








































DKT PROJEKT  DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ
ul. Koniczynowa 19,     91-356 Łódź

                 tel.  503-091-137    fax. (42) 658-57-13     dktprojekt@gmail.  com   

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU 

WRAZ Z MONTAŻEM ELEMENTÓW EDUKACYJNYCH 
W MIEJSCOWOŚCI DZIERŻĄZNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:    
DZIAŁKA NR EW. 226/2 i 226/1 OBRĘB DZIERŻĄZNA,
DZIERŻĄZNA 4, 95-001 BIAŁA

INWESTOR:      Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
z/s w Dzierżąznej, Dzierżązna 4, 95-001 Biała

PROJEKTANT:  MGR INŻ. ARCH. DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ 
    UPR. NR 22/R-152//ŁOIA/08

Łódź, 31.01.2018

mailto:dktprojekt@dktprojekt.pl


SPIS TREŚCI

1.  Wstęp
2.  Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych
4.  Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie dla
     bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
     robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce i czas ich
     występowania

5.1 Upadek z wysokości
5.2 Porażenie prądem elektrycznym
5.3 Skaleczenia
5.4 Uderzenie i przygniecenie
5.5 Poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek
5.6 Spadające przedmioty
5.7 Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn
5.8 Urazy oczu

6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
     robót szczególnie niebezpiecznych
7.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania
8.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
     wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
     zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
     sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
     awarii i innych zagrożeń.
9.  Uwagi końcowe



1. Wstęp
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ma na celu:
– usprawnienie procesu wdrażania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
– przedstawienie sugestii projektanta o grożących niebezpieczeństwach mających ułatwić 

kierownikowi budowy sporządzenie planu BIOZ
Intencją  projektanta  jest,  aby  zapewnić  najwyższe  standardy  bezpieczeństwa  wszystkim 
uczestnikom procesu budowlanego.

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokół stawu poprzez budowę ciągów 
pieszych, montaż prefabrykowanych tablic edukacyjnych , altany pomostu pontonowego , 
grilla betonowego oraz lamp  z ogniwami fotowoltaicznymi.
Zakres robót przewidzianych do realizacji w związku z planowanym zadaniem, polegającym 
na budowie w/w obiektu jest w wielobranżowym projekcie budowlano -wykonawczym.
Przy realizacji robót budowlanych przewidziano :
– pomiary geodezyjne
– roboty ziemne 
– roboty fundamentowe 
– montaż konstrukcji 
– montaż urządzeń gotowych
– wykonanie robót instalacyjnych
– roboty wykończeniowe 
– prace porządkowe
Ostateczną kolejność wykonywania robót ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z 
Inwestorem.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Przedmiotowa działka, w zakresie objętym opracowaniem nie nie posiada zabudowy kubatu-
rowej trwale związanej z gruntem, w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, znajdą 
się:
● słupy elektroenergetyczne oświetlenia terenu
● zewnętrzna instalacja wody
● utwardzenie terenu
● istniejący drzewostan

4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
● Sieci uzbrojenia podziemnego . W przypadku prowadzenia w ich rejonie prac  – zacho-

wać ostrożność, a przy zbliżeniach do sieci podziemnych prace wykonywać ręcznie. 

5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia :

5.1 upadek z wysokości :
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
b/ miejsca występowania zagrożenia to : rusztowania , drabiny , praca na wysokości ,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5.2 porażenie prądem elektrycznym :
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
b/ miejsca występowania zagrożenia to : elektronarzędzia , betoniarka ,
podajnik do betonu , kable przesyłające energię elektryczną ,
c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

5.3 skaleczenia :
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : ostre krawędzi detali , stal zbrojeniowa
c/ zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie 



5.4 uderzenie i przygniecenie :
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie , prawdopodobieństwo niewielkie ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia : przy robotach montażowych , przy transporcie 
ręcznym , przy składowaniu materiałów ,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5.5 poślizgnięcie się , potknięcie się , upadek :
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5.6 spadające przedmioty :
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : rusztowania , przenoszenie,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5.7 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : giętarka , betoniarka , gilotyna ,
c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

5.8 urazy oczu :
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna ,
roboty izolacyjne, roboty montażowe i zbrojarskie
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Przed przystąpieniem do realizacji  robót  budowlanych szczególnie niebezpiecznych powi-
nien być przeprowadzony instruktaż pracowników.
a) pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe
    i stanowiskowe prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP ,
    natomiast pracownik już zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych
    przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy.
b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia :

● ocena zdarzenia. podjęcie działania,
● jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego,
● ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego,
● sprawdzenie tętna,
● sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych,
● ocena stanu przytomności,
● ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.,).
● zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego
● zagrożenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników
● toksycznych),
● natychmiastowe zgłoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub
● współpracownika o zaistniałym zdarzeniu ,
● wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),
● zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jeśli nie ma możliwości szybkiego
● dotarcia lekarza).
● zabezpieczenie miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie ,
● kierownictwo budowy informuje dyrekcję i służby BHP o zaistniałym zdarzeniu

c) wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej,
    zabezpieczających przed skutkami zagrożeń takich jak :

● kaski ,
● szelki przy pracach na wysokości ,
● odzież roboczą i ochronną ,
● sprzęt ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski )



7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów 
● materiały wielkie gabarytowo , paletyzowane przechowywane są na wyznaczonym

do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym ,
● stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane są na placu produkcji 

pomocniczej
● materiały drobne oraz farby są przechowywane w podręcznych magazynach 

kontenerowych
● przemieszczanie materiałów sypkich w obrębie budowy odbywa ręcznie za pomocą

taczek .
8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 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;

● Sporządzenie planu BiOZ
● Sporządzenie planu organizacji robót
● Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
      budowy
● Sporządzenie opisu zadań wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców realizacji 

budowy
● Szkolenie i instruktaż pracowników
● Zatrudnienie wyłącznie pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie dla danego 

stanowiska, posiadający orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy i 
został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP. 

● Prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną. 
● Zawiadomienie  właściwego  inspektora  pracy,  o  zamiarze rozpoczęcia  robót  budowla-

nych.
● Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje 

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
● Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie BHP w procesie 

przygotowania i realizacji budowy.
● Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić organizację pracy w sposób 

zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych dla zdrowia.

● Jeśli ze względów na rodzaj procesu pracy, likwidacja szkodliwości  nie jest możliwa, na-
leży stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrożenia.

● W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdro-
wia lub w ich sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiega-
jące niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania takich prac oraz zapewnić bez-
pieczną i szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

● Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane wi-
docznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa oraz zabezpieczone przez zastosowa-
nie środków ochrony zbiorowej.

● Pracowników i osoby związane z procesem budowlanym przebywające na terenie budo-
wy wyposażyć w środki ochrony osobistej ( kask ochronny, rękawice, okulary ochronne, 
maski ochrony dróg oddechowych itp.).

● Na terenie budowy należy zapewnić :  
-  Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantującym bezpieczną
   eksploatację dróg, przejazdów, przejść , placów i parkingów z ustaleniem ich
   szerokości , spadku nawierzchni, oświetlenia itp.
- Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urządzeń budowlanych z 
   uwzględnieniem optymalnych warunków BHP
- Bezpieczne sposoby załadunku, przemieszczenia i wyładunku prefabrykatów, 
   konstrukcji stalowych i drewnianych itp.
-  Odprowadzenie wody opadowej od torów, dróg i działek przeznaczonych na 
   składowanie wyrobów i materiałów budowlanych
-   Zabezpieczenie  od  wyładowań  elektryczności  atmosferycznej,  zabezpieczenie  
    przed porażeniem prądem elektrycznym.
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OPIS TECHNICZNY
I. WSTĘP
             1. Przedmiot inwestycji  
Opracowanie obejmuje projekt budowy altany grillowej oraz pomostu  wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą oraz elementami małej architektury. 

             2. Lokalizacja   
Działka nr ew. 226/2 i 226/1 obręb Dzierżązna, Dzierżązna 4, 95-001 Biała

             3. Inwestor  
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej, 
Dzierżązna 4, 95-001 Biała

             4. Podstawa opracowania  
§ Zlecenie Inwestora
§ Mapa do celów  projektowych w skali 1:500
§ Wizja lokalna. 
§ Uzgodnienia z władzami i instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami

             5.   Ustalenia MPZP  
Dla przedmiotowego terenu brak MPZP.

             6.    Istniejący stan zagospodarowania działki  
Działki zlokalizowane w Dzierżąznej. Działki na której przewidziano zabudowę tężni , to teren 
o charakterze rekreacyjno -sportowym, zlokalizowane są tu domki letniskowe oraz miejsca 
do rekreacji. Działki posiadają nieliczne zadrzewienia, przeważnie w układzie liniowym 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Drzewostan wysoki w dobrym stanie. W obszarze 
opracowania działka płaska. Na działce nr 226/1 znajduje się zbiornik wodny.

a. Stan prawny
Teren objęty inwestycją jest własnością Gminy Zgierz, oraz zgodnie ze Statutem Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej wprowadzonym 
uchwałą nr XXI/301/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 maja 2016 r. jest siedzibą ww. 
GCKSTiR będącego samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury 
Gminy Zgierz pod nr 1.

b. Warunki gruntowo – wodne
Szczegóły w tomie opinii geotechnicznej. 

c. Komunikacja zewnętrzna, utwardzenia terenu 
Działki posiadają bezpośredni dostępu do drogi publicznej o jezdni nieutwardzonej. Na 
terenie działki znajduje się szereg utwardzeń pieszo-jezdnych. Teren jest ogrodzony.

d. Zabudowa
W zakresie objętym opracowaniem działki nie są zabudowane. Poza zakresem znajdują się 
drewniane domki letniskowe.

e. Uzbrojenie
Na terenie działek zewidencjonowane są następujące urządzenia podziemne:
– instalacja kablowa energii elektrycznej ePWN

             7.   Istniejący stan zagospodarowania działki - Opis projektowanych zmian  
Na terenie objętym inwestycją nie projektuje się wykonania prac wstępnych. 

II. CZĘŚĆ PROJEKTOWANA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy altany oraz pomostu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz elementami małej architektury. W projekcie nie przewiduje się wykonania 
dodatkowego ogrodzenia terenu, nie przewiduje się wycinki drzewostanu . Niniejszy projekt 
nie przewiduje zmian w panujących stosunkach wodnych w obrębie inwestycji. 
Miejsca parkingowe na zasadzie dotychczasowej obsługi. 



             8. Wpływ inwestycji na środowisko i obszar oddziaływania obiektu  
• Na obszarze inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki, ani 

dobra kultury współczesnej wymagające ochrony.
• Obszar objęty planem nie jest częścią terenów górniczych.
• Zgodnie  z obowiązującymi  przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska,  inwestycja 

nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

• Rodzaj  i  charakter  projektowanej  zabudowy  nie  stwarzają  zagrożenia  dla  higieny  i 
zdrowia  użytkowników,  nie  zaliczają  się  także  do  przepisów  kwalifikowanych  w 
odrębnych przepisach.

• Projektowany obiekt zapewnia dostęp światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi, nie przesłania ani nie zacieniania istniejących obiektów sąsiednich. 

• Inwestycja nie zmienia dostępu do dróg publicznych; wody pitnej, innych niezbędnych 
przyłączy infrastruktury technicznej (wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków 
łączności) dla istniejących i projektowanych budynków na działkach sąsiednich.

• Przewiduje  się,  że  emisja  zanieczyszczeń  gazowych  w  tym  zapachów,  pyłowych  i 
płynnych (ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się) pochodząca z inwestycji  jak również 
emisja hałasu związana z projektowanym założeniem, nie będzie miała negatywnego 
wpływu na sąsiednie działki.

