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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania:
 Umowa zawarta z Inwestorem 
 Wizja na przedmiotowej posesji.
 Wytyczne programowo - funkcjonalne przekazane przez Inwestora.
 Mapa terenu
 Obowiązujące akty prawne:

◦ Ustawa  z  dnia  27-go  marca  2003r  -  „Ustawa  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu   przestrzennym" (Dz.U.  2017 poz.  1073,  z  późniejszymi
zmianami).

◦ Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r - „Prawo budowlane”  (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, 1276  z późniejszymi zmianami)

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2015 r.  poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

◦ Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25  kwietnia  2012  r.  w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego(dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.z późn. zm.) 

 Pozostałe przepisy i normy obowiązujące w budownictwie.

2. Przedmiot inwestycji:

Opracowanie  obejmuje  projekt  zagospodarowania  terenu  elementami  małej
architektury  w  zakresie  urządzeń  siłowni  zewnętrznej  aktywizujących  ruchowo  i
rehabilitacyjnych  w ramach projektu pn.  ""Ujazd-  gmina przyjazna seniorom"-rozwój  usług
społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne".

3.  Zabudowa dotychczasowa:
Działka oznaczona 553/2 jest zlokalizowana w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej przy

Wiejskim Domu Kultury oraz Domu Dziennego w Niezdrowicach. Teren działki zróżnicowany
w  wysokości,  w  części  płaski,  a  w  części  północnej  opadający.  Teren  zabudowany  jest
obiektem domu wiejskiego i altaną o rzucie 6 kąta foremnego. W dalszej części działki teren
zagospodarowany  urządzeniami  placu  zabaw.  Teren  pod  siłownię  wydzielony  jest
ogrodzeniem z siatki. Na terenie, gdzie ma być zlokalizowana siłownia znajduje się trawnik,
ścieżka  z  bruku  betonowego  i  występuje  roślinność  w  formie  zimozielonych  krzewów.
(Fot.1,2, - zał. 1)

4. Zabudowa projektowana:

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  zagospodarowania  terenu  w  urządzenia  siłowni
zewnętrznej z przeznaczeniem dla osób starszych o ograniczonym sposobie poruszania się.
Strefę siłowni podzielono na dwa obszary. 
W pierwszym zlokalizowano urządzenia rehabilitacyjne dla osób  poruszających się głównie
na  wózkach  inwalidzkich.  W tej  części,  aby  ułatwić  poruszanie  się-  zastosowano  jedną
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płaszczyznę bruku betonowego. oraz urządzenia rozmieszczono wzdłuż ścieżki istniejącej w
odległości  min.  1,50m od  niej,  aby  pozostawić  wolną  przestrzeń  manewrową  dla  wózka
inwalidzkiego.  Urządzenia  zaprojektowano  w  rozstawie  3,0m  co  umożliwi  swobodne
korzystanie z nich jednocześnie przez osoby niepełnosprawne.  
W drugiej części zlokalizowane zostały urządzenia dla osób poruszających się bez wózka
inwalidzkiego.  To  urządzenia  mające  na  celu  zwiększenie  aktywności  ruchowej  osób
starszych,  które mogą być  wykorzystywane także przez  osoby sprawne ruchowo w celu
poprawy  kondycji  ruchowej.  Elementy  zostały  rozmieszczone  na  placach  z  bruku
betonowego o wym 3x3 m w układzie jak na rys. A-1.
Teren  pod  siłownię  przed  zamontowaniem  urządzeń  rekreacyjnych  należy  odpowiednio
przygotować  usuwając  zbędną  zieleń  (krzewy  zimozielone)  i  inne  zbędne  elementy
obecnego  zagospodarowania.  Plac  na  którym  powstanie  siłownia  wymaga  niewielkiej
rekultywacji terenu w obrębie usytuowania urządzeń.
Planowana inwestycja  nie wpłynie ujemnie na walory przyrodnicze obszarów otaczających
siłownię jak również nie stanowi zagrożenia na środowisko przyrodnicze.

