Branża architektoniczna – opis techniczny
Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach

9. Wykonanie kwietnika w kręgu KR1 o promieniu r=6 m
10. Rozbiórka ścieżki asfaltowej szer. 2,0m o pow. 150 m2 i ścieżki o nawierzchni betonowej
szer. 3,5m o pow. 85 m2 oraz wykonanie ścieżki NS2 oraz kręgu KR 1 z kostki
betonowej gr. 8 cm, o łącznej pow. 270m2;
11. Skucie betonu - bet.6, o pow. 1,5m2
12. Montaż nowych koszy na śmieci K2- 5 szt.
13. Pielęgnacja drzewostanu
•

SEKTOR VII
1. Malowanie siedzisk istniejących ławek Ł1 – 5 szt., wymiana siedzisk - 3 szt.
2. Przestawienie i montaż ławki Ł1 – 1 szt.
3. Rozbiórka sceny o wym. 6,52x3,5 m, h=56 cm - scena drewniano-stalowa na bloczkach
betonowych

4. Most stalowy łukowy wym. 6x2m – konstrukcja stalowa do malowania, podpory mostu
betonowo-ceglane rozebrać i wykonać słupki z klinkieru - 4 słupki o wym. 38x38 cm,
h=50 cm, fundament betonowy istniejący, oddzielony od cegieł papą asfaltową

5. Skucie betonu bet. 7.1 o wym. 4x2,5 m
6. Likwidacja pokryw betonowych nieczynnych studzienek bet.7.2 o wym. 1,1x1,1 m oraz
bet.7.3 o wym. 1,0x1,0m, studzienki pod tymi pokrywami zasypać
7. Naprawa pokrywy studzienki S7 - założenie włazu Ø600mm D400 z wypełnieniem
betonowym
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8. Usunięcie ławek w kręgu KR2- dł. 32,5 m, szer. 50 cm (nogi stalowe, siedzisko z desek)

9. Krąg KR2 - rozbiórka istniejącej posadzki betonowej o pow. 210m2 i wykonanie nowej
nawierzchni z kostki betonowej, pow. 190 m2
10. KR2 - montaż ławek Ł4 – 16 szt. (ławki Ł4 - ławka o wym. 180x45x45 z siedziskiem
drewnianym lakierowanym bez oparcia, konstrukcja ze stali lakierowanej w kolorze
grafitowym, przykręcona do podłoża)
11. Wykonanie w centralnej części kręgu KR2 kwietnika o średnicy 5 m
12. Montaż nowych koszy na śmieci K2 - 4 szt.
13. Montaż stojaków rowerowych SR – 4 szt.
14. Pielęgnacja drzewostanu
•

SEKTOR VIII
1. Ławki Ł1(w) – wymiana i malowanie siedzisk - 2 szt.
2. Montaż nowych ławek Ł1(n) wzdłuż kręgu KR3 oraz ścieżki – 5 szt.
3. Demontaż i przeniesienie 3 szt. ławek Ł2 do sektora IV
4. Skucie betonu - bet. 8.1, o pow. 21 m2
5. Skucie asfaltu i betonu - bet. 8.2, o pow. 8,5 m2
6. Wykonanie kwietnika na kręgu KR3 o promieniu r=4,4 m
7. Montaż nowych koszy na śmieci K2- 4 szt.
8. Montaż stojaków rowerowych SR – 3 szt.
9. Pielęgnacja drzewostanu

