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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Cześć opisowa
Przedmiot inwestycji
• Nazwa obiektu:

BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ – FITNESSPARK
CZYŻE

•

Adres obiektu:

17-207 CZYŻE 64
NUMER GEODEZYJNY DZIAŁEK: 485, 486/2

•

Inwestor:

GMINA CZYŻE
17-207 CZYŻE 98

Podstawa opracowania

• Umowa z inwestorem
• Uzgodniona z inwestorem koncepcja usytuowania poszczególnych elementów siłowni
• Aktualna mapa do celów projektowych
Dane ogólne
Zamierzenia inwestycyjne zakładają budowę siłowni zewnętrznej w Czyżach
przy budynku Zespołu Szkół. Projektowana budowa siłowni zewnętrznej polegała będzie na
montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ilości 10 sztuk utwardzeniu placu pod urządzeniami
z bruku klinkierowego w obrzeżach betonowych gr. 6cm. Klasa gruntów – Bi i PSIII.
Istniejący stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowych działkach 485 i 486/2 w chwili obecnej zlokalizowany jest budynek Zespołu Szkół w Czyżach, przedszkole, plac zabaw dla dzieci oraz ciągi piesze i jezdne
utwardzone z kostki betonowej.
Warunki gruntowo - wodne
Teren działek nr 485 i 486/2 pod projektowaną inwestycję jest gruntem sklasyfikowanym jako Bi i PSIII. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iż podłoże gruntowe w poziomie posadowienia występuje różnorodne w postaci piasków pylastych drobnych i średnich oraz glin piaszczystych. Stan gruntów piaszczystych wskazuje jako średniozagęszczony, od spoistych twardoplastycznych do miękkoplastycznych.
Istniejący stan wód gruntowych określa się poniżej 1,2m od poziomu istniejącego
terenu. Poziom wód gruntowych występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia
infrastruktury. Teren działki równy.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Na w/w terenie projektuje się budowę siłowni zewnętrznej, która będzie polegała
na:
1. Montażu 10 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej (zgodnie z załączonym spisem), 1sztuki
tablicy informacyjnej, 2 sztuk ławek oraz 2 sztuk koszy,
2. Wykonanie utwardzenia placu pod urządzeniami siłowni o wymiarach 2x3m (8szt) i 3x3m
(2szt) z bruku klinkierowego o wymiarach 200/100/52mm na podbudowie z pospółki o uziar-

nieniu 1-31mm gr. 15cm (dolna warstwa) i piaskowo – cementowej gr. 10cm (górna warstwa).
Utwardzenie wykonać w obrzeżach betonowych gr. 6cm i wysokości 20cm.
Wokół projektowanej siłowni znajduje się zieleń niska oraz zadrzewienie, które pozostawia się bez zmian.
Dane z zakresu ochrony terenu
Powyższa działka jest wpisana do rejestru zabytków i podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska
Projektowane zamierzenia inwestycyjne nie wpłyną w żaden sposób na degradację
środowiska.
Bilans terenu
Bilans terenu wyliczono w części graficznej zagospodarowania działki.
Szczegółowy projekt zagospodarowania działki, przedstawiony został w części
graficznej niniejszego opracowania.
Sporządził:

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oświadczam, że niniejszy projekt budowy siłowni zewnętrznej – fitness park Czyże zlokalizowanego na działkach o nr ew. 485 i 486/2, położonego w Czyżach 64, został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej – fitnesspark Czyże

Adres inwestycji: 17-207 Czyże 64, nr geod. dz. 485, 486/2

Inwestor: Gmina Czyże, 17-207 Czyże 98

Projektant:

I.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji
poszczególnych obiektów.

Budowa siłowni zewnętrznej – fitnesspark Czyże
II.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Projektowana działka jest zabudowana budynkiem Zespołu Szkół w Czyżach, budynkiem
przedszkola wraz z urządzeniami towarzyszącymi jak plac zabaw, zespół boisk sportowych oraz chodniki i drogi.
III.

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na projektowanym terenie nie występują obiekty mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
IV.

Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz czas ich
występowania.

Roboty nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi realizujących zadanie inwestycyjne.
Pracownicy powinni mieć stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadać
sprawne narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Używane pojazdy i maszyny powinny mieć
aktualne przeglądy i powinny być sprawne technicznie.
Obszar budowy powinien być zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio oznakowany.
Kierownik robót winien przeszkolić pracowników w zakresie wykonywania robót zgodnie
z przepisami BHP.
W oparciu o powyższą informację kierownik robót nie musi sporządzać lub zapewniać
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, gdyż nie zaistniały przesłanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 – Prawo budowlane
Uwagi końcowe:
a) Obiekty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym przepisami i
obowiązującymi normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace
ziemne wykonać wyłącznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urządzeń podziemnych.
b) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właści-

wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w prawie budowlanym – dopuszczone do obrotu w budownictwie.
c) Sporządzić protokóły badań i sprawdzeń.
d) Teren budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
Brak robót szczególnie niebezpiecznych.
W związku z powyższym kierownik budowy przed przystąpieniem do prac budowlanych powinien przeszkolić pracowników w zakresie projektowanych obiektów przy realizacji robót budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem BHP.
VI Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 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.
Brak stref szczególnego zagrożenia wynikających z wykonywania robót budowlanych.
Przy pracach przestrzegać przepisów BHP.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem budowy, kierownik budowy nie musi
sporządzać lub zapewniać sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych jak też z innymi przepisami i normami obowiązującymi
przy wykonywaniu powyższych robót.

Sporządził:

Załącznik Nr 1.
Spis urządzeń siłowni zewnętrznej – fitnesspark Czyże
1. Wyciskanie siedząc / wyciąg górny (2 stanowiska)

2. Narciarz / surfer ( 2 stanowiska)

3. Biegacz dwustanowiskowy

4. Prasa nożna ( 2 stanowiska)

5. Wioślarz

6. Orbitek

7. Małe koła Tai – Chi ( 2 stanowiska)

8. Twister ( 3 stanowiska)

9. Chodziarz ( 1 stanowisko)

10. Motyl ( 1 stanowisko)

11. Ławka betonowa z oparciem (2szt)

12. Kosz na śmieci stalowy (2szt)

Uwagi dotyczące urządzeń:
Konstrukcja nośna elementów jak też elementy urządzeń wykonane z rur grubościennych.
Wszystkie zakończenia rurowe zaślepione zaślepkami metalowymi. Siedziska oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej. Elementy metalowe zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyżej 50 stopni) lub ewentualnym zakleszczeniem czy przytrzaśnięciem. Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających przez zastosowanie wewnętrznych amortyzatorów uniemożliwiających przytrzaśnięcie. Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niż 30cm, co stanowi zabezpieczenie
przed zakleszczeniem części ciała użytkowników. W przegubach stosować łożyska kulkowe
bezobsługowe do zewnętrznego użytku. Malować epoksydowymi farbami proszkowymi w
systemie: podkład cynkowy + kolor właściwy.
Urządzenia montować na fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wymiarach 35x35cm i
głębokości 1,2m poniżej terenu pod każdy element wsporczy urządzenia. Montaż do fundamentu za pomocą kotew stalowych zalanych w betonie wg zaleceń producenta danego urządzenia.

Sporządził:
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