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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Poznań 21. 04. 2022

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Jackowskiego 18
60 - 509 Poznań

Oświadczenie.

Zgodnie z art 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy
projekt budowlany pt. „Projekt zagospodarowania terenu obejmujący budowę ścieżki spacerowej z
ławkami, lampami oświetleniowymi, z koszami na śmieci oraz z urządzeniami dla dzieci w postaci
stolików do gry w szachy, warcaby i młynek, zabawki bujakowe na sprężynie oraz urządzeń
edukacyjnych w postaci tablic do gier zręcznościowych” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.

Inwestor: Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, NIP 777-31-40-250,
Lokalizacja: Rosnówko ul. Sportowa, działka 83/5.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego
opracowania
jest projekt zagospodarowania terenu
obejmujący
rewitalizację istniejącego terenu przyległego do boiska piłkarskiego w Rosnówku, działka nr 83/5,
gmina Komorniki.
Opracowanie obejmuje budowę ścieżki spacerowej z ławkami, lampami oświetleniowymi, z koszami na
śmieci oraz z urządzeniami dla dzieci w postaci stolików do gry w szachy, warcaby i młynek, zabawki
bujakowe na sprężynie oraz urządzeń edukacyjnych w postaci tablic do gier zręcznościowych .
Teren przeznaczony pod realizację inwestycji objętej opracowaniem stanowi własność Inwestora.
Okres realizacji inwestycji zakłada się na I półrocze 2022 roku.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obszar, na którym zlokalizowana jest Inwestycja położony jest w gminie Komorniki, powiat poznański,
województwo wielkopolskie obręb Rosnówko, w rejonie ulic 1Maja 50 oraz ulicy Sportowej.
Zagospodarowanie terenu stanowi budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję domu kultury dla
społeczności lokalnej, boisko piłkarskie oraz naturalny teren zielony zadrzewiony pozyskany około 4 lat
temu przez gminę Komorniki jako działka nr. 83/5 , aktualnie mocno zdewastowany i nie czyszczony.
Bezpośrednie sąsiedztwo terenu objętego niniejszym opracowaniem stanowią pola uprawne oraz od
strony zachodniej boisko piłkarskie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje uporządkowanie terenu na działce 83/5, w celu
przywrócenia ładu przestrzennego i stworzenie miejsca dla mieszkańców, umożliwiającego
alternatywne spędzanie czasu dla młodszych jak i starszych mieszkańców jako miejsce wspólnej
integracji i dalszego rozwoju wspólnoty środowiskowej.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę ścieżki spacerowej z ławkami, lampami
oświetleniowymi, z koszami na śmieci oraz z urządzeniami dla dzieci w postaci stolików do gry w
szachy, warcaby i młynek, zabawki bujakowe na sprężynie oraz urządzeń edukacyjnych w postaci
tablic do gier zręcznościowych. Początek ścieżki spacerowej rozpoczyna się od ulicy Sportowej z
lokalizacją lampy oświetleniowej i kosza na śmieci i będzie o długości 100mb zakończona dwoma
odgałęzieniami od strony południowej okrągłym placem a od strony północnej jak na wejściu.
Dokładna lokalizacja została przedstawiona na rysunku nr. Z1.
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4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
•
Czyszczenie terenu poprzez uporządkowanie terenu ze śmieci oraz pielęgnacje drzewostanu;
•
Rozwiązania techniczne przy realizacji ścieżki spacerowej o szerokości 1,5m z tłucznia;
•
Wyk. oświetlenia w postaci lamp zasilanych z istniejącej instalacji zasilającej boisko piłkarskie;
•
Montaż małej architektury w postaci ławek parkowych i koszy na śmieci;
•
Montaż zabawek bujakowych oraz tablic edukacyjnych i historycznych.

5.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

•

Zlecenie oraz wytyczne projektowe Inwestora

•

Wyrys z mapy ewidencyjnej

•

Obowiązujące przepisy i normy.

6. INWESTOR
Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym oddziaływać na środowisko, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
Prowadzone przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje zanieczyszczenia bezpośredniego lub
pośredniego wód i gleby a także powietrza.

8. OCHRONA OSÓB TRZECICH.
Projektowana realizacja nie powoduje dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań jak również nie ogranicza dostępu światła dziennego do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich).

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego to obszar, w stosunku do którego ten obiekt wprowadzi
ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych ze względu na wymogi przepisów
odnoszące się do zabudowy (a nie ze względu na to, że obiekt wprowadzi jakiekolwiek subiektywne
uciążliwości).
Obszar oddziaływania projektowanych urządzeń ogranicza się do terenu działek, na której jest on
zlokalizowany, w oparciu o analizę przepisów, które wprowadzają jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomości znajdujących się w otoczeniu terenu inwestycji.
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III.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

10. PRACE PRZYGOTOWAWCZE W TERENIE PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI INWESTYCJI.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych teren należy delikatnie wyrównać poprzez likwidację
zagłębień i wzniesień, które powstały poprzez niedbanie o istniejącą przestrzeń będącą nieużytkiem.
Projekt zakłada usunięcie warstwy ziemi roślinnej z powierzchni terenu przewidzianego pod lokalizację
ścieżki dla celów rekreacyjnych.
Zebrana ziemia roślinna powinna być wykorzystana do późniejszego plantowania warstwy wierzchniej
terenu po zakończeniu robót budowlanych.
Bezpośrednio w miejsce zebranego humusu należy wykonać warstwy podbudowy stabilizowanej
tworzącej przekrój konstrukcyjny pod naturalną nawierzchnię projektowanej ścieżki służącej dla celów
rekreacyjnych.
Rzędne powierzchniowe dostosować do naturalnego ukształtowania terenu uwzględniając również
lokalizacje drzew istniejących.
Etap drugi to geodezyjne wytyczenie inwestycji w terenie. Wytyczenie służy usytuowaniu ścieżek
zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie
położenia względem granic nieruchomości.

11. BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ Z POSPÓŁKI I TŁUCZNIA.
Ścieżkę spacerową wykonać z pospółki i tłucznia drogowego zakładając zmieszanie się pospółki i
tłucznia z gruntem rodzimym.
Materiał pod projektowaną ścieżkę układamy w wykonanych wykopach powstałych po usunięciu
ziemi roślinnej na głębokość około 15cm.
Po nasypaniu pierwszej warstwy piasku grubości ok. 5 cm rozsypuje się cement – około 1 worka na 5 m2,
a następnie należy podłoże wymieszać ręcznie lub za pomocą glebogryzarki.
Następnym etapem jest wyznaczenie poziomu ułożenia nawierzchni ścieżki i założenie obrzeża z
grubego pcv o szerokości 10cm jako lekkiego, wodoodpornego tworzywa w celu oddzielenia różnego
rodzaju nawierzchni. Góra foli równa z powierzchnią ścieżki i terenu.

