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I. OPIS TECHNICZNY  

 do PROJEKTU BUDOWLANEGO DO ZGŁOSZENIA dla obiektów: „Siłownia terenowa, 
strefa relaksu, plac zabaw, doj ście”, w ramach inwestycji: „Budowa otwartej 
strefy aktywno ści w miejscowo ści Świedziebnia”, zlokalizowanej na dz. nr 
350/2, obr ęb nr 0014 - Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, 
woj. kujawsko-pomorskie.  

1. Podstawa opracowania.

a) Zlecenie Inwestora.
b) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500.
c) DECYZJA NR 55 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywno ści
( OSA) EDYCJA 2018” (DZIENNIK URZEDOWY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Poz. 92
Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r.).

d) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994
z pó źniejszymi zmianami).

e) Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20 02 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pó źniejszymi zmianami).

f ) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pó źniejszymi zmianami).

g) Wizja lokalna w terenie.
h) Uzgodnienia.
i) PN-EN 16630:2015-06 - Wyposa Ŝenie siłowni plenerowych zainstalowane na

stałe. Wymagania bezpiecze ństwa i metody bada ń,
j ) PN-EN 1176:2009 - Wyposa Ŝenie placów zabaw i nawierzchnie.
k) PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ące upadki -

Wyznaczanie krytycznej wysoko ści upadku.

2. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego.

 Przedmiotem inwestycji jest „Budowa otwartej strefy aktywno ści miejscowo ści 
Świedziebnia”, zlokalizowanej na dz. nr 350/2, obr ęb nr 0014 - Świedziebnia, 
gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorsk ie. 
 Zakres inwestycji ustalono z Inwestorem – Gmin ą Świedziebnia. Opracowanie w 
szczególno ści obejmuje swym zakresem Otwarta Stref ę Aktywno ści, w skład 
której wchodz ą: 
-  siłownia plenerowa, 
- strefa relaksu, 
- plac zabaw o charakterze sprawno ściowym, 
-  doj ście do powy Ŝszych obiektów. 

3. Istniej ący stan zagospodarowania działki.

 Inwestycj ę zlokalizowano w miejscowo ści Skrwilno, na dz. nr 350/2, obr ęb nr 
0014 - Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-
pomorskie. Przedmiotowa działka nr 350/2 jest własno ści ą Skarbu Pa ństwa - 
Gminy Świedziebnia. 



4 

 Na działce tej jest zlokalizowany park gminny oraz inne obiekty. 
Poni Ŝej wymieniono obiekty i elementy zagospodarowania te renu znajduj ące si ę 
na rozpatrywanym obszarze: 
- park gminny: chodniki, plac zabaw, tereny zielone naturalne i urz ądzone, 

zbiornik wodny, 
- budynek mieszkalny wielorodzinny, 
- budynek mieszkalny jednorodzinny, 
- budynki gospodarcze, 
- chodniki i place z kostki betonowej, 
- sie ć wodoci ągowa „wA” i „wB90”, „woD90B” z przył ączami, 
-  sie ć kanalizacji sanitarnej „k200” z przył ączami „ks”, 
-  sie ć kanalizacji deszczowej „kd250” z przył ączami „kd”, 
-  nadziemna sie ć elektroenergetyczna nN, 
-  podziemna sie ć elektroenergetyczna „eANN” z przył ączami „eNN”, 
-  słupy o świetleniowe, 
-  podziemna sie ć teletechniczna „tA” z przył ączami, 
-  ogrodzenie. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1.  Usytuowanie obiektów Otwartej Strefy Aktywno ści .  

a)  Siłowni ę plenerow ą zlokalizowano w miejscu istniej ącego placu zabaw, na
działce nr 350/2 w jej środkowo-zachodniej zachodniej strefie, przy
i stniej ącym chodniku i przy strefie relaksu. Siłownia plener owa b ędzie si ę
znajdowa ć w odległo ści około 34 m na północny-zachód od istniej ącego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

b) Stref ę relaksu zlokalizowano cz ęściowo w miejscu istniej ącego placu zabaw i
częściowo w terenie zielonym, na działce nr 350/2 w jej środkowo-zachodniej
zachodniej strefie, pomi ędzy placem zabaw, a istniej ącym chodnikiem.
Strefa relaksu b ędzie si ę znajdowa ć w odległo ści około 49 m na północny-
zachód od istniej ącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

c) Plac zabaw o charakterze sprawno ściowym zlokalizowano w miejscu
i stniej ącego placu zabaw, na działce nr 350/2 w jej środkowo-zachodniej
zachodniej strefie, pomi ędzy istniej ącym chodnikiem, a siłowni ą plenerow ą,
przy strefie relaksu. Siłownia plenerowa b ędzie si ę znajdowa ć w odległo ści
około 44 m na północny-zachód od istniej ącego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

d) Doj ścia do obiektów Otwartej Strefy Aktywno ści zlokalizowano w cało ści na
działce nr 350/2 w miejscu istniej ącego placu zabaw.
Pierwsze doj ście stanowi ć b ędzie stanowisko postoju rowerów, gdzie
zamontowany zostanie stojak na rowery. To doj ście zlokalizowano mi ędzy
i stniej ącym chodnikiem, a projektowanym placem zabaw, przy j ego zachodnim
rogu i jego północno-zachodniej kraw ędzi.
Drugie doj ście b ędzie umo Ŝliwiało przej ście z istniej ącego chodnika do
projektowanego placu. Zlokalizowano je bli Ŝej północnego rogu placu zabaw,
pomiędzy istniej ącym chodnikiem, a północno-zachodni ą kraw ędzi ą placu
zabaw.
Trzecie doj ście b ędzie umo Ŝliwiało przej ście z istniej ącego chodnika do
projektowanej strefy relaksu.
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 Zlokalizowano je równolegle do północno-wschodniej  kraw ędzi placu zabaw. 
pomiędzy istniej ącym chodnikiem, a stref ą relaksu.  

