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1. Podstawa, zakres i cel opracowania 
 

Niniejsza opracowanie zostało wykonana na zlecenie Gminy Mielec w celu 

zaprojektowania placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego wraz z odpowiednimi 

urządzeniami. 

W zakres opracowania wchodzi: plac o wymiarach 14,8 x 35 m wraz z ogrodzeniem 

w postaci piłkochwytu o wysokości 4m oraz ogrodzony plac wyposażony w 

urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne. 

 

2. Charakterystyka stanu istniejącego 
 

Teren, na którym projektuje się plac znajduje się na działkach nr 308/1 oraz 307/1. 

Od północy, wschodu i południa jest ogrodzony. Od strony zachodniej graniczy z  

boiskiem, wzdłuż którego znajduje się rząd krzesełek. Teren jest płaski i ma 

niewielki spadek w stronę północną. Nie posiada żadnego uzbrojenia 

podziemnego. 

Teren, na którym projektuje się urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne znajduje się 

na działkach nr 311/1 oraz 312/2. Jest on ogrodzony od strony północnej, 

południowej i wschodniej. Od południa i wschodu, wzdłuż ogrodzenia zlokalizowane 

są drzewa. Teren ma także niewielki spadek. Wstępują na nim liczne sieci 

uzbrojenia. 

 

3. Opis projektowanych rozwiązań 
 

Projektuje się plac o nawierzchni uniwersalnej z trawy syntetycznej o włóknach 

monofilowych z wypełnieniem z piasku kwarcowego o wymiarach 14,8x35m. 

Podbudowę pod nawierzchnię stanowią: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 25-30cm, 

- warstwa filtracyjna z piasku gr. 5cm, 

- geowłóknina separacyjno-filtracyjna. 

 Odwodnienie placu powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowanie 

spadku daszkowego o pochyleniu 1%. 

Przewiduje się montaż fundamentów pod słupki do gry w tenisa – wersja singiel. 

Szczegółowe rozmieszczenie fundamentów uzgodnić z inwestorem. 

Obramowanie placu stanowić będą obrzeża betonowe na ławie betonowej z 

oporem. Od strony istniejącego boiska wykonać ogrodzenie z piłkochwytu o 

wysokości 4m z siatki z tworzywa sztucznego na słupkach stalowych (Rk 80x80x4). 

Szczegółowa lokalizacja placu i piłkochwytu została przedstawiona nr rys. nr 2. 

Teren wygrodzony przez piłkochwyt ma powierzchnię 587,8m2, w tym plac o 

nawierzchni syntetycznej 518,0 m2.  
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Urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne projektuje się na placu o powierzchni 

567,4m2. Jego nawierzchnię stanowić będzie podłoże naturalne. Od zachodu 

projektuje się ogrodzenie z siatki stalowej o wysokości 120cm, rozpiętej na 

słupkach stalowych na cokole betonowym, wraz z furtka o szerokości 1m. 

 Szczegółowy wykaz urządzeń stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

Rozmieszczenie urządzeń przedstawiono na rysunku nr 3. Urządzenia montować 

na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi producenta. Należy zachować 

odstęp min. 1m krawędzi fundamentów od elementów uzbrojenia podziemnego. W 

przypadku zastosowania urządzeń o innych wymiarach należy skorygować ich 

położenie, pamiętając o zachowaniu odpowiednich stref bezpieczeństwa.  

 

4.  Uwagi i zalecenia 
 

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego. 

Przewidywane prace nie naruszają terenów zielonych oraz chronionych. W związku 

z inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew. Projektowana inwestycja nie jest 

zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków w zakresie wpływu na 

środowisko i zdrowie ludzi. Projektowane rozwiązania nie będą powodowały 

niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczają 

dostępności osobom niepełnosprawnym. Zakres prac objętych niniejszym 

opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

Projektowana inwestycja nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót fundamentowych wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji elementów 

uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom i 

posiadać odpowiednie atesty,  aprobaty i certyfikaty. Prace budowlane należy 

wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 
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Oświadczam, że projekt dot. zadania „Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z 

trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia rehabilitacyjne w m. Chorzelów”, 
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1. Podstawa, zakres i cel opracowania 
 

Niniejsza opracowanie zostało wykonana na zlecenie Gminy Mielec w celu 

zaprojektowania placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego wraz z odpowiednimi 

urządzeniami. 