• Projektowana zabudowa nie spowoduje zagrożenia zanieczyszczenia powietrza, wody 
lub  gleby  i  zapewnia  ochronę  przed  uciążliwościami  oraz  ochronę  p.poż.  Zgodnie  z 
Ustawą  o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pn.zm.) 

• Nie  przewiduje  się  występowania  emisja  wibracji,  promieniowania,  w  szczególności 
jonizującego,  pola  elektromagnetycznego i  innych zakłóceń (parametrów czynników i 
zasięgu rozprzestrzeniania się) czy wydobywającego się w fetoru.

• Informuje  się,  że  nie  planuje  się  przemieszczać  znacznych  ilości  mas  ziemnych  w 
związku z planowaną  budową , a ziemia pochodząca z wykopów pod ławy zostanie 
zagospodarowana na działce Inwestora.

• Projekt nie przewiduje zmian w panujących stosunkach wodnych w obrębie inwestycji.

             9. O  bszar   oddziaływania     Inwestycji  
Ze względu na projektowaną wysokość i  lokalizację  budowli  ocenia  się,  iż  obszar 
oddziaływania obiektu ograniczony będzie do terenu inwestycji  czyli  działki  nr  ew. 
226/2; 226/1 obręb Dzierżązna. Nie występuje przesłanianie i  zacienianie sąsiednich 
działek.

             10. Dane powierzchniowe działki  226/1 i 226/2– w zakresie objętym   
opracowaniem
LP. POWIERZCHNIA
1 Powierzchnia działki objęta opracowaniem 3.424,70 m2

2 Projektowana  altana   18,85 m2

3 Projektowany pomost  29,4 m2

4 Powierzchnia utwardzeń 530,05 m2

- projektowane place oraz chodniki 110,45 m2

- projektowane utwardzenie ogniska - cegła 1,50 m2

- projektowane utwardzenie ogniska -  kamień polny 9,30 m2

- projektowane utwardzenie ogniska - granit 1,80 m2

- projektowane utwardzenie - krawężniki 7,00 m2

- istniejące ciągi piesze 400,00 m2

5 Powierzchnia stawu 702,30 m2

6 Powierzchnia istniejących trawników 2.144,10 m2

- istniejące trawniki adaptowane bez zmian 1.849,00 m2

- istniejące trawniki do ponownego założenia 295,10 m2

7 Powierzchnia biologicznie czynna   84,52 %



             11.   Projektowane   uzbrojenie terenu  
Projektowana budowa  nie wymaga rozbudowy instalacji . 

             12. Projektowana zabudowa          
W ramach niniejszej dokumentacji projektuje się montaż altany grillowej oraz pomostu  wraz 
z  infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury. Wszystkie elementy 
zagospodarowania terenu projektuje się jako elementy gotowe prefabrykowane, dostarczone 
i  wmontowane na terenie budowy.

12.1. altana - wiata pawilon ogrodowy 380x678 dach gont
Konstrukcja wykonana z drewna świerkowego impregnowanego ciśnieniowo, dach 
czterospadowy kryty gontem bitumicznym w kolorze zielonym. Pawilon wsparty na sześciu 
słupach kotwionych do stup fundamnetowych. Stopy betonowe o przekroju 40x40cm, zgodne 
z wytycznymi producenta. Brak ścian bocznych oraz poręczy co umożliwia dostęp pod wiatę 
ze wszystkich stron. Nie projektuje się podłogi drewnianej , przewidziano wykonanie 
posadzki jak na chodnikach. 
Wymiary zewnętrzne z dachem 3800mm x 6780mm x 3060mm. 
Wymiary zewnętrzne bez dachu 3100mm x 6080mm x 2060mm. 
grubość belki 120mm.

Aby określić pożądany wygląd altany użyto zdjęcia  ze strony konkretnego producenta 
(KALIA firmy Domy Ogrody) można wmontować równoważną altanę innego producenta. 

Projektuje się ustawienie  dwóch zestawów składających się ze stołu oraz dwóch ław z 
oparciem pod zadaszeniem. 

- Stół ogrodowy z bali sosnowych o długości L=200cm. Wymiary blatu: 200 x 70-75 cm; Blat 
z drewna o grubości ok 14 cm; Wysokość stołu ok. 71 cm; Waga: 320 kg

- Ławka ogrodowa z oparciami  z bali sosnowych, długości 200cm. Wymiary siedziska ławki: 
200 x 35 x 14 cm; Siedzisko na wysokości ok 43 cm; Oparcie ławki na wysokości 90 cm
Waga: 140-190 kg

W pobliżu altany należy wykonać grill. 



12.2. pomost pontonowy 

Zaprojektowano pomost pontonowy prefabrykowany dostarczony przez producenta na plac 
budowy. Pływaki z siatkobetonu hydrotechnicznego B-45 (zgodnie z normą PN-EN 206-1) 
wypełnione styropianem o gęstości 15kg/m3. Pływaki odporne na mróz do -40 st C. 
Całość zbrojenia wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. 
Konstrukcja drewniana - sosna impregnowana ciśnieniowo, deska rowkowana 34x120 mm.
Zakotwienie pomostów za pomocą pali kotwicznych ze świdrem łącznie 4 sztuki. 
Pomost o wymiarach 2,4m x 10m. Trap dojściowy 1,2x6m, w konstrukcji drewnianej. Montaż 
trapu od strony lądu do betonowych płyt na przegubie umożliwiającym poruszanie się trapu 
w czasie zmiany stanów wody. Od strony wody trap stawiany na pomoście. Trap zakończony 
kółkami umożliwiającymi dostosowywanie się do poziomu pomostu , wynikającego ze 
zmiany wysokości wody. Trap wyposażony w obustronne relingi drewniane – pełna 
balustrada składająca się ze słupków, poręczy i pionowych wypełnień. Montaż wyłącznie 
według technologii producenta. 
Ponieważ pomosty są elementami prefabrykowanymi typowymi, w celu podania pożądanych 
parametrów technicznych i estetyki urządzenia, podano przykładowe rozwiązania wskazując 
producenta. Można wykorzystać innego dostawcę i producenta pod warunkiem zachowania 
parametrów równoważnych z podanymi. Proponuje się zastosowanie opisanego poniżej 
systemu: 



