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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:            Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu z elementami
                                 małej architektury i placu zabaw z ogrodzeniem w
                                 miejscowości Zimnice Wielkie

w ramach zadania pn. "Utworzenie stref aktywności fizycznej 
na terenie gminy Prószków" – wariant rozszerzony

ZAKRES:            Projekt zagospodarowania terenu z urządzeniami siłowni 
plenerowej, urządzeniami placu zabaw i małej architektury

                                                                  
OBIEKT: Teren rekreacji w Zimnicach Wielkich

LOKALIZACJA:    Działki nr 716/1 i 602/163,  k.m. 1, obręb: Zimnice Wielkie

INWESTOR: Gmina Prószków 
46-060 Prószków, ul. Opolska 17

AUTORZY PROJEKTU:
Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt 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

Projektant:
mgr inż. arch. Maria Słota-Puda

Zawartość opracowania:
Projekt budowlany – część architektoniczna
    1. zaświadczenie projektanta 
    2. opis techniczny  – 3 strony
    3. część rysunkowa: A-1 - plan zagospodarowania terenu skala 1:500

         A-2 - projekt zagospodarowania terenu – plansza usytuowania obiektów 1:100
    4. załączniki – ilustracje przykładowych urządzeń 



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego siłowni plenerowej i strefy relaksu z elementami

małej architektury i placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Zimnice Wielkie,
na działkach nr 716/1 i 602/163 

w ramach zadania pn. "Utworzenie stref aktywności fizycznej
na terenie gminy Prószków" – wariant rozszerzony

                        
CZĘŚĆ I:  INFORMACJE OGÓLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1. Mapa zasadnicza w skali 1:500
1.3. Inwentaryzacja elementów stanu istniejącego 
1.4. Program i zakres opracowania uzgodniony z inwestorem 
1.5. Obowiązujące przepisy i normy.

2. CEL OPRACOWANIA 
    Celem projektu jest wzbogacenie terenu rekreacji w urządzenia siłowni plenerowej oraz 
    utworzenie placu zabaw i strefy rekreacji w elementami małej architektury i nasadzeń, 
    dostępnych dla wszystkich mieszkańców.

3. ZAKRES OPRACOWANIA: 
    Dobór i usytuowanie urządzeń siłowni plenerowej, urządzeń placu zabaw i elementów
    małej architektury oraz  nasadzeń roślinnych.

CZĘŚĆ II:  STAN  ISTNIEJĄCY – INWENTARYZACJA 
    

Obszar objęty opracowaniem to teren rekreacyjny położony w centrum wsi w 
sąsiedztwie kościoła i zabudowy mieszkaniowej, w otoczeniu dróg – głównej ulicy wiejskiej i
drogi dojazdowej do posesji. Działka nieogrodzona, częściowo zagospodarowana, ze 
skarpami ziemnymi od strony drogi głównej i kościoła. W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła
strefa parkowa z dużymi drzewami, pomnikiem pamięci, kamiennymi schodami i studnią. W 
obniżeniu terenu istniejące urządzenie trójstanowiskowe siłowni plenerowej. Obszar o 
nawierzchni trawiastej, przez który przebiega sieć wodna.
    

CZĘŚĆ III:  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
    – projektowana siłownia plenerowa nie zmienia układu istniejących elementów; 
      uwzględnia usytuowanie istniejącego urządzenia siłowni 
          
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI - projektowane elementy zagospodarowania terenu:

a/ urządzenia siłowni plenerowej: 
Nr Nazwa urządzenia siłowni Wymiary

[cm]
Wymiary strefy 
bezpieczeństwa [cm]

1. Wahadło  87 x 74 387 x 374
2. Twister 94 x 74 394  x 374
3. Wioślarz 126 x 88 426 x 388



4. Koła Tai chi 74 x 100 384 x 400
5. Biegacz 150 x 139 450 x 439
6. Ster 57 x 90 357 x 390

b/ urządzenia placu zabaw

Nr Nazwa urządzenia placu zabaw Wymiary
[cm]

Wymiary strefy
bezpieczeństwa [cm]

1. Huśtawka pojedyncza – 
„bocianie gniazdo”

230 x 250 262 x 720

2. Zestaw „A” : ścianka 
wspinaczkowa, ścianka linowa,
szachownica,  korona- ścianka 
linowa pajęczyna, drabinka 
metalowa, linka 
wspinaczkowa, drabinka 
linowa

219 x 252 Ø 750

3. Zestaw „B”: wieża, wieża z 
mini daszkiem, zjeżdżalnia, 
ścianka wspinaczkowa, 
ruchomy pomost linowy, 
wejście linowe, pomost tuba, 
wejście talerzyk, rurka 
strażacka, ścianka metalowa 
tęcza, boczek

