
OPIS TECHNICZNY 

1. STAN ISTNIEJĄCY 

Działka nr 945 to działka należąca do Gminy Nędza. Na działce w południowo – wschodniej 

części znajduje się budynek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wjazd oraz wejście na 

działkę od strony południowo - wschodniej. Na działce znajdują się dwa boiska o nawierzchni 

trawiastej. Od strony zachodniej boisko nr 1 o wymiarach 85x60 m, od strony wschodniej 

boisko nr 2 o wymiarach 57x105 m. Przy boisku nr 2 od strony wschodniej znajduje się wiata 

dla kibiców do której prowadzi ścieżka z kostki brukowej. Działka w części użytkowej 

ogrodzona panelami, siatką lub ogrodzeniem betonowym. Granica działki 945 nieregularna. 

Sąsiednie działki 941 oraz 944 także stanowią własności Gminy Nędza.  

Działka nr 944 oznaczona w rejestrze gruntów jako droga, na mapie ewidencyjnej jako rów, 

w rzeczywistości stanowi  drogę dojazdowa do nieruchomości i ma nieco inny przebieg. 

 

2. STAN PROJEKTOWANY  

Na działce projektuje się dwie wiaty dla piłkarzy rezerwowych – szczegół wykonania –  

zał. nr 1. Wiaty usytuowane zostaną wzdłuż boiska nr 1 od strony zachodniej – rys nr 1. 

Od strony południowej wzdłuż boiska nr 1 oraz boiska nr 2 projektuje się piłkochwyt  

o wysokości 5 mb, długości 42 mb,-szczegół wykonania zał. nr 2, usytuowanie  rys nr 1. 

Od strony południowej działki przy budynku Gminnego Ośrodka Sporu i Rekreacji  

projektuje się urządzenia siłowni zewnętrznej. 

Urządzenie nr 1 ROWER+MOTYL– rys nr 3 

Urządzenie nr 2 NARCIARZ SURFER/WAHADŁO+JEŹDZIEC– rys nr 4 

Urządzenie nr 3 TRENAŻER NÓG – PIECHUR + ORBITREK– rys nr 5 

Urządzenie nr 4 PRASA+WIOŚLARZ– rys nr 6 

Urządzenie nr 5 MASAŻER LĘDŹWI I PLECÓW + MASAŻER Z SIEDZĄCYM 

TWISTEREM – rys nr 7 

Dwie ławki parkowe. 

Wymiarowanie rozmieszczenia urządzeń względem siebie - rys nr 2. 

Nawierzchnia utwardzona -150m2, kostka brukowa gr. 6 cm. 

Montaż ogrodzenia z siatki  - 160 mb. 

Inwestycja przewiduje także wymianę oświetlenia wraz z systemem nagłośnienia oraz montaż 

tablicy świetlnej – osobna dokumentacja. 

 

 



3. ZAKRES ROBÓT  

Projekt zakłada następujące prace budowlane:  

- wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni utwardzonej,  

- wykonanie warstw podbudowy nawierzchni utwardzonej,  

- wykonanie nawierzchni utwardzonej,  

- dostawę i montaż urządzeń wyposażenia obiektów małej architektury -Montaż urządzeń 

siłowni zewnętrznej. 

Wykopy wykonywane częściowo koparką i częściowo ręcznie. Przywóz kruszyw, 

zagęszczenie podłoża pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni.  Wykonanie  nawierzchni  

utwardzonych  –  kostka  brukowa gr.6 cm.  

Wykonanie fundamentów, montaż piłkochwytów i  wiat piłkarzy rezerwowych, montaż 

ogrodzenia z siatki. 

Uporządkowanie terenu.  

 

4. OPIS SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH  

Z UTWARDZONEJ POWIERZCHNI GRUNTU  

Wody opadowe z powierzchni utwardzonej gruntu tj. nawierzchni z kostki brukowej, 

odprowadzane za pomocą  ukształtowanych  spadków  poprzecznych  na  tereny  trawiaste,  

znajdujące  się  na  działce Inwestora.  

 

5. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-MATERIAŁOWE  

5.1 CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ  

Projektuje się nawierzchnię utwardzoną z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze 

wskazanym przez Inwestora.  

Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm.  

W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0%.  

Konstrukcja nawierzchni:  

•  Kostka brukowa betonowa – grubość 6 cm  

•  Podsypka cementowo-piaskowa – grubość warstwy 5 cm  

•  Podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja 0/31,5 mm)– grubość warstwy 15 cm  

•  Grunt rodzimy  

Całą  nawierzchnię  terenu  wykończonego  nawierzchnią  utwardzoną  należy  wykończyć  

obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm.   

 



PROJEKTOWANE  URZĄDZENIA MUSZA POSIADAĆ ODPOWIEDNIE 

CERTYFIKATY. MONTAŻ  ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. 

W PROJEKCIE OPARTO SIĘ NA URZĄDZENIACH SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

FIRMY HERKULESNIEMNIEJ W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA DOPUSZCZA 

SIĘ WPROWADZENIE ZAMIENNYCH PRODUKTÓW DO PRZEWIDZIANYCH W 

PROJEKCIE JEDNAK POD WARUNKIEM, ŻE ICH PARAMETRY ORAZ 

MATERIAŁY Z KTÓRYCH URZĘDZENIA BĘDĘ WYKONANE BEDĄ NIE GORSZE 

OD TYCH ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE I ZOSTANĄ  WYKONANE 

ZGODNIE Z PN-EN16630:2015-06, PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO  

ORAZ DOKUMENTACJĄ. 
DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI WYŁĄCZNIE  
O JEDNORODNYM CHARAKTERZE. 

DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW SIŁOWNI USTALI SIĘ NA BUDOWIE 

MAJĘC NA UWADZE STREFY BEZPIECZENSTWA DLA POSZCZEGÓLNYCH 
ELEMENTÓW ORAZ ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE. 

 

8. OGÓLNA OCHRONA ROBÓT  

Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem w  sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny  pracy  (  Dz.  U.  Nr  129,  poz  844)  i  rozporządzenia  BHP  

podczas  wykonywania  robót budowlanych.  

Plac budowy należy ogrodzić i oznakować, zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych. Teren wyposażyć  w  tablice  informacyjną.  Umieścić  oznaczenia  stref  

zagrożenia  i  stref  niebezpiecznych  – zgodnie z normą o znakach ostrzegawczych.  

Wykonawca powinien zapewnić pracownikom odzież roboczą i ochronną – zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, szkodliwe 

czynniki i zagrożenia, powinni być zaopatrzeni  w  sprzęt  ochrony  osobistej,  posiadający 

atesty  oraz  instrukcje  określające  sposób  jego użytkowania.  Wykonawca  powinien  

zapewnić  pracownikom bezpośredni  nadzór  nad  prowadzonymi  

pracami. Kierownik budowy powinien zapewnić instruktaż pracowników w zakresie 

przepisów BHP i szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych.  

Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  i  odbiór  robót wykonywać  zgodnie   

z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.  

 

 

 

 

  

 


