
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU na montaż obiektów małej architektury 
w ramach zadania pn. „Poćwiczmy razem - siłownia pod chmurką w Jaglicach.” 

 

1. Podstawa opracowania.  

 umowa z  Inwestorem, 

 mapa do celów projektowych, 

 przeprowadzona wizja lokalna, 

 uzgodnienia z Inwestorem, 

 umowa nr 46/WRiR-IV/6/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach 

Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2019”, 

 obowiązujące akty i normy prawne oraz normatywy. 
 

2. Przedmiot i cel inwestycji.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stworzenie małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej poprzez montaż obiektów małej architektury oraz 

zagospodarowanie terenu działki nr 58/3  obręb 93 Jagolice w miejscowości Jaglice.  

Obiekty małej architektury projektuje się jako ogólnodostępne dla młodzieży  

i dorosłych, lub dla osób powyżej 1,40 m wzrostu.   

Inwestorem jest Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, powiat wałecki, 

woj. zachodniopomorskie.  

Celem planowanej inwestycji jest budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, 

plenerowej strefy aktywności, skierowanej do różnych grup wiekowych oraz stworzenie 

przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej 

gminy Człopa. Powstanie nowych obiektów przy placu zabaw w Jaglicach umożliwi 

spędzanie czasu w sposób aktywny i stanie się miejscem integracji społecznej dla 

użytkowników w różnym wieku i o zróżnicowanej sprawności fizycznej. 

Projektowane obiekty małej architektury stworzą kolejne miejsce w gminie Człopa 

jako miejsce aktywności fizycznej i będzie kolejnym nowym elementem w funkcjonującej 

już ofercie rekreacyjnej terenu działki, w którym działa już m.in. boisko do gry w piłkę 

nożną, piłkę siatkową plażową i wspominany plac zabaw.  

 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki.  

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na działce nr 58/3 obręb 93 

Jagolice, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.   

Działka nr 58/3 nie jest zabudowana, na działce znajdują się elementy placu zabaw. 

Od strony zachodniej działki zlokalizowane są zadrzewienia. Od strony północnej znajduje 

się droga gruntowa stanowiąca m. in. dojazd do planowanej inwestycji. 

Od strony wschodniej działka sąsiaduje z lasem, od strony zachodniej z zabudową 

mieszkaniową, zaś od strony południowej z terenami rekreacyjnymi.  

Dojazd na działkę zapewniony poprzez zjazdy z działek drogowych (nr 6 obręb 93 

Jagolice oraz nr 59 obręb 0093 Jagolice). 



Teren działki nr 58/3 jest porośnięty zielenią niską, z elementami zieleni średnio-

wysokiej (drzewa).  Spadek terenu zróżnicowany, w zakresie opracowania rzędne terenu 

wahają się od 86,50 do 87,00 m n.p.m.  

W obrębie działki nie występują obiekty infrastruktury technicznej uzbrojenia 

terenu.  

 

Fot.nr 1.  Teren działki nr 58/3 w części objętej opracowaniem. 

 

 

 

Fot.nr 2.  Teren działki nr 58/3 w części objętej opracowaniem. 

 

 

 



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

Inwestor zamierza zagospodarować istniejący teren poprzez utworzenie małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na działce nr 326/6 obręb 0105 Człopa poprzez 

montaż następujących obiektów małej architektury:  

 regulamin – 1 szt.,   

 wyciskanie siedząc + słup – 1 kpl., 

 steper + słup – 1 kpl., 

 orbitrek – 1 kpl., 

 wiosło – 1 kpl., 

  Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie ogrodzenia oddzielającego strefę 

siłowni od placu zabaw.  

  Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu istniejącego  

i uporządkować.  

Lokalizacja projektowanych elementów zgodnie z rysunkami do niniejszego 

opracowania.  

 
 

5. Odległość obiektów od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, od miejsc 

gromadzenia odpadów oraz od linii rozgraniczającej ulicę oraz nasłonecznienie.  

Odległość 10 m obiektów od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

oraz od miejsc gromadzenia odpadów, wymagana rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) została 

zachowana.  

Nasłonecznienie obiektów małej architektury służących rekreacji wynosi co 

najmniej 4 godziny. Nasłonecznienie zostało zapewnione z uwagi na korzystne 

usytuowanie w stosunku do stron świata.  

Odległość od linii rozgraniczającej ulicę wynosi więcej niż wymagane rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.)  

10 m, w związku z czym warunek został spełniony.  
 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.  
 