•

SEKTOR IX
1. Ławki Ł1 – wymiana siedzisk Ł1(w) - 3 szt., malowanie 16 szt.
2. Przeniesienie ławek Ł2 do sektora IV - 5 szt.
3. Rozbiórka nawierzchni betonowej bet. 9.1 - pozostałej po ławkach Ł2 i wykonanie
trawnika o powierzchni 20m2
4. Skucie betonu – bet. 9.2, o pow. 9 m2
5. Skucie kawałka muru ceglano-betonowego – bet. 9.3, o wym. 0,5x0,8m, h=35 cm
6. Demontaż starych konstrukcji koszy na boisku do koszykówki – 2 szt.
7. Montaż nowych konstrukcji koszy – 2 szt. na boisku do koszykówki, malowanie linii
8. Montaż słupków siatki – 2 szt. na boisku do siatkówki, malowanie linii
9. Montaż słupków siatki – 2 szt. na boisku do piłki plażowej, wymiana piasku na boisku
8x16 m
10. Montaż nowych koszy na śmieci K2- 5 szt.
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11. Montaż stojaków rowerowych SR – 3 szt.
12. Usunięcie niebieskiego słupa stalowego MN2, o wys. ok. 5 m

13. Pielęgnacja drzewostanu
•

SEKTOR X
1. Ławki Ł1 –malowanie 12 szt.
2. Ławki Ł3 – przestawienie do sektora III – 2 szt.
3. Rozbiórka piaskownicy 5x5 m z obrzeżami z cegły gr. 25 cm i wysokości 50 cm oraz
wykonanie w tym miejscu trawnika
4. Skucie betonu -bet.10.1, o wym. 2x2m
5. Skucie betonu -bet.10.2, o wym. 0,6x0,6m
6. Skucie betonu -bet.10.3, o wym. 2x2m
7. Pielęgnacja drzewostanu i usunięcie 2 pni
8. Montaż siłowni zewnętrznych: każde urządzenie montowane jest na 2 fundamentach
betonowych ze żwirobetonu C-16/20, zbrojonych 60x60x60 cm -18 szt. oraz
fundamentach pośrednich w zależności od rodzaju urządzenia:
 Stanowisko nr 1 – SZ1 (3 rodzaje urządzeń do ćwiczeń):
- Montaż urządzenia SZ1.1 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,37x2,98 m
- Montaż urządzenia SZ1.2 na utwardzeniu z kostki o wym. 4,39x2,38 m
- Montaż urządzenia SZ1.3 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,70x2,22 m
 Stanowisko nr 2 – SZ2 (3 rodzaje urządzeń do ćwiczeń):
- Montaż urządzenia SZ2.1 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,97x1,87 m
- Montaż urządzenia SZ2.2 na utwardzeniu z kostki o wym. 4,62x2,05 m
- Montaż urządzenia SZ2.3 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,17x2,14 m
 Stanowisko nr 3 – SZ3 (3 rodzaje urządzeń do ćwiczeń):
- Montaż urządzenia SZ3.1 na utwardzeniu z kostki o wym. 4,04x2,34 m
- Montaż urządzenia SZ3.2 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,31x2,34 m
- Montaż urządzenia SZ3.3 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,54x2,14 m
9. Montaż nowych koszy na śmieci K2 - 3 szt.
10. Montaż stojaków rowerowych SR – 6 szt.
11. Pielęgnacja drzewostanu

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- Powierzchnia zagospodarowania Pd=26530 m2
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6. UTWARDZENIA TERENU
6.1.

Nawierzchnia chodników i ścieżek

Charakterystyka projektowanych rozwiązań:
- Nawierzchnia:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego niesortowanego kl.I 0-31,5mm, gr.15 cm
- warstwa odsączająca z piasku, gr.10 cm
- podłoże naturalne utwardzone, spadek 2%
- Obrzeża - krawężniki bet. 8/30 cm na ławie betonowej z bet. C8/10 gr. 10cm.

6.2.

Nawierzchnia utwardzeń wokół siłowni i ławek Ł2

Charakterystyka projektowanych rozwiązań:
- Nawierzchnia:
- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego niesortowanego kl.I 0-31,5mm, gr.10 cm
- warstwa odsączająca z piasku, gr.5 cm
- podłoże naturalne utwardzone, spadek 2%
- Obrzeża - krawężniki bet. 8/30 cm na ławie betonowej z bet. C8/10 gr. 10cm.