Następnie należy uzupełnić wykop kruszywem o grubości 10cm. Należy pamiętać, że podkład po
zagęszczeniu obniży się o 1–2 cm, zatem poziom podsypki powinien być odpowiednio wyższy.
Kolejną czynnością będzie zagęszczenie podkładu przy użyciu wibratora powierzchniowego.
Zastosowanym materiałem do wykonania ścieżki jest kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5mm oraz
mieszanka piaskowo-żwirowej 0/10 mm.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.
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Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia
przez ubijanie. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania
równej powierzchni.
Podbudowę należy zagęścić do osiągnięcia pierwotnego modułu sprężystości Ep = min. 100 MPa oraz
w proporcji moduł wtórny do modułu pierwotnego nie większy niż 2,2.

12. ODPROWADZENIE WODY Z NAWIERZCHNI.
Pomimo tego, że zaprojektowana nawierzchnia dobrze przepuszcza wodę opadową, należy zapewnić
możliwość szybkiego jej odprowadzenia z powierzchni w przypadku obfitych opadów. W celu uzyskania
wymaganego efektu należy zapewnić naturalny spływ wody w nawiązaniu do istniejących rzędnych
nachylenia nawierzchni w kierunku nieutwardzonego, zielonego terenu.
Zaprojektowane odprowadzenie wód opadowych w przedmiotowym opracowaniu odbywa się
bezpośrednio na teren. Zaprojektowany rodzaj nawierzchni oraz rodzaj gruntu w sposób naturalny
zapewni wsiąkanie wód opadowych i nie wymaga projektowania dodatkowego odwodnienia.

13. MONTAŻ ŁAWEK.

Projekt zakłada montaż ośmiu ławek bez oparcia mocowanych do podłoża w stopach betonowych
zgodnie z wytycznymi producenta. Zaprojektowano ławki o konstrukcji stalowej z elementami siedziska
z drewna iglastego. Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych cynkowane i malowane
proszkowo, elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników
atmosferycznych w klasie IV
Dane techniczne:
Wymiar urządzenia 185 x 61 cm
Wysokość urządzenia 45 cm.

14. KOSZE NA SMIECI.

Zaprojektowano sześć koszy w odległości 2-3m od ławek w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo
z elementami drewnianymi z drewna iglastego. Parametry kosza wiszącego to wysokość 100cm,
średnica 39cm i pojemność 35 litrów.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005.
Drewno malowane w kolorze tick.
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15. LAMPY OŚWIETLENIOWE CUT LED

Dane techniczne:
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / szary Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduły LED
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C. Liczba diod: 12 dla 24W, 36W; 24 dla 48W, 72W
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz. Współczynnik mocy: ≥0.95
Wysokość – 3,0m. Zaprojektowano 6 lamp.

15.1. ZASILANIE ORAZ LINIA KABLOWA.
Obwód zasilający lampy wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2 i wprowadzić do istniejącego zasilania w
postaci skrzynki z obwodem zasilającym oświetlenie zewnętrzne boiska piłkarskiego. Skrzynka
zlokalizowana jest na północno – wschodnim skraju boiska i w niewielkiej odległości od projektowanej
ścieżki. Projektowane oświetlenie będzie załączane przy pomocy programatora astronomicznego.
Linię kablową, zasilającą należy układać w ziemi na głębokości 0,7m, na 10cm podsypce piaskowej
(głębokość wykopu – 0,8m). Kabel po ułożeniu przysypać warstwą piasku o grubości 10cm, a
następnie warstwą ziemi o grubości 15cm i ułożyć folię PCV koloru niebieskiego.
Na całej długości kabla co 10m oraz na jego końcach zamocować opaski kablowe z podaniem typu,
przekroju, roku ułożenia oraz trasy kabla. Kabel przed zasypaniem zgłosić do odbioru Inwestorowi oraz
do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji. Przed zasypaniem ponadto należy:
- sprawdzić ciągłość żył
- wykonać pomiar rezystancji izolacji
- wykonać próby napięciowe izolacji

16. PROJEKTOWANE URZĄDZENIA.
Projektant dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych, informując jednocześnie, że
wskazane w dokumentacji urządzenia mają charakter przykładowy i zostały przedstawione w celu
sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń
określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis
oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod
względem technicznym, jakościowym, funkcjonalnym i wizualnym.
Zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga również weryfikacji wszystkich wymiarów stref
bezpieczeństwa nawierzchni oraz konsultacji z projektantem.
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16. STOLIK DO GRY – MŁYNEK

STOLIK DO GRY – SZACHY

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 160, szerokość - 80, wysokość -57 m.

17.URZADZENIE EDUKACYJNE ŚCIANKA- PAPIER- KAMIEŃ -NOŻYCE

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 100cm, szerokość – 10cm, wysokość -80cm.
o Strefa bezpieczeństwa: - nie obowiązuje

18, URZĄDZENIE EDUKACYJNE – ŚCIANKA SAMOCHODZIK.

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 100cm, szerokość – 10cm, wysokość -62cm.
o Strefa bezpieczeństwa: - nie obowiązuje
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16. BUJAK – STATEK.

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 110cm, szerokość – 30cm, wysokość -74cm.
o Strefa bezpieczeństwa: U 250,0cm
o Maksymalna wysokość upadku: 42cm.
Opis produktu;
Sprężyny bujaków wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm. Oczyszczane w procesie
piaskowania, malowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.
chwyty bujaków wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową

17. BUJAK DINOZAUR I BUJAK ŻYRAFA.

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 85cm, szerokość – 30cm, wysokość -100cm.
o Strefa bezpieczeństwa: U 250,0cm
o Maksymalna wysokość upadku: 40cm

o
Dane techniczne: żyrafa
o Wymiary urządzenia : długość- 120cm, szerokość – 30cm, wysokość -90cm.
o Strefa bezpieczeństwa: U 250,0cm
o Maksymalna wysokość upadku: 40cm.
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18. ZALECENIA W ZAKRESIE MONTAŻU URZĄDZEŃ;
Urządzenie instalować przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Montaż winien być wykonany
zgodnie z normami bezpieczeństwa i sztuką budowlaną w celu gwarancji o stabilne i trwałe
zamocowanie urządzeń w gruncie.
Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z poniższymi zasadami:
•
Po montażu należy zadbać o to, aby urządzenia nie były użytkowane przez min 24 godz. /najlepiej
ok. 48 godz./ do czasu utwardzenia się stóp betonowych.
•
Przy ustalaniu głębokości mocowania urządzenia w gruncie należy uwzględnić rodzaj i grubość
przyszłej nawierzchni. W opisie producenta urządzenia powinny być podane wymagania odnośnie
bezpiecznego podłoża .

19. PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ.
Należy zapewnić następujące przeglądy:

• kontrola funkcjonalna (co 1–3 miesięcy) – może ją wykonać zewnętrzny inspektor lub np.
przeszkolony administrator – to on powinien być odpowiedzialny za działanie tego skromnego
systemu kontroli;

• coroczna kontrola główna (pierwszy raz wykonywana rok po kontroli pomontaźowej)
• kontrola pięcioletnia – powinna być przeprowadzona przy udziale osoby posiadającej uprawnienia
budowlane, poza tym nie różni się niczym od kontroli rocznej.

20. UPORZĄDKOWANIE ZIELENI ISTNIEJĄCEJ I REKULTYWACJA.
W ramach niniejszego projektu w zakresie robót związanych z roślinnością przewiduje się prace
porządkowe mające na celu wyrównanie terenu oraz usunięcie gałęzi istniejących starych drzew od
dołu, na taką wysokość aby uzyskać bezpieczną przestrzeń do spacerów i wymaganą widoczność.
Należy również w całości usunąć niektóre drzewka samosiejki.
Projekt nie zakłada żadnej wycinki drzew istniejących a projektowaną ścieżkę spacerową
zaprojektowano w formie łamanej w celu ominięcia przeszkód w postaci drzew istniejących.

21. NOWE NASADZENIA ZIELENI;
Zaprojektowano nowe nasadzenia z drzew iglastych – sosny w formie uzupełnień skupisk istniejącego
terenu leśnego oraz zagospodarowania terenu będącego ugorem w przestrzeni działki objętej
opracowaniem.
Przygotowanie do sadzenia drzew opiera się na zasadzie, że przed sadzeniem sosny podłoże powinno
zostać spulchnione, starannie odchwaszczone i wzbogacone kompostem. Odpowiednio żyzna gleba
zapewni młodym iglakom zdrowy wzrost, dlatego w przypadku braku dostępu do nawozów
organicznych, warto sięgnąć po preparaty mineralne.
Przed sadzeniem jesiennym wzbogacamy podłoże niewielkimi dawkami nawozów fosforowych i
potasowych. Drzewka wysadzane wiosną wymagają z kolei zasilenia azotem.
Nowe posadzone drzewa w pierwszym roku (dopóki się nie ukorzenią) należy
podlewać, bo są bardzo wrażliwe na niedobór wilgoci.

często i obficie
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22. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY PROWADZENIU PRAC
BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności należy zwrócić uwagę na zagrożenia związane z
prowadzeniem robót.
W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane:
•
odzież robocza, obuwie robocze, rękawice robocze
•
okulary ochronne
•
ochronniki słuchu

22.1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT.
•
•
•
•

szkolenie pracowników w zakresie bhp,
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby w tym celu
wyznaczone,
zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego.

22.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych
szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

22.3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązku. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowisko pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne
środki profilaktyczne mające na celu:
•

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

•

zapewnić likwidację zagrożeń zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

•

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań
w celu usunięcia tego zagrożenia.

•
•

strefy szczególnego zagrożenia zdrowia - nie występują;
Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wyrobami
kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przed jej rozpoczęciem ponieważ przewiduje się planowane roboty budowlane mają trwać krócej
niż 30 dni roboczych, a jednocześnie będzie zatrudnionych mniej niż 20 pracowników.

•
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23. UWAGI.
Wszystkie poniższe uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących do
przetargu bądź prac budowlanych.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na
prace budowlane.
2. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie przed rozpoczęciem prac budowlanych. Należy
poinformować projektanta o wszelkich różnicach wymiarowych stanu istniejącego i stanu
projektowanego. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac i wykonanie zgodnie z projektem.
4. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami
i wymogami ewakuacji i bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
7. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniającym bezpieczeństwo
wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu.

RYSUNK
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
61-695 POZNAŃ UL. MACIEJA RATAJA 154
tel. kom. 502 089 939

Projekt
budowlany

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie rewitalizacji obszaru
przy boisku piłkarskim w Rosnówku dla potrzeb utworzenie alejki
do spacerowania rodzinnego z urządzeniami do zabawy dla dzieci i
edukacji w postaci tablic do gier zręcznościowych.
Kategoria obiektu budowlanego VIII

Adres
inwestycji
Inwestor
Adres
Inwestora

Tytuł
opracowania

Projektant

1

1
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Rosnówko - Walerianowo, obręb 0007, ul. Sportowa, działka nr 83/5
Gmina Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Projekt zagospodarowania terenu obejmujący budowę ścieżki spacerowej z
ławkami, lampami oświetleniowymi, z koszami na śmieci oraz z urządzeniami dla
dzieci w postaci stolików do gry w szachy, warcaby i młynek, zabawki bujakowe na
sprężynie oraz urządzeń edukacyjnych w postaci tablic do gier zręcznościowych .
mgr inż. arch. Grzegorz Klemens

Pieczęć firmowa

Poznań, kwiecień 2022
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Poznań 21. 04. 2022

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Jackowskiego 18
60 - 509 Poznań

Oświadczenie.

Zgodnie z art 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy
projekt budowlany pt. „Projekt zagospodarowania terenu obejmujący budowę ścieżki spacerowej z
ławkami, lampami oświetleniowymi, z koszami na śmieci oraz z urządzeniami dla dzieci w postaci
stolików do gry w szachy, warcaby i młynek, zabawki bujakowe na sprężynie oraz urządzeń
edukacyjnych w postaci tablic do gier zręcznościowych” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.

