
                                                                                            Data opracowania: grudzień 2017r
               

 Jednostka projektowa:           

● PRACOWNIA  ARCHITEKTURY ● mgr. inż. arch. Halina Gierczak●
                    ● 45 – 285 OPOLE ●  ul. Szarych Szeregów 60/6 ● tel.  600 903 891 ●

NIP  754-128-01-44  *  REGON  53 10 80 108  *   NR KONTA   69 1050 1504 1000 0005 0384 4573

PROJEKT BUDOWLANY
z elementami projektu wykonawczego

TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU 

ZAKRES: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU Z
                                       ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

2. PROJEKT PARKINGU na 10 miejsc postojowych

OBIEKT: TEREN ZIELENI 
                                   przy zabudowie mieszkaniowej w PRÓSZKOWIE 
                         
LOKALIZACJA: PRÓSZKÓW, ul. Korfantego, dz. nr  1099 

INWESTOR: GMINA PRÓSZKÓW, 46-060 Prószków, ul. Opolska 17

AUTORZY PROJEKTU:
Niżej podpisany projektant oświadcza, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.( art.20,ust.4 PB)

Architektura Projektant:
mgr inż. arch. Halina Gierczak
OOIA nr OP-0101

Zawartość opracowania:
1. Zaświadczenia projektanta 
2. Opis techniczny 
3. Rysunki A1-A3
4. Rysunki D1-D4
5. Załączniki zdjęciowe – 2 strony ; 

                                                      



OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego

zagospodarowania terenu parku z elementami małej architektury 
w Prószkowie, przy ul. Korfantego, na działce nr 1099

                      
      

CZĘŚĆ I:  INFORMACJE OGÓLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
1.2. Inwentaryzacja elementów stanu istniejącego 
1.3. Program i zakres opracowania uzgodniony z inwestorem   
1.4. Obowiązujące przepisy i normy.

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zieleni towarzyszącej zabudowie
mieszkaniowej  i  utworzenie  parku  miejskiego  poprzez  wprowadzenie  nowych
elementów zagospodarowania terenu i małej architektury.
Teren parku będzie służył jako miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji towarzysko
sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W sąsiedztwie parku, wzdłuż ulicy Korfantego zaprojektowano parking, który
funkcjonalnie związany jest z pobliskim kościołem parafialnym. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA: 

    3.1. elementy zagospodarowania terenu, małej architektury i urządzeń
            rekreacyjnych:

 ścieżki parkowe
 zatoki ławkowe
 ławki parkowe 
 stół plenerowy do gry w szachy
 oświetlenie terenu – lampy parkowe

    3.2.  szata roślinna :
 istniejące drzewa parkowe do pielęgnacji

    3.3.  nawierzchnie:
 nawierzchnia trawiasta terenu zieleni
 nawierzchnia mineralna ścieżek parkowych
 nawierzchnia betonowa miejsc postojowych
 nawierzchnia betonowa podjazdu do budynku gospodarczego



CZĘŚĆ II:  STAN  ISTNIEJĄCY – INWENTARYZACJA 
    
    Obszar objęty opracowaniem to teren należący do gminy, przyległy do budynku
mieszkalnego przy ul. Korfantego w Prószkowie. Jest to teren zieleni towarzyszącej
zabudowie mieszkaniowej w formie wysokiego drzewostanu liściastego, kilku drzew
iglastych, samosiewów drzew i krzewów, porośnięty trawą. W przeszłości jego część
użytkowano  w  formie  ogródków  przydomowych  stąd  obecność  starych  drzew
owocowych. 

Teren  jest  nieogrodzony  (ogrodzenie  szczątkowe)  i  niezagospodarowany,  w
jego  południowo-zachodniej  części  usytuowany  jest  budynek  mieszkalny
wielorodzinny i wolnostojący budynek gospodarczy. W pobliżu budynków podziemne
nieczynne zbiorniki na ścieki. Wzdłuż ulicy, na linii zabudowy budynku garażowego
obecne  są  pozostałości  murku  oporowego  lub  podmurówki  dawnego  ogrodzenia
ogródków  działkowych.  Uzbrojenie  terenu  stanowią  sieci:  wodna,  kanalizacyjna  i
elektroenergetyczna.  Teren  pochylony  w  kierunku  północnym.  Szata  roślinna  bez
układu kompozycyjnego.

