiami 
 
Nie występują czynniki zewnętrzne powodujące konieczność zastosowania zabezpieczeń 
przed drganiami i hałasem. Sposób użytkowania obiektu również nie rodzi takiej potrzeby. 
  

7. Spełnienie odpowiednich warunków oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród 

 
Nie dotyczy. 
 

8. Spełnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem budynków, w 
szczególności  w zakresie: 

  
 a) zaopatrzenia w energię elektryczną 
 b) zaopatrzenie w wodę 
 
Nie dotyczy 
 

9. Spełnienie warunków ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 
 
Projektowana strefa OSA, nie jest obiektami o specjalnym znaczeniu w rozumieniu 
wymogów obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwagę wymogów w 
tym zakresie. 
 

10. Spełnienie wymagań ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 
obiektów objętych ochroną konserwatorską 

 
Nie dotyczy. 
 

11. Spełnienie wymagań odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej 
 
Projektowane obiekty spełniają wymagania odpowiedniego usytuowania na działce. 
 

12. 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, 
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- 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. 
 
 
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 jest o konstrukcji prostej. Nie wymaga wykonania obliczeń przewidzianych dla 
konstrukcji nośnych, nie występują w zakresie opracowania żadne elementy, które 
wymagałyby wykonania obliczeń. Konstrukcja fundamentów jest określona rzez 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. 
 
Projektowany obiekt jest o konstrukcji, która nie wymaga specjalistycznych zabiegów dla 
utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Należy wykonywać okresowe przeglądy 
i dokonywać bieżących napraw – zgodnie z wymogami, jakie ciążą na administratorze 
obiektu. 
 
Wyposażenie placu zabaw: 
 
Urządzenia siłowe: 
- Wioślarz pojedynczy na pylonie – 1 szt. 
- Steper pojedynczy na pylonie – 1 szt. 
- Wyciskanie siedząc pojedyncze na pylonie – 1 szt. 
- Orbitrek pojedynczy na pylonie -1 szt. 
- Biegacz podwójny na pylonie – 1 szt. 
- Twister pojedynczy na pylonie – 1 szt. 
 
 Mała architektura: 
 
- ławki – 6 szt.,  
- kosz naśmieci – 3 szt., 
- stojak na rowery – 1 szt., 
- stolik do gry w szachy – 1 szt., 
- stolik do gry w chińczyka – 1 szt. 
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Nawierzchnia: 
 
Nawierzchnia bezpieczna trawiasta zostanie zastosowana w miejscu strefy upadku przy 
urządzeniach siłowych oraz nawierzchnia z piasku przy urządzeniach zabawowych. 
 
Projektowana nawierzchnia placu zabaw piaskowa, bezpieczna, do max. wysokości upadku 
3m – zgodnie z normą PN-EN 1177. 
 
Projektowana nawierzchnia trawiasta przy urządzeniach siłowych, bezpieczna, do max. 
wysokości upadku 1m – zgodnie z normą PN-EN 1177. 
 
Powierzchnia – 213,15m². 
 
Obrzeża betonowe: 
- obrzeża betonowe 8x30x100cm, na ławie betonowej z oporem, 
- łączna długość 58,08mb. 
 
Ogrodzenie: 
 
Projektuje się ogrodzenie panelowe, wykonane z ocynkowanych drutów stalowych 
malowanych metodą proszkową w kolorze grafitowym, z drutu grubości min. 3,8mm, o 
oczkach 60x200 mm, o łącznej długości 72,76mb. Ogrodzenie panelowe na słupkach o 
rozstawie 2,5m i wysokość ok. 1,03m. 
 
Furtka: 
 
Wykonana z ocynkowanych drutów stalowych, malowanych proszkowo w kolorze 
grafitowym, z drutu z drutu grubości min. 3,8mm, o oczkach 60x200 mm, o łącznej 
szerokości 1m i wysokość ok. 1,03 m. 
 
 
SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY URZADZE Ń: 
 
 
Urządzenia siłowe: 
 
1. Wioślarz pojedynczy na pylonie – 1 szt., 
2. Steper pojedynczy na pylonie – 1 szt., 
3. Wyciskanie siedząc pojedyncze na pylonie – 1 szt., 
4. Orbitrek pojedynczy na pylonie -1 szt., 
5. Biegacz pojedynczy na pylonie – 1 szt., 
6. Twister pojedynczy na pylonie – 1 szt. 
 

1. Wioślarz pojedynczy na pylonie– 1 szt. 
 

Wymiary: do 135 x 95cm. 
Powierzchnia zderzenia: do 435 x 395cm. 
Wysokość: do 120cm. 
Wysokość swobodnego upadku: do 40cm. 
 
- Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń umieszczona trwale na pylonach. 
- Sprzęt do użytkowania publicznego. 
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- Wykonany z elementów stalowych: 
     - rama nośna rury stalowe, elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo, 
     - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium, 
     - siedziska z płyty HDPE, 
     - uchwyty i rączki z polichlorku winylu, 

- śruby i nakrętki – elementy złączne ocynkowane z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z 
podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi, 

- zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone powinny 
być odpowiednimi zaślepkami, 

- montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach systemowych. 
 
Materiały: 
- stal: St 3/R35, 
- beton: B30/B25 
 
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie, proszkowo, farbami 
poliestrowymi. 
 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 
 

2. Steper pojedynczy na pylonie – 1 szt. 
 
Wymiary: do 120 x 65cm. 
Powierzchnia zderzenia: do 420 x 370cm. 
Wysokość: do 180cm. 
Wysokość swobodnego upadku: do 40cm. 
 
- Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń umieszczona trwale na pylonach. 
- Sprzęt do użytkowania publicznego. 
 
- Wykonany z elementów stalowych: 
     - rama nośna rury stalowe, elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo, 
     - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium, 
     - podstopnice z płyty HDPE, 
    

- śruby i nakrętki– elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z 
podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi, 

- zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone powinny 
być odpowiednimi zaślepkami, 

- montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach systemowych. 
 
Materiały: 
- stal: St 3/R35, 
- beton: B30/B25 
 
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie, proszkowo, farbami 
poliestrowymi. 
 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 
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3.  Krzesło do wyciskania pojedyncze na pylonie – 1 szt. 

 
Wymiary: do 130x 85cm. 
Powierzchnia zderzenia: do 430 x 380cm. 
Wysokość: do 180cm. 
Wysokość swobodnego upadku: do 40cm. 
 
- Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń umieszczona trwale na pylonach. 
- Sprzęt do użytkowania publicznego. 
 
- Wykonany z elementów stalowych: 
     - rama nośna rury stalowe, elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo, 
     - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium, 
     - siedziska z płyty HDPE, 
    
- śruby i nakrętki– elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z 
podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi, 
- zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone powinny 
być odpowiednimi zaślepkami, 
- montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach systemowych. 
 
Materiały: 
- stal: St 3/R35, 
- beton: B30/B25 
 
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie, proszkowo, farbami 
poliestrowymi. 
 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 
 

4. Orbitek pojedynczy na pylonie - 1 szt. 
 

Wymiary: do 190 x 65cm. 
Powierzchnia zderzenia: do 485 x 370cm. 
Wysokość: do 180cm. 
Wysokość swobodnego upadku: do 40cm. 
 
- Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń umieszczona trwale na pylonach. 
- Sprzęt do użytkowania publicznego. 
 
- Wykonany z elementów stalowych: 
     - rama nośna rury stalowe, elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo, 
     - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium, 
     - podstopnice z płyty HDPE, 
    
- śruby i nakrętki– elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z 
podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi, 
- zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone powinny 
być odpowiednimi zaślepkami, 
- montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach systemowych. 
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Materiały: 
- stal: St 3/R35, 
- beton: B30/B25 
 
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie, proszkowo, farbami 
poliestrowymi. 
 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 
 

5. Biegacz pojedynczy na pylonie – 1 szt. 
 

Wymiary: do 145x 45cm. 
Powierzchnia zderzenia: do 445 x 350cm. 
Wysokość: do 180cm. 
Wysokość swobodnego upadku: do 40cm. 
 
- Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń umieszczona trwale na pylonach. 
- Sprzęt do użytkowania publicznego. 
 
- Wykonany z elementów stalowych: 
     - rama nośna rury stalowe, elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo, 
     - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium, 
     - podstopnice z płyty HDPE, 
    
- śruby i nakrętki– elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z 
podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi, 
- zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone powinny 
być odpowiednimi zaślepkami, 
- montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach systemowych. 
 
Materiały: 
- stal: St 3/R35, 
- beton: B30/B25. 
 
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie, proszkowo, farbami 
poliestrowymi. 
 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 
 

6. Twister pojedynczy na pylonie – 1 szt. 
 

Wymiary: do 110x 50cm. 
Powierzchnia zderzenia: do 410 x 350cm 
Wysokość: do 180cm. 
Wysokość swobodnego upadku: do 40cm. 
 
- Instrukcje: instrukcje użytkowania urządzeń umieszczona trwale na pylonach. 
- Sprzęt do użytkowania publicznego. 
 