Inwestor: Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, NIP 777-31-40-250,
Lokalizacja: Rosnówko ul. Sportowa, działka 83/5.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego
opracowania
jest projekt zagospodarowania terenu
obejmujący
rewitalizację istniejącego terenu przyległego do boiska piłkarskiego w Rosnówku, działka nr 83/5,
gmina Komorniki.
Opracowanie obejmuje budowę ścieżki spacerowej z ławkami, lampami oświetleniowymi, z koszami na
śmieci oraz z urządzeniami dla dzieci w postaci stolików do gry w szachy, warcaby i młynek, zabawki
bujakowe na sprężynie oraz urządzeń edukacyjnych w postaci tablic do gier zręcznościowych .
Teren przeznaczony pod realizację inwestycji objętej opracowaniem stanowi własność Inwestora.
Okres realizacji inwestycji zakłada się na I półrocze 2022 roku.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obszar, na którym zlokalizowana jest Inwestycja położony jest w gminie Komorniki, powiat poznański,
województwo wielkopolskie obręb Rosnówko, w rejonie ulic 1Maja 50 oraz ulicy Sportowej.
Zagospodarowanie terenu stanowi budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję domu kultury dla
społeczności lokalnej, boisko piłkarskie oraz naturalny teren zielony zadrzewiony pozyskany około 4 lat
temu przez gminę Komorniki jako działka nr. 83/5 , aktualnie mocno zdewastowany i nie czyszczony.
Bezpośrednie sąsiedztwo terenu objętego niniejszym opracowaniem stanowią pola uprawne oraz od
strony zachodniej boisko piłkarskie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje uporządkowanie terenu na działce 83/5, w celu
przywrócenia ładu przestrzennego i stworzenie miejsca dla mieszkańców, umożliwiającego
alternatywne spędzanie czasu dla młodszych jak i starszych mieszkańców jako miejsce wspólnej
integracji i dalszego rozwoju wspólnoty środowiskowej.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę ścieżki spacerowej z ławkami, lampami
oświetleniowymi, z koszami na śmieci oraz z urządzeniami dla dzieci w postaci stolików do gry w
szachy, warcaby i młynek, zabawki bujakowe na sprężynie oraz urządzeń edukacyjnych w postaci
tablic do gier zręcznościowych. Początek ścieżki spacerowej rozpoczyna się od ulicy Sportowej z
lokalizacją lampy oświetleniowej i kosza na śmieci i będzie o długości 100mb zakończona dwoma
odgałęzieniami od strony południowej okrągłym placem a od strony północnej jak na wejściu.
Dokładna lokalizacja została przedstawiona na rysunku nr. Z1.
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4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
•
Czyszczenie terenu poprzez uporządkowanie terenu ze śmieci oraz pielęgnacje drzewostanu;
•
Rozwiązania techniczne przy realizacji ścieżki spacerowej o szerokości 1,5m z tłucznia;
•
Wyk. oświetlenia w postaci lamp zasilanych z istniejącej instalacji zasilającej boisko piłkarskie;
•
Montaż małej architektury w postaci ławek parkowych i koszy na śmieci;
•
Montaż zabawek bujakowych oraz tablic edukacyjnych i historycznych.

5.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

•

Zlecenie oraz wytyczne projektowe Inwestora

•

Wyrys z mapy ewidencyjnej

•

Obowiązujące przepisy i normy.

6. INWESTOR
Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym oddziaływać na środowisko, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
Prowadzone przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje zanieczyszczenia bezpośredniego lub
pośredniego wód i gleby a także powietrza.

8. OCHRONA OSÓB TRZECICH.
Projektowana realizacja nie powoduje dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań jak również nie ogranicza dostępu światła dziennego do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich).

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego to obszar, w stosunku do którego ten obiekt wprowadzi
ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych ze względu na wymogi przepisów
odnoszące się do zabudowy (a nie ze względu na to, że obiekt wprowadzi jakiekolwiek subiektywne
uciążliwości).
Obszar oddziaływania projektowanych urządzeń ogranicza się do terenu działek, na której jest on
zlokalizowany, w oparciu o analizę przepisów, które wprowadzają jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomości znajdujących się w otoczeniu terenu inwestycji.
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III.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

10. PRACE PRZYGOTOWAWCZE W TERENIE PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI INWESTYCJI.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych teren należy delikatnie wyrównać poprzez likwidację
zagłębień i wzniesień, które powstały poprzez niedbanie o istniejącą przestrzeń będącą nieużytkiem.
Projekt zakłada usunięcie warstwy ziemi roślinnej z powierzchni terenu przewidzianego pod lokalizację
ścieżki dla celów rekreacyjnych.
Zebrana ziemia roślinna powinna być wykorzystana do późniejszego plantowania warstwy wierzchniej
terenu po zakończeniu robót budowlanych.
Bezpośrednio w miejsce zebranego humusu należy wykonać warstwy podbudowy stabilizowanej
tworzącej przekrój konstrukcyjny pod naturalną nawierzchnię projektowanej ścieżki służącej dla celów
rekreacyjnych.
Rzędne powierzchniowe dostosować do naturalnego ukształtowania terenu uwzględniając również
lokalizacje drzew istniejących.
Etap drugi to geodezyjne wytyczenie inwestycji w terenie. Wytyczenie służy usytuowaniu ścieżek
zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie
położenia względem granic nieruchomości.

11. BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ Z POSPÓŁKI I TŁUCZNIA.
Ścieżkę spacerową wykonać z pospółki i tłucznia drogowego zakładając zmieszanie się pospółki i
tłucznia z gruntem rodzimym.
Materiał pod projektowaną ścieżkę układamy w wykonanych wykopach powstałych po usunięciu
ziemi roślinnej na głębokość około 15cm.
Po nasypaniu pierwszej warstwy piasku grubości ok. 5 cm rozsypuje się cement – około 1 worka na 5 m2,
a następnie należy podłoże wymieszać ręcznie lub za pomocą glebogryzarki.
Następnym etapem jest wyznaczenie poziomu ułożenia nawierzchni ścieżki i założenie obrzeża z
grubego pcv o szerokości 10cm jako lekkiego, wodoodpornego tworzywa w celu oddzielenia różnego
rodzaju nawierzchni. Góra foli równa z powierzchnią ścieżki i terenu.

Następnie należy uzupełnić wykop kruszywem o grubości 10cm. Należy pamiętać, że podkład po
zagęszczeniu obniży się o 1–2 cm, zatem poziom podsypki powinien być odpowiednio wyższy.
Kolejną czynnością będzie zagęszczenie podkładu przy użyciu wibratora powierzchniowego.
Zastosowanym materiałem do wykonania ścieżki jest kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5mm oraz
mieszanka piaskowo-żwirowej 0/10 mm.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.
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Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia
przez ubijanie. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania
równej powierzchni.
Podbudowę należy zagęścić do osiągnięcia pierwotnego modułu sprężystości Ep = min. 100 MPa oraz
w proporcji moduł wtórny do modułu pierwotnego nie większy niż 2,2.

12. ODPROWADZENIE WODY Z NAWIERZCHNI.
Pomimo tego, że zaprojektowana nawierzchnia dobrze przepuszcza wodę opadową, należy zapewnić
możliwość szybkiego jej odprowadzenia z powierzchni w przypadku obfitych opadów. W celu uzyskania
wymaganego efektu należy zapewnić naturalny spływ wody w nawiązaniu do istniejących rzędnych
nachylenia nawierzchni w kierunku nieutwardzonego, zielonego terenu.
Zaprojektowane odprowadzenie wód opadowych w przedmiotowym opracowaniu odbywa się
bezpośrednio na teren. Zaprojektowany rodzaj nawierzchni oraz rodzaj gruntu w sposób naturalny
zapewni wsiąkanie wód opadowych i nie wymaga projektowania dodatkowego odwodnienia.