Pomost pontonowy – wymiary i lokalizacja 



             13. Wyposażenie dodatkowe - mała architektura 
– ławka przy ognisku– sztuk 5 
Ławka ogrodowa bez oparć wykonana z bali sosnowych. Waga: 100-140 kg
Wymiary siedziska ławki: 200 x 35 x 14 cm. Siedzisko na wysokości ok 43 cm

Proponowany wygląd 
– kosz na śmieci – sztuk 2 
Ze względów użytkowych projektuje się kosze z daszkami. Ma to zabezpieczyć wnętrze 
kosza przed zbieraniem się w nim wody opadowej. 
Sugerowane wymiary minimalne to, wysokość: 110 cm; średnica: 34 cm; pojemność: 35l; 
waga: ok. 20 kg; Materiał stal cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo; kolor czarny. 
Kosz na konstrukcji rurowej, kotwiony poprzez zabetonowanie rury kotwiącej.

Proponowany wygląd 
Grill – przewidziano montaż grilla betonowego 

Grill dostępny ze wszystkich stron, co pozwala na jednoczesne korzystanie z niego dużej 
grupie osób. Grill betonowy posiada opuszczany ruszt w kilku poziomach, oraz przesuwane 
ramie na bok. Wokół paleniska znajduje szlifowana płyta, która może służyć za stolik. 
Dodatkowo grill betonowy posiada popielnik przymocowany na stałe łańcuchem ułatwiający 
opróżnianie popiołu. 
Podstawa grilla ze zbrojonego płukanego betonu klasy minimum C 35/45 odpornego na 
wysokie temperatury. Żuraw, ruszt oraz regulator wysokości wykonany ze stali nierdzewnej.
Płyta ze szlifowanego betonu okalanego z zewnątrz i wewnątrz polerowanym aluminium, 
płyta lakierowana zabezpieczającym lakierem. Popielnik wykonany z blachy czarnej 
malowany żaroodporna farbą. 
PARAMETRY TECHNICZNE:
-Wysokość grilla około - 180 cm
-Długość grilla - 160 cm 
-Waga grilla około - 750 kg
-Płyta grubość - 8 cm, średnicy 120 cm
-Ruszt - regulowany w kilku poziomach i uchylny na bok. 

Aby określić pożądany wygląd grilla użyto zdjęcia  ze strony konkretnego producenta 
(typ Żuraw  firmy Kęsbet) można wmontować równoważny grill innego producenta. 



– elementy edukacyjne – sztuk 7  
Przewiduje się montaż gotowych elementów edukacyjnych. 

1. Leśna łamigłówka – cykle rozwojowe
Przyrząd edukacyjny służący nauce rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, 
rozpoznawanych po kształcie liścia. Możliwość zmiany tematyki plansz edukacyjnych, wg 
wyboru Inwestora.  
Urządzenie składa się z czterech sześcianów osadzonych jeden pod drugim na pionowym 
słupie. Na samej górze znajduje się daszek chroniący ten przyrząd edukacyjny przed 
warunkami atmosferycznymi, pod którym umieszczone są nazwy czterech gatunków drzew 
(wybór drzew dowolny). Dziecko lub dorosły ustawia się naprzeciw określonej nazwy i 
dopasowuje pozostałe cztery ruchome elementy właściwe dla danego gatunku np. drzewa. 
Do każdego gatunku drzewa jest przypisany unikatowy znak graficzny, który pomaga w 
ułożeniu pozostałych elementów w odpowiedniej konfiguracji.

Konstrukcja
Pal nośny o średnicy 28/30 cm
Wielkość sześcianu 25 x 25 cm
Wysokość 1,80 m 

Montaż
- kotwy stalowe (dł. 120 cm ) + beton

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do 
impregnacji zewnętrznej drewna. Impregnacja ta jest skuteczną metodą ochrony drewna 
przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami oraz sinizną . 
Dodatkowo zabezpiecza skutecznie drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie 
nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreśla usłojenie drewna. 
Impregnat ten stosuje się na drewno, które jest narażone na bezpośrednie działanie 
warunków atmosferycznych.
Sześciany wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 10mm lub PCV spienione 
o grubości 10mm.
Nadruk wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu atramentów 
najwyższej jakości ECO – SOL wykonany w technologii Intelligent Pass ControlTM – 
unikalny trójwymiarowy system wystrzału kropli precyzyjnie kontroluje wielkość kropli i 
położenie, aby uzyskać gładki wydruk najwyższej jakości za każdym razem, dodatkowo 
pokryte folią zabezpieczającą przed promieniowaniem UV.

Aby określić pożądany wygląd elementu edukacyjnego użyto zdjęcia  ze strony konkretnego 
producenta  (firma studio22 pracowania plastyczna) można wmontować równoważne  

urządzenia innego producenta. 



2. Koło wiedzy typ 1
Przyrząd edukacyjny, w którym zabawa polega na wprawieniu w ruch koła i dopasowaniu do 
siebie opisu, zdjęcia oraz nazwy zwierząt, ptaków, roślin, ekosystemów wodnych itp. . Trzy 
koła o różnych rozmiarach obracają się wokół wspólnej osi, na której osadzone są poziomo. 
Płaszczyzny kół podzielone są na 8 równych części, każda z nich pomalowana jest na inny 
kolor. Na zewnętrznym kole, które ma największy promień, znajduje się krótki opis, w kole o 
średnim promieniu umieszczone jest zdjęcie opisywanego zwierzęcia, rośliny, ptaka itp. 
natomiast wewnętrzne koło zawiera jego nazwę.