W zakres opracowania wchodzi: plac o wymiarach 21 x 42 m wraz z urządzeniami 

rehabilitacyjno-rekreacyjnymi, ogrodzony piłkochwytem o wysokości 4m. 

 

2. Charakterystyka stanu istniejącego 
 

Teren, na którym projektuje się plac znajduje się na działkach nr 803/1, 803/2 i 806. 

Jest ogrodzony od strony zachodniej, płaski, występuje na nim uzbrojenie 

podziemne oraz kilka drzew. Od strony wschodniej graniczy ze szkołą. 

 

3. Opis projektowanych rozwiązań 
 

Projektuje się plac o nawierzchni uniwersalnej z trawy syntetycznej o włóknach 

monofilowych z wypełnieniem z piasku kwarcowego o wymiarach 21x42m. 

Podbudowę pod nawierzchnię stanowią: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 25-30cm, 

- warstwa filtracyjna z piasku gr. 5cm, 

- geowłóknina separacyjno-filtracyjna. 

 Odwodnienie placu powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowanie 

spadku daszkowego o pochyleniu 1%. 

Przewiduje się montaż fundamentów pod słupki do gry w tenisa – wersja singiel. 

Szczegółowe rozmieszczenie fundamentów uzgodnić z inwestorem. 

Obramowanie placu stanowić będą obrzeża betonowe na ławie betonowej z 

oporem. Od strony szkoły wykonać ogrodzenie z piłkochwytu o wysokości 4m z 

siatki z tworzywa sztucznego na słupkach stalowych (Rk 80x80x4). 

Szczegółowa lokalizacja placu i piłkochwytu została przedstawiona nr rys. nr 2.  

Urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne projektuje się przy zachodniej (6 szt,) i 

południowej (2 szt.) krawędzi projektowanego placu. Nawierzchnię pod nie 

stanowić będzie podłoże naturalne. Szczegółowy wykaz urządzeń stanowi 

załącznik do niniejszego opracowania. Rozmieszczenie urządzeń przedstawiono 

na rysunku nr 3. Urządzenia montować na fundamentach betonowych zgodnie z 

wytycznymi producenta. Należy zachować odstęp min. 1m krawędzi fundamentów 

od elementów uzbrojenia podziemnego. W przypadku zastosowania urządzeń o 

innych wymiarach należy skorygować ich położenie, pamiętając o zachowaniu 

odpowiednich stref bezpieczeństwa.  
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Teren, wygrodzony przez piłkochwyt od strony wschodniej, będzie miał 

powierzchnię 1802,9m2, w tym plac o nawierzchni syntetycznej 882,0 m2.  

 

4.  Uwagi i zalecenia 
 

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego. 

Przewidywane prace nie naruszają terenów zielonych oraz chronionych. W związku 

z inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew. Projektowana inwestycja nie jest 

zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków w zakresie wpływu na 

środowisko i zdrowie ludzi. Projektowane rozwiązania nie będą powodowały 

niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczają 

dostępności osobom niepełnosprawnym. Zakres prac objętych niniejszym 

opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

Projektowana inwestycja nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót fundamentowych wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji elementów 

uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom i 

posiadać odpowiednie atesty,  aprobaty i certyfikaty. Prace budowlane należy 

wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 
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Oświadczam, że projekt dot. zadania „Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z 

trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia rehabilitacyjne w m. Książnice”, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na budowie Parku 

wiejskiego wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy syntetycznej wyposażony w urządzenia 

rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice 

 

  

1. Podstawa, zakres i cel opracowania 
 

Niniejsza opracowanie zostało wykonana na zlecenie Gminy Mielec w celu 

zaprojektowania parku wiejskiego zawierającym plac rekreacyjno-rehabilitacyjnego 

wraz z odpowiednimi urządzeniami. 

