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Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.1554 i zawiera opis projektu
według kolejności określonej w rozporządzeniu).

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DANE OGÓLNE

1.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa nr IZP.2721.U.07.2016.AŁ z dnia 7.04.2016
- koncepcja Zagospodarowania Miejsc Postojowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym
R-10 i Wiślanej Trasie Rowerowej (R-9) w województwie pomorskim.
1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem opracowania jest realizacja zagospodarowania terenu
miejsca postojowego na terenie
opracowanej

przez

Urząd

tzw. „Kaczego Winkla” na podstawie

Marszałkowski

koncepcji

zagospodarowania

rowerowych miejsc postojowych w miejscu postojowym opisanym jako R1028a, w którego skład wchodzi parking oraz elementy małej architektury.
Tworzą one przystanek nad Brzegiem Morza Bałtyckiego na trasie szlaków i
ścieżek rowerowych:


szlak pieszy żółty "Sważewski";



ścieżka rowerowa, szlak rowerowy:
- Rowerowego Szlaku Hanzeatyckiego R10 (trasa zielona),
- Rowerowy Szlak Pierścienia Zatoki Puckiej (trasa niebieska).

w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o
znaczeniu międzynarodowym R-10 w województwie pomorskim.
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obszar założenia zlokalizowany jest na działkach o nr 577/1, 577/2,
573/8

położonych

w

Gnieżdżewie

(gmina

Puck,

powiat

pucki),

w

południowo-wschodniej części miejscowości nadmorskiej w bezpośrednim
sąsiedztwie Zatoki Puckiej, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 216 przy
istniejącej trasie rowerowej.
Obecnie częściowo zagospodarowany na cele rekreacyjne stanowi miejsce
odpoczynku dla rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej, jak również
dla kierowców i pasażerów samochodów osobowych.
Ze względu na brak jakichkolwiek ograniczeń pola widzenia stanowi naturalny
panoramiczny punkt widokowy.

.

2.1. UKŁAD PRZESTRZENNY DZIAŁEK
Teren objęty opracowaniem zajmuje przestrzeń o układzie południkowym
długości około 216 m i szerokości około 17 m, o mało zróżnicowanych
rzędnych (1,22-2,55m n.p.m.), jedyne urozmaicenie stanowi niewielkie
sztuczne wzniesienie w północnej części działki. Powierzchnia terenu wynosi
ok. 3956 m2.
Istniejący wjazd i wyjazd - z drogi nr 216.
Miejsce postojowe od północy i południa graniczy z działkami w kategorii łąki,
od zachodu z drogą wojewódzką nr 216 (Reda-Hel) i ścieżką rowerową R10 od
wschodu z basenem Zatoki Puckiej. Lokalizacja ta czyni go łatwo dostępnym
miejscem o wyjątkowych walorach. Naturalne otwarcie widokowe czyni je
doskonałym punktem widokowym a sąsiedztwo wody - przestrzenią
wykorzystywaną przez wędkarzy .

.

2.2. ELEMENTY ISTNIEJĄCE
Do elementów zagospodarowania terenu należą obecnie między innymi:
miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów, droga gruntowa z tłucznia
oddzielona od pasa zieleni głazami i kamieniami naturalnymi.
W północnej części opracowywanego terenu znajduje się niewielkie sztucznie
usypane wzniesienie (pod spodem obiekt infrastruktury technicznej kanalizacja) o wysokości 2,55m n. p. m. stanowiące naturalny punkt
widokowy.
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Jedynymi formami zabudowy terenu są platformy w północnej części działki –
podest drewniany (6,7x5,9m) i w południowej części działki – betonowy (6,6 x
16,2) oraz:
- dwie regionalne rzeźby,
- ławki wolnostojące,
- kosze na śmieci,
- słup oświetleniowy z ogniwem fotowoltanicznym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Podstawowym założeniem jest wyraźne wskazanie miejsc postojowych
dla samochodów osobowych, zlokalizowanych od strony wschodniej, tak aby
parkujące pojazdy nie ograniczały widoku na zatokę oraz poprawa istniejącej
infrastruktury miejsca postojowego dla turystów.
Ograniczeniu ulegnie powierzchnia terenu dostępna poruszaniu się
samochodów, a wprowadzona nawierzchnia z kratki trawnikowej pozwoli na
utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym przy jednoczesnym zachowaniu
walorów wizualnych i ekologicznych.
Zaprojektowane elementy małej architektury mają uzupełniać obecne
zagospodarowanie – spójne estetycznie i jednolite, a rozsądnie rozplanowane
ale i nietypowe ustawienie tablic edukacyjnych (będą stanowić część ławki do
siedzenia)

pozwoli

na

zachowanie

dydaktycznego

charakteru

miejsca

postojowego tras rowerowych.

