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REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II

Załącznik nr I
Lublin, 04-2014 r.
…………….................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” – tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. Nr 0, poz. 1409 z późniejszymi zmianami,
oświadczam, co następuje:

Projekt budowlano - wykonawczy
„REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II W MODLIBORZYCACH ”
……………………………………………………………………………………………….......
(nazwa projektu budowlanego)

Modliborzyce, ul. Błotna, ul. Kowalska, ul. 11-go Listopada, Skwer Jana Pawła II
23-310 Modliborzyce
Dz. nr ew. 1 9 5 7 , 3 7 7 / 5 , 3 7 7 / 2 , 3 7 6 , 1 9 6 , 3 7 7 / 4 , 3 7 8 / 1 , 3 6 9 , 3 9 2 / 1 , 4 0 0 / 9 ,
392/2, 393
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa, rodzaj, adres zamierzenia budowlanego)

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ustaleniami oraz wiedzą
techniczną.

Projektant………………………………………………………………………………………..
(podpis, pieczęć)

Sprawdzający…..………………………………………………………………………………..
(podpis, pieczęć)
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Załącznik nr II
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Załącznik nr III
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Załącznik nr IV

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MDV-XMM-XBS *

Pan Jarosław Łacek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0095/09
adres zamieszkania ul. Zagrody 30, 23-450 Goraj
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2013-04-01 do 2014-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-11 roku przez:
Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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INFORMACJA BIOZ

Załącznik nr V

PWN BUDOWNICTWO
WALDEMAR ŁACEK
Ul. Gęsia 21/28, 20-719 Lublin, tel. 667-917-314, fax. 84-685-82-02
Regon 061613737
NIP 918-199-72-71

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II
W MODLIBORZYCACH

INFORMACJA BIOZ

Inwestor:

Gmina Modliborzyce
23-310 Modliborzyce

Opracował:

Jolanta Adamczak
Nr upr. LUB/0210/POOD/08

Lublin, kwiecień 2014 r.
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INFORMACJA BIOZ

1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA – „INFORMACJA BIOZ”.
Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy
ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ.

I. ZAGROŻENIA NA PLACU BUDOWY.
1) Możliwość natrafienia na infrastrukturę podziemną niezaznaczoną na mapach geodezyjnych.
2) Praca ludzi z maszynami i sprzętem.
3) Praca sprzętu w terenie zabudowanym.
4) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas układania nawierzchni i
urządzeń małej architektury.

II. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy powinni przejść szkolenie BHP w
kolejności:
1) Szkolenie wstępne w zakresie BHP,
2) Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP,
3) Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów:
- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn
i urządzeń
- odzież robocza i ochronna
- zapoznanie pracowników, w ramach w/w szkoleń, z zagrożeniami wynikającymi z realizacji
zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkoleń BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez
wykonawcę robót.

III. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE.
Należy zabezpieczyć środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu
wynikającemu z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub
w sąsiedztwie tych stref.

PWN BUDOWNICTWO
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Należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację w
przypadku wystąpienia zagrożeń, należy zatem pamiętać o:
 Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robót niebezpiecznych, wykopów;
 Odzieży i sprzęcie ochronnym pracowników;
 Planie zagospodarowania placu budowy;
 Określeniu zasad postępowania w przypadku zaistnienia zagrożeń;
 Bezpośrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;
 Zabezpieczeniu odczynników chemicznych wykorzystywanych do układania nawierzchni.
Kierujący robotami winien zabezpieczyć na czas trwania robót w środki 1-szej pomocy, a po
zakończeniu prac uprzątnąć teren.

IV. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.
1) Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.
2) Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.
3) Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r.
4) Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001r.
5) Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002r.
6) Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000r.
7) Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001r.
8) Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004r.
9) Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974r. z późniejszymi zmianami
Wyżej wymienione ustawy i rozporządzenia określają wymagania i warunki prowadzenia
robót drogowych oraz stanowią podstawę opracowania „Planu BIOZ oraz szczegółowego zakresu
rodzajów budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowia ludzi”.