 Czwarte doj ście b ędzie umo Ŝliwiało przej ście ze strefy relaksu do siłowni 
terenowej i b ędzie usytuowane równolegle do północno-wschodniej k rawędzi 
placu zabaw. 

  
4.2 Zestawienie powierzchni parametry i wymiary pos zczególnych cz ęści    
     zagospodarowania terenu.  
 
a)   Siłownia plenerowa:  
- szeroko ść netto / brutto - 10,08 m / 10,20 m, 
- długo ść netto / brutto – 13,68 m / 13,80 m,  
- powierzchnia netto / brutto – 137,89 m 2 / 140,76 m 2, 
- nawierzchnia – piasek o grubo ści 30 cm.  
b)   Strefa relaksu:  
- szeroko ść netto / brutto - 6,88 m / 7,00 m, 
- długo ść netto / brutto – 8,38 m / 8,50 m,  
- powierzchnia netto / brutto – 57,65 m 2 / 59,50 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa grubo ści 6 cm.  
c)   Plac zabaw o charakterze sprawno ściowym:  
- szeroko ść netto / brutto - 10,88 m / 11,00 m, 
- długo ść netto / brutto – 17,88 m / 18,00 m,  
- powierzchnia netto / brutto – 137,89 m 2 / 198,00 m 2, 
- nawierzchnia – piasek o grubo ści 40 cm. 
- ogrodzenie o wysoko ści 1,60 m - długo ść – 58,00 m (w tym furtka 

jednoskrzydłowa szeroko ści 1,20 m),  
d)  Doj ście:   
- szeroko ści netto / brutto - 1,50 m / 1,62 m i 4,88 / 5,00 m , 
- powierzchnia ł ączna doj ść netto / brutto – 33,38 m 2 / 34,50 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa grubo ści 6 cm.  
 
UWAGI: Parametry opisane powy Ŝej jako „netto” odnosz ą si ę do samej 

nawierzchni, a parametry opisane powy Ŝej jako „brutto” odnosz ą si ę do 
nawierzchni wraz z jej obramowaniem (obrze Ŝami).  

 
5.  Informacje o terenach wpisanych do rejestru zab ytków oraz podlegaj ących 

ochronie.  
 
 Na obszarze na którym zaprojektowano inwestycj ę nie ma terenów wpisanych do 
rejestru zabytków oraz terenów podlegaj ących ochronie. 
 Jednocze śnie zwraca si ę uwag ę na nast ępuj ące aspekty: 
- inwestycja w rozumieniu w Rozporz ądzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
 listopada 2004 r. w sprawie okre ślenia rodzajów przedsi ęwzi ęć mogących 

znacz ąco oddziaływa ć na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowa ń 
zwi ązanych z kwalifikowaniem przedsi ęwzi ęć do sporz ądzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z 
późniejszymi s zmianami) nie jest wymieniana, przez co  nie jest zaliczona 
do przedsi ęwzi ęć mogących zawsze znacz ąco lub potencjalnie oddziaływa ć na 
środowisko, w zwi ązku z czym nie wymagała przeprowadzenia post ępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ęwzi ęcia,  
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- planowania inwestycja nie b ędzie ograniczała dotychczasowych funkcji 
zagospodarowania terenu wyst ępuj ących na działkach s ąsiednich, 

-  w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który 
posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadz ące 
r oboty budowlane i ziemne s ą zobowi ązane zabezpieczy ć znaleziska, wstrzyma ć 
wszelkie roboty mog ące je uszkodzi ć lub zniszczy ć  i niezwłocznie 
powiadomi ć Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,   

-  w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji Wykonawca zapewni oszcz ędne 
korzystanie z terenu,  

- w trakcie prac budowlanych Inwestor b ędzie prowadził działania zapewniaj ące 
ochron ę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegól ności ochron ę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 

- przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystanie i przekształcanie elementów 
przyrodniczych odb ędzie si ę wył ącznie w takim zakresie, w jakim jest to 
konieczne w zwi ązku z realizacj ą przedmiotowej inwestycji, 

-  je Ŝeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo Ŝliwa, zostan ą podj ęte 
działania, maj ące na celu naprawienie wyrz ądzonych szkód, a w szczególno ści 
przez kompensacj ę przyrodnicz ą,  

-  Wykonawca b ędzie przestrzegał innych warunków wynikaj ących z przepisów 
szczególnych. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajduj ącego si ę w granicach terenu górniczego.  

 Na obszarze, na którym zaprojektowano inwestycj ę nie ma terenów 
eksploatowanych górniczo oraz nie b ędą prowadzone Ŝadne prace górnicze.  

7. Charakter i cechy istniej ących i przewidywanych zagro Ŝeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników projektowanych obiektów
budowlanych i ich otoczenia.