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA 

Powierzchnia działki nr 58/3 obręb 0093 Jagolice 3 148,00 m2 

Powierzchnia działki nr 58/3 obręb 0093 Jagolice  
w części objętej opracowaniem 

117,18 m2 

Powierzchnia zieleni w części działki objętej opracowaniem  117,18 m2 

 

7. Opis techniczny projektowanych obiektów małej architektury –  STREFA SPORTOWA.  



Zaprojektowano obiekty małej architektury strefy sportowej jako bezobsługowe, 

całkowicie bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Obiekty 

małej architektury służyć będą do ćwiczenia całego ciała młodzieży o wysokości powyżej 

1,4 m oraz dorosłym: nóg, ramion, brzucha i pleców. Urządzenia podzielone zostały na 

grupy służące do treningu siłowego, poprawiające funkcjonowanie  układu sercowo-

naczyniowego, układu oddechowego i trawiennego, poprawiające koordynację ruchową, 

kondycję oraz pomagające w rozciąganiu i rozgrzewce. Aktywność fizyczna na świeżym 

powietrzu gwarantuje lepsze dotlenienie organizmu, a co za tym idzie – lepsze 

samopoczucie.  

Do realizacji projektowanych obiektów małej architektury przyjęto rozwiązania 

systemowe, tj. wykonane jako gotowe prefabrykowane urządzenia ćwiczeniowe, możliwe 

do montażu w ramach zintegrowanego systemu oferowanego przez producenta.  

Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urządzeń nie ogranicza 

możliwości stosowania urządzeń innych producentów od przyjętego, przy zachowaniu 

wymaganych podstawowych i równoważnych cech technicznych, materiałowych, 

funkcjonalnych i użytkowych. 

Należy dostarczyć i zamontować urządzenia zestawione pojedynczo (jedno urządzenie 

przy jednym słupie), z uniwersalnym słupem, jeżeli jest wymagany, zgodnie z rysunkami 

zagospodarowania terenu i branżowymi. 

Wszystkie obiekty małej architektury winny posiadać certyfikat zgodności  

z normą nr PN- EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na 

stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

Wszystkie urządzenia opisane poniżej w pkt. od powinny spełniać następujące 

minimalne wymagania: 

1) Wyciskanie siedząc i steper: 

a. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 114,3 mm i 

grubości ścianki 3,6mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur 

stalowych  4̈8,3 mm i grubości ścianki 3,2mm. Zakończenia rur zaślepione. 

Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki 

kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska 

zamknięte bezobsługowe. Wszystkie elementy metalowe poddane 

obróbce strumieniowo-ściernej a następnie malowane proszkowo 

podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na 

warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 

16630:2015-06 

2) Orbitrek i wiosło: 

a. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i 

grubości ścianki 3,6mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur 

stalowych 48,3 mm i grubości ścianki 3,2mm. Zakończenia rur zaślepione. 

Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Nakrętki 

kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska 



zamknięte bezobsługowe. Urzłdzenie wyposażone w amortyzatory 

gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane 

obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo 

podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na 

warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcane do kotwy 

stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. 

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. 

3) Rozmieszczenia poszczególnych obiektów należy dokonać zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu w taki sposób, aby strefy bezpieczeństwa nie  
 

 

 

 

7.1 WYCISKANIE SIEDZĄC + SŁUP – 1 kpl.  

7.1.1 Dane podstawowe: 

 Wymiary: min. 1750 x 1100 x 700 mm.  

 Strefa bezpieczeństwa zestawu: minimalne wymiary zgodne  

z rysunkiem dołączonym do niniejszego opracowania.  

7.1.2 Wyciskanie siedząc: 

Funkcje:  

 Wzmacnia górne partie mięśni pleców, mięśnie kończyn górnych 

oraz mięśnie obręczy barkowej. Doskonale kształtuje górną część 

tułowia.  

 Typ ćwiczeń – siłowe.  

 Stopień trudności – średni. 

 Dopuszczalne obciążenie urządzenia – 120 kg 

7.1.3 Rysunek poglądowy: 

 

 
Rys.nr 1.  Widok obiektu – wyciskanie siedząc + słup. 

7.2 STEPER + SŁUP – 1 kpl. 



7.2.1 Dane podstawowe:  

 Wymiary: min. 1700 x 800 x 700 mm.  

 Strefa bezpieczeństwa zestawu: minimalne wymiary zgodne  

z rysunkiem dołączonym do niniejszego opracowania. 