- Wykonany z elementów stalowych: 
     - rama nośna rury stalowe, elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo, 
     - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium, 



Opis techniczny do projektu budowy otwartej strefy aktywności (OSA): siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu, zagospodarowaniem 
terenu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w ramach budowy małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości 

Branice 
Lokalizacja: Branice, działka nr 191/12 

- 15 - 

     - podstopnice z płyty HDPE, 
    
- śruby i nakrętki– elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z 
podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi, 
- zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone powinny 
być odpowiednimi zaślepkami, 
- montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach systemowych. 
 
Materiały: 
- stal: St 3/R35, 
- beton: B30/B25. 
 
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie, proszkowo, farbami 
poliestrowymi. 
 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 
 
 Mała architektura: 
 
- urządzenia zabawowe: 
 

1. Zestaw zabawowy – 1 szt. 
Elementy składowe: 
- drabinka do zjeżdżalni h=1,2m, 
- drabinka krzyżakowa, 
- przeplotnia łańcuchowa, 
- zjeżdżalnia h=1,2m. 

 
- długość x szerokość – do 405 x 355cm, 
- wysokość – do 210cm, 
- wysokość swobodna upadku – do 190cm, 
- powierzchnia zderzenia – do 705 x 620cm 
- konstrukcja stalowa, elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo, 
- elementy zabezpieczające oraz daszki wykonane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- ślizg ze stali nierdzewnej, 
- łańcuchy ze stali nierdzewnej, 
- podest ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej, 
- elementy złączne ocynkowane z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładem i 
nakrętkami samo – kontrującymi, 
- wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi 
zaślepkami, 
- urządzenie montowane w betonowych fundamentach systemowych. 
 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176 
 
2. Pomost linowy z równoważnią i pomostem z belkami – 1 szt. 

 
- długość x szerokość – do 315 x 515cm, 
- wysokość – do 110cm, 
- wysokość swobodna upadku – do 40cm, 
- powierzchnia zderzenia – do 620 x 815cm, 
- konstrukcja stalowa, elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo, 
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- elementy zabezpieczające oraz daszki wykonane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- podest ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej, 
- pomost linowy z lin polipropylenowych wzmocnionych rdzeniem stalowym, 
- elementy złączne ocynkowane z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładem i 
nakrętkami samo – kontrującymi, 
- wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi 
zaślepkami, 
- urządzenie montowane w betonowych fundamentach systemowych. 
 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176 

 
3. Czworościan gimnastyczny – 1 szt. 

  Elementy składowe: 
   - drabinka, 
   - dwie ścianki wspinaczkowe, 
   - przeplot linowy. 
 
- długość x szerokość – do 215 x 212cm, 
- wysokość – do 210cm, 
- wysokość swobodna upadku – do 210cm, 
- powierzchnia zderzenia – do 515 x 515cm 
- konstrukcja stalowa, elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo, 
- elementy z profili min. 60x60mm, 
- ścianka wspinaczkowa wykonana z tworzywa sztucznego HDPE, 
- przeplotnie linowe wykonane z lin polipropylenowych ze stalowym rdzeniem, 
- elementy złączne ocynkowane z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładem 
i nakrętkami samo – kontrującymi, 
- wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi 
zaślepkami, 
- urządzenie montowane w betonowych fundamentach. 
 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176 
 

4. Huśtawka wahadłowa, podwójna -1 szt. 
 
- długość x szerokość – do 205x270cm, 
- wysokość – do 230cm, 
- wysokość swobodna upadku - do 125cm, 
- powierzchnia zderzenia – do 760x285cm, 
- elementy konstrukcyjne z profili stalowych o przekroju min 60x60mm, 
- elementy stalowane malowane proszkowo, łańcuch ocynkowany, 
- dwa rodzaje siedzisk: 
   - siedzisko gumowe płaskie, 
   - siedzisko gumowe koszyk. 
- siedziska z rdzeniem stalowym, 
- elementy złączne ocynkowane z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładem 
i nakrętkami samo – kontrującymi, 
- wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi 
zaślepkami, 
- urządzenie montowane w betonowych fundamentach. 
 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176 
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- ławki – 6 szt. 
 
- ławka z oparciem, siedzisko stanowią drewniane listwy oszlifowane i zaokrąglone na 
krawędziach, 
- wys. do 77cm, gł. do 70cm, dł. do 180cm, 
- montowana do podłoża: kotwienie fundamentowe, 
- materiały: stal nierdzewna i drewno - świerk, 
- profile: min. 50x50x2mm. 
 
- kosz na śmieci – 3 szt. 
 
- posiadający daszek, 
- kosz o rzucie koła, 
- kosz i daszek wykonany ze stali nierdzewnej, 
- nogi ze stali nierdzewnej, 
- obudowa – dziurkowana ze stali nierdzewnej, 
- pojemność do 50 l, 
- szerokość do 40 cm, 
- długość do 55 cm, 
- wysokość do 110 cm, 
- mocowany na fundamencie systemowym, beton klasy C12/15. 
 