W zakres opracowania wchodzi: plac o wymiarach 16 x 37 m wraz z ogrodzeniem 

w postaci piłkochwytu o wysokości 4m, ogrodzony plac wyposażony w urządzenia 

rehabilitacyjno-rekreacyjne oraz część rekreacyjna złożona z alejki żwirowej, 

czterech ławek oraz nasadzeń drzew, krzewów, bylin. 

 

2. Charakterystyka stanu istniejącego 
 

Teren, na którym projektuje się park znajduje się na działce nr 1109/2, jest 

nieogrodzony i płaski. Wzdłuż granic działki występuje uzbrojenie podziemne. Na 

wyznaczonym obszarze nie występuje zieleń wysoka. 

 

3. Opis projektowanych rozwiązań 
 

Projektuje się plac o nawierzchni uniwersalnej z trawy syntetycznej o włóknach 

monofilowych z wypełnieniem z piasku kwarcowego o wymiarach 16x37m. 

Podbudowę pod nawierzchnię stanowią: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 25-30cm, 

- warstwa filtracyjna z piasku gr. 5cm, 

- geowłóknina separacyjno-filtracyjna. 

 Odwodnienie placu powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowanie 

spadku daszkowego o pochyleniu 1%. 

Przewiduje się montaż fundamentów pod słupki do gry w tenisa – wersja singiel. 

Szczegółowe rozmieszczenie fundamentów uzgodnić z inwestorem. 

Obramowanie placu stanowić będą obrzeża betonowe na ławie betonowej z 

oporem. Wokół projektowanego placu wykonać ogrodzenie z piłkochwytu o 

wysokości 4m z siatki z tworzywa sztucznego na słupkach stalowych (Rk 80x80x4). 

Szczegółowa lokalizacja placu i piłkochwytu została przedstawiona nr rys. nr 2. 

Teren wygrodzony przez piłkochwyt ma powierzchnię 745,6m2, w tym plac o 

nawierzchni syntetycznej 592,0 m2.  

Urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne projektuje się na placu o powierzchni 

365,7m2, graniczącym od strony wschodniej z projektowanym piłkochwytem. Jego 

nawierzchnię stanowić będzie podłoże naturalne. Projektuje się ogrodzenie z siatki 

stalowej o wysokości 120cm, rozpiętej na słupkach stalowych na cokole 

betonowym, wraz z dwoma furtkami o szerokości 1m od północnej i wschodniej. 
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Szczegółowy wykaz urządzeń stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

Rozmieszczenie urządzeń przedstawiono na rysunku nr 3. Urządzenia montować 

na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi producenta. Należy zachować 

odstęp min. 1m krawędzi fundamentów od elementów uzbrojenia podziemnego. W 

przypadku zastosowania urządzeń o innych wymiarach należy skorygować ich 

położenie, pamiętając o zachowaniu odpowiednich stref bezpieczeństwa.  

W części rekreacyjnej projektuje się alejkę żwirową szer. 2,0 m w formie okręgu             

o średnicy wewnętrznej 6,0 m. Dojście do niej należy wykonać z ogrodzonego 

placu z urządzeniami rekreacyjno-rehabilitacyjnymi jako ścieżkę żwirową 

szerokości 1,25 m i długości 3,95 m. Dojście i ścieżkę połączyć za pomocą 

wyłukowania o promieniu 2,0 m. Po zewnętrznej stronie ścieżki wykonać cztery 

zatoczki pod ławki o wymiarach 2,1 x 1,0m rozmieszczone na obwodzie co 90º. 

Pierwszą ławkę usytuować odchyloną o 30º na północy od dojścia. Przy każdej 

ławce zamontować kosz na śmieci.  

