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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A) OPIS TECHNICZNY
a) Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu położonego na
działce nr 145/1 w Swarzewie, gmina Puck, który obejmuje: zieleń urządzoną, plac
zabaw, ścieżki piesze, siłownię na powietrzu, a także elementy małej architektury
takie jak ławki, śmietniki, tablice informacyjne.

b) Podstawa opracowania
− Zlecenie Inwestora
− Wizja lokalna
− Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500
− Obowiązujące przepisy i normy budowlane
c) Opis stanu istniejącego
Działka nr 145/1 położona jest w miejscowości Swarzewo. Na działce znajduje się
szkoła podstawowa oraz boisko sportowe. Dojazd do działki jest zapewniony od
strony wschodniej poprzez ulicę Szkolną. Na działce znajduje się ciąg pieszo jezdny
z kostki betonowej. Powierzchnia działki płaska bez wyraźnych różnic wysokości.

d) Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, obejmujący: zieleń
urządzoną, plac zabaw, ścieżki piesze dołączone do ciągu pieszo jezdnego, siłownię
na powietrzu, a także elementy małej architektury takie jak ławki, śmietniki, tablice
informacyjne. Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny, służący rekreacji,
przeznaczony dla społeczności lokalnej i turystów.
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e) Bilans terenu
− Powierzchnia działki

-

1,44ha

− Powierzchnia zakresu opracowania

-

1071,94m2

− Powierzchnia utwardzona projektowana

-

123,65m2

− Istniejący utwardzony ciąg pieszo jezdny

-

115,72 m2

− Powierzchnia piaskowa projektowana

-

411,68m2

− Powierzchnia biologicznie czynna

-

420,89m2

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpływa w sposób znaczący na jego
ukształtowanie pod względem wysokościowym. Ziemię, która zostanie wybrana z
wykopów pod podbudowę nawierzchni należy rozplantować na terenie placu. Należy
wyrównać plac i wykonać odpowiednie spadki celem odpowiedniego odprowadzenia
wody.

f) Technologie i nawierzchnie
f.1 Ścieżki i place
− Nawierzchnia ścieżek pieszych – kostka typu „naturo” grubości 6cm
− Nawierzchnia placów zabaw – piasek atestowany
− Nawierzchnia siłowni na powietrzu – piasek atestowany
− Obrzeża ścieżek i placów – prefabrykowane obrzeża szare o wymiarach
100x30x8 cm na ławie betonowej C12/15
− Spadek poprzeczny ścieżek i placów – 1,5%
f.2 Teren zielony - trawniki
− Obsianie trawą (min. 4 kg na 100 m2)
− Przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm z rozbiciem brył, zebraniem i
spryzmowaniem zanieczyszczeń (kamienie, gruz i inne)
− Rozścielenie ziemi z wykopów gr. 8-10cm wraz z niwelowaniem terenu
− Rozścieleni ziemi urodzajnej min. 2 cm (czarnoziem-torf) z wyrównaniem terenu i
wałowaniem
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g) Pozostałe elementy - mała architektura
Dla wyposażenia elementów małej architektury przewidziano fundamenty betonowe
prefabrykowane. Wszystkie elementy małej architektury powinny być spójne
stylistycznie i tożsame kolorystycznie.
− pojemniki na śmieci 3 szt.
Kosz wykonany ze stali grafitowej, np. jak na rysunku

− ławki parkowe 6 szt.
Ławka dla więcej niż dwóch osób, np. jak na rysunku, oparta na mocnej stalowej
konstrukcji, z ergonomicznym siedziskiem i oparciem z desek, stal w kolorze
czarnym lub grafitowym, deski w kolorze brązowym/naturalnym.
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− tablica informacyjna 1 szt.
Tablica dostosowana do wielkości ogłoszenia, stalowa w kolorze czarnym lub
grafitowym, np. jak na rysunku.

- ogrodzenie placu zabaw
Kolorowe barierki o dostosowanej wysokości aby zabezpieczyć strefy zabaw dzieci.
Wysokość użytkowa 1200mm, wykonana z drewna malowanego przez producenta.
Bramka dł. 1m zamontowana na zawiasach.
Szczeble ogrodzenia montowane do ramy stalowej przy pomocy śruby zamkowej.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Schemat wykonania ogrodzenia
na rys. A-03.
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- plac zabaw
Urządzenia na placu zabaw metalowe i pcv, bezpieczne dla dzieci, na podłożu z
piasku niebrudzącego, atestowanego, grubości min. 30cm.
Lista urządzeń placu zabaw:
1. Huśtawka metalowa podwójna z siedziskiem gumowym płaskim. Przykładowa
huśtawka podwójna np. jak na rysunku:

2. Zestaw z wieżami, zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową. Przykładowy zestaw:
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3. Huśtawka ważka, np. jak na rysunku

4. Karuzela tarczowa z siedziskami. Przykładowa karuzela:

5. Drabinka wielofunkcyjna. Przykładowa drabinka:
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6. Stolik do gry w szachy – 2 sztuki. Np. jak na rysunku

7. Linarium stożek

8. Samochodzik. Np. jak na rysunku
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9. Stojak na rowery. Np. jak na rysunku

- siłownia na powietrzu
Zestaw urządzeń sportowo - rekreacyjnych odpowiednich dla użytkowania na
powietrzu, umieszczony na podłożu z piasku atestowanego. Przykładowa siłownia
na powietrzu:
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Lista urządzeń:
1. Rower

2. Jeździec

3. Biegacz
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4. Orbitrek

5. Twister

6. Stepper
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Urządzenia placu zabaw oraz siłowni na powietrzu powinny posiadać odpowiednie
atesty.