- stojak na rowery – 1 szt. 
 
- stojak w kształcie spirali 
- spirala wykonana z rury o średnicy około 4 cm,  
- średnica koła spirali: około 50 cm 
- wysokość całkowita: do 65 cm, 
- do zabetonowania, 
- stojak na 5 stanowisk, 
- długość stojaka do 160 cm, 
- szerokość stojaka do 60 cm, 
- materiał: stal nierdzewna, 
- możliwość dwustronnego parkowania. 
 
- stolik do gry w szachy – 1 szt. 
 
- pojedynczy stolik z planszą do gry w szachy, 
- konstrukcja stołu betonowa, wykonana na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. 
Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem, chroniącym planszę do gry, 
- aluminiowa listwa okalająca brzeg blatu, zabezpieczająca krawędzie, 
-  stół z czterema siedziskami, 
- konstrukcja wsporcza stołu i siedzisk stalowo-betonowa. Siedziska wykonane z 
krawędziaków z tworzywa sztucznego, mocowane do betonowego stelaża, 
- wymiary stołu z siedziskami: szerokość do 190, długość 190, wysokość do 80 cm, 
- urządzenie posadowione 22 cm poniżej poziomu terenu, 
- trwale związane z gruntem. 
  
- stolik do gry w chińczyka – 1 szt. 
 
- pojedynczy stolik z planszą do gry w chińczyka, 
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- konstrukcja stołu betonowa, wykonana na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. 
Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem, chroniącym planszę do gry, 
- aluminiowa listwa okalająca brzeg blatu, zabezpieczająca krawędzie, 
-  stół z czterema siedziskami, 
- konstrukcja wsporcza stołu i siedzisk stalowo-betonowa. Siedziska wykonane z 
krawędziaków z tworzywa sztucznego, mocowane do betonowego stelaża, 
- wymiary stołu z siedziskami: szerokość do 190, długość 190, wysokość do 80 cm, 
- urządzenie posadowione 22 cm poniżej poziomu terenu, 
- trwale związane z gruntem.  
 
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. 

 
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 placu został 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 
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 
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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, 
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,  
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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. 
 
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: 
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Najmniejsza odległość od budynków sąsiednich – ok. 16m. 
  
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. 
 
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. 
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UWAGA: 
 
1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBÓT, POWINIEN Z APOZNAĆ SIĘ Z 
CAŁO ŚCIĄ DOSTĘPNEJ DOKUMENTACJI. 

 
2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWI ĄZAŃ SYSTEMOWYCH 
NALEŻY PRZY WYCENIE UWZGL ĘDNIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO 
SYSTEMU, NIEZBĘDNE DO ZREALIZOWANIA CAŁO ŚCI PRAC. 

 
3. NIEZALE ŻNIE OD STOPNIA DOKŁADNO ŚCI I PRECYZJI DOKUMENTÓW 
OTRZYMANYCH OD INWESTORA DEFINIUJ ĄCEJ USŁUGĘ DO WYKONANIA, 
WYKONAWCA ZOBOWI ĄZANY JEST DO UZYSKANIA DOBREGO REZULTATU 
KOŃCOWEGO. 

 
4. WSZYSTKIE ELEMENTY NIEUJ ĘTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU (OPISIE I 
RYSUNKACH), ZDANIEM WYKONAWCY NIEZB ĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO 
WYKONANIA ROBÓT MUSZ Ą BYĆ ZAMONTOWANE I DOSTARCZONE. 
 
5. NIE NALEŻY ODMIERZA Ć WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TE Ż UŻYWAĆ GO JAKO 
SZABLONU. 

 
6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY 
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNO ŚCI NALE ŻY ZWRÓI Ć SIĘ DO PROJEKTANTA. 

 
7. W PRZYPADKU ROZBIE ŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMI ĘDZY RYSUNKAMI 
DETALI I CAŁO ŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAW Ą WYMIAROWANIA S Ą RYSUNKI DETALI. 
 
8. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWA Ć POPRZEZ 
SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI NORMAMI 
ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ. 

 
9. UŻYTE MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA POWINNY POSIADA Ć WSZYSTKIE 
WYMAGANE ATESTY I APROBATY. 
 
10. WYKONAWCA MA PRAWO ZAPROPONOWA Ć ZASTOSOWANIE MATERIAŁU 
ZAMIENNEGO, RÓWNOWA ŻNEGO O PARAMETRACH RÓWNYCH LUB LEPSZYCH 
OD PARAMETRÓW MATERIAŁÓW ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE.   
 

 
                                                  
  

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