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Rybnik dn. 12.12.2014r. 

Opinia geotechniczna. 

            

Dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu słu��ce rekreacji przy osiedlu 

               Skarpa w Włodowicach 

Adres budowy: 42 – 421 Włodowice; ul. Mrzygłodzka; 

Imi� i nazwisko inwestora: Gmina Włodowice; 42-421 Włodowice; ul. Krakowska 26 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012r poz. 463) oraz na podstawie przeprowadzonych bada� geotechnicznych 

wyst�puj�ce warunki gruntowe stwierdza si� jako proste i zalicza si� do I kategorii geotechnicznej.  

          
1. Fundamenty urz�dze� i obiektów sportowych a tak�e piłkochwytów zaprojektowano jako 

betonowe dla prostych warunków gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i 

litologicznie, równoległe do powierzchni terenu, przy zwierciadle wód gruntowych poni�ej 

projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wyst�powania niekorzystnych zjawisk 

geologicznych) – o warto�ci skorygowanego jednostkowego obliczeniowego oporu 

granicznego podło�a nie mniejszego ni� q = 150 kPa, 

2. Gł�boko�� posadowienia minimum 1,0 m poni�ej poziomu terenu (poni�ej gł�boko�ci 

przemarzania gruntu), 

3. Projektowany obiekt mo�na przypisa� do I kategorii geotechnicznej  

4. Je�eli podczas wykonywania wykopu zostan� stwierdzone rozbie�no�ci pomi�dzy 

zało�eniami, a stanem rzeczywistym, nale�y skontaktowa� si� z projektantem, 

5. Posadowienie urz�dze� i obiektów sportowych na terenach górniczych, sejsmicznych, 

osuwiskowych wymaga odr�bnego opracowania projektowego, 

6. Teren obj�ty realizacj� nie znajduje si� na terenie eksploatacji górniczej, 

7. Warunki gruntowe mo�na uzna� jako proste, projektowane elementy obiektów sportowych 

posadowi� mo�na bezpo�rednio. 

                                                                                                                   Projektant                            



Warunki ochrony p.po�. 
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WARUNKI OCHRONY P.PO�.

1. Podstawa opracowania. 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pó�niejszymi 

zmianami; 

• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwiec 2010 r. w 

sprawie ochrony p.po�. budynków, innych obiektów i terenów (DZ.U. 2010r. nr 109 poz. 719) 

2. Klasyfikacja po�arowa  

Projektowany kompleks sportowo-rekreacyjny składa si� z terenów o charakterze sportowo 

rekreacyjnym zlokalizowanym na otwartej przestrzeni dla których nie okre�la si� kategorii zagro�enia ludzi, 

ani odporno�ci po�arowej.  

3. Parametry po�arowe substancji palnych i wybuchowych. 

Na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego nie wyst�puj� materiały niebezpieczne. Inne, które 

wyst�puj� to materiały palne takie jak: papier, drewno, tkaniny, tłuszcze, tworzywa sztuczne i niewielkie ilo�ci 

cieczy palnych. Wokół terenu nie wyst�puj� pomieszczenia i przestrzenie zagro�one wybuchem. 

4. Droga po�arowa. 

Droga po�arowa do projektowanego kompleksu sportowo rekreacyjnego zlokalizowana jest od strony ul. 

Mrzygłodzkiej, poprzez istniej�c� drog� dojazdow�, z istniej�cym wjazdem na obecne boisko sportowe.  

5. Zewn�trzna instalacja hydrantowa. 

Zewn�trzna instalacja hydrantowa znajduje si� przy ul. Mrzygłodzkiej oznaczonej w miejskim planie 

zagospodarowania przestrzennego symbolem W – tereny infrastruktury technicznej wodoci�gowej. 



                                                                                                                                        Rybnik dn. 12.12.2014r
                                                                                                                                                                                             (data) 

O�wiadczenie projektantów 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 

2016 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym o�wiadczamy, �e: 

Projekt zagospodarowania terenu słu��ce rekreacji przy osiedlu Skarpa w Włodowicach na parceli nr 

1266/7 przy ulicy Mrzygłodzkiej został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami i 

zasadami wiedzy technicznej. 

Jednostka opracowuj�ca dokumentacj� techniczn�: 

Biuro Projektowe „ ARKON” ; ul. Wawelska 9/9; 44 – 217 Rybnik 

Sporz�dzono: Grudzie� 2014r.

Bran�a: konstrukcyjno – budowlana

Obiekt: Boisko sportowe wraz z siłowni� zewn�trzn� i placem zabaw dla dzieci 

Adres: 42-421 Włodowice, ul Mrzygłodzka

Działka nr: 1266/7 

Obr�b:  0008 Włodowice 

Inwestor: Gmina Włodowice; 42-421 Włodowice; ul. Krakowska 26

Konstrukcja, Architektura: Stanisław Lenard; 1310/94; 144/83 

Konstrukcja, Architektura: mgr in�. Wiktor Salamon; 417/66; 157/68

Konstrukcja, Architektura: in�. Krzysztof Nowak 
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INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA 

 I OCHRONY ZDROWIA 

Inwestor: 
Gmina Włodowice; 
42-; 421  Włodowice 
ul. Krakowska 26 

Temat: 
Projekt zagospodarowania terenu słu��cy  

rekreacji przy osiedlu Skarpa we Włodowicach 

Lokalizacja: 
42 – 421 Włodowice; ul. Mrzygłodzka; 
Obr�b: 0008 Włodowice; Ark. 12 

Działka: Działka nr 1266/7 

Projektant:         mgr in�. Wiktor Salamon   upr. bud. 417/66; 157/68

                            ul. Wspólna 3, 44-200 Rybnik 

                            Stanisław Lenard upr. bud.  144/83; 1310/94. 