Opracował:

PWN BUDOWNICTWO
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego „Rewitalizacji Skweru Jana Pawła II
w Modliborzycach”.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.


Zlecenie Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce.



Uzgodnienia z Inwestorem.



Koncepcja architektoniczna arch. Jolanty Zezulińskiej oraz Michała Janikowskiego z 2011 r.

 PWN
Pomiary
sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie.
BUDOWNICTWO
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Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z późn. zm.).



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego ( Dz. U. z 1998r. Nr 140 poz.
906).



Wskazania projektowe placów zabaw Instytutu Badań Technicznych,



i Instytutu Nadzoru Technicznego



Normy odnoszące się do placów zabaw PN-EN 1176-1:2009,



PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN1176-4:2009,



PN-EN-5 2009, PN-EN-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN -10:2009, PN-EN 1176-11:2009,
PN-EN 1176:2009



Obowiązujące w budownictwie normy, przepisy, warunki techniczne i literatura fachowa.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw – terenu rekreacyjnego dla dzieci w wieku 1 ÷12
lat, siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych o syntetycznych nawierzchniach bezpiecznych
oraz urządzenia małej architektury w rejonie Skweru Jana Pawła II.
Inwestycja zlokalizowana jest w Modliborzycach na terenie Gminy Modliborzyce powiatu janowskiego.
Cel opracowania. Niniejszy projekt został przygotowany dla określenia stałych zasad planowania,
wykonywania i eksploatacji infrastruktury na wyznaczonym terenie. Projekt określa zakres robót i
stanowi załącznik do materiałów przetargowych. W wyniku podjętych prac nastąpi zmiana parametrów użytkowych i technicznych istniejącego terenu.
Celem zadania jest przekształcenie niezagospodarowanej przestrzeni publicznej w obszar rekreacji
dla dzieci i dorosłych, a także upamiętnienie postaci i dzieła papieża św. Jana Pawła II.
Zakres opracowania. Obszar opracowania obejmuje teren działek nr: 1957 (Skwer); 376 (ul. Błotna); 377/2 (stacja trafo); 377/4; 377/5 (ul. Kowalska oraz Skwer); 378/1; 369 (ul. 11-go Listopada);
392/1; 392/2; 400/9.
Opracowanie obejmuje:
Plac zabaw dla dzieci
Siłownię zewnętrzną
Małą architekturę: pomnik Jana Pawła II ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica regulaminu.
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
PWN BUDOWNICTWO
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Obszar objęty opracowaniem przebiega w terenie miejskim, równinnym wśród zabudowy jednorodzinnej.
Dojazd do miejsca inwestycji możliwy jest bezpośrednio z drogi krajowej nr 74 (19) (ul. Piłsudskiego) oraz z z drogi powiatowej nr 2804L (ul. Zamkowa). Teren nie posiada infrastruktury podziemnej. Na działce nr 377/2 znajduje się stacja trafo.
Skwer w stanie istniejącym obejmuje działkę nr 1957 i część działki nr 377/5.
W celu wygospodarowania terenu pod plac zabaw i siłownię dla dorosłych, zaprojektowano
przebudowę skrzyżowania ul. Błotnej i Kowalskiej. Na odcinku projektowanej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej istniejąca nawierzchnia asfaltowa do rozbiórki. Istniejące chodniki i opaski
przeznaczone są do remontu. Plac skweru jest niezagospodarowany trawiasty, różnica wysokości
terenu istniejącego wynosi 1,75 m (pomiędzy krawędzią jezdni ul. Piłsudskiego oraz krawędzią jezdni ul. Kowalskiej).
3.3. URZĄDZENIA OBCE INFRASTRUKTURY.
Na trasie planowanych robót występują n/w urządzenia:


Sieć teletechniczna



Sieć energetyczna



Sieć gazowa



Wodociąg lokalny



Kanalizacja sanitarna



Kanalizacja deszczowa.