7.2.2 Steper: 

Funkcje: 

 Wzmacnia siłę mięśni prostych i skośnych brzucha, lędźwi oraz 

pośladków. Poprawia funkcjonowanie układu krążeniowo- 

oddechowego  wydolność oraz wspomaga spalanie nadmiernej 

tkanki tłuszczowej. Dodatkowo kształtuje koordynacje ruchową.  

 Typ ćwiczeń – siłowe.  

 Stopień trudności – łatwe. 

 Dopuszczalne obciążenie urządzenia – 120 kg 

7.2.3 Rysunek poglądowy: 

 
Rys.nr 3.  Widok obiektu –steper + słup. 

 

 

 

7.3 ORBITREK – 1 kpl. 



7.3.1 Dane podstawowe:  

 Wymiary: min. 1600 x 1250 x 600 mm.  

 Strefa bezpieczeństwa zestawu: minimalne wymiary zgodne  

z rysunkiem dołączonym do niniejszego opracowania. 
 

7.3.2 Orbitrek: 

Funkcje:  

 Kompleksowe ćwiczenie wzmacniające mięśnie kończyn dolnych, 

ramion, obręczy barkowej oraz mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha. 

Doskonale kształtuje sylwetkę oraz pomaga utrzymać prawidłową 

postawę ciała. 

 Typ ćwiczeń – aerobowe.  

 Stopień trudności – łatwe. 

 Dopuszczalne obciążenie urządzenia – 120 kg 
 

7.3.3 Rysunek poglądowy: 

 

 

 
Rys.nr 4.  Widok obiektu – orbitrek. 

 

7.4 WIOSŁO – 1 kpl. 



7.4.1 Dane podstawowe:  

 Wymiary: min. 1000 x 1100 x 950 mm. 

 Strefa bezpieczeństwa zestawu: minimalne wymiary zgodne  

z rysunkiem dołączonym do niniejszego opracowania. 
 

7.4.2 Wiosło: 

Funkcje:  

 Kompleksowe ćwiczenie wzmacniające mięśnie kończyn dolnych, 

ramion, obręczy barkowej oraz mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha. 

Doskonale kształtuje sylwetkę oraz pomaga utrzymać prawidłową 

postawę ciała. 

 Typ ćwiczeń – siłowe.  

 Stopień trudności – średnie. 

Dopuszczalne obciążenie urządzenia – 120 kg 

7.4.3 Rysunek poglądowy: 

 

 
Rys.nr 5.  Widok obiektu – wiosło. 

 

7.5 REGULAMIN – 1 szt. 



7.5.1 Dane charakterystyczne:  

 Wyposażona w min. jeden słupek, 

 Wysokość: min. 1,75 m.  

 Szerokość: min. 0,50 cm.  

7.5.2 Charakterystyka obiektu: 

Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej o średnicy 48,3 mm i grubości 

ścianki 3,2mm. Blacha z informacjami grubości 1 mm o wymiarach  50 x 70 

cm. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo - ściernej 

a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą 

proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.   

7.5.3 Rysunek poglądowy:  

 
Rys.nr 8.  Widok obiektu – regulamin. 

 

 

 

 

7.6 Posadowienie i montaż obiektów małej architektury.  



Urządzenia obiektów małej architektury należy zamontować do konstrukcji 

stalowej podziemnej:  

Montaż elementu nośnego do fundamentu 

 
Rys. nr 10.  Fundament wraz z minimalnymi wymiarami. 

Etapy montażu: 

 Wyznaczyć miejsce pod fundament. Wymierzyć odległość od sąsiadującego urządzenia 
(min. 3 m) 

 Wykonać 2 wykopy w gruncie o min wymiarach 35 x 35 x 90 cm. W przypadku np. gruntu 
sypkiego wykonać szalunek 

 Zalać fundament betonem klasy B20 z dodatkiem hydrofobizującym i zamykającym pory 
dla podniesienia wodoszczelności betonu do poziomu 20 cm poniżej poziomu terenu. 

 Skręcić kołnierze kotwy i pylona za pomocą dołączonych śrub M12, podkładek i nakrętek. 

 Wstawić kotwę i pylon tak by były osadzone równo pionowo przy użyciu poziomicy. 
Kołnierz kotwy wyznacza „poziom 0”- poziom terenu. 

 Odczekać by beton stwardniał. 

 Przykryć fundament wierzchnią warstwą gruntu 

 Zamontować urządzenie. 