                            ul. Pochyła  11, 44 – 360 Lubomia 

Opracowuj�cy:   in�. Krzysztof Nowak  

                             ul. Wawelska 9/9;  44 – 217 Rybnik
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz proponowana kolejno�� realizacji 
poszczególnych obiektów: 

a. Przygotowanie zaplecza budowy: 
- plac budowy, zgodnie z przepisami BHP, nale�y ogrodzi� oraz oznakowa� tablicami 

ostrzegawczymi; 
- roboty w miejscu wykonywania nale�y odpowiednio oznakowa� (np. tablice ostrzegawcze: 

uwaga prace na wykoso�ciach); 
- strefy niebezpieczne oznakowa� za pomoc� tablic oraz ta�m; 
- wydzieli� miejsca na składowisko gruzu oraz innych odpadów; 
- zabezpieczy� przej�cia i przejazdy znajduj�ce si� w zasi�gu elementów; 
- wygrodzi� i oznakowa� strefy gromadzenia i usuwania odpadów robót. 

b. Roboty wykonawcze: 
- roboty rozbiórkowe istniej�cych chodników, doj��, 
- roboty rozbiórkowe istniej�cego ogrodzenia boiska do piłki no�nej, 
- zdemontowanie istniej�cych urz�dze� placu zabaw, i przeniesienie ich w inne miejsce 

wskazane przez inwestora oraz nie koliduj�ce z modernizowanym boiskiem do piłki no�nej, 
- zdemontowanie istniej�cych bramek stalowych, 
- roboty przygotowawcze, tyczenie boiska, 
- roboty ziemne, niwelacja terenu, wywóz nadmiaru ziemi, 
- wykonanie fundamentów sprz�tu sportowego, 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni boiska sportowego z trawy naturalnej, 
- wykonanie piłko-chwytów, wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki, 
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtk� wej�ciow�, 
- monta� urz�dze� sportowych, zabawowych na placu zabaw i siłowni zewn�trznej, 
- monta� elementów małej architektury: ławek i koszy na �mieci. 

c. Uporz�dkowanie placu budowy: 
- uporz�dkowanie terenu budowy; 

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych: 

Na terenie inwestycji znajduje si� istniej�ce boisko do piłki no�nej, wraz z niewielkim placem 
zabaw dla dzieci. Boisko sportowe posiada nawierzchni� z trawy naturalnej, jest ogrodzone z 
ka�dej strony – ogrodzenie o H= 3,0 m od strony Zachodniej i Wschodniej działki. Od strony 
Północnej i Południowej boisko posiada ogrodzenie o H=4,0 m – piłkochwyty. Na działce od 
strony Zachodniej znajduj� si� równie� urz�dzenia placu zabaw wykonane w wi�kszo�ci z 
drewna. Urz�dzenia te zostan� jednak zdemontowane i przeniesione na wskazane przez 
inwestora miejsce. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi:  

-  Na przedmiotowej działce, w granicach obszaru obj�tego opracowaniem projektowym 
brak elementów zagospodarowania działek, które mogłyby stwarza� zagro�enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e�, wyst�puj�cych podczas realizacji robót 
budowlanych, okre�laj�ce skal�, rodzaj zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�powania: 

a) Mo�liwo�� wpadni�cia pracownika lub innej osoby do wykopu, 
b) Ryzyko upadku podczas robót wymagaj�cych pracy na wysoko�ci (monta� piłkochwytów na 

wysoko�ci 5,0 m) 
c) Pora�enie pr�dem elektrycznym podczas robót maszynami i urz�dzeniami budowlanymi, 
d) Zagro�enia powodowane przez ruchome �rodki transportowe poruszaj�ce si� po placu 

budowy, 
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e) Niebezpieczne ruchome cz��ci maszyn i urz�dze� oraz narz�dzia i obrabiane przedmioty 
mog�ce powodowa� urazy, 

f) Ostre wystaj�ce elementy, ostre kraw�dzie i naro�a, postrz�pione powierzchnie narz�dzi i 
maszyn, 

g) Zagro�enie powodowane przez składowanie materiałów. 
  

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
  
Przed przyst�pieniem do wykonywania prac budowlanych nale�y przeprowadzi� przeszkolenie 
pracowników w zakresie przepisów BHP i wynikaj�cych z nich obowi�zków, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem prac szczególnie niebezpiecznych. Nale�y przeprowadzi�: 

a) szkolenie wst�pne: 
-  przed przyst�pieniem do robót, obejmuj�ce charakterystyk� wyst�puj�cych na budowie 

zagro�e� oraz sposobów przeciwdziałania zagro�eniom; 
-  szkolenie wst�pne na stanowisku pracy - instrukta� stanowiskowy; 
-  zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwi�zanym z prac� na danym stanowisku; 

b) szkolenie okresowe: 
Szkolenia powinny obejmowa� równie�: 
-  zasady post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia; 
- zasady stosowania przez pracowników �rodków ochrony osobistej oraz odzie�y i obuwia   
roboczego. 

         
6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom 
wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub  
w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk�
ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�: 

a) Wygrodzi� i oznakowa� stref� niebezpieczn�; 
b) Nie zagradza� drogi ewakuacyjnej nawet pod pozorem czasowego zło�enia materiału 

budowlanego; 
c) Stosowa� sprawny sprz�t i rusztowania posiadaj�ce odpowiednie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie oraz do wykonywanych robót budowlanych; 
d)  Wyposa�y� wszystkich pracowników w �rodki ochrony indywidualnej zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki 
bezpiecze�stwa, je�eli b�dzie to konieczne; 

e) Stosowa� wła�ciwe zabezpieczenia prowadzonych robót, np. wykopów budowlanych 
f) Nale�y utrzyma� nale�yty porz�dek na placu budowy 
g) Prace szczególnie niebezpieczne prowadzi� pod odpowiednim nadzorem; 
h) Budow� wyposa�y� w ga�nice. 

Teren budowy nale�y ogrodzi� lub w inny sposób uniemo�liwi� wej�cie osobom trzecim, oraz 

umie�ci� w widocznym miejscu tablic� ostrzegawcz�. Na terenie budowy nale�y zapewni� mo�liwo��

poboru energii i wody dla celów technologicznych i socjalnych.  

Wszystkie urz�dzenia i maszyny techniczne nale�y montowa�, eksploatowa� i obsługiwa� zgodne 

z instrukcj� producenta, oraz zaopatrzy� w oceny zgodno�ci wymagane przepisami szczegółowymi. 

Operatorzy maszyn powinni posiada� wymagane kwalifikacje. W zwi�zku z transportem materiałów 

ci��kich nale�y zabezpieczy� ich transport przy pomocy urz�dze� mechanicznych.  

Przy pracach wykonywanych na wysoko�ci nale�y zapewni� mo�liwo�� rusztowa� i pomostów 

roboczych, które nale�y montowa�, eksploatowa� i konserwowa� zgodnie z dokumentacj�

producenta. Stanowiska robocze znajduj�ce si� powy�ej 2,00 m nad poziomem terenu powinny by�

zabezpieczone barierkami o wysoko�ci 1,10 m i desk� kraw��nikow� na wysoko�ci 15 cm od 

poziomu podłogi stanowiska. Przestrze� pomi�dzy barierk� a desk� kraw��nikow� w połowie 

wysoko�ci nale�y zabezpieczy� poprzeczk�. 

U�ytkowanie rusztowania mo�liwe jest jedynie po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawnion� osob�, co potwierdza si� wpisem do dziennika budowy lub w protokole technicznym. 
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Podczas prowadzenia robót na wysoko�ci nale�y wyznaczy� stref� niebezpieczn� nie mniejsz� ni�

6,0 m. Do transportu pionowego o znacznych rozmiarach nale�y zastosowa� urz�dzenia 

mechaniczne. Pracownicy pracuj�cy na wysoko�ci powinni by� wyposa�eni w szelki ochronne 

odpowiednio umocowane do stałych elementów budynku lub zabezpieczeni rusztowaniami 

ochronnymi. 

Roboty nale�y realizowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, zgodnie z opisem monta�u, pod 
zadzorem osoby uprawnionej.  
Przed przyst�pieniem do realizacji robót, pracownicy powinni zosta� zapoznani z ich kolejno�ci�. 

                  Projektant 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

Inwestor:  
Gmina Włodowice; 
42-; 421  Włodowice 
ul. Krakowska 26 

Zadanie:  
Projekt zagospodarowania terenu słu żący rekreacji 

przy osiedlu Skarpa we Włodowicach  

 
Lokalizacja:  

42 – 421 Włodowice; ul. Mrzygłodzka; 

Obręb: 0008 Włodowice; Ark. 12 

 
Działki:  Działka nr 1266/7 

 
 
SPIS TREŚCI: 
 

1. Przedmiot i zakres inwestycji. 

2. Stan istniejący. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

4.1. Gospodarka wodno-ściekowa. 

4.2. Gospodarka odpadami. 

4.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

4.4. Emisja hałasu i wibracji. 

4.5. Emisja promieniowania. 

4.6. Oddziaływanie na faunę i florę. 

4.7. Oddziaływanie na ludzi. 

4.8. Oddziaływanie na warunki klimatyczno – meteorologiczne i krajobraz. 

4.9. Oddziaływanie na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe. 

4.10. Ochrona terenu. 
5. Wpływ eksploatacji górniczej. 

6. Inne dane wynikające ze specyfiki i charakteru inwestycji. 

7. Układ komunikacyjny. 

8. Bilans terenu i parametry techniczne obiektu. 
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1. Przedmiot i zakres inwestycji.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy 

osiedlu Skarpa we Włodowicach. 

 Celem projektu jest stworzenie strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

zamieszkujących osiedle Skarpa poprzez modernizację placu zabaw, modernizację boiska do piłki 

nożnej, a także budowę mini siłowni zewnętrznej.  

 
2. Stan istniej ący.  

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji jest częściowo zagospodarowany. Od strony 

wschodniej znajduje się boisko do piłki nożnej wydzielone z pozostałej części terenu ogrodzeniem 

siatkowym wysokości 3,0m. Od strony północnej oraz południowej ogrodzenie te posiada wysokość 

4,0m i pełni jednocześnie rolę piłko-chwytów.  

Na działce nr 1266/7 znajduje się również osiedlowy plac zabaw wyposażony w huśtawki, 

huśtawki wagowe, drabinki oraz piaskownicę. Na terenie placu zabaw znajduje się  też ławka oraz 

kosz na śmieci. Pozostałą powierzchnię terenu zajmują chodniki  z płyt betonowych oraz trawnik. 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu przeznaczone są do rozbiórki 

Po terenie objętym opracowaniem przebiegają następujące sieci uzbrojenia: 

 

- istniejąca kanalizacja sanitarna ks 200  

- istniejąca siec elektroenergetyczna  

 

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren 

objęty opracowaniem oznaczony jest symbolem 1MW. Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, natomiast przeznaczeniem uzupełniającym są usługi nieuciążliwe, mała 

architektura, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia, urządzenia 

komunikacyjne itp. Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną dóbr kultury (obserwacją 

archeologiczną oraz ochroną konserwatorską). Działka leży również poza terenem eksploatacji 

górniczej. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się: 

a.  modernizację placu zabaw polegającą na: 

− nowym wydzieleniu terenu za pomocą obrzeży betonowych 

− montażu ogrodzenia panelowego prostego o  wysokości h=1,05m, 

− demontażu istniejących urządzeń zabawowych,  

− zmianie nawierzchni terenu z trawiastej na piaszczystą,  

− montażu trzech nowych urządzeń zabawowych (huśtawki podwójnej, huśtawki wagowej oraz 

 zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią 

− montażu wyposażenia towarzyszącego w postaci ławki i kosza na śmieci. 

b.  modernizację boiska do piłki nożnej polegającą na: 
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− demontażu istniejącego ogrodzenia o wysokościach 3,0 i 4,0m 

− wydzieleniu boiska za pomocą nowego ogrodzenia o wysokości 4,0m oraz piłko-chwytów  o 

 wysokości h=5,0m 

− montażu dwóch bramek o wymiarach 3,0x2,0m 

c.  budowę mini-siłowni zewnętrznej obejmującą 

− montaż trzech urządzeń sportowych (orbitrek, wioślarz, odwodziciel) 

− montaż wyposażenia towarzyszącego w postaci ławki oraz kosza na śmieci. 

d. modernizację istniejącego chodnika polegającą na wymianie obrzeży betonowych i zmianie 

 nawierzchni na kostkę brukową betonową. 

e. niwelację terenu oraz obsianie trawą terenów zielonych 

 

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzu jące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s ąsiednie.  

 
4.1. Gospodarka wodno- ściekowa.  

Pobór wody 
Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem nie projektuje się nowych przyłączy wody zimnej.  

 
Odprowadzenie ścieków 
Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem nie projektuje się nowych przyłączy kanalizacji 

sanitarnej. 

 

Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne 
Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko gruntowe i wodne. Nie planuje się wytwarzać 

odpadów niebezpiecznych. . Wody deszczowe  odprowadzane będą jak dotychczas. 

 
4.2. Gospodarka odpadami.  

W wyniku działalności obiektu powstaną odpady komunalne, które należy gromadzić w 

pojemnikach na śmieci zlokalizowanych na rysunku zagospodarowania terenu.  Usuwanie odpadów 

stałych odbywać się będzie przez wywożenie. Odpady należy segregować i gromadzić w pojemnikach 

przeznaczonych dla danego rodzaju odpadów, które będą opróżniane okresowo przez 

koncesjonowany zakład oczyszczania i wywożone na wysypisko odpadów komunalnych przez 

wyspecjalizowane jednostki zajmujące się wywozem i utylizacją odpadów. Nie przewiduje się 

wytwarzania odpadów produkcyjnych i niebezpiecznych.  

 
4.3. Emisja zanieczyszcze ń gazowych i pyłowych –  nie występuje 

4.4. Emisja hałasu i wibracji – nie występuje. 

4.5. Emisja promieniowania – nie występuje. 
 
4.6. Oddziaływanie na faun ę i flor ę. 
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Obecnie przedmiotowe działka jest zainwestowana. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego 

obiektu boiska szkolnego nie stwierdzono obecności gatunków chronionych roślin. Na terenie 

inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Nie stwierdzono również, by w miejscu 

projektowanej inwestycji i jej potencjalnego zasięgu oddziaływania znajdowały się jakiekolwiek obiekty 

cenne z przyrodniczego punktu widzenia. W związku z powyższym realizacja inwestycji nie będzie 

miała negatywnego wpływu na powyższe elementy środowiska. 

 
4.7. Oddziaływanie na ludzi.  

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw osób trzecich. Zakres uciążliwości 

analizowanej inwestycji ograniczony będzie do granicy działki inwestora. 

 

4.8. Oddziaływanie na warunki klimatyczno – metorol ogiczne i krajobraz.  
Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, 

ponieważ nie będzie stanowić źródła ciepła, wilgoci, ani też nie będzie powodować zakłóceń w ruchu 

powietrza. Rozpatrując wpływ inwestycji na walory krajobrazowe środowiska można stwierdzić, że 

projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na krajobraz reprezentowany na tym terenie. 

 

4.9. Oddziaływanie na dobra materialne i dziedzictw o kulturowe.  
Na przedmiotowym terenie nie występują dobra materialne i dziedzictwo kulturowe podlegające 

ochronie, na które planowana inwestycja mogłaby mieć wpływ. Przyjęte w projekcie rozwiązania 

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują negatywny wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

4.10. Ochrona terenu.  
 Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren 

objęty opracowaniem oznaczony jest symbolem 1MW. Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, natomiast przeznaczeniem uzupełniającym są usługi nieuciążliwe, mała 

architektura, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia, urządzenia 

komunikacyjne itp. Teren nie jest objęty obserwacją archeologiczną i ochroną konserwatorską. 

 
5. Wpływ eksploatacji górniczej.  

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włodowice 

przedmiotowe działki leżą poza terenem górniczym i sejsmicznym w związku, z czym brak wpływów 

eksploatacji górniczej. Obiekt nie został zabezpieczony przeciw wpływom eksploatacji górniczej i 

sejsmicznej. 

 
6. Inne dane wynikaj ące ze specyfiki i charakteru inwestycji.  

• wpływ projektowanej inwestycji nie przekracza granicy nieruchomości objętej zabudową ani 

nie powoduje uciążliwości dla środowiska i najbliższej zabudowy, 

• obiekt zaliczono do I kategorii geotechniki posadowienia obiektów, 
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• teren, na którym projektuje się inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków, oraz nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

•     teren na którym jest planowana inwestycja nie jest objęty rejestrem osuwisk mas ziemnych, 

jak również nie posiada predysponowanych do tego terenów. 

 
7. Układ komunikacyjny.  

Dojazd do przedmiotowego terenu odbywać się będzie jak dotychczas poprzez istniejącą drogę 

dojazdową i ulicę Mrzygłodzką. Celom komunikacyjnym służyć będzie również istniejący parking.  

 
8. Bilans terenu i parametry techniczne obiektów.  

 

Powierzchnia boiska do piłki nożnej   =   544,00 m2 

Powierzchnia projektowanego placu zabaw   =   193,00 m2 

Powierzchnia projektowanej siłowni zewnętrznej   =   106,00 m2 

 

Powierzchnia utwardzona (chodniki)   =   55,00 m2 

Powierzchnia piaszczysta   =   55,00 m2 

- w tym chodniki istniejące nie podlegające wymianie nawierzchni   =   24,00 m2 

- w tym chodniki przeznaczone do zmiany nawierzchni   =   32,00m2 

Powierzchnia terenów zielonych   =   1255,00 m2 

Powierzchnia działki nr 1266/7   =   1421,00 m2 

 
Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren 

objęty opracowaniem oznaczony jest symbolem 1MW. Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, natomiast przeznaczeniem uzupełniającym są usługi nieuciążliwe, mała 

architektura, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia, urządzenia 

komunikacyjne itp. 

W związku z powy ższym mo żna stwierdzi ć, że projektowana inwestycja jest zgodna 

z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przes trzennego dla miejscowo ści 

Włodowice dla wnioskowanej działki 1266/7  
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO   

Inwestor:  
Gmina Włodowice; 
42-421  Włodowice 
ul. Krakowska 26 

Zadanie:  
Projekt zagospodarowania terenu służący  

rekreacji przy osiedlu Skarpa we Włodowicach 

 
Lokalizacja:  

42 – 421 Włodowice; ul. Mrzygłodzka; 

Obręb: 0008 Włodowice; Ark. 12 

 
Działki:  Działka nr 1266/7 

 
 

 

Spis tre ści : 

 

1. Podstawa opracowania. 

2. Cel i zakres opracowania. 

3. Lokalizacja i dane ogólne. 

4. Przeznaczenie i program u żytkowy. 

5. Parametry i rozwi ązania konstrukcyjno – materiałowe. 

6. Parametry geotechniczne posadowienia. 

7. Zabezpieczenie przeciw wpływom eksploatacji górn iczej i sejsmicznej. 

8. Zabezpieczenie przeciwpo żarowe. 

9. Wpływ inwestycji na środowisko. 

10. Dost ęp do osób niepełnosprawnych. 

11. Uwagi wykonawcze. 

12. Podstawowe informacje o sposobie realizacji inw estycji. 

13. Uwagi ogólne do projektu. 
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1. Podstawa opracowania. 

 
1.1 Zlecenie inwestora. 

1.2. Wizja lokalna i pomiary własne 

1.3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

1.4. Uzgodnienia z inwestorem, 

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane i obowiązujące normy. 

1.6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice. 

 

2. Cel i zakres opracowania.  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy osiedlu 

Skarpa we Włodowicach. 

 Celem projektu jest stworzenie strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

zamieszkujących osiedle Skarpa poprzez modernizację placu zabaw, modernizację boiska do piłki 

nożnej, a także budowę mini siłowni zewnętrznej.  

 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się: 

 

a.  modernizację placu zabaw polegającą na: 

− nowym wydzieleniu terenu za pomocą obrzeży betonowych 

− montażu ogrodzenia panelowego prostego o  wysokości h=1,05m, 

− demontażu istniejących urządzeń zabawowych,  

− zmianie nawierzchni terenu z trawiastej na piaszczystą,  

− montażu trzech nowych urządzeń zabawowych (huśtawki podwójnej, huśtawki wagowej oraz 

 zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią 

− montażu wyposażenia towarzyszącego w postaci ławki i kosza na śmieci. 

b.  modernizację boiska do piłki nożnej polegającą na: 

− demontażu istniejącego ogrodzenia o wysokościach 3,0 i 4,0m 

− niwelacji terenu istniejącego boiska sportowego 

− wydzieleniu boiska za pomocą nowego ogrodzenia o wysokości 4,0m oraz piłko-chwytów  o 

 wysokości h=5,0m 

− montażu dwóch bramek o wymiarach 3,0x2,0m 

c.  budowę mini-siłowni zewnętrznej obejmującą 

− wydzielenie za pomocą obrzeży betonowych trzech stanowisk o nawierzchni piaszczystej 

− montaż na wydzielonych stanowiskach trzech urządzeń sportowych (orbitrek, wioślarz 

 odwodziciel) 

− montaż wyposażenia towarzyszącego w postaci ławki oraz kosza na śmieci. 

d. modernizację istniejącego chodnika polegającą na wymianie obrzeży betonowych i zmianie 

 nawierzchni na kostkę brukową betonową. 
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e. niwelację terenu oraz obsianie trawą terenów zielonych 

 3. Lokalizacja i dane ogólne.  

 
Teren przeznaczony pod realizację inwestycji jest częściowo zagospodarowany. Od strony 

wschodniej znajduje się boisko do piłki nożnej wydzielone z pozostałej części terenu ogrodzeniem 

siatkowym wysokości 3,0m. Od strony północnej oraz południowej ogrodzenie te posiada wysokość 

4,0m i pełni jednocześnie rolę piłko-chwytów.  

Na działce nr 1266/7 znajduje się również osiedlowy plac zabaw wyposażony w huśtawki, 

huśtawki wagowe, drabinki oraz piaskownicę. Na terenie placu zabaw znajduje się  też ławka oraz 

kosz na śmieci. Pozostałą powierzchnię terenu zajmują chodniki  z płyt betonowych oraz trawnik. 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu przeznaczone są do rozbiórki. Szczegółowy wykaz 

elementów przeznaczonych do rozbiórki wg rysunku PZ/02 - Wyburzenia i rozbiórki.  

 

Po terenie objętym opracowaniem przebiegają następujące sieci uzbrojenia: 

  -  istniejąca kanalizacja sanitarna ks 200  

 -  istniejąca siec elektroenergetyczna  

 

 4. Przeznaczenie i program u żytkowy.  

 
Na projektowanym terenie rekreacyjnym znajdować się będzie boisko do piłki nożnej, plac zabaw 

oraz mini siłownia zewnętrzna. 

 

Program u żytkowy:  

Nr Obiekt 
Powierzchnia 

m2 
Rodzaj nawierzchni 

Obiekty sportowe  

1 Boisko do piłki nożnej 34,0m  x 16,0m 544,00 Trawa naturalna 

2 Plac zabaw 193,00 Trawa nat. / piasek 

3 Mini siłownia zewnętrzna 106,00 Trawa naturalna 

 
5. Parametry i rozwi ązania konstrukcyjno-materiałowe.  

  

5.1. Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy natura lnej.  

Projektuje się boisko piłkarskie o wymiarze płyty 16,0m x 34,0 m.  Boisko od strony północnej 

oraz południowej, ogrodzone jest piłko-chwytami o wysokości h=5,0m, natomiast od strony 

wschodniej oraz zachodniej ogrodzeniem panelowym o wysokości h=4,1m.  

Warstwy podbudowy wraz z nawierzchnią od góry: 

− Trawa naturalna – 3cm 

− Humus – 7,0cm 

− Grunt rodzimy 
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Wyposażenie boiska: 

- Bramki 

Bramki stalowe, cynkowane ogniowo (2,0mx3,0m), montowane w tulejach 10x10x80cm, osadzonych 

w fundamencie betonowym o wymiarach 30x30x100cm z żwirem filtracyjnym i  otworem 

odwadniającym. Bramki wyposażone są w turniejowe siatki PE o grubości splotu 4mm.  

 

5.2. Plac zabaw  

 Projektuje się plac zabaw o powierzchni 193,00 m2 w kształcie wielokąta. Plac ogrodzony 

ogrodzeniem panelowym prostym o wysokości 1,0m z furtką od strony północnej szerokości 1,5m. 

Teren wydzielony za pomocą obrzeży betonowych. Nawierzchnia placu zabaw - trawiasta, strefa 

bezpieczna z piasku frakcji 0-0,2mm – grubość 30cm. Program użytkowy placu zabaw dostosowany 

jest dla dzieci wywodzących się z różnych grup wiekowych. W ramach wyposażenia placu zabaw 

przewiduje się montaż takich urządzeń jak: 

 

a. huśtawka podwójna 

 

To wygodne, bezpieczne siedziska zarówno dla maluchów od 3 roku życia jak i starszych dzieci 

osadzone na trwałej konstrukcji. Huśtawki uczą maluchy utrzymania równowagi, uspokajają 

 

 

Dane urządzenia: 

Strefa bezpieczeństwa 21,00m 

Długość 1,95m 

Szerokość 3,20m 

Wysokość całkowita 2,40m 
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Wysokość swobodnego upadku 1,30m 

Przedział wiekowy  3-12 lat 

Produkt zgodny z normą  PN-EN 1176-1:2009 

Masa najcięższej części [kg]  28 

Wymiar największej części [cm] 300x8x8 

 

Specyfikacja materiałowa: 

konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo; brak ostrych krawędzi 

oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; wszystkie 

śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; bezpieczne zaślepki z trwałego materiału na 

górze konstrukcji; zawiesia ze stali nierdzewnej; łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie 

palców; wytrzymałe atestowane siedzisko. 

  Kotwienie na gruncie na głębokości 80/70/60 

 

b. hu śtawka wagowa   

 

 

Dane urządzenia: 

Strefa bezpieczeństwa 12,3m 

Długość 2,70m 

Szerokość 0,36m 

Wysokość całkowita 0,80m 

Wysokość swobodnego upadku 0,99m 

Przedział wiekowy  3-12 lat 

Produkt zgodny z normą  PN-EN 1176-1:2009 

Masa najcięższej części [kg]  33 
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Wymiar największej części [cm] 270x90x3 

 

Dane materiałowe: 

Konstrukcja  stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;  siedziska  z polietylenowych płyt HDPE 

odpornych na działanie warunków atmosferycznych; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które 

mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; wszystkie śruby, wkręty 

zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;  gumowe bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji 

 

c. zestaw zabawowy ze zje żdżalnią  

To wielofunkcyjne urządzenie zabawowe o nowoczesnej stylistyce, złożone z różnorodnych 

elementów zabawowych, których zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych możliwości zabawy, 

jest stymulowanie największej partii grup mięśniowych. W skład zestawu wchodzi: wieża, zjeżdżalnia, 

drabinka linowa łukowa, drabinka łukowa. Całość stanowi konstrukcję bezpieczną i wandaloodporną.  

Dane urządzenia: 

 

Strefa bezpieczeństwa 21,40m 

Długość 2,15m 

Szerokość 1,92m 

Wysokość całkowita 1,80m 

Wysokość swobodnego upadku 0,90m 

Przedział wiekowy  3-14 lat 

Produkt zgodny z normą  PN-EN 1176-1:2009 

Masa najcięższej części [kg]  90 

Wymiar największej części [cm] 88x231x88 
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Specyfikacja materiałowa:  

Konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo; osłonki wykonane z 

polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych; platforma 

kwadratowa z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płyty; wszystkie śruby, wkręty zakryte 

plastikowymi kolorowymi kapslami;  brak ostrych krawędzi oraz szczelin które mogłyby umożliwić 

zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; gumowe bezpieczne zaślepki na górze 

konstrukcji; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa 

sztucznego; zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, burty z  polietylenowych płyt HDP 

 Kotwienie na gruncie na głębokości 80/70/60 

 

5.3. Mini siłownia zewn ętrzna  

 Projektuje się Projektuje się mini siłownię zewnętrzną o powierzchni 106,00 m2 w kształcie 

czworokąta. Teren siłowni wydzielony za pomocą obrzeży betonowych, nie ogrodzony. Nawierzchnia  

z trawy naturalnej. Program użytkowy siłowni dostosowany jest dla młodzieży i dorosłych pragnących 

wzmocnić różne grupy mięśniowe oraz ogólną wydolność krążeniowo-oddechową organizmu. W 

ramach wyposażenia placu zabaw przewiduje się montaż takich urządzeń jak: 

 

a. orbitrek 

 

 Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia lub 

powyżej 140 cm wzrostu. Dzieci powinny ćwiczyć zawsze pod opieką osób dorosłych. Maksymalne 

obciążenie-130kg. Urządzenie pomaga wzmocnić wydolność płuc i serca oraz poprawić koordynację 

ruchową. 

 

 

Specyfikacja materiałowa: 
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Konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o średnicy 140 mm i grubości 3 mm, 

pozostałe elementy rurowe przekrój 33mm i grubość 3mm.  Rury zakończone stalowymi kapslami 

zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy 

perforowanej o grubości 2 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym. 

Uchwyty wykonane z PVC.  Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. 

Urządzenia posiadają tabliczki z instrukcją obsługi urządzeń. Kolorystyka urządzeń: zielono-szara 

 Montaż do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 550x550x550 [mm] 

 

b.  wio ślarz 

 

Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci 

poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych. Urządzenie pomaga 

wzmacniać mięśnie pleców, ramion i nóg. Wymiary 1300x1016x1020 [mm],  strefa bezpieczeństwa 

1300x1016x1020 [mm] 

 

Dane materiałowe: 

Konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o średnicy 140 [mm] i grubości 3 [mm], 

pozostałe elementy rurowe przekrój 33 [mm] i grubości 3 [mm]. Rury zakończone stalowymi kapslami 

zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy 

perforowanej o grubości 2 [mm]. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym. 

Uchwyty wykonane z PVC Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. 

 

c. odwodziciel  

 

 Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, 

dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych. Urządzenie 

pomaga wzmacniać mięśnie klatki piersiowej, barków oraz ramion. Wymiary 2090 x 682 x 1956 [mm] 

strefa bezpieczeństwa  
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Dane materiałowe: 

Konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o średnicy 140mm i grubości 3mm, 

pozostałe elementy rurowe przekrój 33 [mm] i grubości 3mm. Rury zakończone stalowymi kapslami 

zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy 

perforowanej o grubości 2mm. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym. 

Uchwyty wykonane z PVC. Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. 

Urządzenia posiadają tabliczki z instrukcją obsługi urządzeń. 

 

5.7. Ciągi piesze i komunikacyjne.  

Przewiduje się wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki 

brukowej betonowej grubości 6,0cm w obrzeżach betonowych 8,0x30,0x100,0cm na ławie z betonu 

B15 z oporem. 

 

5.9. Piłko-chwyty.  

Projektuje się dwa piłko-chwyty o wysokości h=5,0m od strony północnej i południowej boiska 

Przewiduje się piłko-chwyty z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm (oczka 100x100mm), zawieszonej na 

słupach z rury stalowej Ø 76 x 3,0 mm. Siatka zawieszona za pomocą linki stalowej cynkowanej Ø 4 

mm, napiętej za pomocą śrub rzymskich. Zastrzały słupów skrajnych z rur stalowych Ø 60 x 3,0 mm.  

Słupy i zastrzały piłko-chwytów przy boisku do piłki nożnej posadowione w fundamentach 

betonowych o wymiarach 50x50 (beton C16/20) na głębokości 110 cm.. Wszystkie elementy stalowe  

piłko-chwytów powinny być cynkowane i malowane proszkowo. 

Dopuszcza się zastosowanie innych systemów piłko-chwytów sportowych, pod warunkiem że 

będą spełniały w/w założenia i odporne będą na uderzenia piłki. 

 

5.10. Ogrodzenia, bramy i furtki.  

Projektuje się ogrodzenie systemowe panelowe wysokości h=4,1m wydzielające boisko do piłki 

nożnej od strony wschodniej i zachodniej oraz ogrodzenie panelowe o wysokości h=1,05 oddzielające 

plac zabaw od pozostałego terenu rekreacyjnego.  

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe systemowe – panelowe. Panele z mat kratowych o oczkach 

5x20 cm. Maty zawieszone na słupach z profili zimnogiętych, zamkniętych 60x40x2 mm. Druty 

pionowe Ø 5,0 mm w rozstawie co 5 cm, natomiast druty poziome podwójne Ø 6,0 mm. Słupy 

posadowione w fundamentach betonowych z betonu B20 (C16/20) o przekroju 30x30 cm na 

głębokości 80 cm. 

W ogrodzeniu o wysokości h=4,1m usytuowanego od strony wschodniej boiska zastosowano 

bramę dwuskrzydłową systemową o szerokości 4,0m, natomiast w ogrodzeniu placu zabawod strony 

północnej zastosowano furtkę systemową o szerokości 1,5m. Zarówno brama jak i furtka wykonane z 

profili stalowych, ocynkowanych 60x40 mm, pokrytych lakierem poliestrowym. Panele wypełnione 

oczkami wymiarach 5x20 cm. Skrzydła bram i furtek osadzone na słupach z profili zimnogiętych, 
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zamkniętych 80x80x3 mm. Słupy posadowione w fundamentach betonowych z betonu B20 (C65/20) 

o przekroju 60x60 cm na głębokości 100 cm. 

Ogrodzenia, bramy i furtki wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Powyższe 

zastosowane rozwiązania ogrodzeń są zaprojektowane zgodnie z wytycznymi i ustaleniami z 

inwestorem.  

 
 
5.12 Elementy małej architektury. 

 - Kosze  

 Na terenie objętym opracowaniem należy zamontować kosze stalowe ocynkowane, malowane 

proszkowo montowane na stałe, np. takie jak na zdjęciu zamieszczonym poniżej. Jeden kosz 

powinien znajdować się na terenie placu zabaw, drugi natomiast na terenie mini siłowni zewnętrznej. 

Dokładna lokalizacja koszy i ławek została przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu. 

 

- Ławki  

 Na terenie placu zabaw oraz mini siłowni zewnętrznej należy zamontować po jednej ławce z 

oparciem. Długość ławki - 183cm, szerokość - 58cm, wysokość siedziska - 47cm. 
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-Tablica informacyjna 

 Na terenie placu zabaw przewiduje się umieszczenie tablicy informacyjnej. Tablica ta wykonana 

będzie z kantówki oraz drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie, impregnowanego. Wymiary 

zewnętrzne ok.900x100mm, wysokość 2000mm, wymiary tablicy 500x500mm 

 
6. Parametry geotechniczne posadowienia.  

 Wg odrębnych wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej i opisie technicznym. 

 
7. Zabezpieczenie przeciw wpływom eksploatacji górn iczej i sejsmicznej.  

 Dla przedmiotowej działki brak jest wpływów eksploatacji górniczej dokonanej i projektowanej. 

Obiekt nie został zabezpieczony przeciw wpływom eksploatacji górniczej i sejsmicznej. 

 
8. Zabezpieczenie przeciwpo żarowe.  

 Zagadnienia związane z zabezpieczeniem i ochroną przeciwpożarową zostały zawarte w 

odrębnym opracowaniu. 

 
9. Wpływ inwestycji na środowisko.  

 
Charakter, program użytkowy oraz wielkość obiektu nie wpływa negatywnie na istniejący 

drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Dla założonego 

programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

emisja hałasu, wibracji i promieniowania, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne bądź 

inne zakłócenia. 

Gruz z demontażu i ziemię z wykopów należy przetransportować w miejsce wskazane przez 

inwestora. Projektowane kosze na śmieci zlokalizowane zostały na placu zabaw – 1 szt, oraz na 

siłowni zewnętrznej – 1 szt. Lokalizację koszy pokazano na dok. rysunkowej. Opróżnianie koszy 

odbywać się będzie poprzez ich sukcesywne wywożenie przez wyspecjalizowane służby komunalne. 

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu sportowo-

rekreacyjnego teren inwestycji należy obsiać trawą. 

 

10. Dost ęp osób niepełnosprawnych. 
 
 Obiekt spełnia warunki dostępu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na terenie 

rekreacyjnym nie występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym. 

 
11. Uwagi wykonawcze.  

        Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i 

p.poż. Prace należy przeprowadzać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi. Należy również zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Sprzęt mechaniczny lekki, ciężki oraz rusztowania powinny być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem oraz posiadać atesty. Użytkowanie rusztowania możliwe jest jedynie po dokonaniu 
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odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, co potwierdza się wpisem do dziennika 

budowy lub w protokole technicznym. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinni być 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej posiadający atesty oraz instrukcje określające sposób jego 

użytkowania, konserwacji i przechowywania. Powinni również posiadać aktualne badania lekarskie, 

badania wysokościowe, zostać przeszkoleni w zakresie BHP i higieny pracy, oraz na stanowisku 

pracy przez kierownika budowy. 

 
12. Podstawowe informacje o sposobie realizacji inw estycji. 

 
Podczas realizacji inwestycji konieczne będzie zastosowanie specjalistycznego sprzętu, 

takiego jak: spycharka, koparka, samochody ciężarowe. Ponadto prace będą prowadzone na 

wysokościach, dlatego też konieczne będzie zastosowanie rusztowań, pomostów roboczych. 

Wszystkie te urządzenia i elementy powinny posiadać atesty oraz być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem.  

 
13. Uwagi ogólne do projektu.  

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia jak również wymagane technologie powinny mieć 

stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
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 SPIS FOTOGRAFII: 

Fot.1   Widok na istniej�ce ogrodzenie boiska     

Fot.2  Widok na istniej�ce ogrodzenie boiska 

Fot.3  Widok na istniej�cy plac zabaw dla dzieci 

Fot.4  Widok na istniej�cy plac zabaw dla dzieci 

Fot.5  Widok na istniej�cy chodnik przeznaczony do remontu 

Fot.6  Widok na istniej�cy chodnik przeznaczony do remontu 

Fot.7   Widok na istniej�ce boisko 

Fot.8  Widok na istniej�ce urz�dzenia zabawowe 

Fot. 9    Widok na istniej�cy chodnik przeznaczony do remontu 

Fot.10  Widok na istniej�cy chodnik przeznaczony do remontu 

  



Dokumentacja fotograficzna stanu istniej�cego  

Dokumentacja fotograficzna stanu istniej�cego terenu 
Przeznaczonego do rekreacji przy osiedlu Skarpa 
42 –421 Włodowice, ul. Mrzygłodzka 
Działka nr 1266/7 
Obr�b: 0008 Włodowice Ark. 12 

Rybnik 2014 r.

Fot.1 Widok na istniej�ce ogrodzenie boiska 

Fot.2 Widok na istniej�ce ogrodzenie boiska
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Fot.3 Widok na istniej�cy plac zabaw dla dzieci 

Fot.4 Widok na istniej�cy plac zabaw dla dzieci 
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Fot.5 Widok na istniej�cy chodnik przeznaczony do remontu

Fot.6 Widok na istniej�cy chodnik przeznaczony do remontu 
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Fot.7 Widok na istniej�ce boisko  

Fot.8 Widok na istniej�ce urz�dzenia zabawowe 
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Fot.9 Widok na istniej�cy chodnik przeznaczony do remontu 

Fot.10 Widok na istniej�cy chodnik przeznaczony do remontu 