.

3.1. FORMY ZABUDOWY
3.1.1. wiata osłaniająca wc przenośny, usytuowana w północnej części terenu
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.
3.1.2. trzy niskie podesty widokowe, w tym dwa istniejące usytuowane na obu
krańcach miejsca postojowego.
a) Podest betonowy, pierwszy od południa (o wymiarach 6,6 x 16,2)
b) Drewniany podest, drugi od północy (o wymiarach 6 x 9m)
c) Drewniany podest istniejący, pierwszy od północy (o wymiarach
5,9x 6,7m)
3.1.3. ścieżka z punktami lokalizacji ławek edukacyjnych i lunet
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Nawierzchnia podestów projektowanych i istniejących, jak również ścieżki i ich
miejscowe poszerzenia – przewiduje się z imitującego drewno ekologicznego
materiału, odpornego na warunki atmosferyczne .

.
.

3.2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY.
Miejsce postojowe R10-28a wzdłuż drogi wojewódzkiej 216 posiada dwa
wjazdy: od północy i od południa.

Ma stanowić przystanek dla rowerzystów

korzystających z Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym
R-10 i Wiślanej Trasie Rowerowej (R-9) w województwie pomorskim.
Projekt przewiduje łącznie dziesięć miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych

oraz

dziesięć

stojaków

rowerowych, po

pięć

w

północnej

i

południowej części „Kaczego Winkla”.
Komunikacja piesza na zagospodarowywanym terenie - wzdłuż brzegu
Zatoki ścieżką z materiału imitującego drewno ekologicznego, odpornego na
warunki atmosferyczne z wydzielonym poszerzenia w których zlokalizowane
zostaną lunety obserwacyjne.

.

3.3. CHODNIKI I NAWIERZCHNIE MIEJSC POSTOJOWYCH.
Zastane na opracowywanym terenie powierzchnie zostaną w znacznym
stopniu zmienione. Najważniejsza zmiana będzie polegała na zastosowaniu
kratki trawnikowej (wytrzymałej na duże obciążenia) na powierzchni jezdnej
terenu

oraz

pod

miejscami

parkingowymi

dla

samochodów.

Ten

rodzaj

nawierzchni zastosowano także w północnej partii miejsca postojowego w
okolicach tarasów widokowych. Kratka o mniejszej nośności będzie zastosowana
w całym wschodnim pasie trawnika.
Ścieżki z materiału imitującego drewno ekologicznego, odpornego na
warunki atmosferyczne, projektuje się w miejscach komunikacji pieszej: wzdłuż
nabrzeża, wraz z krótkim łącznikiem tej ścieżki z północnymi miejscami
parkingowymi oraz w północnej partii działki między tarasami widokowymi
umożliwiając przejście koło tablic edukacyjnych. Ścieżka wzdłuż Zatoki posiada
trzy trapezowe poszerzenia w celu umieszczenia tam ławek z powierzchniami
zawierającymi materiały edukacyjne.
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3.4. ZIELEŃ.
Nie ingeruje się w zastany układ zieleni. Powierzchnie trawiaste należy
utrzymywać w porządku poprzez regularne koszenie. „Kaczy winkiel” leży w
Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Objęty jest również ochroną w ramach
programu Natura 2000 – obszary ptasie – Zatoka Pucka.

.

3.5. UKŁAD ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.
Projektowane są dwie strefy rekreacyjne na dwóch krańcach „Kaczego
Winkla”,

stanowiące

skomunikowanych

główne

ze

sobą

skupiska
ścieżką

zastosowanej
biegnącą

małej

wzdłuż

architektury,

brzegu

Zatoki.

Miejsca parkingowe po dziesięć dla samochodów i rowerów rozmieszczone
są po połowie na krańcach „Kaczego Winkla”.
3.5.1. Północna strefa rekreacyjna
Na każdym z dwóch tarasów znajduje się po: jednym pojemniku na odpady,
dwa

ławostoły.