Realizacja prac w obrębie w/w urządzeń winna się odbywać w oparciu o obowiązujące przepisy,
warunki techniczne i zalecenia zarządców obiektów.
Przewidziano przebudowę sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz gazowej zgodnie
z załączonymi do dokumentacji opracowaniami branżowymi.
4. WARUNKI PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA.
Sposób zagospodarowania terenu nie narusza interesów osób trzecich w zakresie możliwości zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiednich oraz w zakresie ewentualnego prowadzenia sieci
uzbrojenia. Uwzględniona została możliwość dojazdu do nieruchomości położonych w obrębie projektowanego przedsięwzięcia.
4.1.ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE.
PWN BUDOWNICTWO
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Budowa części spacerowej z pomnikiem upamiętniającym cześć papieża św. Jana Pawła II powierzchnia całkowita skweru wraz ze schodami skarpowymi i opaską gruntu wynosi 932,87 m2;



Budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni przepuszczalnej bezpiecznej poliuretanowej; powierzchnia placu zabaw w obrębie ogrodzenia wynosi 193,25 m2;



Budowa siłowni dla dorosłych o nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia siłowni wraz z opaską gruntu wynosi 225,14 m2.

4.1.1 REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWŁA II
Rewitalizacja skweru polega na zagospodarowaniu niewykorzystywanej przestrzeni publicznej.
Centralny element placu stanowi rzeźba z piaskowca upamiętniająca cześć św. Jana Pawła II. Kompozycja rzeźby i otaczającego zagospodarowania terenu ma przypominać o osobowości papieża jako
człowieka wśród nas, a nie ponad nami.
Zaprojektowano rzeźbę rozmiarów naturalnych wykonaną z piaskowca przedstawiającą postać
siedzącego na ławce świętego pod „żywym” drzewem.
Wokół rzeźby zaprojektowano utwardzenie placu różnorodną kostką brukową (według opracowania branży drogowej). Od postumentu w kształcie trójkąta wykonanego z palisady i betonowej
kostki brukowej rozchodzą się promieniście alejki.
Elementami małej architektury są ławki parkowe, kosze na śmieci oraz słupki drogowe przedstawione na rys. BW-004.
W kostce placu zaprojektowano rabaty z roślinnością o płytkim i zwięzłym systemie korzeniowym z uwagi na gęste uzbrojenie terenu oraz zlokalizowaną w sąsiedztwie stację trafo.

4.1.2 PLAC ZABAW DLA DZIECI
Projektuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni na obszarze projektowanej nawierzchni
placu zabaw, usunięcie humusu do głębokości około 10 cm, wyrównanie, nadanie odpowiednich
spadków i zagęszczenie terenu do Is = 0,98 oraz E2 = 80 MPa; – jak na przekrojach konstrukcyjnych
opracowania branży drogowej, a następnie wykonanie nawierzchni bezpiecznej.
Plac zabaw w kształcie trójkąta zlokalizowano pomiędzy chodnikami ulic Błotnej i Kowalskiej,
Obramowanie nawierzchni poliuretanowej stanowi obrzeże betonowe 8x30x100 cm chodników ww.
ulic oraz obrzeże betonowe 6x20x100 cm chodnika stanowiącego ciąg komunikacyjny placu zabaw.
Zastosowane obrzeża w kolorze szarym powinny być obniżone 10 mm poniżej poziomu projektowanej nawierzchni bezpiecznej. Po usunięciu warstw ziemi gr. ok. 10 cm i oczyszczeniu ternu z kamieni, resztek gruzu, normatywnym zagęszczeniu podłoża ułożyć geotkaninę poliestrową separacyjno –
drenażową wytrzymałości 8 kN, a następnie wykonać warstwy:
PWN BUDOWNICTWO
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 Odsączającej z piasku gat. 1 i 2 zgodnie PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8
m/dobę, gr. 25 cm.
 warstwę podbudowy zasadniczej z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr. 15 cm
 Warstwa klinująca z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm gr. 5 cm
 Warstwa stabilizująca ET gr. 3,5 cm
 Przepuszczalna nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa gr. 2x8 mm
Projektowana grubość nawierzchni bezpiecznej jest dostosowana do wysokości upadkowej HIC
urządzeń zabawowych. Urządzenia o numerach 1, 2, 3, 4 ( łączna powierzchnia: 83,5 m² ) o krytycznej wysokości upadku do 1,0 m posiadają nawierzchnię gr. 30 mm. Dla urządzenia zabawowego nr 5
w strefie amortyzacji upadku ( powierzchnia: 28,3 m² ) zastosować grubość nawierzchni bezpiecznej
80 mm co odpowiada krytycznej wysokości upadku HIC = 2,5m dla tego urządzenia.
Na pozostałym obszarze grubość nawierzchni wynosi 16 mm.
Projektowana nawierzchnia bezpieczna powinna spełniać Normę PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1177:2009 określająca wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placu zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku.
Plac zabaw w planie o kształcie trójkąta o bokach 17 x 22,8 x 29,7 m, powierzchni wraz z chodnikiem 193,25 m2 zabezpieczono ogrodzeniem panelowym wysokości max 1,1 m z dwoma furtkami
szerokości 1,0 m w świetle. Panele o wymiarach 2000 x 1030 mm zakończone na gładko bez wystających drutów.
Zaprojektowano urządzenia placu zabaw zgodne z normą PN-1176-77 o parametrach urządzeń firmy
Muller lub równoważnych.
Przy wejściu na plac zabaw zlokalizowano regulamin placu, a także kosze na śmieci. Ławki parkowe
kolorowe dla opiekunów w ilości 3 sztuk należy postawić na chodniku placu zabaw.
Wielkość robót została ujęta w przedmiarze robót.
4.1.3 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