Projektowana konstrukcja ścieżki, dojścia i zatoczek pod ławki: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm, 

- geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

- zagęszczone podłoże rodzime (dno koryta). 

Obramowanie stanowić będą obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z 

oporem (beton C12/15).  

Po zewnętrznej stronie ścieżki posadzić następujące drzewa (po jednej sztuce): 

- lipa drobnolistna, 

- brzoza omszona, 

- głóg dwuszyjkowy, 

- grab zwyczajny, 

- topola biała, 

- olsza czarna, 

- buk zwyczajny, 

- klon polny, 

- czeremcha zwyczajna, 

- wierzba iwa. 

Na środku powstałej we wnętrzu ścieżki rabaty posadzić następujące krzewy (po 

trzy sztuki): 

- forsycja, 

- dereń świdwa, 

- leszczyna pospolita, 

- berberys zwyczajny. 

Po wewnętrznej stronie ścieżki posadzić następujące rośliny (po siedem sztuk): 

- wrzos zwyczajny, 



Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na budowie Parku 

wiejskiego wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy syntetycznej wyposażony w urządzenia 

rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice 

 

  

- barwinek pospolity, 

- piwonia, 

- liliowiec, 

- hortensja. 

Szczegółowe rozmieszczenie roślin znajduje się na rysunku zagospodarowania 

terenu. Obok każdego gatunku rośliny zamontować tabliczkę z jej polską oraz 

łacińską nazwą i krótkim opisem. 

Po wykonaniu wszystkich prac teren wyrównać, zahumusować i obsiać trawą. 

 

4.  Uwagi i zalecenia 
 

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego. 

Przewidywane prace nie naruszają terenów zielonych oraz chronionych. W związku 

z inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew. Projektowana inwestycja nie jest 

zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków w zakresie wpływu na 

środowisko i zdrowie ludzi. Projektowane rozwiązania nie będą powodowały 

niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczają 

dostępności osobom niepełnosprawnym. Zakres prac objętych niniejszym 

opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

Projektowana inwestycja nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót fundamentowych wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji elementów 

uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom i 

posiadać odpowiednie atesty,  aprobaty i certyfikaty. Prace budowlane należy 

wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 
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1. Podstawa, zakres i cel opracowania 
 

Niniejsza opracowanie zostało wykonana na zlecenie Gminy Mielec w celu 

zaprojektowania parku wiejskiego zawierającym plac rekreacyjno-rehabilitacyjnego 

wraz z odpowiednimi urządzeniami. 

W zakres opracowania wchodzi: plac o wymiarach 16 x 37 m wraz z ogrodzeniem 

w postaci piłkochwytu o wysokości 4m, ogrodzony plac wyposażony w urządzenia 

rehabilitacyjno-rekreacyjne oraz część rekreacyjna złożona z alejki żwirowej, 

czterech ławek oraz nasadzeń drzew, krzewów, bylin. 

 

2. Charakterystyka stanu istniejącego 
 

Teren, na którym projektuje się park znajduje się na działce nr 1109/2, jest 

nieogrodzony i płaski. Wzdłuż granic działki występuje uzbrojenie podziemne. Na 

wyznaczonym obszarze nie występuje zieleń wysoka. 

 

3. Opis projektowanych rozwiązań 
 

Projektuje się plac o nawierzchni uniwersalnej z trawy syntetycznej o włóknach 

monofilowych z wypełnieniem z piasku kwarcowego o wymiarach 16x37m. 

Podbudowę pod nawierzchnię stanowią: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 25-30cm, 

- warstwa filtracyjna z piasku gr. 5cm, 

- geowłóknina separacyjno-filtracyjna. 

 Odwodnienie placu powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowanie 

spadku daszkowego o pochyleniu 1%. 

Przewiduje się montaż fundamentów pod słupki do gry w tenisa – wersja singiel. 

Szczegółowe rozmieszczenie fundamentów uzgodnić z inwestorem. 