Przy

południowym

tarasie

zlokalizowana

jest

tablica

informacyjna.
3.5.2. Południowa strefa rekreacyjna
Przy

tarasie

będą

się

znajdować

tablica

informacyjna

zlokalizowana

prostopadle do linii brzegowej aby nie zakłócać panoramy widokowej. Taras
wyposażony będzie w trzy ławostoły i dwa śmietniki.
3.5.3. Ścieżka wzdłuż Zatoki
Biegnąca wzdłuż zatoki ścieżka w trzech miejscach poszerzenia będzie
posiadała ławki w formie kubików z materiałami edukacyjnymi na różnych
powierzchniach. Przy ścieżce stanie pojemnik na odpady.
3.5.4. Ogrodzenie z palików
Miejsca postojowe oraz powierzchnia jezdna od trawiastej wydzielone będą
drewnianymi palikami różnej wysokości.
3.5.5. Oświetlenie
Oświetlenie poza lampą z ogniwem fotowoltanicznym stanowić będą niskie
lampy solarne zlokalizowane przy wc przenośnym.
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3.6. PROJEKTOWANY UKŁAD I RODZAJE PRZYŁĄCZY NA TERENIE
Przyłącze wodociągowe.
Brak. Nie dotyczy
Przyłącze kanalizacyjne.
Sieć kanalizacyjna znajduje się na obszarze opracowania - nie ulega zmianie.
Przyłącze gazowe.
Brak. Nie dotyczy
Przyłącze energetyczne.
Na terenie objętym opracowaniem znajduje się sieć elektroenergetyczna – nie
ulega zmianie.

4.

ZESTAWIENIE

POWIERZCHNI

WYDZIELONYCH

CZĘŚCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W zakresie opracowania:

.

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK
dz. nr 573/8 – 1576 m2
dz. nr 577/1 – 439 m2
dz. nr 577/2 – 31136 m2

.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W ZAKRESIE OPRACOWANIA
powierzchnia zabudowy tarasy widokowe (uwzględniona w nawierzchni
imitującej drewno):
- północny
54 m2
- środkowy
54 m2
- południowy
122 m2
RAZEM
230 m 2
powierzchnia miejsc postojowych dla samochodów
powierzchnia miejsc postojowych dla rowerów
powierzchnia pieszo-jezdna
pow. ciągu spacerowego
powierzchnia trawiasta umocniona kratką
nawierzchnia żwirowa
powierzchnia miejsca gromadzenia odpadków
RAZEM

BIURO

170,40 m2
20,20 m2
1290,86 m2
547,27 m2
132,44 m2
26,29 m2
2,10 m2
1330,01 m2
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5.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I

ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ ORAZ KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO.
Na terenie inwestycji nie ma obszarów i obiektów objętych formami ochrony
zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) ani
obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

.

6. EKSPLOATACJA GÓRNICZA
Obszar objęty projektem nie obejmuje terenu eksploatacji górniczej. Nie
występuje oddziaływanie eksploatacji górniczej na zagospodarowywany teren.

.

7. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ

HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

7.1. ZABEZPIECZENIA PRZED WODAMI GRUNTOWYMI.
Nie dotyczy – na terenie miejsca postojowego stosuje się jedynie rozwiązania
powierzchniowe.

.

7.2. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE.
Teren może być w wyjątkowych przypadkach okresowo zalewany wodą morską.
Użyte powierzchnie i obiekty nie wymagają szczególnego zabezpieczenia.

.

7.3. WYTWARZANIE ODPADÓW STAŁYCH I ICH USUWANIE.
odpady stałe gromadzone w pojemnikach na odpadki zlokalizowanych po dwa w
każdej ze stref rekreacyjnych oraz jeden przy ścieżce wzdłuż Zatoki, wywożone
przez profesjonalne służby utrzymania czystości na wysypisko śmieci.

.

7.4. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH.
zanieczyszczenia pyłowe – nie powstają,
zanieczyszczenia płynne – nie powstają.
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7.5. EMISJA HAŁASÓW, WIBRACJI I PROMIENIOWANIA
Na terenie „Kaczego Winkla” nie projektuje się, ani też nie występują zastane,
urządzenia wytwarzające wibracje lub będące źródłem promieniowania
zagrażającego mieszkańcom i środowisku.