PWN BUDOWNICTWO
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Siłownia położona jest pomiędzy schodami skarpowymi ze skweru, placem zabaw i chodnikiem
od strony ul. Kowalskiej. Obramowanie nawierzchni poliuretanowej na odcinkach przylegających do
gruntu rodzimego stanowi palisada 12x12x25 cm.
Nawierzchnia poliuretanowa została podbudowana warstwami analogicznie do placu zabaw.
Grubość nawierzchni wynosi 16 mm, a w strefach bezpośredniego upadku wynosi 30 mm.
Urządzenia siłowni zewnętrznej przedstawiono na rysunkach.
Zaproponowano urządzenia o parametrach technicznych równoważnych do urządzeń firmy Bodys.
5. NASADZENIA
W rejonie skweru zaprojektowano zasłonę płotu sąsiadującej działki prywatnej w postaci rzędu
nasadzeń z żywotników zachodnich Smaragd co 70 cm. Wysokość sadzonek min. 60 cm.
Zaprojektowano także 4 klomby na samym placu z nasadzonymi:
Lp.

Nazwa

Średnica dorosłej rośliny/Wysokość
[cm]

1.

Catalpa bignonioides ‘Nana’Surmia bignoniowa Nana
szczepiona na pniu z ochroną
wokół pnia

500/300-500

Średnica/wysokość
sadzonki
[cm]
/160-180

Ilość

5

100/200
2.

Buxus sempervirens
Bukszpan wieczniezielony

Do kształtowania
hmax =50 cm

15-20/30
Suma

92x4=368
373

Nasadzenia wzdłuż działki prywatnej:
Lp.

Nazwa

1.