 Stwierdza si ę, Ŝe usytuowanie obiektów, nawierzchni utwardzonych ora z 
ogrodze ń nie narusza istniej ącego drzewostanu oznaczonego na mapach. 
 Planowana inwestycja nie b ędzie miała negatywnego wpływu na walory 
przyrodnicze i krajobrazowe, bior ąc pod uwag ę istniej ące u Ŝytkowanie terenu, 
poniewa Ŝ nie zmieni sposobu jego u Ŝytkowania, z uwagi na usytuowanie obiektu 
w parku gminnym. Ponadto skala przedsi ęwzi ęcia i wielko ść zajmowanego terenu, 
wykorzystywanie zasobów naturalnych, emisji, jak te Ŝ wyst ępowanie innych 
uci ąŜliwo ści jest znikome. 
 Inwestor podczas przekazywania placu budowy poinstruuje Wykonawc ę o 
konieczno ści ograniczenia uci ąŜliwo ści dla środowiska i mieszka ńców. W fazie 
budowy b ędą miały miejsce emisje zanieczyszcze ń do powietrza i emisje hałasu 
związane ze wzmo Ŝonym ruchem pojazdów i prac ą maszyn. S ą to zjawiska 
nieuniknione, których nie mo Ŝna ograniczy ć, lecz maj ą charakter odwracalny i 
po ust ąpieniu czynnika stresuj ącego znikn ą. 
 Ze wzgl ędu na charakter i skal ę przedsi ęwzi ęcia oraz prowadzenie robót 
przez do świadczonego Wykonawc ę nie zachodzi ryzyko wyst ąpienia powa Ŝnych 
awarii.  
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 Wszystkie obiekty, a w szczególno ści nawierzchnie b ędą wykonane z 
materiałów najwy Ŝszej jako ści nieszkodliwych dla środowiska. 
Wszystkie zastosowane urz ądzenia i materiały b ędą posiadały dokumentacj ę 
dopuszczaj ącą ich u Ŝycie w  budownictwie oraz b ędą spełniały odpowiednie 
normy bran Ŝowe. 
 Teren po wykonaniu przedsi ęwzi ęcia zostanie przywrócony do stanu 
wcześniejszego. 

8. Efekty budowy Otwartej Strefy Aktywno ści oraz Boisk Towarzysz ących.

 Budowa Otwartej Strefy Aktywno ści oraz Boisk Towarzysz ących poprawi jako ść 
Ŝycia mieszka ńców miejscowo ści Świedziebnia oraz stworzy przestrze ń 
aktywno ści rekreacyjno-sportowej, sprzyjaj ącej mi ędzypokoleniowej integracji 
społecznej. Ze wzgl ędu na to, i Ŝ planowana inwestycja skierowana jest do 
r óŜnych grup wiekowych, b ędzie ona miejscem pierwszej aktywno ści fizycznej 
dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, która podniesie w sposób znacz ący 
estetyk ę przestrzeni publicznej i poprawi jako ść Ŝycia mieszka ńców. 

Cały obiekt pozwoli na prowadzenie zaj ęć sportowych i rekreacyjnych oraz 
odpoczynek mieszka ńców w czasie wolnym. 

Z kompleksu sportowo-rekreacyjnego, jakim b ędzie Otwarta Strefa Aktywno ści 
będą mogli korzysta ć mieszka ńcy miejscowo ści Świedziebnia oraz całej gminy 
Świedziebnia. 

9. Inne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanych.   

Dane takie zawarto w punktach od 10 do 13 niniejszego opracowania.  

10. Roboty przygotowawcze.

 Roboty przygotowawcze obejmuj ą wytyczenie obiektów w terenie oraz wykonanie 
koryta pod te obiekty z uwzgl ędnieniem grubo ści nawierzchni obiektów oraz 
podbudowy. Koryto pod podbudow ę i nawierzchni ę wykonuje si ę wg poni Ŝszego 
schematu: 
- odspojenie gruntu ze zło Ŝeniem urobku na odkład lub hałd ę, 
-  profilowanie dna koryta z mechanicznym zag ęszczeniem, 
-  uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu, 
- mechaniczne zag ęszczenie poboczy, 
-  wywóz nadmiaru gruntu. 

UWAGA: Rozpatrywany obszar jest obecnie zajmowany przez plac zabaw. Wszystkie 
urz ądzenia istniej ącego placu zabaw zostan ą zdemontowane i 
przeniesione w miejsce nowej lokalizacji. Miejscem tym jest obszar 
sąsiedni na przedmiotowej działce nr 350/2, w tym samy m parku, 
pomiędzy istniej ącym chodnikiem, a droga gminn ą (dz. nr 348/8).  
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11. Otwarta Strefa Aktywno ści.

11.1. Otwarta Strefa Aktywno ści – Siłownia plenerowa.  

 Zaprojektowano siłowni ę plenerow ą, wyposa Ŝoną w 6 urz ądzeń do ćwicze ń, o 
poni Ŝszych wymiarach i nawierzchni: 
-  szeroko ść netto / brutto - 10,08 m / 10,20 m, 
-  długo ść netto / brutto – 13,68 m / 13,80 m,  
-  powierzchnia netto / brutto – 137,89 m 2 / 140,76 m 2, 
- nawierzchnia – piasek o grubo ści 30 cm.  
 Nawierzchni ę siłowni plenerowej nale Ŝy wykona ć w korycie wykonanym w 
gruncie rodzimym. Koryto wraz z jego poboczami, wyznaczonymi przez obrze Ŝa 
betonowe nale Ŝy wyło Ŝyć geowłóknin ą separacyjno-filtracyjn ą o wytrzymało ści 
10 kN/m. W tak przygotowanym podło Ŝu nale Ŝy wykona ć nawierzchni ę piaskow ą o 
grubo ści min 30 cm. Nale Ŝy zastosowa ć piasek tzw. pla Ŝowy o uziarnieniu 0,2-2 
mm, nie zawieraj ący frakcji pyłowej i iłowej. Wielko ść siłowni plenerowej 
ustalono w oparciu o wymagane pola (strefy) bezpiecze ństwa zaproponowanych 
urz ądzeń. Nawierzchni ę siłowni plenerowej nale Ŝy wykona ć ze średnim spadkiem 
poprzecznym wynosz ącym 3,0%. 