Obramowanie placu stanowić będą obrzeża betonowe na ławie betonowej z 

oporem. Wokół projektowanego placu wykonać ogrodzenie z piłkochwytu o 

wysokości 4m z siatki z tworzywa sztucznego na słupkach stalowych (Rk 80x80x4). 

Szczegółowa lokalizacja placu i piłkochwytu została przedstawiona nr rys. nr 2. 

Teren wygrodzony przez piłkochwyt ma powierzchnię 745,6m2, w tym plac o 

nawierzchni syntetycznej 592,0 m2.  

Urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne projektuje się na placu o powierzchni 

365,7m2, graniczącym od strony wschodniej z projektowanym piłkochwytem. Jego 

nawierzchnię stanowić będzie podłoże naturalne. Projektuje się ogrodzenie z siatki 

stalowej o wysokości 120cm, rozpiętej na słupkach stalowych na cokole 

betonowym, wraz z dwoma furtkami o szerokości 1m od północnej i wschodniej. 
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Szczegółowy wykaz urządzeń stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

Rozmieszczenie urządzeń przedstawiono na rysunku nr 3. Urządzenia montować 

na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi producenta. Należy zachować 

odstęp min. 1m krawędzi fundamentów od elementów uzbrojenia podziemnego. W 

przypadku zastosowania urządzeń o innych wymiarach należy skorygować ich 

położenie, pamiętając o zachowaniu odpowiednich stref bezpieczeństwa.  

W części rekreacyjnej projektuje się alejkę żwirową szer. 2,0 m w formie okręgu             

o średnicy wewnętrznej 6,0 m. Dojście do niej należy wykonać z ogrodzonego 

placu z urządzeniami rekreacyjno-rehabilitacyjnymi jako ścieżkę żwirową 

szerokości 1,25 m i długości 3,95 m. Dojście i ścieżkę połączyć za pomocą 

wyłukowania o promieniu 2,0 m. Po zewnętrznej stronie ścieżki wykonać cztery 

zatoczki pod ławki o wymiarach 2,1 x 1,0m rozmieszczone na obwodzie co 90º. 

Pierwszą ławkę usytuować odchyloną o 30º na północy od dojścia. Przy każdej 

ławce zamontować kosz na śmieci.  

Projektowana konstrukcja ścieżki, dojścia i zatoczek pod ławki: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm, 

- geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

- zagęszczone podłoże rodzime (dno koryta). 

Obramowanie stanowić będą obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z 

oporem (beton C12/15).  

Po zewnętrznej stronie ścieżki posadzić następujące drzewa (po jednej sztuce): 

- lipa drobnolistna, 

- brzoza omszona, 

- głóg dwuszyjkowy, 

- grab zwyczajny, 

- topola biała, 

- olsza czarna, 

- buk zwyczajny, 

- klon polny, 

- czeremcha zwyczajna, 

- wierzba iwa. 

Na środku powstałej we wnętrzu ścieżki rabaty posadzić następujące krzewy (po 

trzy sztuki): 

- forsycja, 

- dereń świdwa, 

- leszczyna pospolita, 

- berberys zwyczajny. 

Po wewnętrznej stronie ścieżki posadzić następujące rośliny (po siedem sztuk): 

- wrzos zwyczajny, 
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- barwinek pospolity, 

- piwonia, 

- liliowiec, 

- hortensja. 

Szczegółowe rozmieszczenie roślin znajduje się na rysunku zagospodarowania 

terenu. Obok każdego gatunku rośliny zamontować tabliczkę z jej polską oraz 

łacińską nazwą i krótkim opisem. 

Po wykonaniu wszystkich prac teren wyrównać, zahumusować i obsiać trawą. 

 

4.  Uwagi i zalecenia 
 

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego. 