Konstrukcja
Pal nośny o średnicy 25/27 cm. 
Średnica koła 125 cm

Montaż
- kotwy stalowe (dł. 120 cm ) + beton

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do 
impregnacji zewnętrznej drewna. Impregnacja ta jest skuteczną metodą ochrony drewna 
przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami oraz sinizną . 
Dodatkowo zabezpiecza skutecznie drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie 
nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreśla usłojenie drewna. 
Impregnat ten stosuje się na drewno, które jest narażone na bezpośrednie działanie 
warunków atmosferycznych.
Koło wykonane z drewna oraz płyty PCV spienione.
Nadruk wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu atramentów 
najwyższej jakości ECO – SOL wykonany w technologii Intelligent Pass ControlTM – 
unikalny trójwymiarowy system wystrzału kropli precyzyjnie kontroluje wielkość kropli i 
położenie, aby uzyskać gładki wydruk najwyższej jakości za każdym razem, dodatkowo 
pokryte folią zabezpieczającą przed promieniowaniem UV.

Aby określić pożądany wygląd elementu edukacyjnego użyto zdjęcia  ze strony konkretnego 
producenta  (firma studio22 pracowania plastyczna) można wmontować równoważne  

urządzenia innego producenta. 



3. Zgaduj zgadula – ryby naszych jezior
Przyrząd edukacyjny, który przy pomocy zabawnych zgadywanek umieszczonych na 
obracanych prostokątach (awers - rewers) pozwala poznać różne gatunki zwierząt, roślin, 
ptaków, grzybów, drzew (do wyboru przez Inwestora). Przeczytaj zagadkę i odgadnij, o kim 
mowa? Odwróć tabliczkę i sprawdź. Czy na pewno zrobiłeś to dobrze?

Konstrukcja
Pale nośne o średnicy 14/16 cm 
Wysokość konstrukcji 2,00 m
Szerokość konstrukcji 1,50 m
Wielkość tabliczek 25 x 20 cm 
Ilość tabliczek 9 szt.

Montaż
- kotwy stalowe (dł. 120 cm ) + beton

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do 
impregnacji zewnętrznej drewna. Impregnacja ta jest skuteczną metodą ochrony drewna 
przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami oraz sinizną . 
Dodatkowo zabezpiecza skutecznie drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie 
nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreśla usłojenie drewna. 
Impregnat ten stosuje się na drewno, które jest narażone na bezpośrednie działanie 
warunków atmosferycznych.
Tabliczki wykonane z PCV spienione o grubości 10 mm.
Nadruk wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu atramentów 
najwyższej jakości ECO – SOL wykonany w technologii Intelligent Pass ControlTM – 
unikalny trójwymiarowy system wystrzału kropli precyzyjnie kontroluje wielkość kropli i 
położenie, aby uzyskać gładki wydruk najwyższej jakości za każdym razem, dodatkowo 
pokryte folią zabezpieczającą przed promieniowaniem UV.

Aby określić pożądany wygląd elementu edukacyjnego użyto zdjęcia  ze strony konkretnego 
producenta  (firma studio22 pracowania plastyczna) można wmontować równoważne  

urządzenia innego producenta. 



4. Twister
Gra polegająca na utrzymaniu równowagi stojąc na rękach i stopach na coraz to innych 
kolorowych polach. Plansza do gry składa się z kolorowych kwadratów rozmieszczonych 
losowo. Za pomocą koła fortuny uczestnicy gry losują kolor oraz kończynę, którą muszą 
położyć na wylosowanym kolorze. Aby wygrać, musisz utrzymać równowagę stając na 
rękach i stopach na coraz to innych kolorowych polach. 

Konstrukcja
Kasetony szt. 81 
Koło fortuny szt. 1

Montaż
- kotwy stalowe (dł. 120 cm ) + beton

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do 
impregnacji zewnętrznej drewna. Impregnacja ta jest skuteczną metodą ochrony drewna 
przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami oraz sinizną . 
Dodatkowo zabezpiecza skutecznie drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie 
nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreśla usłojenie drewna. 
Impregnat ten stosuje się na drewno, które jest narażone na bezpośrednie działanie 
warunków atmosferycznych.

Aby określić pożądany wygląd elementu edukacyjnego użyto zdjęcia  ze strony konkretnego 
producenta  (firma studio22 pracowania plastyczna) można wmontować równoważne  

urządzenia innego producenta. 



5. Zgaduj zgadula – życie w wodzie
Przyrząd edukacyjny, który przy pomocy zabawnych zgadywanek umieszczonych na 
obracanych sześcianach pozwala poznać różne gatunki zwierząt, roślin, ptaków, grzybów, 
drzew (do wyboru przez Inwestora). Przeczytaj zagadkę i odgadnij, o kim mowa? Odwróć 
tabliczkę i sprawdź. Czy na pewno zrobiłeś to dobrze?

Konstrukcja
Pale nośne o średnicy 14/16 cm 
Wysokość konstrukcji 2,00 m
Szerokość konstrukcji 1,50 m
Wielkość tabliczek 25 x 20 cm 
Ilość tabliczek 9 szt.

Montaż
- kotwy stalowe (dł. 120 cm ) + beton

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do 
impregnacji zewnętrznej drewna. Impregnacja ta jest skuteczną metodą ochrony drewna 
przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami oraz sinizną . 
Dodatkowo zabezpiecza skutecznie drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie 
nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreśla usłojenie drewna. 
Impregnat ten stosuje się na drewno, które jest narażone na bezpośrednie działanie 
warunków atmosferycznych.
Sześciany wykonane z PCV spienione o grubości 10mm.
Nadruk wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu atramentów 
najwyższej jakości ECO – SOL wykonany w technologii Intelligent Pass ControlTM – 
unikalny trójwymiarowy system wystrzału kropli precyzyjnie kontroluje wielkość kropli i 
położenie, aby uzyskać gładki wydruk najwyższej jakości za każdym razem, dodatkowo 
pokryte folią zabezpieczającą przed promieniowaniem UV.