Nawierzchni ę ww. siłowni plenerowej nale Ŝy ograniczy ć obrze Ŝami betonowymi 
o wymiarach 6 x 20 cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na
ławach betonowych z oporem C12/15. 

Usytuowanie siłowni plenerowej pokazano na rys. nr 1 i 2. Dokładne wymiary 
siłowni plenerowej oraz układ przyrz ądów pokazano na rys. nr 3, a przekrój 
konstrukcyjny nawierzchni pokazano na rys. nr 4. 

Siłownia plenerowa zostanie wyposa Ŝona w 6 przyrz ądów (urz ądzeń) do 
ćwicze ń. Przyrz ądy dobrano tak, aby przej ście całego ci ągu treningowego 
( ćwiczenia na ka Ŝdym z urz ądzeń) umo Ŝliwiało trening ka Ŝdej z partii 
mi ęśniowych ciała. 

Proponuje si ę monta Ŝ nast ępuj ących urz ądzeń siłowni plenerowej: 
-  orbitrek o wymiarach 152 x 147 x 188 cm (patrz zał ącznik nr 1A), 
-  ławka pionowa z dr ąŜkiem o wymiarach 104 x 146 x 207 cm (patrz zał ącznik 
 nr 1B), 
- prasa no Ŝna o wymiarach 58 x 146 x 205 cm (patrz zał ącznik nr 1C), 
-  rower o wymiarach 53 x 130 x 134 cm (patrz zał ącznik nr 1D), 
-  wypychacz o wymiarach 95 x 110 x 266 cm (patrz zał ącznik nr 1E), 
-  wio ślarz o wymiarach 80 x 145 x 125 cm (patrz zał ącznik nr 1F). 
 PowyŜsze urz ądzenia powinny by ć wykonane wg nast ępuj ącej, ogólnej 
specyfikacji materiałowej: 
- solidna konstrukcja ram, słupków i por ęczy ze stali czarnej S235JR 

oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozj ą przez 
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z 
atestem, 

- płyty opar ć i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu . HDPE o 
grubo ści 15 mm, najwy Ŝszej jako ści, całkowicie odporny na wilgo ć i UV, 

-  odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu, 
- tabliczka z instrukcj ą u Ŝytkowania z anodowanego aluminium, zawieraj ąca: 

i nstrukcje o sposobie wykonywania ćwicze ń informacje o ćwiczonych partiach 
mi ęśni, numer normy, numery alarmowe,  
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- elementy obrotowe ło Ŝyskowe: ło Ŝyska sto Ŝkowe, kulkowe oraz wahliwe w 
obudowach zabezpieczaj ących przed dost ępem wody i nie wymagaj ą okresowego 
smarowania. 

- konstrukcja przegubów wykonana ze stali czarnej, malowanej z wkładkami 
amortyzuj ącymi z gumy naturalnej, 

-  w przypadku roweru: hamulec pneumatyczny, mechanizm zwi ększaj ący opór wraz 
ze wzrostem pr ędkości obrotowej, płyty boczne i pedał wykonane ze stali  
nierdzewnej, 

- elementy zł ączne takie jak śruby, nakr ętki, podkładki wykonane ze stali 
nierdzewnej, za ślepki śrub, wykonane z poliamidu 
f ormowanego metod ą wtryskow ą, 

-  płyty podestowe HDPE o grubo ści 18 mm o maksymalnej odporno ści na czynniki 
środowiskowe i wysokiej klasy odporno ść na ścieranie, 

-  ko ńce elementów zabezpieczone czopami z mi ękkiej gumy EPDM. 
Urz ądzenia nale Ŝy montowa ć zgodnie z instrukcj ą producenta lub w obecno ści 

wykwalifikowanego personelu producenta b ądź monta Ŝ nale Ŝy zleci ć całkowicie 
personelowi producenta. 
 Konstrukcj ę oraz wymiary wszystkich urz ądzeń oraz stawiane im wymagania 
pokazano w ww. zał ącznikach nr 1A-1F, zawartych w niniejszym opracowani u. 

11.2. Otwarta Strefa Aktywno ści – Strefa relaksu.  

Zaprojektowano stref ę relaksu, wyposa Ŝoną w 5 ławek, stół do gier 
planszowych i stół do tenisa stołowego, o poni Ŝszych wymiarach i nawierzchni: 
-  szeroko ść netto / brutto - 6,88 m / 7,00 m, 
-  długo ść netto / brutto – 8,38 m / 8,50 m,  
-  powierzchnia netto / brutto – 57,65 m 2 / 59,50 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa grubo ści 6 cm.  
 Nawierzchni ę strefy aktywno ści nale Ŝy wykona ć w korycie wykonanym w gruncie 
r odzimym z nast ępuj ących warstw: 
-  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 

o grubo ści 15 cm,
-  podsypki cementowo-piaskowej o grubo ści 5 cm, 
-  nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ści 6 cm. 
 Przewidziano jednostronny spadek podłu Ŝny nawierzchni w ka Ŝdej strefie 
wynosz ący 3,0%. 
 Nawierzchni ę ww. strefy relaksu nale Ŝy ograniczy ć obrze Ŝami betonowymi o 
wymiarach 6 x 20 cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na 
ławach betonowych z oporem C12/15. 
 Usytuowanie strefy relaksu pokazano na rys. nr 1 i 2. Dokładne wymiary 
strefy relaksu oraz układ urz ądzeń pokazano na rys. nr 3, a przekrój 
konstrukcyjny nawierzchni pokazano na rys. nr 4.  

