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1. TEMAT 

Tematem niniejszego opracow ania jest projekt branży architektonicznej obejmujący swym 
zakresem w ykonanie elementów  małej architektury na terenie Parku Miejskiego na działkach 
nr 410/5, 411/11, 411/13, 411/14, 471/7, 474/7 ark. 2 i nr 407/5, 408/5, 409 ark. 8 
w Zdzieszowicach w rejonie ul. Korfantego w  ramach przedsięwzięcia inw estycyjnego 
pn. "Wykonanie elementów  małej architektury w  Parku Miejskim w  Zdzieszowicach ". 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstaw ę opracowania stanow ią: 
- zlecenie Inw estora, 
- mapa sytuacyjno-wysokościow a w skali 1:500,  
- uzgodnienia rozw iązań projektow ych dokonane z Inw estorem; 
- przepisy i normy obow iązujące w  budownictw ie. 

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Teren jest zagospodarow any jako park z zielenią niską i wysoką wraz ze ściezkami 
pieszo-rowerowymi. Na terenie Parku Miejskiego znajduje się przed w szystkim amfiteatr z  
zadaszoną sceną gdzie odbywają się cykliczne imprezy plenerow e. Ustaw ione są tu także 
urządzenia dla zabawy dla dzieci oraz do rekreacji:  tory skateboardow e, boiska do piłki ręcznej, 
koszyków ki, siatków ki i piłki plażow ej. 

 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Zmiana w  zagospodarowaniu terenu w iąże się z uporządkow aniem małej architektury, 
remoncie istniejących urządzeń oraz montażu now ych urządzeń dla podniesienia atrakcyjności 
Parku Miejskiego w  Zdzieszowicach zgodnie z projektem zagospodarow ania - rysunek nr 2. 

 

Projekt obejmuje następujące elementy zagospodarow ania terenu: 
 

• SEKTOR I 
1. Malow anie siedzisk istniejących ław ek Ł1 – 8 szt. 

(ław ka Ł1 w ym. siedziska 200x33 cm, z desek sosnow ych o wym. 10x4 cm)  
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2. Wykonanie barierki B1 – dw óch poręczy schodów  zewnętrznych z rury Ø50, 
h=1,1m, dł.=7m (ok.40 m.b. rury), malow anie poręczy na kolor żółty 

 
 

3. Montaż now ych koszy na śmieci K2 - 2 szt. 
(K2 - kosz betonowy z betonu piaskow anego o wymiarach min. wys. 82cm, 
szer. 45cm, dł. 45cm, poj. 70 l,  pojemnik z popielniczką stal ocynkow ana, 
zakotw iony) 

 

• SEKTOR II -SKATE PARK 
1. Malow anie siedzisk istniejących ław ek Ł1 – 8 szt. + uzupełnienie 1 deski 10x4cm 

dł. 2m; 
2. Montaż now ych koszy na śmieci K2 - 3 szt. 
3. Montaż stojaków  rowerowych SR, (SR - rura Ø50 w  kształcie odw róconego U, 

h=0,9 dł.=1m, zakotw iony) – 2 szt. 
 

• SEKTOR III -PLAC ZABAW DLA DZIECI 
1. Malow anie siedzisk istniejących ław ek Ł1 – 8 szt. 
2. Usunięcie stalow ego walca WS- średnica 50 cm, w ysokość 1 m 

 
 

3. Montaż now ych koszy na śmieci K2 - 3 szt. 
4. Montaż stojaków  rowerowych SR – 2 szt. 
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5. Wymiana pokrywy betonow ej PB, gr. 20cm o wymiarach 1,0x1,0m w raz 
z montażem w łazu Ø600 kl. D400 z w ypełnieniem betonow ym 

 
 

6. Ustaw ienie i zakotw ienie ław ek z bali drew nianych Ł3 przeniesionych z sektora X – szt.2 

 
 

• SEKTOR IV -FONTANNA I STOLIKI 
1. Malow anie siedzisk istniejących ław ek Ł1 – 9 szt. 
2. Ław ki Ł1 do przesunięcia i osadzenia przy fontannie w  ramach sektora IV – 6 szt. 
3. Malow anie ław ek Ł2 (podw ójne ław ki z siedziskami o w ym. 38x200 ze stolikiem w ym. 

86x200 z desek 11,5x4,5) – 18 szt. 

 



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

 

 

5 

4. Montaż przeniesionych ław ek Ł2 z innych sektorów- 12 szt.  
(Ław ki należy usytuow ać w  sposób przedstawiony na mapie, a także w  taki sposób, aby  
nie kolidow ały z istniejącymi drzew ami)  

5. Wykonanie utw ardzenia z kostki betonow ej pod ław kami Ł2, t j  dla ław ek podw ójnych 4 x 
(7mx5m) oraz ław ek pojedynczych 4x(4,7mx4m)  

6. Montaż now ych koszy na śmieci K2- 4 szt. 
7. Usunięcie słupka stalow ego SB i betonow ego podestu o wym. 1m x 1m  

 
 

• SEKTOR V -AMFITEATR 
1. Malow anie siedzisk istniejących ławek w idowni Ł1 – 157szt. + uzupełnienie 11 desek 

10x4 cm dł. 2m 

 
 

2. Scena- wymiana i impregnacja desek 14x3 cm -pow .2 x 200m2= 400m2  
Deskow anie podw ójne na legarach, opartych na słupach betonow ych, legary 
odizolow ane papą asfaltow ą od słupów 
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3. Scena-  wymiana i impregnacja legarów  drewnianych 10x10 cm – dł. 210 m 
4. Scena - wymiana cegieł klinkierowych schodów - 13 szt. 

 
 

5. Scena - tynkow anie ubytku U - murku sceny wraz z malow aniem - ok. 4 m2  
6. Scena - uzupełnienie ubytków  chodnika przy schodach UB -kostką betonow ą- 2 m2  
7. Napraw a barierek schodów do amfiteatru B2 - montaż 1 barierki oraz uzupełnienie 

pochwytu dł. 1,5 m drugiej barierki - rura Ø50 w ys. 1,1m dł. 5m (ogólnie rura dł. 12mb.), 
malow anie na kolor żółty w szystkich barierek (ok. 40 mb rury) 

8. Montaż now ych koszy na śmieci K2 - 7 szt. 
9. Wykonanie ścieżki NS1 z kostki betonow ej gr. 8 cm, o szer. 3,0 m wraz z połączeniem 

z wyjściami z amfiteatru i ścieżką NS2, pow . 132 m2, rozbiórka płyt betonowych 
ażurowych PA o pow . 12 m2. 

 
• SEKTOR VI 

1. Przestaw ienie ław ek Ł1 - 5 szt. 
2. Malow anie siedzisk istniejących ław ek Ł1 - 6 szt.,  
3. Wymiana i malow anie siedzisk Ł1(w ) - 2 szt. 
4. Montaż ław ek Ł2 przeniesionych z innych sektorów  - 2 szt. 
5. Malow anie ław ek Ł2 - 6 szt. 
6. Wykonanie utw ardzenia z kostki betonow ej pod ław kami Ł2 dla ław ek podw ójnych  

1 x (7mx5m)  
7. Rozebranie istniejącego kręgu ław ek ze stolikami (nogi stalow e i siedziska drew niane) 

r=4m 
8. Usunięcie niebieskiego słupa stalow ego MN2, o wys. ok. 5 m 

 