Przewidywane prace nie naruszają terenów zielonych oraz chronionych. W związku 

z inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew. Projektowana inwestycja nie jest 

zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków w zakresie wpływu na 

środowisko i zdrowie ludzi. Projektowane rozwiązania nie będą powodowały 

niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczają 

dostępności osobom niepełnosprawnym. Zakres prac objętych niniejszym 

opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

Projektowana inwestycja nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót fundamentowych wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji elementów 

uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom i 

posiadać odpowiednie atesty,  aprobaty i certyfikaty. Prace budowlane należy 

wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 
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Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny w m. Trześń 

 

 

1. Podstawa, zakres i cel opracowania 
 

Niniejsza opracowanie zostało wykonana na zlecenie Gminy Mielec w celu 

zaprojektowania placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego wraz z odpowiednimi 

urządzeniami. 

W zakres opracowania wchodzi: plac o wymiarach 21 x 42 m wraz z urządzeniami 

rehabilitacyjno-rekreacyjnymi, ogrodzony piłkochwytem o wysokości 4m. 

 

2. Charakterystyka stanu istniejącego 
 

Teren, na którym projektuje się plac znajduje się na działkach nr 718/2, 719/2 i 

720/5. Jest ogrodzony od strony północnej, wschodniej i południowej, płaski, 

występuje na nim uzbrojenie podziemne oraz kilka drzew. Od strony zachodniej 

graniczy z istniejącym boiskiem. 

 

3. Opis projektowanych rozwiązań 
 

Projektuje się plac o nawierzchni uniwersalnej z trawy syntetycznej o włóknach 

monofilowych z wypełnieniem z piasku kwarcowego o wymiarach 21x42m. 

Podbudowę pod nawierzchnię stanowią: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 25-30cm, 

- warstwa filtracyjna z piasku gr. 5cm, 

- geowłóknina separacyjno-filtracyjna. 

 Odwodnienie placu powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowanie 

spadku daszkowego o pochyleniu 1%. 

Przewiduje się montaż fundamentów pod słupki do gry w tenisa – wersja singiel. 

Szczegółowe rozmieszczenie fundamentów uzgodnić z inwestorem. 

Obramowanie placu stanowić będą obrzeża betonowe na ławie betonowej z 

oporem. Od strony istniejącego boiska wykonać ogrodzenie z piłkochwytu o 

wysokości 4m z siatki z tworzywa sztucznego na słupkach stalowych (Rk 80x80x4). 

Szczegółowa lokalizacja placu i piłkochwytu została przedstawiona nr rys. nr 2.  

Urządzenia rehabilitacyjno-rekreacyjne projektuje się przy północnej i wschodniej 

krawędzi projektowanego placu (7 szt,) oraz 2 szt. przy południowej. Nawierzchnię 

pod nie stanowić będzie podłoże naturalne. Szczegółowy wykaz urządzeń stanowi 

załącznik do niniejszego opracowania. Rozmieszczenie urządzeń przedstawiono 

na rysunku nr 3. Urządzenia montować na fundamentach betonowych zgodnie z 

wytycznymi producenta. Należy zachować odstęp min. 1m krawędzi fundamentów 

od elementów uzbrojenia podziemnego. W przypadku zastosowania urządzeń o 

innych wymiarach należy skorygować ich położenie, pamiętając o zachowaniu 

odpowiednich stref bezpieczeństwa.  
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Teren, wygrodzony przez piłkochwyt od strony wschodniej, będzie miał 

powierzchnię 2042,5 

m2, w tym plac o nawierzchni syntetycznej 882,0 m2.  

 

4.  Uwagi i zalecenia 
 

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego. 

Przewidywane prace nie naruszają terenów zielonych oraz chronionych. W związku 

z inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew. Projektowana inwestycja nie jest 

zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków w zakresie wpływu na 

środowisko i zdrowie ludzi. Projektowane rozwiązania nie będą powodowały 

niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczają 

dostępności osobom niepełnosprawnym. Zakres prac objętych niniejszym 

opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

Projektowana inwestycja nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót fundamentowych wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji elementów 

uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom i 

posiadać odpowiednie atesty,  aprobaty i certyfikaty. Prace budowlane należy 

wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Oświadczam, że projekt dot. zadania „Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z 

trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia rehabilitacyjne w m. Trześń”, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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