Strefa relaksu zostanie wyposa Ŝona w poni Ŝsze urz ądzenia: 
-  ławka – 5 szt. o wymiarach całkowitych 200 x 63 x 75 cm, wykonana z betonu 

z siedziskiem i oparciem drewnianym (patrz zał ącznik nr 2A), 
-  stolik do gier planszowych z czterema siedziskami – 1 szt. o wymiarach 

całkowitych 215 x 215 x 81 cm, wykonany z betonu, z siedziskami drewnianymi 
z blatem wyło Ŝonym płytkami gresowymi (patrz zał ącznik nr 2B), 

-  stół do tenisa stołowego – 1 szt. o wymiarach całkowitych 274 x 152 x 78 
cm, wykonany z betonu, z blatem szlifowanym z aluminiowymi obrze Ŝami, z 
siatk ą z blachy stalowej ocynkowanej (patrz zał ącznik nr 2C). 
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 WzdłuŜ północno-zachodniego oraz południowego-zachodniego boku strefy 
relaksu zaprojektowano ziele ń izolacyjn ą w postaci 12 szt. niskich drzew 
i glastych. Proponuje si ę posadzenie Ŝywotników zachodnich (tui) szmaragd w 
odległo ści pomi ędzy nimi około 1,6 do 1,9 m, które pokazano w zał ączniku nr 
2D.  

11.3. Otwarta Strefa Aktywno ści – Plac zabaw o charakterze sprawno ściowym.  

Zaprojektowano ogrodzony plac zabaw o charakterze sprawno ściowym, 
wyposa Ŝony w 3 urz ądzenia, o poni Ŝszych wymiarach i nawierzchni: 
-  szeroko ść netto / brutto - 10,88 m / 11,00 m, 
-  długo ść netto / brutto – 17,88 m / 18,00 m,  
-  powierzchnia netto / brutto – 137,89 m 2 / 198,00 m 2, 
- nawierzchnia – piasek o grubo ści 40 cm. 
-  ogrodzenie o wysoko ści 1,60 m - długo ść – 58,00 m (w tym furtka 

j ednoskrzydłowa szeroko ści 1,20 m),  
Nawierzchni ę placu zabaw nale Ŝy wykona ć w korycie wykonanym w gruncie 

r odzimym. Koryto wraz z jego poboczami, wyznaczonymi przez obrze Ŝa betonowe 
nale Ŝy wyło Ŝyć geowłóknin ą separacyjno-filtracyjn ą o wytrzymało ści 10 kN/m. 
W tak przygotowanym podło Ŝu nale Ŝy wykona ć nawierzchni ę piaskow ą o grubo ści 
min 40 cm. Nale Ŝy zastosowa ć piasek tzw. pla Ŝowy o uziarnieniu 0,2-2 mm, nie 
zawieraj ący frakcji pyłowej i iłowej. Wielko ść placu zabaw ustalono w oparciu 
o wymagane pola (strefy) bezpiecze ństwa zaproponowanych urz ądzeń.
Nawierzchni ę placu zabaw nale Ŝy wykona ć ze średnim spadkiem podłu Ŝnym 
wynosz ącym 3,0%. 
 Nawierzchni ę ww. placu zabaw nale Ŝy ograniczy ć obrze Ŝami betonowymi o 
wymiarach 6 x 20 cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na 
ławach betonowych z oporem C12/15. Dopuszcza si ę ograniczenie nawierzchni 
prefabrykowanymi cokołami wybranego systemu ogrodzenia panelowego, 
ustawionymi na ławach jak ww. obrze Ŝa. 

Usytuowanie placu zabaw pokazano na rys. nr 1 i 2. Dokładne wymiary placu 
zabaw oraz układ urz ądzeń pokazano na rys. nr 3, a przekrój konstrukcyjny 
nawierzchni pokazano na rys. nr 4. 

Plac zabaw o charakterze sprawno ściowym zostanie wyposa Ŝony w 3 urz ądzenia. 
Urz ądzenia dobrano tak, aby zapewni ć jak najwi ększ ą ró Ŝnorodno ść zabaw i 
aktywno ści ruchowej, w których mog ą uczestniczy ć bawi ące si ę dzieci. 
RóŜnorodno ść dobranych urz ądzeń umoŜliwia zabaw ę dzieci w szerokim zakresie 
wieku od 3 do 12 lat. 

Proponuje si ę monta Ŝ nast ępuj ących urz ądzeń placu zabaw: 
-  g ąsienica sprawno ściowa o wymiarach całkowitych 757 x 160 x 148 cm (pa trz 

zał ącznik nr 3A), 
-  twierdza sprawno ściowa o wymiarach całkowitych 550 x 612 x 316 cm (pa trz 

zał ącznik nr 3B), 
-  kraina wspinaczki o wymiarach całkowitych 395 x 460 x 232 cm (patrz 

zał ącznik nr 3C). 

