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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenia inwestora, 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- Uzgodnienia z inwestorem 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt obiektu małej architektury w miejscu publicznym 
wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w miejscowości Smyków, gmina 
Smyków. 

3. OPIS I POŁOŻENIE DZIAŁEK 

Teren objęty pracami projektowymi zlokalizowany jest w miejscowości Smyków przy boisku ORLIK na 
działce o nr ew. 89, 90, 91.  
Teren nie jest jest ogrodzony. W zachodniej części działek znajduje się chodnik, wzdłuż południowej 
krawędzi działki przebiega nawierzchnia z kostki brukowej, w północnej części zlokalizowana jest 
część kortów tenisowych oraz boiska ORLIK.  Od strony zachodniej działki sasiadują z drogą, od strony 
wschodniej i północnej z terenami niezabudowanymi. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt obejmuje zainstalowanie urządzeń rekreacyjno-sprawnościowych. Projektowany obiekt małej 
architektury ma powierzchnię 50,25 m2. 

5. KOMUNIKACJA I DOSTĘPNOŚĆ 

Komunikacja odbywać się będzie za pomoca istniejących nawierzchni utwardzonych z kostki 
brukowej, zlokalizowanych na działkach 89, 90, 91 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego 
obiektu małej architektury, i prowadzących do istnjącej drogi. 
Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w projektowanym obiekcie małej architektury zapewniają 
swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym, o obniżonej sprawności ruchowej.  

6. OGÓLNY CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

6.1 Lokalizacja 
Projektowany obiekt małej architektury zlokalizowany jest w północno części działki nr 91, zajmując 
także niewielki obszar działki 90 w Smykowie. Teren nie jest jest ogrodzony, na placu przeznaczonym 
pod budowę występują  rośliny ozdobne.  Wzdłuż placu przeznaczonego pod budowę przebiega 
chodnik z kostki brukowej. Plac od strony wschodniej sąsiaduje z kortami tenisowymi, od północnej, 
południowej oraz zachodniej z terenami niezabudowanymi. 
Teren przeznaczony pod budowę obiektu małej architektury jest płaski i zadbany i będzie wymagał 
jedynie przygotowania pod nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej. 
W sąsiedztwie projektowanego obiektu małej architektury nie znajduje się miejsce gromadzenia 
odpadów. 

6.2 Dane dotyczące wielkości obiektu 
Powierzchnie elementów składowych: 
- powierzchnia terenu objętego opracowaniem – 50,25 m2 

- nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej – 50,25 m2 
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6.3 Zakres robót 
Projekt zakłada następujące prace budowlane: 
- wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni utwardzonej 
- wykonanie warstw podbudowy nawierzchni utwardzonej 
- wykonanie nawierzchni utwardzonej 
- dostawę i montaż urządzeń wyposażenia obiektu małej architektury 
Wykopy wykonywane częściowo koparką i częściowo ręcznie. Przywóz kruszyw, zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonanie nawierzchni utwardzonych – kostka brukowa. 
Montaż urządzeń rekreacyjno-sprawnościowych, montaż wyposażenia. Uporządkowanie terenu. 

6.4 Opis sposobu zagospodarowania wód opadowych z utwardzonej powierzchni gruntu 
Wody opadowe z powierzchni utwardzonej gruntu tj. nawierzchni z kotki brukowej, odprowadzane za 
pomocą ukształtowanych spadków poprzecznych na tereny trawiaste, znajdujące się na działce 
Inwestora.  

6.5 Przeznaczenie utwardzonej powierzchni gruntu 
Utwardzona powierzchnia gruntu na działce budowlanej, o nawierzchni z kostki brukowej, 
zlokalizowana w obrębie obiektów małej architektury, pełni funkcję komunikacyjną. 

7.  ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-MATERIAŁOWE 

7.1 Charakterystyka nawierzchni utwardzonej 
Projektuje się nawierzchnię utwardzoną z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze wskazanym 
przez Inwestora.  
Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm. W celu ułatwienia 
spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0%. 
Konstrukcja nawierzchni: 

• Kostka brukowa betonowa – grubość 6 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa – grubość warstwy 5 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja 0/31,5 mm)– grubość warstwy 15 cm 

• Grunt rodzimy 
Całą nawierzchnię terenu wykończonego nawierzchnią utwardzoną należy wykończyć obrzeżem 
betonowym o wymiarach 6x20x100 cm. L= 73,9 m. 