Aby określić pożądany wygląd elementu edukacyjnego użyto zdjęcia  ze strony konkretnego 
producenta  (firma studio22 pracowania plastyczna) można wmontować równoważne  

urządzenia innego producenta. 



6. Stelaż S2 - regulamin
Prosty stelaż do ekspozycji tablic informacyjno-edukacyjnych jednostronnych. Konstrukcja  z 
drewna litego-palisady drewnianej (sosna, świerk) poddanego impregnacji ciśnieniowej, 
produkt odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Odrębnym elementem stelaża jest 
daszek jednostronny. Stelaż wyposażony w plecy tablicy (płyta OSB). 

Średnica słupów - 12 cm 
Długość słupów - 2.50 m
Montaż - kotwy stalowe (dł. 120 cm ) + beton

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do 
impregnacji zewnętrznej drewna. Impregnacja ta jest skuteczną metodą ochrony drewna 
przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami oraz sinizną . 
Dodatkowo zabezpiecza skutecznie drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie 
nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreśla usłojenie drewna. 
Impregnat ten stosuje się na drewno, które jest narażone na bezpośrednie działanie 
warunków atmosferycznych.
Część podziemna stelaży( w zależności od potrzeby) zabezpieczona środkiem ochronnym.
Jest to środek gruntujący, który posiada rewelacyjną przyczepność, tworzy elastyczną, 
trwałą i odporną powłokę oraz gwarantuje doskonałą szczelność. Posiada wyjątkowe 
właściwości fizykomechaniczne i osiąga najlepsze parametry użytkowe do impregnacji w 
gruncie.
Na tablicy powinny znaleźć się, w formie słownej i piktogramów, co najmniej poniższe 
informacje:

- zakaz skakania z pomostu 
- zakaz rozpalania ognia poza miejscem wskazanym
- zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
- zakaz palenia papierosów
- zakaz wnoszenia opakowań szklanych
- zakaz zaśmiecania
- zakaz jazdy rowerem
- dzieci powinny przebywać pod opieką rodziców
- za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie
- numery ratunkowe

Aby określić pożądany wygląd elementu edukacyjnego użyto zdjęcia  ze strony 
konkretnego producenta  (firma studio22 pracowania plastyczna) można wmontować 

równoważne urządzenia innego producenta. 



 - Stacja naprawy rowerów
Wybrano stacje  
Stacja pozwala na wykonanie wszystkich podstawowych napraw, takich jak wymiana dętki, 
usuwanie luzów, regulacja przerzutek, hamulców itd., umożliwia podwieszenie roweru, co 
ułatwia dostęp do podzespołów, wyjątkowa konstrukcja chroniąca narzędzia przed 
działaniem czynników atmosferycznych , narzędzia dodatkowo pokryte powłoką 
hydrofobową przedłużającą ich żywotność, podatne na uszkodzenia elementy 
zabezpieczone wytrzymałym tworzywem 

Standardowe wyposażenie
• Pompka uniwersalna 10 bar umożliwia pompowanie wszystkich rodzajów wentyli 
• Manometr 
• Zestaw sprawdzonych, markowych narzędzi zabezpieczonych za pomocą linek ze 

stali nierdzewnej pokrytych PCV 
• Wkrętak krzyżowy 
• Wkrętak płaski 
• Wkrętak Torx T25 
• Klucz nastawny 
• Klucz płaski 8x9mm, 13 x 15mm 
• Zestaw kluczy imbusowych w rękojeści 
• Łyżki do opon z tworzywa

Montaż
- kotwy stalowe (dł. 120 cm ) + beton

Aby określić pożądany wygląd elementu  użyto zdjęcia  ze strony konkretnego 
producenta  (Toolbox Pro) można wmontować równoważne urządzenia innego 

producenta. 
 - Stojak na rowery 
Konstrukcję nośną stanowią profile 30x60mm  ze stali ocynkowanej , stojak odporny na 
wandalizm lub kradzież.  Mocowane za pomocą kotew mocujących metodą – do 
wbetonowania. 

Aby określić pożądany wygląd elementu  użyto zdjęcia  ze strony konkretnego 
producenta  (ECHO-PION (5) firmy krosstech) można wmontować równoważne 

urządzenia innego producenta. 



             14. Ciągi piesze i utwardzenia  
Przeprowadzając analizę komunikacji na przedmiotowym terenie stwierdzono, iż 
projektowana inwestycja nie wymaga przeprojektowywaniu układu istniejących utwardzeń. 
Nie przewidziano budowy ścieżek rowerowych.
Wszystkie projektowane nawierzchnie piesze na terenie projektuje się w ścisłym dowiązaniu 
się do istniejącego ukształtowania terenu, jako wyniesione względem otaczającego terenu o 
około 3cm, tak aby woda opadowa spływała na trawnik bez tworzenia kałuż na  ścieżkach. 
Przekrój chodników daszkowy. 

                       14  .1.   Projektowana konstrukcja utwardzeń  
Na ciągach pieszych zaprojektowano nawierzchnię z mieszanek betonowych z dodatkiem 
czynnika hydrofobizującego zmniejszającego nasiąkliwość. Wyodrębniając strefę z ławkami , 
poprzez zróżnicowanie  użytej nawierzchni – szczegóły w punkcie projektowane 
nawierzchnie. Zakończenie chodników obrzeżami trawnikowymi 6x30x100 cm, w kolorze 
grafitowym. 