UWAGA: Wymiary urz ądzeń podane powy Ŝej mog ą si ę ró Ŝni ć od wymiarów podanych  
na rys. nr 3, ze wzgl ędu na obrót tych urz ądzeń, w celu dopasowania do 
siebie ich stref bezpiecze ństwa, a tym samym ograniczenia powierzchni 
palcu zabaw do wymaganego minimum.   
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PowyŜsze urz ądzenia powinny by ć wykonane wg nast ępuj ącej, ogólnej 
specyfikacji materiałowej: 
- solidna konstrukcja ram i słupków ze stali czarnej S235JR oczyszczona w 

procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozj ą przez cynkowanie i 
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem, 

- solidna konstrukcja por ęczy i uchwytów ze stali nierdzewnej AISI304 
całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, 

- płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDP E o grubo ści 15 
mm, najwy Ŝszej jako ści, całkowicie odporny na wilgo ć i UV, 

-  węzły i liny poliamidowe, 
-  szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metod ą wtryskow ą, 
-  tuby z polietylenu LDPE formowane rotacyjnie o średnicy 53,5 cm, 
-  zako ńczenia lin zaci śni ęte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów 

aluminium, 
- zako ńczenia słupów zabezpieczone czopami z mi ękkiej gumy EPDM, 
-  kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanek kruszyw i kolorowych Ŝywic 

poliestrowych, 
- ślizgi z blachy ze stali nierdzewnej AISI304 o grubo ści 2 mm, 
-  elementy zł ączne takie jak śruby, nakr ętki, podkładki wykonane ze stali 

nierdzewnej, 
- wandaloodporne za ślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metod ą 

wtryskow ą. 
Urządzenia nale Ŝy montowa ć zgodnie z instrukcj ą producenta. 
Konstrukcj ę oraz wymiary wszystkich urz ądzeń oraz stawiane im wymagania 

pokazano w ww. zał ącznikach nr 3A-3C, zawartych w niniejszym opracowani u. 
 Plac zabaw nale Ŝy w cało ści ogrodzi ć. Proponuje si ę zainstalowa ć nowoczesne 
ogrodzenie panelowe 3D z furtk ą, o wysoko ści 1,6 m, składaj ące si ę z 
poni Ŝszych elementów: 
-  fundamenty słupków - betonowe B-20, 
- słupki ogrodzenia - stalowe profil prostok ątny 60 x 40 mm, ocynkowane od 

wewnątrz i od zewn ątrz zgodnie z norm ą EN 10147 (minimalna grubo ść pokrycia 
wynosi 275 g/m 2 z obydwu stron), pokryte lakierem poliestrowym w kolorze 
RAL 6005 o wysoko ści 2,00 m (wysoko ść panelu 1,53 m), posiadaj ące otwory do 
mocowania paneli i zako ńczone plastikowymi kapturkami, 

-  panele ogrodzeniowe o wysoko ści 1,53 m (wysoko ść ogrodzenia 1,60 m) - 
wykonane z drutu Ø5 mm zgrzewanego, ocynkowanego (min 25 g/m 2), pokryte 
lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005, jednostronnie zako ńczone ostrymi 
końcówkami o długo ści 30 mm, umieszczone u góry lub na dole panelu z 
poziomymi profilowaniami nadaj ącymi panelom dodatkow ą sztywno ść; wymiary 
oczek: 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania, 

- furtka jednoskrzydłowa panelowa (jak ogrodzenie) - o wysoko ści 1,60 m i 
szeroko ści 1,2 m, na słupkach jak ogrodzenie, zgodna z wybra nym systemem 
ogrodzenia, 

- furtka wyposa Ŝona w zamek lub mechanizm zamykaj ący z kłódk ą. 
Przykładowe ogrodzenie panelowe z furtk ą pokazana w zał ączniku nr 3D. 

11.4. Otwarta Strefa Aktywno ści – Doj ście.  

 Zaprojektowano doj ście umo Ŝliwiaj ące swobodne, piesze przej ście z 
i stniej ącego chodnika parkowego do projektowanych obiektów O twartej Strefy 
aktywno ści. 
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 Będzie to doj ście w postaci chodnika o poni Ŝszych parametrach: 
-  szeroko ści netto / brutto - 1,50 m / 1,62 m i 4,88 / 5,00 m,  
- powierzchnia ł ączna doj ść netto / brutto – 33,38 m 2 / 34,50 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa grubo ści 6 cm.  
 Nawierzchni ę doj ścia nale Ŝy wykona ć w korycie wykonanym w gruncie rodzimym 
z nast ępuj ących warstw: 
-  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 

o grubo ści 15 cm,
-  podsypki cementowo-piaskowej o grubo ści 5 cm, 
-  nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ści 6 cm. 
 Nawierzchni ę ww. doj ść nale Ŝy ograniczy ć obrze Ŝami betonowymi o wymiarach 
6 x 20 cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na ławach 
betonowych z oporem C12/15. 
 Przewidziano jednostronny spadek poprzeczny pierwszego doj ścia 1,5%, 
drugiego doj ścia 3,0% oraz trzeciego i czwartego 2,0%.   
 Usytuowanie doj ść i ich wymiary pokazano na rys. nr 1 i 2. Przekrój 
konstrukcyjny nawierzchni pokazano na rys. nr 4.  
 W nawierzchni pierwszego doj ścia, wzdłu Ŝ placu zabaw, nale Ŝy zamontowa ć 
stojak na rowery minimum 8 stanowiskowy, o stanowiskach umieszczonych pod 
kątem 45º. Przykładowy stojak pokazano w zał ączniku nr 4A. 