7. ETAPOWANIE INWESTYCJI
7.1.

Etap I

Zakres inwestycji objęty Etapem I obejmuje wykonanie następujących prac:
•

SEKTOR V -AMFITEATR
1. Malowanie siedzisk istniejących ławek widowni Ł1 – 157szt. + uzupełnienie 11 desek
10x4 cm dł. 2m
2. Scena- wymiana i impregnacja desek 14x3 cm -pow.2 x 200m2= 400m2
Deskowanie podwójne na legarach, opartych na słupach betonowych, legary
odizolowane papą asfaltową od słupów
3. Scena - wymiana i impregnacja legarów drewnianych 10x10 cm – dł. 210 m
4. Scena - wymiana cegieł klinkierowych schodów - 13 szt.
5. Scena - tynkowanie ubytku U - murku sceny wraz z malowaniem - ok. 4 m2
6. Scena - uzupełnienie ubytków chodnika przy schodach UB -kostką betonową- 2 m2
7. Naprawa barierek schodów do amfiteatru B2 - montaż 1 barierki oraz uzupełnienie
pochwytu dł. 1,5 m drugiej barierki - rura Ø50 wys. 1,1m dł. 5m (ogólnie rura dł. 12mb.),
malowanie na kolor żółty wszystkich barierek (ok. 40 mb rury)
8. Montaż nowych koszy na śmieci K2 - 7 szt.

•

SEKTOR X
1. Ławki Ł1 –malowanie 12 szt.
2. Ławki Ł3 – przestawienie do sektora III – 2 szt.
3. Rozbiórka piaskownicy 5x5 m z obrzeżami z cegły gr. 25 cm i wysokości 50 cm oraz
wykonanie w tym miejscu trawnika
4. Skucie betonu -bet.10.1, o wym. 2x2m
5. Skucie betonu -bet.10.2, o wym. 0,6x0,6m
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6. Skucie betonu -bet.10.3, o wym. 2x2m
7. Montaż siłowni zewnętrznych: każde urządzenie montowane jest na 2 fundamentach
betonowych ze żwirobetonu C-16/20, zbrojonych 60x60x60 cm -12 szt. oraz
fundamentach pośrednich w zależności od rodzaju urządzenia:
 Stanowisko nr 1 – SZ1 (3 rodzaje urządzeń do ćwiczeń):
- Montaż urządzenia SZ1.1 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,37x2,98 m
- Montaż urządzenia SZ1.2 na utwardzeniu z kostki o wym. 4,39x2,38 m
- Montaż urządzenia SZ1.3 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,70x2,22 m
 Stanowisko nr 2 – SZ2 (3 rodzaje urządzeń do ćwiczeń):
- Montaż urządzenia SZ2.1 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,97x1,87 m
- Montaż urządzenia SZ2.2 na utwardzeniu z kostki o wym. 4,62x2,05 m
- Montaż urządzenia SZ2.3 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,17x2,14 m

7.2.

Etap II

Zakres inwestycji objęty Etapem II obejmuje wykonanie następujących prac:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SEKTOR I - całość
SEKTOR II - całość
SEKTOR III - całość
SEKTOR IV - całość
SEKTOR V - pozostała część tj.:
1. rozbiórka płyt betonowych ażurowych PA o pow. 12 m2
2. Wykonanie ścieżki NS1 z kostki betonowej gr. 8 cm, o szer. 3,0 m wraz z połączeniem
z wyjściami z amfiteatru i ścieżką NS2, pow. 132 m2,.
SEKTOR VI - całość
SEKTOR VII - całość
SEKTOR VIII - całość
SEKTOR IX - całość
SEKTOR X - pozostała część tj.:
1. Montaż siłowni zewnętrznych: każde urządzenie montowane jest na 2 fundamentach
betonowych ze żwirobetonu C-16/20, zbrojonych 60x60x60 cm - 6 szt. oraz
fundamentach pośrednich w zależności od rodzaju urządzenia:
 Stanowisko nr 3 – SZ3 (3 rodzaje urządzeń do ćwiczeń):
- Montaż urządzenia SZ3.1 na utwardzeniu z kostki o wym. 4,04x2,34 m
- Montaż urządzenia SZ3.2 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,31x2,34 m
- Montaż urządzenia SZ3.3 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,54x2,14 m
2. Montaż nowych koszy na śmieci K2- 3 szt.
3. Montaż stojaków rowerowych SR – 6 szt.
4. Pielęgnacja drzewostanu i usunięcie 2 pni

8. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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9. WARUNKI DOSTĘPNOŚCI TERENU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przedmiotowy teren jest płaski, elementy zagospodarowania terenu są dostępne dla osób
niepełnosprawnych.

10. SIECI UZBROJENIA TERENU
Uzbrojenie terenu stanowią podziemne kable energetyczne nn, podziemny kabel
telekomunikacyjny, gazociąg, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna deszczowa i sanitarna.
Trasy istniejącego uzbrojenia zlokalizowane są na mapie sytuacyjno – wysokościowej
w skali 1:500, na której opracowany został projekt.

11. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
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
Inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wodę, jak również nie jest związana z
powstawaniem ścieków.
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
Przewidywane do realizacji obiekty nie będą źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych,
mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-czynnych (odorów).
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów
Podczas wykonawstwa robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci (w nawiasie
podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów {Dz. U. Nr 112, poz. 1206} kody grup i podgrup):
• nawierzchnia asfaltowa [17 03 01*]
ok. 3 Mg
• pozostały gruz z nawierzchni dróg [17 01 81]
ok. 4 Mg
• masy ziemne [17 05 04]
ok. 10 Mg
• odpady drewna [17 02 01]
ok. 4 Mg
• inne zmieszane odpady z budowy [17 09 04]
ok. 1 Mg
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej są ujęte na
liście odpadów niebezpiecznych, zatem należy je przekazać do firmy posiadającej odpowiednie
zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 + zmiany).
Pozostałe odpady (oprócz mas ziemnych) powinny być gromadzone na terenie budowy
selektywnie w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopów winna być
składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemię urodzajną i pozostałą,
wykorzystywaną do prac budowlanych lub wywiezioną. Ziemia urodzajna winna być ponownie
wykorzystana i zagospodarowana. Sposób zagospodarowania tych odpadów powinien być
zgodny z zapisami ustawy o odpadach.
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń
Projekt nie przewiduje do realizacji obiektów będących na etapie eksploatacji znaczącym
źródłem emisji hałasu do środowiska, czy też obiektów emitujących promieniowanie jonizujące
czy też pole elektromagnetyczne.
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e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym
glebę, wody powierzchniowe i podziemne
W ramach realizacji przedsięwzięcia planowana jest pielęgnacja istniejącego drzewostanu.
Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów nie pociągną
za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym
samym i na większym obszarze. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane zostanie
przywrócony do stanu pierwotnego.
Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też
powierzchniowe.
f) podsumowanie
Sporządzona prognoza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko
dla programowanego zakresu, wskazuje iż nie będzie ona wywierać negatywnego
oddziaływania na żaden z komponentów środowiska zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej
eksploatacji, zatem z pewnością możliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów
i ich funkcjonowanie z gwarancją dotrzymania wymagań i norm określonych w przepisach
ochrony środowiska.
Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska na etapie
wykonawstwa będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać
sobie sprawę z możliwości wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne
oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone
i w większości mieć charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem
robót.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji
na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia
obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie
przepisów
odrębnych,
wprowadzających
związane
z
obiektem
ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania.

12. UWAGI KOŃCOWE
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, warunkami
pozwolenia na budowę, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi, przestrzegając
norm i przepisów obowiązujących
w budownictwie oraz przepisów BHP.

Opracował:
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