7.2 Urządzenia wyposażenia obiektu małej architektury 
Projektuje się elementy urządzeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych typowych m.in. dla siłowni 
zewnętrznej. 
Projektuje się elementy wyposażenia typu przedstawionego poniżej lub im równoważnych. 
 
 
Elementy wyposażenia obiektu małej architektury: 

• stanowisko 1 – odwodziciel  + pylon + steper – szt. 1 

• stanowisko 2 – podciąg do nóg +pylon + poręcz - szt. 1 

• stanowisko 3 – wyciąg + pylon + wyciskanie  – szt. 1 

• stanowisko 4 – prasa do nóg + pylon + orbitrek - szt. 1 

• stanowisko 5 – rower + pylon + jeździec- szt. 1 

• Tablica z regulaminem – szt. 1 
 
W/w urządzenie powinny być zainstalowane na pylonie, na którym ma znajdować się tabliczka 
znamionowa z funkcją i instrukcją do ćwiczeń. 
Wszystkie urządzenia wykonane ze stali ocynkowanej i dwukrotnie malowane proszkowo. Główna 
rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 2 x 90 mm x 3 mm. Śruby osłonięte metalowymi zaślepkami. 
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Siedziska, oparcia, platformy, podesty - wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego 
na polskie warunki atmosferyczne. 
Konstrukcja ma zapewniać maksymalną trwałość i odporność na akty wandalizmu.  
Urządzenia powinny posiadać certyfikat zgodności TUV z europejską normą stacjonarnego sprzętu do 
ćwiczeń EN957, oraz Polski Certyfikat Bezpieczeństwa B.  
Urządzenia powinny posiadać co najmniej 2 lata gwarancji na: elementy z tworzywa sztucznego, 
siedziska, podesty itp., a także łożyska, łączniki i elementy gumowe, stalowe elementy nośne, spawy, 
śruby itp.  
Wszystkie urządzenia powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
Wielkości stref bezpieczeństwa dla urządzeń rekreacyjno-rehabilitacyjnych silowni zewnętrznej: 
- dla urządzeń o wysokości < 60 cm – nie ma stref bezpieczeństwa 
- dlaurządzen o wysokości 60 - 150 cm strefa bezpieczeństwa wynosi 150 cm 
- dla urządzeń o wysokości > 150 cm strefa bezpieczeństwa = 0,5 m + 0,6 x wysokość urządzenia 
Dla urządzeń montowanych do pylonu, minimalna strefa bezpieczeństwa wynosi 180 cm wokół 
urządzenia. 
Należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia. W strefie bezpieczeństwa 
nie może się znajdować się żaden element. 
Montaż urządzeń obiektu małej architektury wg planu zagospodarowania terenu. 
Montaż wszystkich urzadzeń wykonać wg zaleceń producenta urządzeń. 

8. OGÓLNA OCHRONA ROBÓT 

Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz 844) i rozporządzenia BHP podczas wykonywania robót 
budowlaych. 
Plac budowy należy ogrodzić i oznakować, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Teren 
wyposażyć w tablice informacyjną. Umieścić oznaczenia stref zagrożenia i stref niebezpiecznych – 
zgodnie z normą o znakach ostrzegawczych. 
Wykonawca powinien zapewnić pracownikom odzież roboczą i ochronną – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, szkodliwe czynniki i zagrożenia, powinni być 
zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, posiadający atesty oraz instrukcje określające sposób jego 
użytkowania. Wykonawca powinien zapenić pracownikom bezpośredni nadzór nad prowadzonymi 
pracami. Kierownik budowy powinien zapewnić instruktaż pracowników w zakresie przepisów BHP i 
szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonywac zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
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II. ZAŁĄCZNIKI 

• Rysunki obiektów małej architektury 

III. RYSUNKI 

• Zagospodarowanie terenu     rys. nr A-1 

• Geometria i wyposażenie obiektu małej architektury  rys. nr A-2 

• Przekrój przez nawierzchnię utwardzoną   rys. nr A-3 