13. MONTAŻ ŁAWEK.

Projekt zakłada montaż ośmiu ławek bez oparcia mocowanych do podłoża w stopach betonowych
zgodnie z wytycznymi producenta. Zaprojektowano ławki o konstrukcji stalowej z elementami siedziska
z drewna iglastego. Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych cynkowane i malowane
proszkowo, elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników
atmosferycznych w klasie IV
Dane techniczne:
Wymiar urządzenia 185 x 61 cm
Wysokość urządzenia 45 cm.

14. KOSZE NA SMIECI.

Zaprojektowano sześć koszy w odległości 2-3m od ławek w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo
z elementami drewnianymi z drewna iglastego. Parametry kosza wiszącego to wysokość 100cm,
średnica 39cm i pojemność 35 litrów.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005.
Drewno malowane w kolorze tick.
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15. LAMPY OŚWIETLENIOWE CUT LED

Dane techniczne:
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / szary Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduły LED
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C. Liczba diod: 12 dla 24W, 36W; 24 dla 48W, 72W
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz. Współczynnik mocy: ≥0.95
Wysokość – 3,0m. Zaprojektowano 6 lamp.

15.1. ZASILANIE ORAZ LINIA KABLOWA.
Obwód zasilający lampy wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2 i wprowadzić do istniejącego zasilania w
postaci skrzynki z obwodem zasilającym oświetlenie zewnętrzne boiska piłkarskiego. Skrzynka
zlokalizowana jest na północno – wschodnim skraju boiska i w niewielkiej odległości od projektowanej
ścieżki. Projektowane oświetlenie będzie załączane przy pomocy programatora astronomicznego.
Linię kablową, zasilającą należy układać w ziemi na głębokości 0,7m, na 10cm podsypce piaskowej
(głębokość wykopu – 0,8m). Kabel po ułożeniu przysypać warstwą piasku o grubości 10cm, a
następnie warstwą ziemi o grubości 15cm i ułożyć folię PCV koloru niebieskiego.
Na całej długości kabla co 10m oraz na jego końcach zamocować opaski kablowe z podaniem typu,
przekroju, roku ułożenia oraz trasy kabla. Kabel przed zasypaniem zgłosić do odbioru Inwestorowi oraz
do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji. Przed zasypaniem ponadto należy:
- sprawdzić ciągłość żył
- wykonać pomiar rezystancji izolacji
- wykonać próby napięciowe izolacji

16. PROJEKTOWANE URZĄDZENIA.
Projektant dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych, informując jednocześnie, że
wskazane w dokumentacji urządzenia mają charakter przykładowy i zostały przedstawione w celu
sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń
określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis
oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod
względem technicznym, jakościowym, funkcjonalnym i wizualnym.
Zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga również weryfikacji wszystkich wymiarów stref
bezpieczeństwa nawierzchni oraz konsultacji z projektantem.
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16. STOLIK DO GRY – MŁYNEK

STOLIK DO GRY – SZACHY

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 160, szerokość - 80, wysokość -57 m.

17.URZADZENIE EDUKACYJNE ŚCIANKA- PAPIER- KAMIEŃ -NOŻYCE

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 100cm, szerokość – 10cm, wysokość -80cm.
o Strefa bezpieczeństwa: - nie obowiązuje

18, URZĄDZENIE EDUKACYJNE – ŚCIANKA SAMOCHODZIK.

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 100cm, szerokość – 10cm, wysokość -62cm.
o Strefa bezpieczeństwa: - nie obowiązuje
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16. BUJAK – STATEK.

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 110cm, szerokość – 30cm, wysokość -74cm.
o Strefa bezpieczeństwa: U 250,0cm
o Maksymalna wysokość upadku: 42cm.
Opis produktu;
Sprężyny bujaków wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm. Oczyszczane w procesie
piaskowania, malowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.
chwyty bujaków wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową

17. BUJAK DINOZAUR I BUJAK ŻYRAFA.

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 85cm, szerokość – 30cm, wysokość -100cm.
o Strefa bezpieczeństwa: U 250,0cm
o Maksymalna wysokość upadku: 40cm

o
Dane techniczne: żyrafa
o Wymiary urządzenia : długość- 120cm, szerokość – 30cm, wysokość -90cm.
o Strefa bezpieczeństwa: U 250,0cm
o Maksymalna wysokość upadku: 40cm.
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18. ZALECENIA W ZAKRESIE MONTAŻU URZĄDZEŃ;
Urządzenie instalować przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Montaż winien być wykonany
zgodnie z normami bezpieczeństwa i sztuką budowlaną w celu gwarancji o stabilne i trwałe
zamocowanie urządzeń w gruncie.
Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z poniższymi zasadami:
•
Po montażu należy zadbać o to, aby urządzenia nie były użytkowane przez min 24 godz. /najlepiej
ok. 48 godz./ do czasu utwardzenia się stóp betonowych.
•
Przy ustalaniu głębokości mocowania urządzenia w gruncie należy uwzględnić rodzaj i grubość
przyszłej nawierzchni. W opisie producenta urządzenia powinny być podane wymagania odnośnie
bezpiecznego podłoża .

19. PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ.
Należy zapewnić następujące przeglądy:

• kontrola funkcjonalna (co 1–3 miesięcy) – może ją wykonać zewnętrzny inspektor lub np.
przeszkolony administrator – to on powinien być odpowiedzialny za działanie tego skromnego
systemu kontroli;

• coroczna kontrola główna (pierwszy raz wykonywana rok po kontroli pomontaźowej)
• kontrola pięcioletnia – powinna być przeprowadzona przy udziale osoby posiadającej uprawnienia
budowlane, poza tym nie różni się niczym od kontroli rocznej.

20. UPORZĄDKOWANIE ZIELENI ISTNIEJĄCEJ I REKULTYWACJA.
W ramach niniejszego projektu w zakresie robót związanych z roślinnością przewiduje się prace
porządkowe mające na celu wyrównanie terenu oraz usunięcie gałęzi istniejących starych drzew od
dołu, na taką wysokość aby uzyskać bezpieczną przestrzeń do spacerów i wymaganą widoczność.
Należy również w całości usunąć niektóre drzewka samosiejki.
Projekt nie zakłada żadnej wycinki drzew istniejących a projektowaną ścieżkę spacerową
zaprojektowano w formie łamanej w celu ominięcia przeszkód w postaci drzew istniejących.