Nawierzchnie:
Projektuje się nawierzchnię z kostki  betonowej  brukowej  urządzenia siłowni.  W pozostałej
części  planuje  się  pozostawić  nawierzchnię  zieloną  z  wykonaniem  rekultywacji  trawnika.
Kolorystyka nawierzchni- szary krawężnik, obwódka z czarnej/ grafitowej kostki szer. 10 cm,
wypełnienie kostką szarą .

MONTA  Ż   NAWIERZCHNI  Z KOSTKI  BRUKOWEJ BETONOWEJ
Kolejność prac powinna być następująca:

 Zweryfikować zgodność materiału z wymogami PN i założeniami przyjętymi w 
projekcie, skontrolować jakość dostarczonego materiału i porównać kolorystykę na 
poszczególnych paletach.

 Usunąć wierzchnią warstwę ziemi (Humus) do twardego gruntu rodzimego  ‐
korytowanie terenu na głębokość ok. 30 cm. 

 Przed wykonaniem warstw podsypkowych i nawierzchni -wytyczyć i miejsce obrzeży 
betonowych.  Krawężniki należy układać kontrolując ich poziom w jednej płaszczyźnie
i wysokości.

 W celu ustawienia krawężników na właściwym poziomie należy używać gumowego 
młotka. Krawężniki należy układać na betonowej ławie podkrawężnikowej z betonu 
C8/10 lub C 12/15, przy czym opór powinien mieć grubość 10 cm na wysokości nie 
mniejszej niż 15 cm. Szerokość ławy podkrawężnikowej zależna jest od szerokości 
zastosowanych krawężników, przy czym należy uwzględnić dodatek zachowując 
między nimi fugi szerokości nie przekraczającej 1 cm.

 Wykonać warstwę dolną z kamienia łamanego o grubości 20cm – charakterystyka: 
tłuczeń o grubość frakcji od 4 – 31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie.

 Położyć warstwę górnej podbudowy z piasku płukanego o grubości 5 cm ‐
charakterystyka: piasek płukany o grubości frakcji 0– 4 mm/

 Układać kostkę betonową z uwzględnieniem przycięć przy obrzeżach co najmniej 
szer. połowy kostki. Układać kostkę brukową z pozostawieniem szczelin między 
elementami  szerokości 2-3 mm. Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej 
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nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych różnic odcieni koloru, 
kostkę należy układać mieszając ją z trzech różnych palet. 

 Po ułożeniu nawierzchni - powierzchnię zafugować piaskiem płukanym frakcji 0-2 mm 
za pomocą szczotki.

 Po wstępnym zafugowaniu należy ubić nawierzchnię  przy pomocy wibratora 
płytowego wyposażonego w płytę z tworzywa sztucznego lub gumy

 Po wykonaniu zagęszczania - ponownie uzupełnić spoiny piaskiem.  W razie 
konieczności czynność tę  powtórzyć po kliku dniach

Wykonując nawierzchnię dla osób o ograniczonym sposobie poruszania się należy zwrócić
szczególną uwagę na jej  wykonanie  oraz sposób osadzenia elementów wyposażenia.  W
ażurowych elementach nawierzchni (np. kratkach kanalizacyjnych), umieszczonych w
nawierzchni,  przerwy  pomiędzy  poszczególnymi  ich  elementami  oraz  średnice
otworów nie powinny przekraczać 20 mm (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie § 294 ust. 2).  Jeżeli w ażurowych elementach nawierzchni znajdują się
podłużne  przerwy,  to  powinny  być  one  umieszczone  prostopadle  do  głównego
kierunku komunikacji pieszej. Wszystkie elementy należy osadzać w jednym poziomie
z nawierzchnią ( bez uskoków, progów), by uniknąć ryzyka potknięcia się.