Żywotnik zachodni Smaragd

Średnica dorosłej rośliny/Wysokość
[cm]
60/200

Średnica/wysokość
sadzonki
[cm]
20/60
Suma

Ilość
57
373

Na pozostałym obszarze zielonym trawnik z wysiewu: o powierzchni łącznej 165, 6 m2 (działka stacji
trafo oraz rabata przy drodze krajowej).
TRAWNIK
Projektowany trawnik jest to powierzchnia pokryta niską trawiastą roślinnością o jednolitym,
gładkim charakterze oraz intensywnym zabarwieniu. Na rozpatrywanym terenie pełni funkcje miejsca
BUDOWNICTWO
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estetyczną poprzez wprowadzenie ładu i harmonii oraz stanowi wyraziste tło dla projektowanych
nasadzeń.
Roboty przygotowawcze obejmują przygotowanie podłoża, czyli: oczyszczenie terenu z pozostałości po zimie oraz kamieni. Przemieszczenie mas ziemnych do głębokości około 30 cm w celu wyrównania i wyprofilowania powierzchni terenu, a także w celu rozdrobnienia, spulchnienia i napowietrzenia warstwy gleby. Przewiduje się dowóz piasku (jak w przedmiarze robót) w celu zwiększenia
przepustowości podłoża, bowiem grunty rodzime są wysadziniowe i mało lub nieprzepuszczalne gliniaste.
Po dodaniu piasku, zaleca się zbadanie odczynu gleby i ew. użyźnienie w zależności od wyników. Gleba zawierająca glinę zawiera zawsze węglan wapnia, a tym samym wykazuje stosunkowo
wysoką wartość pH (odczyn zasadowy), która jest dość trwała. Trawnik wymaga podłoża lekko kwaśnego. Gdy pH gleby jest poniżej 5,5, należy ją zwapnować, natomiast na glebach o pH 7,0 - 8,0 należy zastosować nawozy zakwaszające, np. siarczan amonowy.
Składniki użyźniające i nawozy należy wymieszać z ziemią na głębokość 5-8 cm. Następnie całą
powierzchnie trawnika należy idealnie wyrównać i ubić przez kilkakrotne grabienie i wyrównywanie
terenu na przemian z ugniataniem za pomocą najlepiej specjalnego wału o ciężarze ok. 50-70- kg.
Gleba jest wystarczająco ubita jeżeli nie zapada się pod ciężarem człowieka.
Zaprojektowano mieszankę traw uniwersalnych odpornych na deptanie:


Życica trwała (trawa niska o silnym systemie korzeniowym, rozwija się szybko i już po roku
od siewu daje piękny trawnik, doskonała do miejsc intensywnie użytkowanych, wymaga częstego koszenia).



Kostrzewa czerwona (pozwala uzyskać ładną, zwartą darń, dobrze znosi częste i niskie koszenie).



Wiechlina łąkowa (trawa niska, o silnych rozłogach, rozwija się wolno i dobrze zimuje, źle
znosi zacienienie, w mieszankach trawnikowych do miejsc zacienionych, zawartość nasion tej
trawy nie powinna przekraczać 10%),



Kostrzewa owcza i kostrzewa różnolistna (niska trawa o wąskich liściach, zaleca na trawniki rzadko koszone i mało nawożone, dobrze radzi sobie na glebach słabych, piaszczystych i
stanowiskach mocno nasłonecznionych).