11.5. Wymagania dotycz ące zastosowanych urz ądzeń rekreacyjno-zabawowych.  

Urządzenia rekreacyjno-zabawowe pokazane w zał ącznikach nr 1A-1F i 3A-3C, 
są przedstawione tylko i wył ącznie przykładowo w celu wyznaczenia okre ślonych 
parametrów oraz pewnego standardu jako ściowego zastosowanych materiałów i 
urz ądzeń. Rodzaj urz ądzeń ustalono z Inwestorem. Ewentualna ich zmiana mo Ŝe 
być dokonana tylko w porozumieniu z inwestorem.  
 Wszystkie urz ądzenia rekreacyjno-zabawowe powinny posiada ć certyfikaty 
zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposa Ŝenie placów zabaw i 
nawierzchnie. Certyfikaty Wykonawca jest zobowi ązany zło Ŝyć wraz z ofert ą. 
Certyfikaty  musz ą dotyczy ć poszczególnych urz ądzeń rekreacyjno-zabawowych, 
nie mog ą dotyczy ć systemu urz ądzeń. Wykonawca wraz z ofert ą jest zobowi ązany 
zło Ŝyć karty katalogowe przedstawiaj ące rysunki lub zdj ęcia oferowanych 
urz ądzeń, w których powinny znajdowa ć si ę wymiary urz ądzeń, wymiary stref 
bezpiecze ństwa, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowa nia do podło Ŝa. 
Dopuszcza si ę rozbie Ŝność wymiarów urz ądzeń i stref bezpiecze ństwa w 
t olerancji +/-2%. Nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na 
urz ądzenia rekreacyjno-zabawowe ni Ŝ wskazano w dokumentacji technicznej. 
 Urządzenia powinny odznacza ć si ę wysok ą odporno ści ą na oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. 
Urządzenia kotwione w podło Ŝu przy pomocy fundamentu betonowego. 

12 . Uwagi ko ńcowe.  

 Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nale Ŝy prowadzi ć zgodnie 
z niniejszym opracowaniem. 
 Cało ść robót nale Ŝy wykona ć zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych”. 
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 W czasie prowadzenia prac budowlanych i monta Ŝowych nale Ŝy zwróci ć uwag ę na 
prawidłowo ść i wysok ą jako ść robót, wykonywanych zgodnie z dokumentacj ą oraz 
przestrzega ć warunków technicznych i norm oraz instrukcji Produc entów. 
 Wykonawca jest zobowi ązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w 
uzgodnieniach, warunkach technicznych, oraz w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Projektant główny: Projektant:  Opracował: 
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II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

1. Przepisy prawa w oparciu o które okre ślono obszar oddziaływania obiektu:

a) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994
z pó źniejszymi zmianami).

b)  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20 02 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pó źniejszymi zmianami).

c)  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pó źniejszymi zmianami).

2. Zasi ęg obszaru oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania przedmiotowych obiektów, jakimi s ą: „siłownia 
plenerowa, strefa relaksu, plac zabaw i doj ście”, zaprojektowane w ramach 
i nwestycji: „Budowa Otwartej Strefy Aktywno ści w miejscowo ści Świedziebnia”, 
mie ści si ę w granicach działki nr ewid. 350/2, obr ęb nr 0014 - Świedziebnia, 
gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorsk ie. 

Projektant główny: Projektant:  Opracował : 
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III. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA 

 do PROJEKTU BUDOWLANEGO DO ZGŁOSZENIA dla obiektów: „Siłownia 
terenowa, strefa relaksu, plac zabaw, dojście”, w ramach 
inwestycji: „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości 
Świedziebnia”, zlokalizowanej na dz. nr 350/2, obręb nr 0014 -  
Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-
pomorskie.  

 Informacj ę dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z 
Ustaw ą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust . 4. Dz. U. z 2000 
r. Nr 106 poz. 1126 z pó źniejszymi zmianami.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji
 poszczególnych obiektów.  

 Roboty budowlane dla projektowanej inwestycji obejmuj ą: 
-  roboty przygotowawcze i ziemne – wytyczenie obiektów w terenie, wykonanie 

koryta pod podbudowy i nawierzchnie obiektów, wywóz nadmiaru gruntu, 
- roboty budowlane monta Ŝowe – monta Ŝ wyposa Ŝenia obiektów Otwartej Strefy 

Aktywno ści, 
-  roboty drogowe w zakresie podbudowy i ró Ŝnych nawierzchni – przygotowanie 

podło Ŝa pod obrze Ŝa i podbudowy, monta Ŝ obrze Ŝy, uło Ŝenie podbudowy, 
wykonanie nawierzchni: siłowni plenerowej, strefy relaksu, placu zabaw i 
doj ścia, 

-  roboty pomiarowe, sprawdzaj ące i porz ądkowe. 

 Kolejno ści realizacji robót dla poszczególnych obiektów: 
-  oznakowanie zadania, 
- roboty przygotowawcze i ziemne, 
- roboty budowlane monta Ŝowe, 
-  roboty drogowe w zakresie podbudowy i ró Ŝnych nawierzchni, 
-  roboty budowlane ko ńcowe, 
-  uporz ądkowanie terenu, 
-  zdj ęcie oznakowania. 
 Szczegółow ą kolejno ść realizacji robót ustali Wykonawca po zapoznaniu si ę z 
dokumentacj ą projektow ą i rozpoznaniu terenu. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.