Zestawienie powierzchni 
Powierzchnia terenu w zakresie objętym opracowaniem 534,10 m2

• Nawierzchnia z bruku betonowego istniejąca 
( w zakresie opracowania ) = 76,40 m2

• Nawierzchnia z bruku betonowego projektowana
◦ strefa rehabilitacji 60,11m2 + obrzeże na długości 33,40mb
◦ strefa aktywizująca ruchowo  6 pól powierzchni 9,00m2 

SUMA powierzchni tej strefy = 54,00m2, 
suma długości obrzeży = 42 mb

• Pozostała nawierzchnia- trawiasta
(w zakresie objętym opracowaniem): 327,3 m2

Pozostawia się istniejącą zieleń stanowiącą uzupełnienie projektowanej.
Projektowana  inwestycja  nie  wprowadzi  zmian w  parametrach  obecnego

zagospodarowania terenu.

5. Dojścia i dojazdy, infrastruktura:

Dojazd i dojście do działki odbywać się będzie z istniejącej drogi  Wiejskiej poprzez parking
oraz dojściami w formie ścieżek z kostki betonowej. Projektowana siłownia ma bezpośredni
dostęp  do  drogi  publicznej,  również  nie  pozbawia  właścicieli  sąsiednich  nieruchomości
dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z mediów, środków łączności, dostępu
do światła dziennego oraz do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Infrastruktura:

Na  części  działki  objętej  opracowaniem  występuje  przyłącze   kanalizacji  sanitarnej.
Projektowana lokalizacja nowych urządzeń nie narusza istniejącej infrastruktury. 

6. Mała architektura i zieleń:

Na  terenie  działki  zlokalizowane  będą  urządzenia  służące  rehabilitacji  oraz  aktywizacji
ruchowo osób niesamodzielnych, starszych z możliwością korzystania z nich zarówno przez
osoby na wózkach inwalidzkich, jak i sprawne ruchowo celem poprawy kondycji fizycznej. W
otoczeniu  istniejąca zieleń będzie wykorzystywana w celach rekreacyjnych.

7. Instalacje:

Nie przewiduje się wyposażenia siłowni w instalacje.

8.  Dane techniczne  charakteryzujące  wpływ na  środowisko,  zdrowie ludzi  i  obiekty
sąsiednie:

• Brak emisji zanieczyszczeń.
• Usuwanie śmieci odbywać się będzie przez wywożenie. Śmieci będą gromadzone w

pojemnikach  w  workach  z  tworzywa  sztucznego  i  opróżniane  okresowo  przez
koncesjonowany zakład oczyszczania.

• Dla założonego programu użytkowego nie występują emisje hałasu , wibracji i
promieniowania,  w  tym  jonizującego,  jak  również  nie  powstaje  pole
elektromagnetyczne czy inne zakłócenia .

• Charakter zagospodarowania terenu - nie wpływa negatywnie na istniejący w
sąsiedztwie drzewostan.

9. Informacje dodatkowe:
• Teren działki nie jest wpisany do rejestru zabytków.
• Elementy  fundamentowe  urządzeń  należy  osadzić  w  gruncie  po  wykonaniu  robót

związanych  z  korytowaniem  nawierzchni,  a  przed  wykonaniem  podbudowy  i
nawierzchni.

• Wszystkie urządzenia montowane na placu siłowni muszą być wypoziomowane.
• Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat oraz instrukcje montażu z

określeniem strefy bezpieczeństwa.
• Urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

10. Roboty budowlane w zakresie elementów małej architektury i nawierzchni
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  Zakres prac:
• usunąć krzewy w ilości 8 sztuk ( w miarę możliwości przesadzić część w nowe 

miejsce)
• usunąć trawnik w miejscu siłowni
• wykonać montaż elementów siłowni w ilości 9 sztuk oraz montaż stolika do gry w 

szachy, regulaminu
• wykonać nawierzchnie z kostki betonowej w miejscu urządzeń rehabilitacyjnych oraz 

urządzeń siłowni
• wykonać montaż ławek w ilości 2 szt.
• rekultywować trawnik w zakresie objętym robotami.