21. NOWE NASADZENIA ZIELENI;
Zaprojektowano nowe nasadzenia z drzew iglastych – sosny w formie uzupełnień skupisk istniejącego
terenu leśnego oraz zagospodarowania terenu będącego ugorem w przestrzeni działki objętej
opracowaniem.
Przygotowanie do sadzenia drzew opiera się na zasadzie, że przed sadzeniem sosny podłoże powinno
zostać spulchnione, starannie odchwaszczone i wzbogacone kompostem. Odpowiednio żyzna gleba
zapewni młodym iglakom zdrowy wzrost, dlatego w przypadku braku dostępu do nawozów
organicznych, warto sięgnąć po preparaty mineralne.
Przed sadzeniem jesiennym wzbogacamy podłoże niewielkimi dawkami nawozów fosforowych i
potasowych. Drzewka wysadzane wiosną wymagają z kolei zasilenia azotem.
Nowe posadzone drzewa w pierwszym roku (dopóki się nie ukorzenią) należy
podlewać, bo są bardzo wrażliwe na niedobór wilgoci.

często i obficie
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22. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY PROWADZENIU PRAC
BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności należy zwrócić uwagę na zagrożenia związane z
prowadzeniem robót.
W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane:
•
odzież robocza, obuwie robocze, rękawice robocze
•
okulary ochronne
•
ochronniki słuchu

22.1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT.
•
•
•
•

szkolenie pracowników w zakresie bhp,
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby w tym celu
wyznaczone,
zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego.

22.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych
szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

22.3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązku. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowisko pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne
środki profilaktyczne mające na celu:
•

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

•

zapewnić likwidację zagrożeń zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

•

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań
w celu usunięcia tego zagrożenia.

•
•

strefy szczególnego zagrożenia zdrowia - nie występują;
Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wyrobami
kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przed jej rozpoczęciem ponieważ przewiduje się planowane roboty budowlane mają trwać krócej
niż 30 dni roboczych, a jednocześnie będzie zatrudnionych mniej niż 20 pracowników.

•
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23. UWAGI.
Wszystkie poniższe uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących do
przetargu bądź prac budowlanych.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na
prace budowlane.
2. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie przed rozpoczęciem prac budowlanych. Należy
poinformować projektanta o wszelkich różnicach wymiarowych stanu istniejącego i stanu
projektowanego. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac i wykonanie zgodnie z projektem.
4. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami
i wymogami ewakuacji i bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
7. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniającym bezpieczeństwo
wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu.

RYSUNK
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Poznań 21. 04. 2022

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Jackowskiego 18
60 - 509 Poznań

Oświadczenie.

Zgodnie z art 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy
projekt budowlany pt. „Projekt zagospodarowania terenu obejmujący budowę ścieżki spacerowej z
ławkami, lampami oświetleniowymi, z koszami na śmieci oraz z urządzeniami dla dzieci w postaci
stolików do gry w szachy, warcaby i młynek, zabawki bujakowe na sprężynie oraz urządzeń
edukacyjnych w postaci tablic do gier zręcznościowych” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.

Inwestor: Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, NIP 777-31-40-250,
Lokalizacja: Rosnówko ul. Sportowa, działka 83/5.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego
opracowania
jest projekt zagospodarowania terenu
obejmujący
rewitalizację istniejącego terenu przyległego do boiska piłkarskiego w Rosnówku, działka nr 83/5,
gmina Komorniki.
Opracowanie obejmuje budowę ścieżki spacerowej z ławkami, lampami oświetleniowymi, z koszami na
śmieci oraz z urządzeniami dla dzieci w postaci stolików do gry w szachy, warcaby i młynek, zabawki
bujakowe na sprężynie oraz urządzeń edukacyjnych w postaci tablic do gier zręcznościowych .
Teren przeznaczony pod realizację inwestycji objętej opracowaniem stanowi własność Inwestora.
Okres realizacji inwestycji zakłada się na I półrocze 2022 roku.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obszar, na którym zlokalizowana jest Inwestycja położony jest w gminie Komorniki, powiat poznański,
województwo wielkopolskie obręb Rosnówko, w rejonie ulic 1Maja 50 oraz ulicy Sportowej.
Zagospodarowanie terenu stanowi budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję domu kultury dla
społeczności lokalnej, boisko piłkarskie oraz naturalny teren zielony zadrzewiony pozyskany około 4 lat
temu przez gminę Komorniki jako działka nr. 83/5 , aktualnie mocno zdewastowany i nie czyszczony.
Bezpośrednie sąsiedztwo terenu objętego niniejszym opracowaniem stanowią pola uprawne oraz od
strony zachodniej boisko piłkarskie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje uporządkowanie terenu na działce 83/5, w celu
przywrócenia ładu przestrzennego i stworzenie miejsca dla mieszkańców, umożliwiającego
alternatywne spędzanie czasu dla młodszych jak i starszych mieszkańców jako miejsce wspólnej
integracji i dalszego rozwoju wspólnoty środowiskowej.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę ścieżki spacerowej z ławkami, lampami
oświetleniowymi, z koszami na śmieci oraz z urządzeniami dla dzieci w postaci stolików do gry w
szachy, warcaby i młynek, zabawki bujakowe na sprężynie oraz urządzeń edukacyjnych w postaci
tablic do gier zręcznościowych. Początek ścieżki spacerowej rozpoczyna się od ulicy Sportowej z
lokalizacją lampy oświetleniowej i kosza na śmieci i będzie o długości 100mb zakończona dwoma
odgałęzieniami od strony południowej okrągłym placem a od strony północnej jak na wejściu.
Dokładna lokalizacja została przedstawiona na rysunku nr. Z1.
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4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
•
Czyszczenie terenu poprzez uporządkowanie terenu ze śmieci oraz pielęgnacje drzewostanu;
•
Rozwiązania techniczne przy realizacji ścieżki spacerowej o szerokości 1,5m z tłucznia;
•
Wyk. oświetlenia w postaci lamp zasilanych z istniejącej instalacji zasilającej boisko piłkarskie;
•
Montaż małej architektury w postaci ławek parkowych i koszy na śmieci;
•
Montaż zabawek bujakowych oraz tablic edukacyjnych i historycznych.

5.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

•

Zlecenie oraz wytyczne projektowe Inwestora

•

Wyrys z mapy ewidencyjnej

•

Obowiązujące przepisy i normy.

6. INWESTOR
Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym oddziaływać na środowisko, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
Prowadzone przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje zanieczyszczenia bezpośredniego lub
pośredniego wód i gleby a także powietrza.