Należy

zamontować

charakterystycznych

dla

je

z

zachowaniem

poszczególnych

urządzeń.

stref

bezpieczeństwa

Producenci

urządzeń

zapewniają informacje na ten temat. Strefy bezpieczeństwa przyjęte w projekcie
mogą się różnić od docelowych ponieważ są one charakterystyczne dla każdego
urządzenia z osobna i różnią się w zależności od producenta. Liczbę urządzeń
można zwiększyć wedle woli Inwestora jeśli po wyborze okaże się że teren
przeznaczony pod nie pomieści ich więcej z zachowaniem stref bezpiecznych.

h) Zieleń urządzona – projektowana
- Głóg jednoszyjkowy lub dwuszyjkowy, np. odmiana Paul’s Secret
Na terenie objętym opracowaniem projektuje się zieleń niską – krzewy i drzewa.
(Drzewa 5 sztuk, krzewy wg rysunku zagospodarowania). Należy wybrać ozdobne,
niskie drzewa podatne na formowanie. Proponowany dobór gatunków drzew:
− Robinia akacjowa biała lub różowa.

Miejsca na krzewy należy obsadzić roślinnością gęstą i podatną na formowanie.
Proponowany dobór gatunków krzewów:
- Tawuła, np. odmiana szara 'Grefsheim'
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- Dereń, np. dereń biały odmiana 'Aurea'

i) Wpływ na środowisko, ochrona przeciwpożarowa
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpłynie w sposób znaczący na jego
ukształtowanie pod względem wysokościowym oraz na zmianę warunków wodno18

gruntowych okolicznych działek. Ze względu na charakter inwestycji nie będą
występowały zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
Realizacja

inwestycji

nie

ma

wpływu

na

istniejące

warunki

ochrony

przeciwpożarowej, nie zmienia się sposób zaopatrzenia w wodę przeciwpożarową.
Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudno zapalne oraz
muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
j) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków

i dóbr

kultury
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot, co do
którego istnieje podejrzenie, że jest on zabytkiem, należy zastosować się do
wymogów art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, a w szczególności niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub, jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy.
k) Warunki geotechniczne
Parametry gruntu określono na podstawie otworów penetracyjnych, przybliżonych
badaniach makroskopowych oraz

w oparciu o praktyczne doświadczenie

budownictwa na podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej
konstrukcji i zbliżonych obciążeniach. Dla rozpatrywanego terenu przyjęto proste
warunki gruntowe, grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające
poziomo. Na podstawie przeprowadzonych wstępnych, przybliżonych badań
wyciągnięto wnioski geotechniczne:
- w rejonie projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe;
- głębokość przemarzania wynosi hz=1,0 m p.p.t;
- nie zaobserwowano występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.
Z uwagi na rodzaj planowanych robót, proste obliczeniowe schematy statyczne oraz
proste warunki gruntowe, inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej.
l) Uwagi końcowe
− W trakcie realizacji robót należy stosować materiały i wyroby posiadające
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli
są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające
ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
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− Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dn. 04.02.1994 r.)
− Szczegółowy zakres opracowania zawarty został w dokumentacji projektowej.
− Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji,
powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia,
bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy
producentów

lub

urządzeń),

postanowienia

te

należy

traktować

jako

przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania
równoważnego z zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne
muszą spełniać co najmniej założenia projektowe.

Opracowanie:
mgr inż. Łukasz Dymura
upr. nr POM/0125/POOK/11
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem

niniejszego

opracowania

jest

informacja

dotycząca

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określająca zagrożenia i środki zaradcze związane
z projektem zagospodarowania terenu w Swarzewie.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu poprzez: zieleń urządzoną, plac
zabaw, ścieżki piesze, siłownię na powietrzu, a także elementy małej architektury
takie jak ławki, śmietniki, tablice informacyjne.
Przewidywane zagrożenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia:
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych wysokości;
- upadek pracowników z wysokości;
- pożar, zalanie, itp.;
- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną;
- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną;
- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną;
- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników,
porażeniem prądem, itp.;
- kolizje środków transportu na placu budowy;
- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym,
na terenie budowy.
Sposoby instruktażu pracowników
Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy
poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac,
zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o
niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy
dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
22

Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być
zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.
Wskazanie środków zapobiegawczych
W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas
realizacji powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących
środków zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i
dostępnym miejscu na budowie;
- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny,
rękawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego
ratującego życie, apteczki, itp.;
- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego
do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych

(odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.)
oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej
pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót
budowlanych (nadzór budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych.
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Zastrzeżenia i uwagi końcowe
Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich
likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono
jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby

odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie
niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.
Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez
kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie
zagrożenia, także te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach
wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych.

mgr inż. Łukasz Dymura
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Oświadczenie

Oświadczam, że niniejsze opracowanie: "Projekt zagospodarowania
terenu w Swarzewie" zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust. 4 - Prawo
budowlane).

PROJEKTANT

mgr inż. Łukasz Dymura
nr upr. POM/0125/POOK/11
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Zestawienie rysunków
NR RYSUNKU
Z-01

TEMAT RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W SWARZEWIE

SKALA
1:500

A-1

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1:10

A-2

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

1:10

A-3

SCHEMAT OGRODZENIA PLACU ZABAW

1:20
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