Zestawienie ilościowe elementów małej architektury

Lp. Rodzaj urządzenia
 proponowana 

firma i
nr katalogowy

Ilość sztuk

Urządzenia rehabilitacyjne

1. Zestaw podwójny młynek - wersja
dla osób na wózkach 

Active senior 
(AO-RE-003)

1

2. Zestaw podwójny ławka z
ruchomymi platformami
zawierającymi labirynty 

Active senior
(AO-RE-009)

1

3. Zestaw podwójny ławka z
rowerkiem i tablicami do

ćwiczenia pamięci 

Active senior 
(AO-RE-014)

1

4. Poprzeczka z uchwytami - wersja
dla osób na wózkach

 Active senior 
(AO-RE-036)

1

Urządzenia aktywizujące ruchowo

5. Stepper + twister HERCULES 
seria słoneczna

THJ-B16+ THJ-B25 

1

6. Orbitrek HERCULES 
seria słoneczna

THJ-B04

1

7. Koła  duże + koła Tai Chi na
pylonie okrągłym

HERCULES 
seria słoneczna

THJ-B12/19

1

8. Biegacz- piechur HERCULES 
seria słoneczna

1
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THJ-B11

9. Masażer pleców i brzucha HERCULES 
seria słoneczna

THJ-B05  

1

10. Stolik do szachów HERCULES 
seria słoneczna

THJ-B21

1

11. Tablica  - REGULAMIN BUGLO
6018

1

12. Ławka z oparciem BUGLO
6026

2

11. Montaż wybranych urządzeń:
MONTA  Ż   URZ  Ą  DZE  Ń    SIŁOWNI

Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z  instrukcją producenta.
Instalowanie
─ Wyposażenie należy instalować w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami
budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa.
─ Należy dokonać instalacji urządzeń, bezpośrednio po ich przywiezieniu na teren
budowy.
─ W razie konieczności składowania należy zabezpieczyć urządzenia przed osobami
niepowołanymi, ułożyć poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach
najbardziej zbliżonych do warunków eksploatacji.
─ Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć,
poprzez ogrodzenie budowlaną taśmą sygnalizacyjną oraz umieścić informację o
zakazie korzystania z urządzeń. W przypadku montowania urządzeń na metalowych
kotwach, które są betonowane w gruncie, ze względu na czas wiązania betonu,
urządzenia te mogą być użytkowane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od
zamontowania.
─ Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed
oddaniem urządzenia do użytku.
 Przed montażem wszystkie elementy rozmieszczane są na terenie przeznaczonym pod 
siłownię w taki sposób, aby utrzymane były odpowiednie odległości pomiędzy zestawami 
zapewniające zachowanie stref bezpieczeństwa  strefa bezpieczeństwa każdego z urządzeń ‐
jest podana w Instrukcji użytkowania dostarczonej przez producenta urządzeń... 
Urządzenia należy rozmieścić zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu..

..
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Uwaga: 
W  opracowaniu  projektowym  przyjęto  elementy  o  parametrach  z  niniejszego
zestawienia. 

Wszelkie  nazwy  własne  produktów i  materiałów przywołane  w projekcie  służą  określeniu
pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  parametrów,  właściwości  i  wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:
- Spełnienia co najmniej tych samych właściwości i parametrów technicznych,
- Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (Rozwiązania zamienne zawierać będą
porównanie zasadniczych parametrów technicznych materiałów oraz kosztorys porównawczy
w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania.)
- Uzyskania jednocześnie akceptacji projektanta, inwestora albo pełnomocnika inwestora

Projektant:
mgr inż. arch. A. Szuba
nr uprawnień 84/ 87/ Op

Opracowanie: mgr inż. arch. Anna Stasz
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Załącznik 1 -  
Stan obecny terenu objętego opracowaniem

Fot. 1.  Widok na  teren.

Fot.2 . Widok na teren.
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Fot. 3.  Widok na  teren.

OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ DLA SENIORÓW  W DOMU DZIENNEGO POBYTU

Gmina Ujazd,Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, Lokalizacja inwestycji: NIEZDROWICE    08.2018                              9
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone-reprodukcja zabroniona. 

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. nr 24 poz. 83 23-02-1994) ,


	1. Podstawa i zakres opracowania:
	2. Przedmiot inwestycji:
	3. Zabudowa dotychczasowa:
	7. Instalacje:
	6018
	6026