Zaleca się termin zakładania trawnika i siewu traw od połowy kwietnia do czerwca i od połowy
sierpnia do października. W celu uzyskania odpowiednio gęstej trawy należy wysiać 1 kg nasion na
30-40 m² powierzchni.
Trawę należy siać ręcznie lub używając specjalnego siewnika W podzielonych na dwie równe
PWNetapach
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ewentualny błąd nierównomiernego rozmieszczenia nasion. Następnie należy przykryć nasiona ziemią na głębokość 1 cm przez dość mocne grabienie. Nasiona pozostałe na powierzchni dobrze jest
przysypać torfem. Na koniec teren można lekko zwałować (nie jest to konieczne przy systematycznym podlewaniu).
Pielęgnacja trawnika polega na regularnym podlewaniu i koszeniu, w razie konieczności nawożeniu i odchwaszczaniu.
PODLEWANIE
Trawnik należy podlewać wcześnie rano (najlepszy moment) lub wieczorem po zachodzie słońca. Można i należy podlać go w upalne popołudnia jeżeli wystąpią wyraźne objawy więdnięcia czy
wręcz usychania roślin. Podlewanie w środku upalnego dnia jest mało ekonomiczne z uwagi na 3040% wyparowanie wody. Najtrudniejszym okresem dla trawnika jest faza wschodów roślin, w której
wymagane jest ciągłe zraszanie roślin. Najlepsze efekty daje rzadkie ale obfite podlewanie, np. raz w
tygodniu a w okresie suszy co 3-4 dni. Codzienne zraszanie prowadzi do wytwarzania płytkiego systemu korzeniowego i sprzyja rozwojowi chorób. Warstwa gleby, na której są korzenie (ok. 10 cm)
powinna być zawsze wilgotna. W następnych sezonach trawa będzie już w stanie przetrwać bez podlewania ok. 2 tygodnie. Przez ok. 3 tygodnie po siewie najlepsze jest podlewanie ręczne za pomocą
odpowiednich końcówek zakładanych na wąż ogrodniczy. W późniejszym okresie można stosować
przenośne zraszacze, jednak istotne jest ich systematyczne przestawianie, ponieważ nadmierne podlewanie w jednym miejscu powoduje wypłukiwanie składników pokarmowych.
KOSZENIE
Pierwsze koszenie wykonuje się, gdy źdźbła trawy osiągną wysokość ok. 10 cm. Skraca się wtedy trawnik do 6 cm. W późniejszych koszeniach można stopniowo obniżać wysokość noża kosiarki.
Należy pamiętać o zasadzie, że nie ścina się jednorazowo więcej niż połowę rośliny. Po 2-3 koszeniach powinno nastąpić pełne zagęszczenie trawnika. Częste koszenie trawnika sprzyja dobrej jego
kondycji i wyglądowi oraz ogranicza się straty składników pokarmowych, zapobiega nadmiernemu
wzrostowi roślin, wzmacnia darń, ogranicza rozwój chwastów i aktywność dżdżownic. W połowie
października trawnik należy skosić po raz ostatni przed zimą, natomiast wiosną rozpoczyna się koszenie w marcu lub kwietniu w zależności od pogody, kiedy ziemia jest odpowiednio sucha, a trawa
zaczyna szybko rosnąć.
NAWOŻENIE
Nawożenie mineralne przyczynia się do zwiększenia krzewienia się traw, stopnia pokrycia darni
trawnika oraz jego trwałości. Ponadto stosowanie nawożenia zmniejsza możliwość występowania
chwastów, jak również poprawia odporność trawnika na użytkowanie. Z punktu widzenia prawidłowego wzrostu i rozwoju traw nawożenie mineralne powinno uwzględniać przede wszystkim takie
PWN BUDOWNICTWO
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na stosować do nawożenia trawników. Mogą to być nawozy zawierające pojedyncze składniki pokarmowe lub nawozy wieloskładnikowe złożone z kilku składników pokarmowych. Zastosowanie
nawożenia wieloskładnikowego upraszcza harmonogram prac, które należy przeprowadzić przy pielęgnacji trawnika.
ODCHWASZCZANIE
Trawnik nawet najbardziej starannie pielęgnowany, jest narażony na chwasty. Chwasty o delikatnych łodygach i liściach nie zagrażają trwałości przedmiotowego elementu zieleni, zostaną ścięte
w czasie koszenia. (Nie wolno dopuścić do tego, aby zakwitły i się rozsiały). Chwasty rosnące w
kształcie dużych, wyraźnie widocznych rozet, jak mniszek, babka lancetowata, oset, gdy pojawią się
na trawniku, należy wypielić ręcznie lub zastosować jeden z dostępnych na rynku preparatów chwastobójczych np. Starane.
Trawnik - kalendarium prac pielęgnacyjnych
Zabieg Pielęgnacyjny

Wiosna

Lato

Jesień

Koszenie

Jeżeli trawa jest wysadzona przez mróz należy ją
zwałować przed koszeniem. Następnie kosić co
tydzień na taką wysokośc
jak latem.

Koszenie 1 do 3 razy w
tygodniu w zależności
od potrzeb. Jeżeli w
końcówce lata jest
sucho -kosić wyżej

Ostrza podnosimy wyżej w
miarę jak trawa wolniej
rośnie. W końcówce jesieni
kosimy wysoko.