.

7.6. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH.
Wody opadowe są rozproszone na terenie w sposób naturalny. Znacząca
większość projektowanych powierzchni jest chłonna (także miejsca
parkingowe).

Rozwiązania

szczegółowe

wg

osobnego

opracowania

branżowego.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA.
.

8.1 PRZEPISY PRAWA
Teren objęty projektem położony jest w obrębie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego, w granicach obszaru Natura 2000 oraz w obrębie pasa
nadmorskiego

(pasa

technicznego

i

pasa

ochronnego

brzegu

nadmorskiego).Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do tych, które mogą znacząco
oddziaływać

na

środowisko.

Wobec

powyższego

realizacja

nie

obejmuje

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013
r. poz. 1235 ze zm.) pozwolenie na podstawie Ustawy o Uchwała Nr 142/VII/11
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 27.04.2011r. w sprawie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego;
Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej

.

8.2 ZASIĘG OBSZARÓW ODDZIAŁYWANIA
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których
został zaprojektowany
OPRACOWAŁ:
dr inż. arch. Grzegorz Rzepecki
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III. INFORMACJA O PLANIE BiOZ
1.1

Zakres

robót

dla

całego

zamierzenia

budowlanego

oraz

kolejność

wykonywania poszczególnych prac:

Roboty związane z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych z
budową elementów małej architektury w ramach przedsięwzięcia strategicznego
Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślanej Trasie
Rowerowej (R-9) w województwie pomorskim.
1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajdują się elementy małej architektury
takie jak:
- platforma w północnej części działki- podest drewniany(6,7x5,9m)
-platforma w południowej części działki- betonowa (6,6x16,2m)
-dwie regionalne rzeźby
- ławki wolnostojące
- kosze na śmieci
-słup oświetleniowy z ogniwem fotowoltanicznym.
1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Brak.
1.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce
i czas ich występowania.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn
i urządzeń technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony
napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty
uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające
dozorowi technicznemu, powinien
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję
obsługi tych maszyn lub urządzeń.
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1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych robót
pracowników powinien zostać ustnie przeszkolony na miejscu w zakresie:

przed

każdy

z

1.Niezbędne jest przeprowadzenie instruktarzu informującego o rodzaju zagrożeń oraz
rutynowego instruktażu bhp na stanowiskach roboczych w zakresie robót.
2. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem
higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.
1.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Przed przystąpieniem do wykonywanych prac należy:
1. Oznaczyć trasę przejść i ewakuacji, określić ewentualne zagrożenia podczas
określonych robót,
2. Przeszkolić pracowników, poinformować ich o zagrożeniach i wyznaczyć osoby
odpowiedzialne za kontrolę nad ich przestrzeganiem,
3. Zabezpieczyć dla pracowników środki ochrony indywidualnej, wyznaczyć zadania
przygotować front robót.
.
Podczas wykonywania prac należy:
1. Na bieżąco sprawdzając jakość prowadzonych prac kontrolować przestrzeganie
instrukcji oraz odpowiednich przepisów BHP
2. Zachowywać porządek i czystość na miejscu pracy,
3. Prace na wysokości powinny być prowadzone z zachowaniem środków
bezpieczeństwa tj. użycie kasków i pasów zabezpieczających.
Po zakończeniu prowadzonych prac należy:
1. Zabezpieczyć miejsce,
2. Złożyć odpowiednie materiały i narzędzia,
3.Doprowadzić miejsce do stanu porządku i czystości
1.7 Uwagi końcowe
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi
polskimi przepisami i normami w tym zakresie.
Wszelkie materiały budowlane użyte w budowie muszą posiadać atesty i certyfikaty.
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Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzić na budowie.
W wypadku ewentualnych wątpliwości, zmian dokonanych na budowie nie zgodnych z
projektem lub innych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy
porozumieć się z projektantem
Wszystkie prace budowlane , a w szczególności roboty konstrukcyjne należy prowadzić
pod stałym nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.
Planowane prace budowlane w swym zakresie nie powodują uciążliwości dla środowiska.
Opracowanie projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04.02.1994r.
opublikowanej w Dz. Ust. Nr 24/1994.

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, stosownymi przepisami , normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracował:
dr inż. arch. Grzegorz Rzepecki
upr. nr 533/Gd/81 do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
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