8. OCHRONA OSÓB TRZECICH.
Projektowana realizacja nie powoduje dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań jak również nie ogranicza dostępu światła dziennego do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich).

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego to obszar, w stosunku do którego ten obiekt wprowadzi
ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych ze względu na wymogi przepisów
odnoszące się do zabudowy (a nie ze względu na to, że obiekt wprowadzi jakiekolwiek subiektywne
uciążliwości).
Obszar oddziaływania projektowanych urządzeń ogranicza się do terenu działek, na której jest on
zlokalizowany, w oparciu o analizę przepisów, które wprowadzają jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomości znajdujących się w otoczeniu terenu inwestycji.
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III.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

10. PRACE PRZYGOTOWAWCZE W TERENIE PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI INWESTYCJI.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych teren należy delikatnie wyrównać poprzez likwidację
zagłębień i wzniesień, które powstały poprzez niedbanie o istniejącą przestrzeń będącą nieużytkiem.
Projekt zakłada usunięcie warstwy ziemi roślinnej z powierzchni terenu przewidzianego pod lokalizację
ścieżki dla celów rekreacyjnych.
Zebrana ziemia roślinna powinna być wykorzystana do późniejszego plantowania warstwy wierzchniej
terenu po zakończeniu robót budowlanych.
Bezpośrednio w miejsce zebranego humusu należy wykonać warstwy podbudowy stabilizowanej
tworzącej przekrój konstrukcyjny pod naturalną nawierzchnię projektowanej ścieżki służącej dla celów
rekreacyjnych.
Rzędne powierzchniowe dostosować do naturalnego ukształtowania terenu uwzględniając również
lokalizacje drzew istniejących.
Etap drugi to geodezyjne wytyczenie inwestycji w terenie. Wytyczenie służy usytuowaniu ścieżek
zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie
położenia względem granic nieruchomości.

11. BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ Z POSPÓŁKI I TŁUCZNIA.
Ścieżkę spacerową wykonać z pospółki i tłucznia drogowego zakładając zmieszanie się pospółki i
tłucznia z gruntem rodzimym.
Materiał pod projektowaną ścieżkę układamy w wykonanych wykopach powstałych po usunięciu
ziemi roślinnej na głębokość około 15cm.
Po nasypaniu pierwszej warstwy piasku grubości ok. 5 cm rozsypuje się cement – około 1 worka na 5 m2,
a następnie należy podłoże wymieszać ręcznie lub za pomocą glebogryzarki.
Następnym etapem jest wyznaczenie poziomu ułożenia nawierzchni ścieżki i założenie obrzeża z
grubego pcv o szerokości 10cm jako lekkiego, wodoodpornego tworzywa w celu oddzielenia różnego
rodzaju nawierzchni. Góra foli równa z powierzchnią ścieżki i terenu.

Następnie należy uzupełnić wykop kruszywem o grubości 10cm. Należy pamiętać, że podkład po
zagęszczeniu obniży się o 1–2 cm, zatem poziom podsypki powinien być odpowiednio wyższy.
Kolejną czynnością będzie zagęszczenie podkładu przy użyciu wibratora powierzchniowego.
Zastosowanym materiałem do wykonania ścieżki jest kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5mm oraz
mieszanka piaskowo-żwirowej 0/10 mm.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.
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Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia
przez ubijanie. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania
równej powierzchni.
Podbudowę należy zagęścić do osiągnięcia pierwotnego modułu sprężystości Ep = min. 100 MPa oraz
w proporcji moduł wtórny do modułu pierwotnego nie większy niż 2,2.

12. ODPROWADZENIE WODY Z NAWIERZCHNI.
Pomimo tego, że zaprojektowana nawierzchnia dobrze przepuszcza wodę opadową, należy zapewnić
możliwość szybkiego jej odprowadzenia z powierzchni w przypadku obfitych opadów. W celu uzyskania
wymaganego efektu należy zapewnić naturalny spływ wody w nawiązaniu do istniejących rzędnych
nachylenia nawierzchni w kierunku nieutwardzonego, zielonego terenu.
Zaprojektowane odprowadzenie wód opadowych w przedmiotowym opracowaniu odbywa się
bezpośrednio na teren. Zaprojektowany rodzaj nawierzchni oraz rodzaj gruntu w sposób naturalny
zapewni wsiąkanie wód opadowych i nie wymaga projektowania dodatkowego odwodnienia.

13. MONTAŻ ŁAWEK.

Projekt zakłada montaż ośmiu ławek bez oparcia mocowanych do podłoża w stopach betonowych
zgodnie z wytycznymi producenta. Zaprojektowano ławki o konstrukcji stalowej z elementami siedziska
z drewna iglastego. Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych cynkowane i malowane
proszkowo, elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników
atmosferycznych w klasie IV
Dane techniczne:
Wymiar urządzenia 185 x 61 cm
Wysokość urządzenia 45 cm.

14. KOSZE NA SMIECI.

Zaprojektowano sześć koszy w odległości 2-3m od ławek w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo
z elementami drewnianymi z drewna iglastego. Parametry kosza wiszącego to wysokość 100cm,
średnica 39cm i pojemność 35 litrów.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005.
Drewno malowane w kolorze tick.
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15. LAMPY OŚWIETLENIOWE CUT LED

Dane techniczne:
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego Materiał: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / szary Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduły LED
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C. Liczba diod: 12 dla 24W, 36W; 24 dla 48W, 72W
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz. Współczynnik mocy: ≥0.95
Wysokość – 3,0m. Zaprojektowano 6 lamp.

15.1. ZASILANIE ORAZ LINIA KABLOWA.
Obwód zasilający lampy wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2 i wprowadzić do istniejącego zasilania w
postaci skrzynki z obwodem zasilającym oświetlenie zewnętrzne boiska piłkarskiego. Skrzynka
zlokalizowana jest na północno – wschodnim skraju boiska i w niewielkiej odległości od projektowanej
ścieżki. Projektowane oświetlenie będzie załączane przy pomocy programatora astronomicznego.
Linię kablową, zasilającą należy układać w ziemi na głębokości 0,7m, na 10cm podsypce piaskowej
(głębokość wykopu – 0,8m). Kabel po ułożeniu przysypać warstwą piasku o grubości 10cm, a
następnie warstwą ziemi o grubości 15cm i ułożyć folię PCV koloru niebieskiego.
Na całej długości kabla co 10m oraz na jego końcach zamocować opaski kablowe z podaniem typu,
przekroju, roku ułożenia oraz trasy kabla. Kabel przed zasypaniem zgłosić do odbioru Inwestorowi oraz
do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji. Przed zasypaniem ponadto należy:
- sprawdzić ciągłość żył
- wykonać pomiar rezystancji izolacji
- wykonać próby napięciowe izolacji

16. PROJEKTOWANE URZĄDZENIA.
Projektant dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych, informując jednocześnie, że
wskazane w dokumentacji urządzenia mają charakter przykładowy i zostały przedstawione w celu
sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń
określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis
oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod
względem technicznym, jakościowym, funkcjonalnym i wizualnym.
Zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga również weryfikacji wszystkich wymiarów stref
bezpieczeństwa nawierzchni oraz konsultacji z projektantem.
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16. STOLIK DO GRY – MŁYNEK

STOLIK DO GRY – SZACHY

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 160, szerokość - 80, wysokość -57 m.