 Obiekty budowlane wyst ępuj ące obecnie na terenie, na którym zaprojektowano 
przedmiotow ą inwestycj ę: 
-  park gminny: chodniki, plac zabaw, tereny zielone naturalne i urz ądzone, 

zbiornik wodny, 
- budynek mieszkalny wielorodzinny, 
- budynek mieszkalny jednorodzinny, 
- budynki gospodarcze, 
- chodniki i place z kostki betonowej, 
- sie ć wodoci ągowa „wA” i „wB90”, „woD90B” z przył ączami, 
-  sie ć kanalizacji sanitarnej „k200” z przył ączami „ks”, 
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- sie ć kanalizacji deszczowej „kd250” z przył ączami „kd”, 
-  nadziemna sie ć elektroenergetyczna nN, 
-  podziemna sie ć elektroenergetyczna „eANN” z przył ączami „eNN”, 
-  słupy o świetleniowe, 
-  podziemna sie ć teletechniczna „tA” z przył ączami, 
-  ogrodzenie. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie
 bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

 Wykaz elementów zagospodarowania terenu mog ących stwarza ć zagro Ŝenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
-  zbiornik wodny, 
- nadziemna sie ć elektroenergetyczna nN, 
-  podziemna sie ć elektroenergetyczna „eANN” z przył ączami „eNN”, 
-  słupy o świetleniowe. 

4. Przewidywane zagro Ŝenia mog ące wyst ąpi ć podczas realizacji robót.

 Wykaz zagro Ŝeń mogących wyst ąpi ć podczas realizacji robót: 
-  środki transportu poziomego i pionowego: przeje ŜdŜaj ące samochody, 

pracuj ące koparki, spycharki, walce, Ŝurawie, wyci ągi, wci ągarki, 
-  inne urz ądzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, mi eszarki, 

piaskarki, spr ęŜarki, zag ęszczarki, ubijaki itp., 
-  przysypanie gruntem z odkładu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych na 

dnie wykopu, 
- potkni ęcie si ę, po ślizgni ęcie, wypadek na płaszczy źnie, 
-  upadek przy pracach prowadzonych na wysoko ści, 
-  uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i pionowym elementów 

i materiałów, 
- potr ącenia przez środki transportu przy przewozie materiałów lub sprz ętu, 
-  uszkodzenia ciała mog ące wyst ąpi ć podczas przenoszenia r ęcznego lub monta Ŝu 

elementów, 
- pora Ŝenie lub poparzenie pr ądem elektrycznym przy robotach przy u Ŝyciu 

urz ądzeń elektrycznych, 
-  zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urz ądzeniami spalinowymi. 

5. Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem
 do realizacji robót niebezpiecznych.  

 Roboty niebezpieczne wyst ępuj ą jedynie podczas eksploatacji urz ądzeń 
elektrycznych. Przeprowadzenie instrukta Ŝu pracowników wchodzi w zakres 
obowi ązków firmy, która b ędzie wykonywała własnymi siłami w/w prace.  
 Roboty te b ędą wykonywane z uwzgl ędnieniem środków ochrony indywidualnej 
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nale Ŝy do obowi ązków 
f irmy spełniaj ącej w/w zadania. 
 Ponadto, podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzegał wszystkich 
przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć o zdrowie i bezpiecze ństwo 
pracy swoich pracowników i zapewni ć wła ściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne. 
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 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące oraz sprz ęt 
i  odpowiedni ą odzie Ŝ dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, ora z dla 
zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urz ądzenia socjalne dla 
personelu pracuj ącego na placu budowy. 
 Uznaje si ę, Ŝe wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych 
powyŜej s ą uwzgl ędnione przez Wykonawc ę w cenach jednostkowych Robót. 
 Wykonawca musi przestrzega ć i spełnia ć wszelkie przepisy krajowe odnosz ące 
si ę do bezpiecze ństwa i higieny pracy ł ącznie z urz ądzeniami socjalnymi. 
 W szczególno ści, zwraca si ę uwag ę Wykonawcy na wła ściwe: 
-  ochronne nakrycie głowy, 
- obuwie i odzie Ŝ ochronn ą, 
-  szalowanie wykopów, drabiny zej ściowe, i podesty robocze, 
-  urz ądzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki  itp. 
- doj ścia na budow ę i o świetlenie, 
-  sprz ęt pierwszej pomocy i procedury, awaryjne, 
-  pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie 

i toalety, 
- środki przeciwpo Ŝarowe. 
 PowyŜsza lista nie jest zamkni ęta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, Ŝe 
wszelkie wymogi i zobowi ązania bezpiecze ństwa i higieny pracy przy robotach i 
dla pracowników oraz warunki socjalne s ą spełnione. 
 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podj ąć konieczne 
środki ostro Ŝności, aby zapewni ć bezpiecze ństwo załogi i posiada ć odpowiedni 
sprz ęt monitorowania i ratunkowy. 
 W miar ę post ępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwraca ć uwag ę na 
bezpiecze ństwo wszystkich osób upowa Ŝnionych do przebywania na budowie. 
 Zgodnie z artykułem 21a ust. 1 Ustawy „Prawo budowlane" Kierownik Budowy 
winien sporz ądzi ć lub zapewni ć sporz ądzenie przed rozpocz ęciem budowy plan 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia uwzgl ędniaj ąc specyfik ę obiektu budowlanego 
i  warunki prowadzenia robót. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcze gólnego
zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie .

 Środki takie nie s ą konieczne, poniewa Ŝ inwestycja nie jest zaprojektowana 
w strefach szczególnego zagro Ŝenia dla zdrowia. 
 Wykonawca ma za zadanie spełni ć warunki podane w punkcie 5 oraz stosowa ć 
si ę do przepisów szczegółowych odnosz ących do konkretnego rodzaju robót oraz 
przy monta Ŝu urz ądzeń i infrastruktury, stosowa ć si ę do zalece ń podanych w 
Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej poszczególnych maszyn i urz ądzeń, 
dostarczanej przez Producenta wraz z urz ądzeniami. 

Projektant główny: Projektant:  Opracował: 
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IV. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA
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VI. CZ ĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA




