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ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

PRZY ZBIORNIKU WODNYM W GÓRZE WŁODOWSKIEJ 
 
 
 

KLAUZULE 
 

1. Projekt został sprawdzony i uznany za sporządzony prawidłowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branży budowlanej, projekt może być skierowany 
do realizacji. 

2. Wszystkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone. 
3. Wszystkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 tekst jed-
nolity) oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym 

w Górze Włodowskiej 
Prace obejmują: 

− naprawę lub wymianę nawierzchni i obrzeży alejek parkowych; 
− wymianę urządzeń sportowych na boiskach; 
− wymianę części ogrodzenia; 
− budowę lub wymianę balustrad; 
− naprawę mnicha o konstrukcji żelbetowej; 
− naprawę tarasu o konstrukcji kamienno-betonowej; 
− usunięcie zdegradowanej zieleni i uporządkowanie terenu; 
− budowę elementów małej architektury. 

 
2. Lokalizacja 
Działki nr 2094/2, 2094/3, a. m. 11, obręb Góra Włodowska, przy ul. Żareckiej w Górze 

Włodowskiej. 
 
3. Podstawa opracowania 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa. 
− Mapa ewidencyjna. 
− Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t. j.). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 
z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 kwietnia 2012 r. - W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. - W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 t. j.). 
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4. Zagospodarowanie terenu 
4.1. Zagospodarowanie działki 
Przedmiotowe opracowanie obejmuje działki nr 2094/2, 2094/3. 
Działki nie znajdują się w rejestrze zabytków. 
Działki nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Działki nie znajdują się w granicach terenów górniczych. 
Działki nie znajdują się w granicach terenów Natura 2000. 
Na działkach znajdują się następujące obiekty, objęte opracowaniem: 
− alejki wymagające renowacji nawierzchni asfaltowej; 
− boiska sportowe wymagające renowacji nawierzchni asfaltowej i wymiany urządzeń 

sportowych; 
− alejka na grzbiecie grobli - o nawierzchni z płyt chodnikowych, wymagająca oczysz-

czenia i konserwacji oraz wyposażenia w balustradę; 
− obrzeża betonowe trawnikowe, wymagające w większości wymiany; 
− ogrodzenie o konstrukcji stalowej, przeznaczone we fragmencie do wymiany; 
− mnich wymagający wymiany części elementów żelbetowych i stalowych; 
− taras umocniony ścianami kamienno-betonowymi, wymagający renowacji. 

Ponadto przewidziano wykonanie prac, obejmujących: 
− wyprofilowanie linii brzegowej w niektórych miejscach, 
− wykarczowanie krzewów i uporządkowanie zieleni niskiej na całym terenie. 

Pozostałe elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe nie wymagają napraw 
lub wymiany. 

Projektowane roboty remontowe, montażowe oraz ziemne nie ingerują w obecny stan 
zagospodarowania działki. 

 
5. Alejki i boiska 
5.1. Stan istniejący 
Przeważająca większość nawierzchni utwardzonych na terenie parku jest wykonana z 

asfaltu i ograniczona betonowymi obrzeżami trawnikowymi. Na opracowywanym terenie 
znajdują się także 2 boiska o nawierzchni asfaltowej. 

Uszkodzenia różnego typu (spękania, wybrzuszenia od korzeni, spłynięcia asfaltu i ubyt-
ki) stanowią ok. 6 % (100 m2) powierzchni utwardzonych i są rozproszone po całej po-
wierzchni. 
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Fot. 1. Charakterystyczne uszkodzenie nawierzchni asfaltowej. 

 
Podobnie jest z uszkodzeniami betonowych obrzeży trawnikowych (spękania, ubytki, po-

rośnięcie mchem). 
 

 
Fot. 2. Charakterystyczne uszkodzenia obrzeży betonowych. 