• Konstrukcja nawierzchni   
- kostka betonowa           gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3           gr. 5 cm
- warstwa uzupełniająca z piasku średnioziarnistego 
  stabilizowanego  cementem 5MPa; o grubości wynikowej 
  po zdjęciu humusu                 gr. około 12 cm

                       14.2. Projektowane nawierzchnie
Wszystkie utwardzenia zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej, 
dwuwarstwowej (warstwa konstrukcyjna i warstwa wierzchnia), warstwa wierzchnia – rodzaj 
wykończenia  melanż.  Powierzchnia  w  niejednolitej  kolorystyce,  przenikające  się  barwy 
inspirowane kolorami skał spotykanych w naturze w tonacji melanż grafitowo—rudo—szary 

Nawierzchnia betonowa gładka bezfazowa, kostki o prostych ciętych krawędzi i  narożach 
oraz  gładkiej  powierzchni  licowej,  w  kilku  formatach:  wymiary  kostek  ok.  21x14;  18x14; 
14x14; 11x14; 7x14 w grubości 6 cm. Kostka na etapie produkcji zabezpieczona w masie 
betonowej przez zastosowanie środków hydrofobowych zmniejszających nasiąkliwość. 
Kostka przeznaczona do nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych dla pojazdów lekkich w 
grubości 6 cm. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 1338:2003/AC:2006

Sposób układania: 
Wykonując nawierzchnię należy zachować spadki umożliwiające odprowadzenie wody 
opadowej poza utwardzenia. Nawierzchnia  w układzie niegeometrycznych połączeń w 
ramach jednego rzędu ( układ płyt przypadkowy), tworzący jednak równoległe rytmiczne 
pasy.

Sugerowana wygląd kostki i wzór nawierzchni.



                          14.3. Miejsce na ognisko
W celu wytyczenia miejsca dla ogniska, zaprojektowano utwardzenie terenu o średnicy 4,0m. 
W centrum utwardzenia wytyczono miejsce pod palenisko, tę strefę wytyczono jako obszar o 
średnicy 1,5m. Wewnętrzny kręg paleniska zaprojektowano z kostki granitowej, pas 
otaczający z kamienia polnego łamanego.  
Pod cały placem należy wykonać podbudowę. W tym celu należy wykonać wykop na 
głębokość 20 cm. Jeśli grunt jest nieprzepuszczalny, należy pogłębić wykop i rozłożyć na 
dnie warstwę 15 cm  tłucznia lub grubego żwiru.
Po usunięciu ziemi, dno wykopu należy wyrównać i ubić ubijakiem ręcznym. Na dnie wykopu 
rozłożyć i wyrównać warstwę piasku grubości 5cm. Następnie piasek zagęść.  Na warstwie 
pasku wykonać 5-centymetrową warstwę podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4. 

Obrzeża kręgu zamknąć rzędem cegieł klinkierowych wykonanych na warstwie betonu 
chudego. Przestrzeń pomiędzy cegłami wypełnić zaprawą cementową i wyrównać fugą. 

Powierzchnia paleniska powinna się znaleźć kilka centymetrów poniżej poziomu sąsiedniej 
nawierzchni aby uniknąć  rozwiewania popiołu. Wokół paleniska zaprojektowano 
nawierzchnię z łamanego kamienia polnego. Szczeliny między elementami ułożonych 
nawierzchni wypełnić podsypką cementowo-piaskową w proporcjach 1:6.

                15. Zieleń i projektowane nasadzenia
                          15.1. nawierzchnia trawiasta   
W strefie prowadzenia prac ziemnych , należy odtworzyć zniszczoną pracami ziemnymi 
nawierzchnie trawiastą. Ze względu na specyfikę terenu sugeruje się aby obsiania dokonać 
za pomocą traw odpornych na niskie koszenie oraz udeptywanie jak również mało 
wymagających pod względem warunków glebowych i atmosferycznych. Sugerowane gatunki 
to :

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra),
Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na różnych podłożach i przy 
różnej wilgotności podłoża. Charakteryzuje ją wolne tempo wzrostu, wąskie, delikatne blaszki 
liściowe oraz duża gęstość pędów wegetatywnych. Tworzy luźne, niskie kępki i w rezultacie 
równomierną, gęstą, umiarkowanie zwartą darń. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie, 
częste koszenie i udeptywanie, wykazuje też tolerancję na mróz i susze. Dekoracyjne liście, 
wolne tempo wzrostu i duża odporność na użytkowanie sprawia, że jest podstawowym 
składnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i uniwersalnych. 

Odmiana: Kostrzewa czerwona GROSS
Odmiana trawnikowa rozłogowa o dość dużej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia 
podłoże latem i jesienią. Dobra zimotrwałość i odporność na choroby. Daje trawnik w kolorze 
soczysto-zielonym, Odpowiednia na trawniki głównie ozdobne oraz do zadarniania terenów 
trudnych (skarpy, nasypy, pobocza dróg). 

Kostrzewa owcza (Festuca ovina)
Trawa o mocnych, wąskich liściach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na 
niekorzystne warunki siedliskowe (niskie pH, ubogą glebę, susze i mrozy), dzięki 
rozbudowanemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu i mocnym liściom. Ze względu na 
niskie wymagania siedliskowe i dużą odporność stosowana w mieszankach przeznaczonych 
na tereny suche, silnie nasłonecznione, narażone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki 
zakładane przy drogach. Doskonała do skarp, szczególnie miejsc suchych. Może być nisko 
koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche. 

Uwaga: Informacje dotyczące gatunków traw pochodzą ze strony: www.trawnik.com



   16. Instalacje elektryczne
Nie projektuje się sieciowych instalacji elektrycznych. 
Przewidziano jedynie montaż dwóch latarni parkowych zasilanych panelem fotowoltaicznym. 

                          16.1.zakres opracowania  
Instalacje zewnętrzne
- Instalacja oświetleniowa - oprawy oświetleniowe – sztuk 2 

Oprawy  należy  osadzić  na  słupach  parkowych  stalowych  jednostopniowych, 
ocynkowywanych  ogniowo,  wysokości  4 m. Zaprojektowano solarne lampy parkowe LED 
działające bez zasilania sieciowego. System składa się  z panelu fotowoltaicznego, źródła 
światła LED, kontrolera, akumulatora żelowego i  słupa dekoracyjnego. W ciągu dnia, kiedy 
jest  słońce,  panel  słoneczny  konwertuje  energię  słoneczną  na  energię  elektryczną  i 
przechowuje  ją  w akumulatorze.  W nocy lub  w czasie  pochmurnych  i  deszczowych  dni 
kontroler przy pomocy czujników oblicza jasność światła dziennego i automatycznie włącza 
światło. Bateria dostarcza energii na oświetlenie LED. 
Mimo  iż  producent  gwarantuje  pracę  bez  zasilania  sieciowego,  ze  względu  na 
doprowadzenie instalacji do pomp tężni i oświetlenia tężni , zaprojektowano dodatkowy kabel 
zasilający  dwie  lampy  solarne.  Dodatkowe  zasilanie  ma  na  celu  zapewnienie  ciągłości 
oświetlenia terenu nawet w przypadku awarii akumulatora.  

http://www.trawnik.com/
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istniejące utwardzenia terenu - ciągi piesze

PROJEKTOWANE LATARNIE  NA SŁUPIE

PROJEKTOWANE ŁAWKI BEZ OPARCIA

PROJEKTOWANA ALTANA Z GRILLEM

NAWIERZCHNIE:

GRANICE OPRACOWANIAA,B,C,D,E...

2.

istniejące trawniki - adaptowane bez zmian
ZIELEŃ:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU
WRAZ Z MONTAŻEM ELEMENTÓW EDUKACYJNYCH

W MIEJSCOWOŚCI DZIERŻĄZNA
DZIAŁKA NR EW. 226/2 i 226/1 OBRĘB DZIERŻĄZNA,

   DZIERŻĄZNA 4, 95-001 BIAŁA

DATA

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
z/s w Dzierżąznej, Dzierżązna 4, 95-001 Biała

NR UPR.

NR UPR.PROJEKTANT

31.01.2018

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZGT.1.

PODPIS

NR RYSUNKU

1:500

PODPIS

SKALA

PROJEKTANT

FAZA

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

RYSUNEK

ul. Koniczynowa 19

SPECJALNOŚĆ

D O R O T A   W A C H O W S K A  -  D Y S Z K I E W I C Z

91-356 Łódź

147/01/WŁSŁAWOMIR WOCHNIAK

SPECJALNOŚĆ

mgr inż.

INWESTYCJA

ARCHITEKTURA

fax. 42 658-57-13

INWESTOR

DKT PROJEKT
tel. 503-091-137

22/R-152/
/ŁOIA/08

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

mgr inż. arch.

projektowane utwardzenia
- kostka z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika
hydrofobizującego zmniejszającego nasiąkliwość;
melanż grafitowo—rudo—szary

Dane powierzchniowe działki  226/1 i 226/2– w zakresie objętym opracowaniem
1 Powierzchnia działki objęta opracowaniem      3.424,70 m2 
2 Projektowana  altana                                     18,85 m2 
3 Projektowany pomost                                     29,4 m2 
4 Powierzchnia utwardzeń                               530,05 m2 
  - place oraz chodniki                                   110,45 m2 
  - utwardzenie ogniska - cegła                           1,50 m2 
  - utwardzenie ogniska -  kamień polny                 9,30 m2 
  - utwardzenie ogniska - granit                           1,80 m2 
  - utwardzenie - krawężniki                               7,00 m2 
  - istniejące ciągi piesze                                400,00 m2 
5 Powierzchnia stawu                                    702,30 m2 
6 Powierzchnia istniejących trawników             2.144,10 m2 
  - istniejące trawniki adaptowane bez zmian     1.849,00 m2 
  - istniejące trawniki do ponownego założenia     295,10 m2 
7 Powierzchnia biologicznie czynna                       84,52 % 

5.
6.

4.

MIEJSCE POD OGNISKO

POMOST PONTONOWY

TABLICA EDUKACYJNA - LEŚNA ŁAMIGŁÓWKA
 - CYKLE ROZWOJOWE

TABLICA EDUKACYJNA - KOŁO WIEDZY

8. TABLICA EDUKACYJNA - TWISTER

REGULAMIN - STELAŻ S2

9.

7.

11.
10.

TABLICA EDUKACYJNA - ZGADUJ ZGADULA
- ŻYCIE W WODZIE
STACJA NAPRAWY ROWERÓW

GRILL

istniejący staw

PROJEKTOWANE ŁAWKI Z OPARCEM i ZE STOŁEM

Miejsce na ognisko, średnica 4,0m.
W centrum utwardzenia miejsce pod palenisko o średnicy 1,5m.
Wewnętrzny kręg paleniska z kostki granitowej,
pas otaczający z kamienia polnego łamanego.
Obrzeża kręgu z cegieł klinkierowych.
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ZIELEŃ:
istniejące trawniki - adaptowane bez zmian
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A,B,C,D,E...GRANICE OPRACOWANIANAWIERZCHNIE:

PROJEKTOWANA ALTANA Z GRILLEM

PROJEKTOWANE ŁAWKI BEZ OPARCIA

PROJEKTOWANE LATARNIE  NA SŁUPIE
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DOSTĘPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

projektowane utwardzenia
- kostka z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika
hydrofobizującego zmniejszającego nasiąkliwość;
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4.

MIEJSCE POD OGNISKO

POMOST PONTONOWY

TABLICA EDUKACYJNA - LEŚNA ŁAMIGŁÓWKA
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istniejący staw

PROJEKTOWANE ŁAWKI Z OPARCEM i ZE STOŁEM

Miejsce na ognisko, średnica 4,0m.
W centrum utwardzenia miejsce pod palenisko o średnicy 1,5m.
Wewnętrzny kręg paleniska z kostki granitowej,
pas otaczający z kamienia polnego łamanego.
Obrzeża kręgu z cegieł klinkierowych.
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34  5756792,80  6598496,05 
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