Podlewanie

Konieczne jedynie w końcówce wiosny i tylko w
miejscach suchych

W miarę potrzeb. Jeżeli końcówka lata jest
sucha należy podlewać
obficie

Podlewanie okazjonalne
gdy jest sucho

Nawożenie

Wysianie wiosennej dawki
nawozów w pełni lub w
końcowym okresie wiosny

Letnia dawka nawozów
Jesienna dawka nawozów w
w początkowej fazie
początkowej fazie jesieni
lata

Zima

Jeżeli trawa
urosła, można
przyciąć końce
traw

.

.

Napowietrzanie i Lekkie wyczesywanie pod
wyczesywanie
koniec wiosny

Wertykulacja i nakłuwanie intensywnie
używanego trawnika,
głównie pod koniec
lata

Wyczesywanie i napowietrznie trawnika lub
wycinanie otworów w celu
pozbycia się rresztek organicznych, głównie na początku jesieni.

.

Posypanie warstwą piasku,
Walka z chwajeśli jest mech (zamiast
stami i mchem
nawożenia wiosennego)

Zastosowanie herbicydu

Zastosowanie herbicydu i
posypanie piaskiem w początkowym okresie jesieni

.

.

Zastosowanie pestycydu
/herbicydu

.

.

Renowacja jesienna i wysypanie warstwą gleby.
Usuwanie opadłych liści

Zwalczanie chorób i szkodników

.

Na początku wiosny przycięcie krawędzi trawnika i
Inne zabiegi
ewentualnie prace renowacyjne
PWN BUDOWNICTWO
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6. ODWODNIENIE OBIEKTU
Odwodnienie obiektu z wód opadowych winno odbywać się w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 155, poz. 1229 z późn. Zm.).
Projektowana nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnią przepuszczalną, dlatego nie ma konieczności zapewnienia dodatkowych urządzeń odwadniających.
7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Plac zabaw dla dzieci zabezpieczono przed wtargnięciem na ulice ogrodzeniem panelowym wysokości 110 cm z 2 furtkami. Furtka od strony ulicy otwierana do wewnątrz placu zabaw; furtka od
strony siłowni otwierana do siłowni.

8.

PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI.

Lp.
Nazwa elementu
I
II
Plac zabaw
Powierzchnia całkowita nawierzchni poliureta1.
nowej
Gr. 16 mm
Gr. 30 mm
Gr. 80 mm
Powierzchnia chodnika z betonowej kostki bru2.
kowej gr. 6 cm
3.
Powierzchnia całkowita
Ławki parkowe betonowe z drewnianym siedziI.
skiem i oparciem
II.
Tablica z regulaminem placu zabaw
Ogrodzenie panelowe wys. 1,1 m w tym 2 furtki
III.
szer. w świetle 1,0 m
IV. Kosze na śmiecie
Siłownia zewnętrzna
Powierzchnia całkowita nawierzchni poliureta1.
nowej
Gr. 16 mm
Gr. 30 mm
Skwer
1.
Powierzchnia całkowita
2.

Nawierzchnia

Powierzchnia trójkątnego postumentu pod pomnik Św. Jana Pawła II
Ławki parkowe betonowe z drewnianym siedziI BUDOWNICTWO
PWN
skiem
3.

J.m.
III

Ilość
IV

m2

150,75
38,95
83,5
28,3

m2

42,5

m2

193,25

szt.

3

szt.

1

m

69,6

szt.

2

szt.

206,62

m2

127,32
79,3

m2

932,87
Betonowa kostka brumateriał
kowa gr. 6 cm
m2
szt.

56,76
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szt.
szt.

