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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu – miejsce odpoczynku 
przy szlaku turystyki kulturowej „Piekielny szlak”, na działce  nr 298/1 w miejscowości 
Cisownik, gm. Smyków. 

 

2. DANE OGÓLNE 

2.1.  Podstawa opracowania: 

- umowa z Inwestorem – Gmina Smyków; 

- obowiązujące normy i przepisy; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  jakim 
powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r. 
ze zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. nr 80, poz. 717); 

- mapa do celów projektowych; 

- wizja lokalna w terenie; 

2.2.Inwestor:  

Gmina Smyków  

Smyków 91 

26-212 Smyków 

3. CEL I ZAKRES ZADANIA 

Realizacja zadania ma na celu zorganizowanie miejsca odpoczynku przy szlaku turystyki 
kulturowej „Piekielny szlak”. 

Miejsce odpoczynku przy szlaku projektuje się jako ogólnodostępne miejsce rekreacji 
oraz spotkań integracyjnych mieszkańców oraz osób przyjezdnych.  

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie przedmiotowego terenu działki nr ewid.298/1 
poprzez zamontowanie  urządzenia pełniących funkcję obsługi turystycznej szlaku, tj.: 

- altana prostokątna, 

- deszczochron,   

- tablice informacyjne, 

- witacze,  

- uchwyty do wiązania koni,  

- stojaki na rowery, 

- drogowskazy informacji turystycznej, 

- kamienny krąg ogniskowy, 



- suchy szalet, 

- ławki, siedziska-pnie, stoły bez zadaszenia. 

4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1.Stan istniejący 

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Cisownik, gmina Smyków.  
Od strony północnej przedmiotowa działka sąsiaduje z drogą gminną (działka nr ewid. 
273/1). 
Od strony południowej, wschodniej i zachodniej działka sąsiaduje z terenami zielonymi. 

 
Obsługa komunikacyjna 
Projektuję się utwardzony ciąg pieszy, umożliwiający komunikację pieszą na szlaku 
turystyki kulturowej „Piekielny szlak”. 

 

4.2.Stan projektowany 

Projektuje się zagospodarowania terenu – miejsce odpoczynku przy szlaku turystycznym 
w miejscowości Cisownik,  gm. Smyków, działka nr 298/1. 

W skład projektu wchodzi:  
-  montaż urządzeń miejsca odpoczynku, 
-  ogrodzenie zewnętrzne miejsca odpoczynku, 
-  malowanie znaków (oznakowanie szlaku), 
- elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci na terenie miejsca odpoczynku, 
stojaki na rowery, 
- komunikacja piesza,  

 
Na załączonym planie zagospodarowania terenu pokazano usytuowanie projektowanych 
elementów wraz z układem komunikacyjnym całego terenu. 

 
Jako zagospodarowanie terenu miejsca odpoczynku projektuje się następujące 
urządzenia: 

• altana prostokątna o wym.4,10x6,00m – szt.1, 
• deszczochron – szt.1, 
• tablice informacyjne – szt.3, 
• witacz- szt.2 (na rozpoczęciu i na końcu szlaku), 
• uchwyt do wiązania koni – szt.2, 
• stojak na rowery – szt.2, 
• drogowskaz informacji turystycznej pojedynczy–szt.2 (na szlaku i na terenie 

miejscowości), 
• drogowskaz informacji turystycznej podwójny–szt.5 (na szlaku i na terenie 

miejscowości), 
• kosz na śmieci- szt.3, 
• kamienny krąg ogniskowy- kpl.1, 
• suchy szalet – szt.1, 
• ławki: bez oparcia – szt.4, z oparciem – szt.8, 
• siedziska – pnie – szt.24, 
• stół bez zadaszenia – szt.5. 



 Rodzaj drewna konstrukcyjnego projektowanych elementów małej infrastruktury: świerk, 
gont, osika-siedziska, blaty stołu, ławki. 
 
4.3.Wpływ inwestycji na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników oraz otoczenie 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 , poz.2573 , § 3 punkt 1 ust. 52b ) 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko ponieważ powierzchnia użytkowa obiektu jest 
mniejsza niż 1 ha, powierzchnia nieruchomości jest mniejsza niż 2 ha .  Przedmiotowe 
zamierzenie nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego .  
Ze względu na istniejące uwarunkowania przestrzenne oraz położenie nieruchomości zakłada 
się, że uciążliwość przedmiotowej inwestycji nie będzie przekraczała granic działki, higienę i 
zdrowie ludzi będzie znikomy, a ponadnormatywne oddziaływania mogą wystąpić jedynie na 
etapie wykonywania prac z użyciem ciężkiego sprzętu i będą mieć charakter incydentalny i 
krótkotrwały.  
 
4.4.Zagrożenie środowiska naturalnego 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania 
urządzeń mogących być zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Wszystkie stosowane 
materiały posiadają wymagane atesty i obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta 
potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 
 
4.5.Zagrożenie higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich 

otoczenia 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania 
urządzeń mogących być zagrożeniem dla higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane 
elementy zagospodarowania spełniają wymagania Warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz norm branżowych. 
 
4.6.Przeznaczenie  terenu   w  planie zagospodarowania przestrzennego  
 
Planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego.  Przeznaczenie terenu w związku z planowaną inwestycją 
nie ulegnie zmianie. 
 
4.7.Bezpieczeństwo pożarowe 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrożenia pożarowego. 
Projektowane zagospodarowanie umożliwia dojazd służb ratowniczych. 
 
4.8.Bilans terenu 

 
POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH 425,30 m2 
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA DO ZAGOSPODAROWANIA 3005,00m2 



POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELENI 2579,70m2 
 
 

4.9.Pozostałe informacje dotyczące inwestycji 
 

 
Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje uszkodzenia drzew i krzewów na terenie 
lokalizacji i terenach przyległych. W przypadku występowania drzew i krzewów na terenie 
inwestycji (kolizja z projektowanym zagospodarowaniem terenu), na ich wycięcie lub 
przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16.04.2004r (Dz.U.Nr92, poz.880 z późniejszymi zmianami). 
Przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zaliczane do mogących znacząco lub potencjalnie 
oddziaływać na środowisko dla którego obowiązek opracowania raportu może być ustalony 
postanowieniem, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 z dnia 03.12.2004r, 
poz.2573 ze zmianami Dz.U.Nr 92, poz.769 z dnia 24.05.2005r). 
W zasięgu terenu objętego niniejszym opracowaniem nie występują obiekty stanowiące dobra 
kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568 z dnia 17.09.2003r). 
Teren inwestycji nie leży w miejscowości uzdrowiskowej. 
Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
Teren inwestycji nie jest położony w pasie ochronnym morskich portów i przystani. 
Działka nie znajduje się na terenie ani w zasięgu terenu górniczego, a więc nie podlega 
wymogom ustawy Prawo Górnicze i Geologiczne z dnia 04.02.1994r. 
Teren inwestycji nie leży na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. 
Przedsięwzięcie inwestycyjne nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich, a w 
szczególności: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi. 
Przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie powodować uciążliwości powodowanych przez 
hałas, wibracje oraz zakłócenia elektryczne, elektromagnetyczne i promieniowanie, 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
 
5. MIEJSCE ODPOCZYNKU PRZY SZLAKU TURYSTYKI KULTUROWEJ  

„Piekielny szlak” 
 
5.1.Opis stanu projektowanego 
 
Ścieżki komunikacyjne  
Ciągi komunikacji pieszej - szerokości 1,50m oraz 1,80m, nawierzchnia z kostki brukowej 
(kolor czerwony). 
Ogrodzenie  
Ogrodzenie  z deski osikowej o gr.32mm, szerokość deski nie węższe niż 15cm, strugana nie 
obrzynana, w trzech rzędach poziomych, mocowana do słupków drewnianych świerkowych 
(dwuczęściowych z ozdobnym zakończeniem słupka) o przekroju 10x10cm i wys. 136cm, 
zabetonowanym w gruncie za pomocą łącznika metalowego z prętem(ami) stalowymi 
∅20mm (np. stal 34GS), przęsło ogrodzeniowe o dł. 250cm.  
 



Kosze na śmieci i ławki 
Na całym szlaku zaproponowano 8 ławek z oparciem, 4 ławki bez oparcia oraz 3 kosze na 
śmieci. 
 
Szata roślinna 
Na projektowanym terenie szlaku zakłada się posianie mieszanki traw.  
 
5.2.Zestawienie urządzeń miejsca odpoczynku 
 
Wszystkie elementy drewniane trzykrotnie impregnowane preparatem odpornym na 
grzyby, owady i pleśnie. Drewno malowane na kolor ciemnobrązowy (RAL 8011). 
Drewno zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową (smoła lub lepik), wystawioną na 
20cm powyżej poziomu terenu. 
Elementy małej infrastruktury zostały opracowane na podstawie  rysunków technicznych i 
opisu technicznego projektu: „Elementy małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym 
szlaku”.   

 
Altana prostokątna  

 

 
Przykładowe zdjęcie altany widok z boku i z przodu  

 
Dane techniczne: 

• elementy pionowe – słupy o przekroju 22x22cm, krawędzie fazowane – po 1cm na 
narożnikach, reszta słupa wycięta do przekroju 18x18cm, 

• wysokość słupa – 2,50m powyżej p.t., 
• wysokość całkowita altany – 3,95m(w świetle 2,46m), 
• dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-belkowej, kryty gontem gr.2,5cm, 
• krokwie o przekroju 12x14cm, belki pułapowe o przekroju 18x22cm,łaty o przekroju 

6x8cm, 
• miecze o przekroju 10x12cm, mocowane do słupów i belek za pomocą złącza 

ciesielskiego, 
• montaż altany na kostce brukowej, podsypka cementowo-piaskowa na podbudowie z 

kruszywa łamanego. 
Ilość: 1 szt. 
Fundament: beton B-15. Słup drewniany z wydrążonym w stopie otworem o średnicy 25mm i 
głębokości 30cm, osadzony na rurze stalowej ∅25mm, zamocowanej w fundamencie za 
pomocą kleju konstrukcyjnego np. Hilti. Obejma stopy słupa z płaskowników blaszanych 
6x50mm spawanych, łączona ze słupem za pomocą wkrętów. Słupy podniesione na 5cm 
powyżej p.t. Powstała  przez to szczelina wypełniona podsypką żwirową. Fundament o 
wymiarze 26x26cm z otworem nawiercanym ∅40cm, zagłębiony na 110cm poniżej p.t.  



Deszczochron 

 
Przykładowe zdjęcie widok z boku i z przodu  

Dane techniczne: 
• elementy pionowe – słupy o przekroju 12x12cm, krawędzie słupa fazowane – po 1cm 

na narożnikach, 
• wysokość słupa – 2,60m powyżej p.t., 
• dach dwuspadowy, kryty deskami dartymi gr.3,2cm, 
• krokwie, płatwie, belki pułapowe o przekroju 8x10cm, 
• łaty o przekroju 4x6cm, 
• konstrukcja wspierająca element zadaszenia w tylnej części obiektu składa się z ze 

słupa o przekroju 12x12cm, zastrzału o przekroju 10x12cm i belki wspierającej o 
przekroju 12x12cm. 

Ilość: 1 szt. 
Fundament: zagłębiony na 1,10m poniżej p.t.. Rozwiązania szczegółowe – jw. 

 
Tablica informacyjna 

 

 
Przykładowe zdjęcie widok z boku i z przodu  

Dane techniczne: 
• elementy pionowe – słupy o przekroju 12x12cm, krawędzie fazowane – po 1cm na 

narożnikach, 
• wysokość słupa – 2,60m powyżej p.t., 
• dach tablicy czterospadowy, nachylenie połaci 50-55o, 
• dach kryty gontem gr.2,5cm, 
• elementy pokrycia mocowane do poziomych belek: kalenicy o śr.10-12cm, płatwi o 
śr.8-10cm, dwóch belek o śr.6cm,  płatwie mocowane do belki pułapowej o przekroju 
prostokątnym 10x8cm. Belki pułapowe wciosane w ozdobną belkę o przekroju 



18x12cm, stanowiąca zwieńczenie tablicy. Belka ta z grawerowanym napisem i logo 
szlaku. Do beli i słupów mocowane ozdobne miecze o gr.8cm, 

• konstrukcja do zamocowania tablicy informacyjnej wykonanej ze sklejki lub 
tworzywa o wym.120x70cm – cztery deski o gr.2,7cm, mocowane do słupów za 
pomocą wkrętów. Zwieńczenie tafli tablicy u dołu z pomocą belki stężającej o 
przekroju prostokątnym 12x12cm. 

Ilość: 3 szt. 
Fundament: zagłębiony na 1,10m poniżej p.t.. Rozwiązania szczegółowe -jw. 

Witacz 

 
Przykładowe zdjęcie widok  z przodu  

Dane techniczne: 
• belki o przekroju 18x18cm, krawędzie słupa fazowane- po 1cm na narożnikach, reszta 

słupa – wycięta do przekroju 14x14cm, 
• wysokość słupa: 2,15m powyżej p.t., 
• pomiędzy słupami – deski o gr.2,3cm, wpuszczone w słupy z grawerowanym napisem 

„Piekielny szlak” na dwóch górnych deskach oraz nazwą gminy/miejscowości-na 
dolnej desce,  

• logo szlaku – grawer wykonany w deskach obok napisu,  
• słupy zwieńczone ozdobnym szczytem. 

Ilość: 2 szt. 
Fundament: zagłębiony na 1,10m poniżej p.t. Rozwiązania szczegółowe – jw. 
 

Uchwyt do wiązania koni 

 
Przykładowe zdjęcie  widok z przodu  

Dane techniczne: 
• elementy pionowe - słupy wykonane z belek o przekroju 18x18cm, krawędzie słupa 

fazowane- po 1 cm na narożnikach, reszta słupa – wycięta do przekroju 14x14cm. 
• wysokość słupa: 2,30m powyżej p.t., 
• elementy poziome – belki o przekroju 10x10cm o krawędziach fazowanych, 

mocowane do słupów za pomocą gwoździ na wysokości 1,45mi 1,60m. 
Ilość: 2 szt. 
Fundament: zagłębiony na 1,10m poniżej p.t.. Rozwiązania szczegółowe jw. 



Stojak na rowery 

 
Przykładowe zdjęcie  widok z przodu  

Dane techniczne: 
• elementy pionowe – słupy o przekroju 10x10cm, krawędzie fazowane,  słupki 

zwieńczone ozdobnym szczytem, 
• elementy poziome – belki o przekroju 8x8cm, łączone ze słupami za pomocą gwoździ, 

Ilość: szt.2 
Fundament: zagłębiony na 70 cm poniżej p.t.. Rozwiązania szczegółowe jw. 
Stojak należy ustawiać na podsypce żwirowo-cementowej. 
 

Drogowskaz informacji turystycznej  
 

• pojedynczy, szt.2 
 

 
Przykładowe zdjęcie widok z boku i z przodu  

 

• podwójny, szt.5  

 
Przykładowe zdjęcie widok z boku i z przodu  

 
Dane techniczne: 

• belki o przekroju 18x18cm, krawędzie słupa fazowane- po 1cm na narożnikach, reszta 
słupa-wycięta do przekroju 14x14cm, 

• wysokość słupa: 2,30m p.p.t., 
• kierunkowskazy – deski gr.2,70cm (napisy grawerowane na deskach), 
• logo szlaku- tabliczka grawerowana umieszczona na wys.1,90m na słupie. 

Fundament: Wykonany z betonu B-15. Słup drewniany z wydrążonym w stopie otworem o 
∅25mm i głębokości 20cm osadzony na rurze stalowej ∅25mm zamocowanej na 
fundamencie za pomocą kleju konstrukcyjnego, np. HILTI. Obejma stopy słupa z 
płaskowników blaszanych o przekroju 6x50mm spawanych, łączona ze słupem za pomocą 
wkrętów. Słupy podniesione na 5 cm powyżej p.t. . Powstała przez to szczelina wypełniona 
podsypką żwirową. Fundament o wym. 20x20cm z otworem nawiercanym, zagłębiony na 
110cm poniżej p.t. 

 
 

 



Kosz na śmieci 

 
Przykładowe zdjęcie widok z boku i z przodu  

Dane techniczne: 
• krokwie i pokrycie dachowe pod katem 45o, 
• elementy pionowe- słupy o przekroju 8x8cm, 
• krokwie – o przekroju 5x3cm; krokwie opierają się na belkach o przekroju 10x5cm, 

łączonych ze słupami złączem ciesielskim na wpust. 
• pokrycie dachu –deski o gr.2,7cm, 

Komora kosza z otwieranymi drzwiami w kształcie prostopadłościanu wykonana z desek o 
gr.2cm i płaskowników stalowych o wym.10x4cm. Spód komory ażurowy- z czterech desek 
ułożonych w odstępach co 4 cm. Drzwi na zawiasach i zasuwie, mocowanej wewnątrz 
komory. 
Logo szlaku – tabliczka drewniana grawerowana umieszczona w centralnej części drzwi 
kosza. 
Ilość: 3szt. 
Fundament: zagłębiony na 50cm poniżej p.t.. Rozwiązania  szczegółowe j.w. 

 
Kamienny krąg ogniskowy 

 

 
Przykładowe zdjęcie rzut z góry i przekrój  

 
Dane techniczne: 

• krąg ogniskowy wykonany z kamienia – granitu – w postaci dwóch pierścieni – 
wewnętrznego zagłębionego i zewnętrznego znajdującego się na poziomie +/-0,00, 

• najbliżej otoczenie kręgu stanowi nawierzchnia żwirowa. 
Ilość: 1 szt. 
 
 



Suchy szalet 
 

 
Przykładowe zdjęcie widok z przodu  

Dane techniczne: 
• elementy pionowe- słupy o przekroju 18x18cm, 
• wysokość słupa 2,24m powyżej p.t., 
• ściany szaletu - deski poziome mocowane do słupów, gr.3,2cm, 
• drzwi z desek pionowych mocowane do słupów o przekroju 14x12cm, skrzydło drzwi 

na zawiasach, wzmocnione konstrukcją ze stalowych płaskowników o 
wym.20x60mm., 

• podłoga z desek o gr. 3,2cm, układanych na belkach podwal nowych o przekroju 
18x16cm, 

• siedzisko z czterech desek o gr.3,2cm, z wycięciem  pośrodku, konstrukcja 
mocowania siedziska złożona z belek o przekroju 12x12cm mocowanych do 
głównych słupów za pomocą gwoździ. Belki wsparte dodatkowo zastrzałami o 
przekroju 8x6cm, 

• dach na planie kwadratu, czterospadowy, pokryty gontem o gr.2,5cm. (krokwie o 
przekroju 10x8cm, belki o przekroju 18x14cm). 

Ilość: 1 szt. 
Fundament: zagłębiony na 1,10m poniżej p.t. Rozwiązania szczegółowe –jw. 

 
Ławka  

 
• ławka z oparciem, szt. 8 

 
Przykładowe zdjęcie widok z przodu i z boku  

 



• ławka bez oparcia, szt.4 
 

 
Przykładowe zdjęcie widok z przodu i z boku  

Dane techniczne: 
• siedzisko wykonane z dwóch belek „półokrąglaków” o ∅24-28cm, mocowane za 

pomocą gwoździ do dwóch belek podciosanych o ∅30-35cm, zabezpieczonych 
izolacją przeciwwilgociową (smoła lub lepik), 

• oparcie z desek o gr. 4,2cm, mocowanych za pomocą gwoździ do belek o przekroju 
8x8cm. Belki mocowane do podwalin podciosanych za pomocą gwoździ pod kątem 
12-15o, 

Ławki ustawiać na podsypce żwirowo-cementowej. 
 

Stół bez zadaszenia 

 
Przykładowe zdjęcie widok z boku 

Dane techniczne: 
• elementy pionowe – słup o przekroju 18x18cm, krawędzie fazowane- po 1 cm na 

narożnikach, 
• konstrukcja blatu stołu – foszt o gr.10cm, szer.25cm i dł.100cm, mocowane do belek o 

przekroju 10x8cm. Belki mocowane są do słupa i wsparte dodatkowo belkami 
wspornikowymi o przekroju 8x8cm.  

• przy każdym stole dostawiane  ławki (2 szt.) bez oparcia. 
Ilość: 5 szt. 
Fundament: zagłębiony na 1,10m poniżej p.t. Rozwiązane szczegółowe – jw. 

 
6. CIĄGI KOMUNIKACJI PIESZEJ  
 
6.1.Projektowany chodnik 

 
W ramach inwestycji został zaprojektowany chodnik o szerokości 1,5 m oraz 1,80 m.  
Usytuowanie ciągu komunikacyjnego zostało pokazane na planie zagospodarowania. 
 
6.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika 

• 8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony), 
• 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
• 15cm podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie, 
• 15 cm wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa wg PN-S-
96012:1997, 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-
02205:1998. 