CZĘŚĆ III:  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI-NOWE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
   TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY:
      
      1.1. Projektowany układ funkcjonalny terenu

       Projekt zakłada zachowanie istniejącego drzewostanu i przeprowadzenie 
ścieżek spacerowych z zatokami ławkowymi. Ścieżki wprowadzają mieszkańców 
do parku z ulicy Korfantego omijając parking usytuowany wzdłuż ulicy. Ze względu 
na funkcję rekreacyjną teren wyposażono w ławki parkowe i stół plenerowy do gry w 
szachy.

     1.2.  Projektowane elementy zagospodarowania terenu i małej architektury:

     a/ ścieżki parkowe – załącznik nr 1
           ●  system ścieżek szerokości 1,20m o nawierzchni mineralnej dwuwarstwowej,
               wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej, w obrzeżach z kostki 
               granitowej 10 x 8 cm

 warstwa nawierzchni 3cm – frakcja 0/8mm, 
 warstwa pośrednia 5cm – frakcja 0/16mm,

(kruszywo + lepiszcze)
 podbudowa z kruszywa łamanego 12cm – frakcja 0/31,5mm 

●  całkowita długość ścieżek: (175,20 m + 5%) = 184,00m;
●  całkowita długość obrzeży : 387m
●  całkowita powierzchnia nawierzchni mineralnej 

               (242,00m² +5%) = 254,00 m²

     b/ zatoki ławkowe – rysunek nr A-3



           ●  wzdłuż ścieżek spacerowych poszerzenia w formie kolistego lub półkolistego
               placyku usytuowano system ścieżek nawierzchni mineralnej w
               obrzeżach z kostki granitowej ; 

     c/ stół plenerowy, betonowy do gry w szachy – załącznik nr 2,
         ● zestaw lub pojedyncze elementy (stół i ławki) montowane w polu 2,0 x 2,00 m
            - 1 sztuka;  posadowienie wg wskazań producenta

     d/ ławki parkowe z oparciem –  7 sztuk – załącznik nr 1 lub 2;  
         ● konstrukcja żeliwna przykręcana do podłoża , siedzisko drewniane, kolory: 
            nogi czarne, listwy taek,  długość ławki 180 cm

     e/ kosze na śmieci – 3 sztuki;  załącznik nr 2;
         ● pojemność 30 -35 l; wykonany z blachy stalowej ocynkowanej malowany
            proszkowo; słupek dostosowany do mocowania w gruncie,  montaż przez 
            zabetonowanie elementu kotwiącego;  wysokość całkowita  ok. 110 cm

     UWAGA:● należy zachować jednolitą kolorystykę elementów drewnianych i 
                         jednolitą kolorystykę elementów stalowych, żeliwnych lub
                         metalowych ławek stołu i koszy na śmieci 
                     ● urządzenia kotwić w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta

     f/ oświetlenie terenu - realizowane wg oddzielnego opracowania;
 
     g/ nawierzchnie nieutwardzone: nawierzchnię trawiastą na terenie całego parku
        poddać rekultywacji po wcześniejszym wyrównaniu i ukształtowaniu terenu 