17.URZADZENIE EDUKACYJNE ŚCIANKA- PAPIER- KAMIEŃ -NOŻYCE

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 100cm, szerokość – 10cm, wysokość -80cm.
o Strefa bezpieczeństwa: - nie obowiązuje

18, URZĄDZENIE EDUKACYJNE – ŚCIANKA SAMOCHODZIK.

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 100cm, szerokość – 10cm, wysokość -62cm.
o Strefa bezpieczeństwa: - nie obowiązuje
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16. BUJAK – STATEK.

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 110cm, szerokość – 30cm, wysokość -74cm.
o Strefa bezpieczeństwa: U 250,0cm
o Maksymalna wysokość upadku: 42cm.
Opis produktu;
Sprężyny bujaków wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm. Oczyszczane w procesie
piaskowania, malowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.
chwyty bujaków wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową

17. BUJAK DINOZAUR I BUJAK ŻYRAFA.

Dane techniczne:
o Wymiary urządzenia : długość- 85cm, szerokość – 30cm, wysokość -100cm.
o Strefa bezpieczeństwa: U 250,0cm
o Maksymalna wysokość upadku: 40cm

o
Dane techniczne: żyrafa
o Wymiary urządzenia : długość- 120cm, szerokość – 30cm, wysokość -90cm.
o Strefa bezpieczeństwa: U 250,0cm
o Maksymalna wysokość upadku: 40cm.
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18. ZALECENIA W ZAKRESIE MONTAŻU URZĄDZEŃ;
Urządzenie instalować przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Montaż winien być wykonany
zgodnie z normami bezpieczeństwa i sztuką budowlaną w celu gwarancji o stabilne i trwałe
zamocowanie urządzeń w gruncie.
Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z poniższymi zasadami:
•
Po montażu należy zadbać o to, aby urządzenia nie były użytkowane przez min 24 godz. /najlepiej
ok. 48 godz./ do czasu utwardzenia się stóp betonowych.
•
Przy ustalaniu głębokości mocowania urządzenia w gruncie należy uwzględnić rodzaj i grubość
przyszłej nawierzchni. W opisie producenta urządzenia powinny być podane wymagania odnośnie
bezpiecznego podłoża .

19. PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ.
Należy zapewnić następujące przeglądy:

• kontrola funkcjonalna (co 1–3 miesięcy) – może ją wykonać zewnętrzny inspektor lub np.
przeszkolony administrator – to on powinien być odpowiedzialny za działanie tego skromnego
systemu kontroli;

• coroczna kontrola główna (pierwszy raz wykonywana rok po kontroli pomontaźowej)
• kontrola pięcioletnia – powinna być przeprowadzona przy udziale osoby posiadającej uprawnienia
budowlane, poza tym nie różni się niczym od kontroli rocznej.

20. UPORZĄDKOWANIE ZIELENI ISTNIEJĄCEJ I REKULTYWACJA.
W ramach niniejszego projektu w zakresie robót związanych z roślinnością przewiduje się prace
porządkowe mające na celu wyrównanie terenu oraz usunięcie gałęzi istniejących starych drzew od
dołu, na taką wysokość aby uzyskać bezpieczną przestrzeń do spacerów i wymaganą widoczność.
Należy również w całości usunąć niektóre drzewka samosiejki.
Projekt nie zakłada żadnej wycinki drzew istniejących a projektowaną ścieżkę spacerową
zaprojektowano w formie łamanej w celu ominięcia przeszkód w postaci drzew istniejących.

21. NOWE NASADZENIA ZIELENI;
Zaprojektowano nowe nasadzenia z drzew iglastych – sosny w formie uzupełnień skupisk istniejącego
terenu leśnego oraz zagospodarowania terenu będącego ugorem w przestrzeni działki objętej
opracowaniem.
Przygotowanie do sadzenia drzew opiera się na zasadzie, że przed sadzeniem sosny podłoże powinno
zostać spulchnione, starannie odchwaszczone i wzbogacone kompostem. Odpowiednio żyzna gleba
zapewni młodym iglakom zdrowy wzrost, dlatego w przypadku braku dostępu do nawozów
organicznych, warto sięgnąć po preparaty mineralne.
Przed sadzeniem jesiennym wzbogacamy podłoże niewielkimi dawkami nawozów fosforowych i
potasowych. Drzewka wysadzane wiosną wymagają z kolei zasilenia azotem.
Nowe posadzone drzewa w pierwszym roku (dopóki się nie ukorzenią) należy
podlewać, bo są bardzo wrażliwe na niedobór wilgoci.

często i obficie
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22. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY PROWADZENIU PRAC
BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności należy zwrócić uwagę na zagrożenia związane z
prowadzeniem robót.
W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane:
•
odzież robocza, obuwie robocze, rękawice robocze
•
okulary ochronne
•
ochronniki słuchu

22.1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT.
•
•
•
•

szkolenie pracowników w zakresie bhp,
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby w tym celu
wyznaczone,
zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego.

22.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych
szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

22.3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązku. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowisko pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne
środki profilaktyczne mające na celu:
•

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

•

zapewnić likwidację zagrożeń zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

•

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań
w celu usunięcia tego zagrożenia.

•
•

strefy szczególnego zagrożenia zdrowia - nie występują;
Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wyrobami
kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przed jej rozpoczęciem ponieważ przewiduje się planowane roboty budowlane mają trwać krócej
niż 30 dni roboczych, a jednocześnie będzie zatrudnionych mniej niż 20 pracowników.

•
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23. UWAGI.
Wszystkie poniższe uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących do
przetargu bądź prac budowlanych.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na
prace budowlane.
2. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie przed rozpoczęciem prac budowlanych. Należy
poinformować projektanta o wszelkich różnicach wymiarowych stanu istniejącego i stanu
projektowanego. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac i wykonanie zgodnie z projektem.
4. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami
i wymogami ewakuacji i bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
7. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniającym bezpieczeństwo
wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu.

RYSUNK
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