6.3.  Kraw ężniki 

• Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm, 

• Obrzeże chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm, 

 
6.3. Zestawienie powierzchni projektowanych 
 

Bilans projektowanych powierzchni:  
- powierzchnia chodnika i terenów utwardzonych                                                  192,60 m2 
- obrzeże betonowe                    220,00 m 
 
 
7. UWAGI KO ŃCOWE 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami    wiedzy technicznej  
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu należy uzgodnić z 
projektantem. 

 
8. INFORMACJA BIOZ 
 
W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 
1.  których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie  

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
2.  przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników  

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi  
3.   stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
4.  prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych 
5. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników     
6.  prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach   
7.  wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 
8. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 
9. wymagających użycia materiałów wybuchowych 
   
Materiały wyj ściowe: 
- Projekt budowlany; 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu skala 1:500. 
Zakres robót: 
a) Roboty rozbiórkowe: 
Przewidywane roboty rozbiórkowe nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 5 dni roboczych      
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 25 osobodni. 
b) Roboty budowlane: 
Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 25 dni roboczych         
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 125 osobodni. 
 



Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas ich występowania 
a) Roboty na wysokości: 

Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek pracownika z wysokości 
- potrącenie spadającymi elementami 
- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 
b) Prace transportowe 
- transport na pomosty robocze materiałów budowlanych; 
- transport gruzu z terenu rozbiórki; 

Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- potrącenie przez szalę wyciągu WBT w trakcie jej jazdy   
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości 
c) Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych 
- rozprowadzenie energii po placu budowy 
- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 
 Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- porażenie prądem elektrycznym; 
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń   
- nadmierny hałas i wibracje  
- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 
d) Komunikacja na placu budowy.  
- Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy; 
- Komunikacja pionowa – schody, drabiny. 
 Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek lub potrącenia pracownika podczas przejścia po placu budowy 
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości. 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju  
zagrożenia: 
a) Wokół budynku w odległości 2,0 m od ścian lub rusztowań zewnętrznych wydzielone   

zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowania i tablice ostrzegawcze) przez cały okres 
    zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości.  
b) Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu WBT itp. 
c) Zabezpieczone będą otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w ścianach  
    zewnętrznych budynku.    
d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składowania materiałów łatwopalnych i  
    miejsca w których będzie zakaz używania otwartego ognia. 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych. 
a) Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą uczestniczyli  
    w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów   
    postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. 
b) Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany z tzw.  
    “ryzykiem zawodowym” na stanowisku  pracy. 
 c) Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji. 
a) Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal i tp.) nie  
    przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one rozładowywane  
    mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu  
    na placu budowy. 
b) Transport pionowy materiałów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy wyciągu  



    przyściennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiały  
    pomocnicze będą przenoszone ręcznie. 
c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą przechowywane w  
    magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnątrz budynku w pomieszczeniach  
    przeznaczonych do realizacji.  
d) Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) będą przechowywane w  
    wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza budowy. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z  
wykonywania robót  budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wraz  
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji. 
a) Zatrudnieni przy robotach pylących stosują okulary i maski przeciwpyłowe, a pracujący 
    młotami udarowymi stosują również ochronniki słuchu.  
b) Zatrudnienie na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem  
    (oporęczenia), a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają indywidualnego 
    sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania  linek asekuracyjnych  
    wskazywać będą pracownicy nadzoru budowy.  
c) W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi: 
  - wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 6,0 m – taśma BHP na 

słupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze 
  -  strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń  transportu 

pionowego. 
d) Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być  
     podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzór  
     budowlany.  
     W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie  
     pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych  
     pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i  
     porządku (potknięcie pracownika). 
e) Przy pracach transportowych materiałów z dachu opuszczać je  sukcesywnie i na bieżąco  
    na linach (zakaż zrzucania), a miejsca opuszczania należy wydzielić oporęczeniami.  
    Strefy niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy koparek i sprzętu do  
    transportu pionowego. 
f) Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie  
    uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami  
    zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w 
    pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą ich konserwację. 
g) Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem  
    odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk  
    pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej upadkiem przedmiotów z wysokości  
    zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
    Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pewni sprawne i  
    posiadające certyfikaty, o wysokości 0,75 m ponad poziom na który prowadzą. 
h) Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg  
    potrzeb budowy. 
    Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od  
    materiałów palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pożarowych niebezpiecznych  
    przygotować do ewentualnego użycia sprzęt ppoż. 

Opracował: 
inż. Krzysztof Oleś 
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