1.3. Projektowany parking i utwardzenie nawierzchni podjazdu.

     a/ działka nr 1099 leży bezpośrednio przy drodze gminnej nr ewidencyjny 1089.
     b/ parking  usytuowany wzdłuż drogi gminnej tworzy 10 stanowisk postojowych w
         tym jedno dla osób niepełnosprawnych:  (1x3,50 x 5,00m) + (9x2,50x5,00m). 
     c/ przed budynkiem gospodarczym utwardzony zostaje istniejący podjazd do
         garażu w budynku gospodarczym. 
      d/ odprowadzenie wód opadowych  z powierzchni miejsc postojowych – 
          grawitacyjnie do gruntu.
      e/ elementy konstrukcyjne: (wg rysunków D1-D4)
          - krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm , oraz 15x22 cm, posadowione 
            na ławach z betonu C8/10 ; wg PN-63/B-14051, BN-80/6775-03.04
          - nawierzchnia miejsc postojowych i podjazdu do garażu z kostki betonowej
            grubości 8cm, umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio
            do podłoża, poprzez szerokie spoiny zarośnięte trawą lub wypełnione grysem, 
            zapewniającą powierzchnię biologicznie czynną ok. 23% ( wg PN -63/B-1405 i
             PN-88/B-06250)
          - obramowanie wjazdu obrzeża 8x30 na ławie z oporem wg rysunków



2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
         2.1. powierzchnia opracowania / powierzchnia parku (bez budynków):  2272,0m²

                          w tym 
         2.2. nawierzchnia mineralna ścieżek                                                         254,0m²
         2.3. nawierzchnia z kostki betonowej parkingu i podjazdu                       202,7m²
         2.4. nawierzchnia trawiasta                                                                      1815,5 m²
 
3. DANE ZGODNOŚCI PROJEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO
     PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
     Projekt zgodny z warunkami zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania 
     przestrzennego miasta Prószków.
     Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.
   
4.   DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      Przy prawidłowo wykonanej nawierzchni ścieżek, park będzie dostępny dla osób
      niepełnosprawnych.
    
5.   WPŁYW INWESTYCJI  NA ŚRODOWISKO

- obiekty nieuciążliwe dla otoczenia

CZĘŚĆ III: PROJEKT BUDOWLANY

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
I. ROZBIÓRKI:
- rozebrać ziemny murek dawnego ogrodzenia betonowego ok. 30m, alternatywnie
  wykonać nasyp o łagodnym spadku w kierunku północnym,
- rozebrać szczątkowe ogrodzenie z siatki na słupkach betonowych dł. ok. 47m

II. PRACE PIELĘGNACYJNE SZATY ROŚLINNEJ
- wycinka starych drzew owocowych : 15 sztuk
- wycinka starych (grożących przewróceniem) drzew iglastych : 3 sztuki
 
III. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ
    ARCHITEKTURY I NAWIERZCHNI 

1. Wykonać miejsca postojowe i podjazd go garażu
2. Wykonać ścieżki parkowe szer. 1,20 m o nawierzchni mineralnej w
    obrzeżach z kostki granitowej i zatoki ławkowe wg rysunków;
3. Montować urządzenia i elementy małej architektury: stół do gry w szachy, ławki,
    i kosze na śmieci wg rysunków
4. Wyrównać i ukształtować teren parku
5. Wykonać nawierzchnię trawiastą 

V.  INFORMACJE REALIZACYJNE

1. Wymiary elementów istniejących należy sprawdzić na budowie



2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie należy prowadzić w taki sposób, aby 
    nie uszkodzić urządzeń podziemnych. W przypadku odkrycia w trakcie 
    prowadzenia robót ziemnych urządzeń podziemnych nie zaznaczonych na mapie, 
    należy przerwać roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia i podjęcia decyzji co do 
    ich likwidacji lub przełożenia.
3. Jakiekolwiek zmiany, braki lub niejasności wynikłe w trakcie realizacji należy
    zgłaszać i ustalać z autorami projektu
4. Kolorystykę zastosowanych elementów  wyposażenia i wykończenia należy ustalić
    z projektantem w nadzorze autorskim
5. Wszelkie materiały budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe stosowane w
    realizacji muszą posiadać certyfikaty dopuszczające je do stosowania zgodnie z
    prawem budowlanym
6. Wszystkie elementy wykonać zgodnie z  Polskimi Normami i sztuką budowlaną
                                                                                   

Opracowała: Halina Gierczak
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