9. WPŁYW OBIEKTU NA OTOCZENIE W FAZIE EKSPLOATACJI.
Projektowaną inwestycję, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 sierpnia 2007r. zmieniającego rozp. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. z 2007r. nr 158, poz. 1105), należy zaliczyć do przedsięwzięć, które nie wpływają znacząco na pogorszenie stanu środowiska.
Budowa niniejszego obiektu jak i jego użytkowanie nie wpłynie niekorzystnie na środowisko naturalne: zanieczyszczenie wód, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie użytkowników i otoczenie.
Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostępu do drogi publicznej oraz nie uniemożliwia korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej przez właścicieli i użytkowników sąsiednich działek.
10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 o ochronie przeciwpożarowej oraz wg Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego, zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, czy innego miejscowego
zagrożenia zapewnione jest poprzez zastosowanie materiałów ognioodpornych; wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia, życia oraz mienia, zapewnienie dostępu / dojazdu
obsłudze technicznej, czy pojazdów uprzywilejowanych w celu prowadzenia działań ratowniczych.
11. ROBOTY ZIEMNE.
Zaleca się wykonanie robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego tj. koparek, ładowarek,
ubijaków mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami, zgarniarkami, bądź równiarkami. Ręczne roboty ziemne zaleca się w przypadku szczegółowego kształtowania
danego elementu. Grunty występujące na trasie projektowanego obiektu wraz z obiektami towarzyszącymi zaliczono do grupy nośności G2; G3.
Roboty ziemne obejmują następujące czynności: usunięcie warstwy gleby, darniny, warstwy humusu z pasa terenu w miejscu projektowanych nasypów i wykopów. Wykonanie przekopów oraz
nasypów, a także wykonanie i profilowanie skarp do wysokości podniesienia nawierzchni z ich zaPWN BUDOWNICTWO
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gęszczeniem i nadaniem spadku do wartości i=3÷8%; Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z
normą [III] p.2.10 ze szczególną uwagą na zagęszczenie dna koryta.
Uwaga!
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,
aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego
wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

12. USTALENIA PROCEDURALNE.
Przy wykonaniu robót budowlanych należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z
dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu ogłoszeniu do
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/ z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z późniejszymi zmianami, jak też normy
PN-EN 13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni dróg, lotnisk i
innych przeznaczonych do ruchu.
Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i
brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.
13. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
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Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.-Prawo budowlane, Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn.
zm.

II.

PN-B-06050 – Roboty ziemne. Geotechnika. Wymagania ogólne

III.

PN-S-02205 – Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

IV.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

V.
VI.

PN-S-02204:1997 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
PN-88/B-23004 – Kruszywa mineralne
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PN-S-06102:1997 – Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

VIII. PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
IX. PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno – asfaltowe – Wymagania. Część 1 Beton asfaltowy
X. PN-EN 13108-2 – Mieszanki mineralno – asfaltowe – Wymagania. Część 2 Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw
XI. PN-EN 12697-5:2010/AC:2012 – Mieszanki mineralno – asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości
XII. PN-EN 13108-8 – Mieszanki mineralno – asfaltowe – Wymagania. Część 8 Destrukt asfaltowy.
XIII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.
XIV. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
XV. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.
XVI. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
XVII. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz.
839.
XVIII. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r.
Nr 43 poz.430.
XIX. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU Nr 168, poz. 1763)
XX. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003
XXI. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
XXII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
PWN
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zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.
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1126.
XXIII. Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, z późn. zm.
XXIV. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, poz. 239.
XXV. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195.
XXVI. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z późn. zm.
XXVII. Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późn. zm.
XXVIII. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96; z późn. zm.
XXIX. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie
projektu prac geologicznych. Dz.U.1994r. Nr 91, poz. 426.
XXX. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U.1985r. Nr 14, poz.60; z późn. zm.
XXXI. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351
Wytyczne i instrukcje.
XXXII. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
XXXIII. Instrukcja badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998.
XXXIV. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.
XXXV. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym – załącznik nr 1 do rozporządzenia
MTIGM z dnia 12.11.1992r (Dz.U. zał. Do nr 97 z 22.11.92., poz.485).
XXXVI. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa
1997.
XXXVII. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP,
Warszawa 1999.
XXXVIII. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne.
XXXIX. M. Lipiński „Tablice do tyczenia krzywych” część II – klotoida, Warszawa 1978
XL. Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa 1995
XLI. Edel R.:„Odwodnienie dróg”, WKiŁ, Warszawa 2009
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