 
Od strony północnej, przy granicy działki, znajduje sie nabrzeże umocnione płytami beto-

nowymi, z koroną wykonaną z chodnika z płyt betonowych. Nabrzeże jest pokryte cienką 
warstwą ziemi oraz porośnięte trawą i krzewami Lokalne odsłonięcia wykazały dobry stan 
płyt betonowych. 
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Fot. 3. Nabrzeże umocnione płytami betonowymi. 

 
5.2. Zakres prac 
Przewidziano wymianę uszkodzonych fragmentów nawierzchni asfaltowej oraz obrzeży 

betonowych. Przebieg, długości, szerokości i geometria ciągów - bez zmian w stosunku do 
stanu istniejącego. 

 

 
Fot. 4. Miejsce wymagające wykonania fragmentu nawierzchni. 
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Chodnik znajdujący się na koronie nabrzeża nie wymaga naprawy. Przewidziano jego 
oczyszczenie, wykonanie drobnych uzupełnień i wyprofilowanie pasa ziemi między chodni-
kiem a ogrodzeniem. 

 

 
Fot. 5. Korona nabrzeża umocnionego. 

 

 
Fot. 6. Fragment nabrzeża umocnionego. 

 
Ponadto przewidziano budowę balustrady przy alejce na grzebie grobli. Balustrada o 

konstrukcji stalowej, systemowa lub wykonywana indywidualnie, identyczna, jak zabudowana 
na mnichu (rozdział 7). Usytuowanie balustrady w linii krawężnika między chodnikiem, a 
brzegiem. Słupki wkopywane w ziemię, po uprzednim usunięciu fragmentów krawężnika. 
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Alejki o nawierzchni asfaltowej (łącznie) 1075,4 m2 

Boiska o nawierzchni asfaltowej 474,6 m2 

Powierzchnia uszkodzeń asfaltu 100,0 m2 

Alejki o nawierzchni z płyt chodnikowych do renowacji (nabrzeże) 103,0 m2 

Długość obrzeży betonowych do wymiany 100,0 mb 

Nabrzeża umocnione i alejka na grzbiecie grobli do oczyszczenia 

(ziemia, trawa, drobne rośliny) 
390,0 m2 

Długość balustrady przy alejce na grzbiecie grobli 

(wykonywana indywidualnie lub systemowa) 
83,0 m2 

 
Dwa boiska o wymiarach 20,0 x 11,3 m umożliwiają, z pewnymi zastrzeżeniami, wyty-

czenie pól do gry w siatkówkę. Kolor linii biały, układ wg rys. 05. 
Istniejące słupy mocujące siatkę mają odpowiedni rozstaw równy 9,9 m. Dwa z nich (na 

boisku 1b) należy wymienić. Dodatkowo na boisku 1a przewidziano wytyczenie linii i usta-
wienie kosza do ćwiczenia rzutów w koszykówce. Układ linii wg rys. 05, kolor żółty. Wymiary 
boisk 1a i 1b są niewystarczające do utworzenia pełnowartościowych boisk do koszykówki. 

 
Siatka do siatkówki 2 x 9,9 mb 

Słupki siatki do siatkówki 2 szt. 

Kosze do koszykówki 1 szt. 

Linie malowane na boiskach (szer. 5 cm) 200 mb 

 
5.3. Mała architektura 
Przewidziano budowę obiektów małej architektury - ławek i koszów na śmieci na słupku. 

Model ławek i koszów analogiczny do znajdujących się już w parku. Usytuowanie przedsta-
wiono na rys. 01. 

 
Kosze na śmieci 2 szt. 

Ławki parkowe drewniane 150 x 50 cm 5 szt. 

 
6. Ogrodzenie 
6.1. Stan istniejący 
Przewidziano wymianę części ogrodzenia od strony wschodniej.  
Istniejące ogrodzenie wykonane jest z siatki zamontowanej w ramach wykonanych z ką-

townika 45x45 wspartych na stalowych słupach z rur Ø100 mm. Fragment przeznaczony do 
wymiany składa się z 47 przęseł o wymiarach 214 x 130 cm i rozstawie słupków 230 cm. Na-
leży także usunąć zniszczoną betonową podwalinę o wysokości ok. 30 cm. 
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Fot. 7. Ogrodzenie do usunięcia. 

 

 
Fot. 8. Połączenie istniejącego ogrodzenia z poprzednio wymienionym. 

 
6.2. Zakres prac 
Umiejscowienie wymienionego fragmentu zaznaczono na rys. 01. 
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Należy całkowicie zdemontować elementy metalowe ogrodzenia i rozebrać betonową 
podwalinę. 

Nowe ogrodzenie - systemowe o konstrukcji analogicznej do wykonanej już części, znaj-
dującej się w linii granicy północnej. 

 
Długość ogrodzenia do usunięcia 

(część pokrywa się z nowo wybudowanym) 
108,1 mb 

Długość ogrodzenia nowego 99,75 mb 

Wymiary wszystkich nowo wykonywanych elementów należy zweryfikować w trakcie 
prowadzenia prac. 

 
7. Mnich żelbetowy 
7.1. Stan istniejący 
Urządzenie hydrotechniczne o konstrukcji żelbetowej. Stan części głównej, zawierającej 

zasuwę - dobry, nie wymaga ona naprawy. 
Pomost techniczny wykonany z płyty żelbetowej ma liczne uszkodzenia i ubytki w części 

czołowej, znajdującej sie nad zasuwą. Także balustrada stalowa na pomoście jest silnie sko-
rodowana, nie spełnia swojej funkcji i kwalifikuje się w całości do wymiany. 

 

 
Fot. 9. Mnich żelbetowy. 

 
7.2. Zakres prac 
Nowe płyty zasuwy należy wykonać z drewna dębowego, przyjmując za wzór wymiary 

istniejących prowadnic.  
W pobliżu zasuwy usunąć istniejącą płytę żelbetową, która uległa degradacji. Zamonto-

wać pomost wykonany z krat pomostowych. Montowany pomost wsparty jest na konstrukcji 
stalowej wykonanej z ceowników C65. Całość konstrukcji zakotwiona jest do żelbetowych 
ścian mnicha. Środkowa krata pomostowa K1 zabezpieczająca dostęp do zasuwy zamonto-
wana jest w sposób umożliwiający łatwy jej demontaż. 
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Ubytki płyty żelbetowej mnicha uzupełnić używając specjalnych zapraw przeznaczonych 
do napraw konstrukcji żelbetowych. Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych, sko-
rodowanych fragmentów betonu. Jeżeli korozja dotarła do zbrojenia, należy z niego usunąć 
beton aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty należy oczyścić z rdzy ręcznie lub mechanicz-
nie. Nałożyć zaprawę antykorozyjną, wypełnić ubytki betonu specjalną zaprawą naprawczą. 

Istniejącą balustradę zdemontować. Wykonać nową balustradę stalową. Zamontować 
balustradę oddzielającą część pomostu mnicha nad zasuwą od pozostałej części pomostu. 
Balustradę tą wykonać w formie furtki wyposażonej w zamek lub zamknięcie na kłódkę. Ba-
lustradę zamontować do konstrukcji mnicha za pomocą kotw np. kotwy segmentowe HST-R 
lub innych równoważnych. 

 
Długość balustrady stalowej, wys. 1,1 m 

(wykonywana indywidualnie lub systemowa) 
16,8 mb 

Wykucia uszkodzeń betonu w konstrukcji żelbetowej mnicha 0,1 m3 

Uzupełnienie betonu w konstrukcji żelbetowej mnicha 0,1 m3 

Wymiary wszystkich nowo wykonywanych elementów należy zweryfikować w trakcie 
prowadzenia prac. 

 
7.3. Orzeczenie techniczno budowlane dotyczące stanu technicznego obiektu 

Podstawa opracowania: 
• Zlecenie inwestora. 
• Wizja lokalna. 
• Zbiór obowiązujących przepisów, norm i normatywów obowiązujących na dzień dzi-

siejszy. 
Lokalizacja 
Działka nr 2094/3, a. m. 11, obręb Góra Włodowska, przy ul. Żareckiej w Górze Włodow-

skiej. 
Przedmiot opracowania 
Określenie stanu technicznego obiektu. 
 

Opis stanu istniejącego obiektu 
Urządzenie hydrotechniczne. Konstrukcja żelbetowa z elementami stalowymi (prowadni-

ce zasuwy, drabinka, balustrady) i drewnianymi (płyty zasuwy). 
Konstrukcja zasadnicza: 

Żelbetowa, monolityczna. Stan dobry, nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych, wpły-
wających na wytrzymałość konstrukcji ani funkcjonalność. 
Pomost techniczny: 

W postaci płyty żelbetowej. Część biegnąca od brzegu do pierwszej podpory - w stanie 
dobrym. W dalszej części drobne ubytki na krawędzi płyty, możliwe do uzupełnienia bez 
uszczerbku dla konstrukcji i funkcjonalności. Część bezpośrednio nad zasuwą - mocno 
uszkodzona, ze znacznymi ubytkami. Przewidziano wymianę tego fragmentu. 
Balustrada: 

O konstrukcji stalowej. Mocno skorodowana, z uszkodzeniami dyskwalifikującymi do 
bezpiecznego użytkowania. Przewidziana w całości do wymiany. 
Zasuwa: 

Z płyt drewnianych, osadzonych w prowadnicach z profilu stalowego C100. Prowadnice 
w stanie dobrym, konieczne wykonanie nowych płyt zasuwy. 
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Wnioski. 
Stan techniczny obiektu uniemożliwia jego bezpieczne użytkowanie, ale pozwala na wy-

konanie remontu. Przeprowadzenie projektowanych prac pozwoli na przywrócenie obiektu do 
pożądanego stanu technicznego i spełnienie warunków bezpieczeństwa. 

Obiekt po przeprowadzeniu remontu nie będzie zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz odzy-
ska pełną funkcjonalność.  

 
opracował:  

mgr inż. Piotr Wałek 
 
8. Taras kamienno-betonowy 
8.1. Stan istniejący 
Istniejący taras ma konstrukcje ziemną i jest umocniony murem kamienno-betonowym. 

Ubytki muru stanowią ok. 1/3 objętości (ok. 8 m3). W północnym narożniku brak muru aż do 
dna zbiornika wodnego, nastąpiło także osunięcie ziemi (ok. 6 m3).  

Schody prowadzące z alejki parkowej są w stanie zadowalającym i wymagają jedynie 
oczyszczenia z przerastającej trawy. 

Całość jest porośnięta trawą, drobnymi roślinami i krzewami. 
 

 
Fot. 10. Uszkodzona część tarasu. 
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Fot. 11. Część tarasu w zadowalającym stanie. 

 
8.2. Zakres prac 
Przewidziano odbudowę muru kamienno-betonowego o geometrii i konstrukcji analo-

gicznej do części zachowanej, tj. z użyciem kamieni łamanych spojonych zaprawą cemento-
wą. Głębokość odtworzonego muru poniżej poziomu gruntu - min. 1,0 m. 

Na całym murze należy wykonać zwieńczenie żelbetowe monolityczne o przekroju 
55 x 20 cm, zbrojone prętami 5 x Ø12 w 2 rzędach oraz strzemionami Ø6 co 25 cm. Zwień-
czenie należy zakotwić do muru kamiennego. 

Na zwieńczeniu należy wykonać balustradę stalową o wysokości tak dobranej, aby po-
ziom poręczy, mierzony od poziomu wykończonej nawierzchni tarasu wyniósł min. 1,1 m 
(wysokość balustrady ok. 0,6 m). Zalecany układ - z prętami pionowymi, rozstaw prętów 
max. 12 cm. 

Przewidziano zniwelowanie powierzchni tarasu i wykonanie nowej nawierzchni utwar-
dzonej z płyt chodnikowych. Spadek tarasu 1° w kierunku odwodnienia. Odwodnienie w po-
staci kanału rurowego Ø110, przechodzącego przez mur kamienny, odprowadzającego wodę 
deszczową do stawu. 

 
Objętość muru kamienno-betonowego do odtworzenia 8,0 m3 

Długość zwieńczenia żelbetowego o przekroju 55 x 20 cm, 23,0 mb 

Długość balustrady stalowej, wys. ok. 0,6 m 

(wykonywana indywidualnie lub systemowa) 
22,0 mb 

Powierzchnia nowej nawierzchni utwardzonej 50,0 m2 

Objętość ziemi do uzupełnienia ubytków i zniwelowania tarasu 14,0 m3 

Powierzchnia schodów do oczyszczenia 1,7 m2 

Wymiary wszystkich nowo wykonywanych elementów należy zweryfikować w trakcie 
prowadzenia prac. 
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8.3. Orzeczenie techniczno budowlane dotyczące stanu technicznego obiektu 
 

Podstawa opracowania: 
• Zlecenie inwestora. 
• Wizja lokalna. 
• Zbiór obowiązujących przepisów, norm i normatywów obowiązujących na dzień dzi-

siejszy. 
Lokalizacja 
Działka nr 2094/3, a. m. 11, obręb Góra Włodowska, przy ul. Żareckiej w Górze Włodow-

skiej. 
Przedmiot opracowania 
Określenie stanu technicznego obiektu. 

 
Opis stanu istniejącego obiektu 
Taras widokowy. Konstrukcja w postaci nasypu ziemnego, umocnionego ścianami o kon-

strukcji kamienno-betonowej. 
Konstrukcja zasadnicza: 

Nasyp ziemny z tarasem o nawierzchni nieutwardzonej, ograniczony ścianami wykona-
nymi z kamienia, spojonego zaprawą cementową, sięgającymi do dna stawu. Od północnej 
strony znaczne ubytki w murze oraz osunięcia ziemi, sięgające do lustra wody. Zachowane 
części muru maja nieznaczne ubytki i wykruszenia nie mających wpływu na jednolitość kon-
strukcji. 

 
Wnioski. 
Stan techniczny obiektu umożliwia użytkowanie, ale przy zachowaniu ostrożności i po-

zwala na wykonanie remontu. Przeprowadzenie projektowanych prac pozwoli na przywróce-
nie obiektu do pożądanego stanu technicznego i spełnienie warunków bezpieczeństwa. 

Obiekt po przeprowadzeniu remontu nie będzie zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz odzy-
ska pełną funkcjonalność.  

 
opracował:  

mgr inż. Piotr Wałek 
 
9. Prace porządkowe 
9.1. Wyrównanie brzegu nieumocnionego 
W celu uporządkowania brzegu nieumocnionego i uzyskania płynnej linii brzegowej oraz 

zbliżonego nachylenia należy uporządkować nabrzeże zbiornika wodnego od strony parku 
(wschodniej). Przewidziano zlikwidowanie najbardziej widocznych wybrzuszeń gruntu i prze-
mieszczenie z nich nadmiaru ziemi w miejsca ubytków. 

 
Powierzchnia nabrzeża nieumocnionego z krzewami do usunięcia ok. 100,0 m2 

Objętość masy ziemnej do przemieszczenia ok. 10,0 m3 
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Fot. 12. Ubytek nabrzeża nieumocnionego. 

 
9.2. Uporządkowanie zieleni 
Należy dokonać oględzin zieleni i krzewów porastających cały teren. Usunąć należy 

krzewy zniszczone, uszkodzone i rosnące w dużym zagęszczeniu. 
Należy dokonać oczyszczenia wału zbiornika od strony północnej i wschodniej z nagro-

madzonego namułu. 
 

Powierzchnie zielone z krzewami do usunięcia ok. 4000,0 m2 

Objętość namułu na wałach zbiornika ok. 100,0 m3 

 
10. Uwagi końcowe 
Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wyko-

nania i odbioru robót budowlano – montażowych, zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 

Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać 
dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta. 

Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji zle-
ceniodawcy. 

 