570 x 482 870 x 750

 b/ regulamin placu zabaw w formie umieszczonej w widocznym miejscu tablicy z 
     regulaminem, wykonanej z podobnych materiałów i w podobnej kolorystyce
 c/ stół do gry w szachy / warcaby – 2 komplety; 160 x 160 cm, konstrukcja z aluminium 
     anodowanego, blat, siedziska i plansza do gry z tworzywa sztucznego
 d/ ławki parkowe – 4 sztuki; 180 (210) x 70 (80)cm; stelaż ze stali malowanej proszkowo, 
     siedzisko z impregnowanego drewna ;
 e/ kosz na śmieci – 1 sztuka
 f/ nawierzchnie :
    – projektuje się nawierzchnię piaskową w strefie ogrodzonej placu zabaw w obrzeżach 
       betonowych – całkowita długość 48,0m
    -  projektuje się nawierzchnie trawiastą na powierzchni strefy rekreacyjnej i siłowni 
       plenerowej
g/ ogrodzenie placu zabaw - długości 48,0m² i wysokości 120cm, z paneli ogrodzeniowych
    (250 x 120) cm, z furtką (100 x 120) cm; na słupkach stalowych z fundamentem 
    punktowym (23 sztuki).
     Jedno przęsło należy wykonać jako zdejmowane w celu umożliwienia dostępu dla 
     corocznej wymiany piasku i konserwacji urządzeń.

3.  POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
     3.1. powierzchnia opracowania –  587,00 m²
            w tym:
     3.2. powierzchnia rekreacji i siłowni – nawierzchnia trawiasta     440,0 m²
     3.3. powierzchnia placu zabaw  - nawierzchnia piaskowa             147,0 m²



 4. DANE ZGODNOŚCI PROJEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO
     PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
     Projekt zgodny z warunkami zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania 
     przestrzennego wsi Zimnice Wielkie. 
     Przedmiotowa działka nie leży na terenach eksploatacji górniczej

5. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO:
    Przewidywana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne oraz higienę i
    zdrowie użytkowników.

6. OCHRONA TERENU 
    Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.  

7. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    Zestawy siłowni plenerowej nie są przeznaczone dla osób na wózkach inwalidzkich, dla
    pozostałych niesprawności obiekty dostępne wg indywidualnych predyspozycji fizycznych
    i zaleceń bezpieczeństwa użytkowania określonych przez producenta urządzeń.

8.  PROJEKT ZIELENI – nasadzenia:
    
• Tawuła japońska ‘Anthony Waterer’  - 6 sztuk  – krzew liściasty, kwitnie na ciemnoróżowy
   kolor.  

      

CZĘŚĆ III: PROJEKT BUDOWLANY

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
I. ROZBIÓRKI: 
- projekt nie wymaga rozbiórek

II. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ELEMENTÓW ZAGOSDAROWANIA
     TERENU

1. Wykonać  fundamenty  pod  urządzenia  siłowni,  placu  zabaw,  stół  do  gry  w
szachy/warcaby  oraz  ławki  i  kosz  wg  wskazań  producenta  i  planu  usytuowania
urządzeń; rys. A-2 

2. Montować urządzenia  siłowni,  urządzenia  placu  zabaw,  stół  go gry w szachy oraz
ławki parkowe wg rysunku A-2 oraz wskazań producenta.

3. Montować tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z placu zabaw oraz kosz na
śmieci.



4. Wykonać ogrodzenie placu zabaw
5. Wykonać nawierzchnię z piasku w obrzeżach betonowych na placu zabaw
6. Wykonać nowe nasadzenia.
7. Uporządkować teren i zrekultywować nawierzchnie trawiastą na powierzchni 220,0 m²

III. ELEMENTY SIŁOWNI PLENEROWEJ I MAŁEJ ARCHITEKTURY
    W projekcie podano przykładowe ilustracje zestawów siłowni plenerowej, urządzeń
    placu zabaw dla dzieci oraz elementów małej architektury wg oferty ogólnie dostępnej na
    rynku. Podane w pkt 2. wymiary urządzeń mogą zmieniać się w granicy +/- 10%. 
    W związku z ograniczeniem powierzchni terenu należy traktować podane wymiary stref
    bezpieczeństwa jako graniczne. 
    
 IV. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA SIŁOWNI PLENEROWEJ
      W zakresie objętym opracowaniem obowiązują następujące normy :
      - PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe.
                                               Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
      - PN-EN 1176:2009 oraz PN1177:2009 – Wyposażenie publicznych placów zabaw oraz 
                                                          wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw 

      Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej powinny posiadać certyfikaty potwierdzające 
      wykonanie z w/w normą. Należy zachować odpowiednie  strefy bezpieczeństwa wokół 
      urządzenia. W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się, żaden inny element.

V.  INFORMACJE REALIZACYJNE
      1. Wymiary elementów terenu i istniejących urządzeń w sąsiedztwie działki należy
          sprawdzić na budowie.
      2. Jakiekolwiek zmiany, braki lub niejasności wynikłe w trakcie realizacji należy zgłaszać
          i ustalać z autorem projektu i/lub dostawcą urządzeń siłowni
      3. Wszelkie materiały budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe stosowane w realizacji
          muszą posiadać certyfikaty dopuszczające je do stosowania zgodnie z prawem
          budowlanym.
      4. Wszystkie elementy wykonać zgodnie z  Polskimi Normami i sztuką budowlaną

                                                                                      Opracowanie:
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