 

 

8. NAWIERZCHNIE.  



Nawierzchnię pod obiekty małej architektury zaprojektowano jako nawierzchnię 

trawiastą, którą po zakończeniu wszystkich robót należy odtworzyć. Odtworzenia 

nawierzchni zielonej wymagać będzie również ten teren, który Wykonawca naruszy 

niezależnie od zakresu niniejszego opracowania.  

 

9. KONSERWACJE I PRZEGLĄDY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.  

Pełne bezpieczeństwo użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki 

regularnej kontroli dotyczącej uszkodzeń i zużycia. 

Urządzenia należy regularnie sprawdzać pod względem bezpieczeństwa  

i funkcjonalności. 

a) kontrole cotygodniowe „przez oględziny”: 

 sprawdzenie czystości urządzeń (mycie wilgotną szmatką), 

 oględziny pod względem kompletności wszystkich elementów (czy nie 

nastąpiła kradzież lub dewastacja) i oznakowania, 

 sprawdzenie poprawnego funkcjonowania urządzeń, w szczególności 

elementów ruchomych (w razie konieczności nasmarować), 

 sprawdzenie nakrętek i śrub (w razie potrzeby dokręcić lub wymienić), spoin 

spawów, 

 sprawdzenie poziomu (30 cm od fundamentów) i czystości nawierzchni. 

b) kontrole comiesięczne funkcjonalne:  

 kontrola stabilności sprzętu i mocowania do fundamentów (w razie potrzeby 

dokręcić śruby, lub poprawić podłoże zakrywające fundament), 

 kontrola elementów ruchomych, plastikowych i gumowych stoperów 

hamujących (w razie potrzeby wymienić), 

 kontrola kompletności i zużycia urządzeń, 

 kontrola powłok lakierniczych i korozji (w razie potrzeby miejsce oczyścić i 

zamalować), 

 kontrola lokalizacji wyposażenia dodatkowego czy znajduje się w obszarze 

stref bezpieczeństwa. 

 kontrola oznaczeń urządzeń i regulaminu. 

c) kontrola roczna:  

Zalecana jest coroczna kontrola podstawowa wykonana przez przedstawiciela serwisu 

urządzeń. 

d) coroczna i pięcioletnia ocena stanu technicznego obiektów małej architektury, 

udokumentowana w książce obiektu budowlanego.   
 

10. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Teren, na którym planuje się inwestycję, nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej.  



Na działkę objętą opracowaniem brak miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  
 

11. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.  

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję brak jest oddziaływania wywołanego 

eksploatacją wyrobisk górniczych.  
 

12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi – 

charakterystyka ekologiczna.  

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachów i pyłów oraz substancji, w ilościach 

powodujących jakiekolwiek zagrożenie i wymagających dodatkowych uzgodnień  

i opracowań.  

Inwestycja nie emituje hałasów, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący 

drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają negatywnie na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami  

i normami.  

Odpady stałe gromadzone będą w koszach na odpady i wywożone przez 

koncesjonowaną firmę.  

Odprowadzenie wód opadowych bez zmian, po terenie działki Inwestora.  

Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopów oraz elementy gruzowo-betonowe należy 

wywieść na wysypisko śmieci.  

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostępu i korzystania z nieruchomości 

sąsiednich oraz nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi.  
 

13. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania  

obiektu budowlanego.  

Konstrukcja obiektów małej architektury nie powoduje szczególnych zagrożeń pod 

warunkiem przestrzegania przepisów BHP określonych prawnie na takiej budowie. 

Woda deszczowa zostanie w całości rozprowadzona po terenie działki Inwestora.  

Prace ziemne nie spowodują zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 

Przewiduje się wywóz nadwyżki mas ziemnych poza granicę działki Inwestora.  
 

14. Informacja o obszarze oddziaływania obiektów małej architektury.  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz §13a Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) w wyniku 



przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej poniżej przedstawiono 

wymaganą informację w zakresie obszaru oddziaływania obiektu.  

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w całości na działce, na 

której obiekty małej architektury zostały zaprojektowane.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków 

łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto 

dla przedmiotowej inwestycji zapewniono dostateczne nasłonecznienie z uwagi na 

korzystne usytuowanie w stosunku do stron świata. Rozwiązania techniczne, usytuowanie 

obiektów małej architektury oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują 

uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi  

i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Zamierzenie budowlane zaprojektowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) 

oraz zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222).  

Inwestycja nie należy do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, w związku z czym nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania  

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie ustawy Prawo 

Budowlane, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o drogach publicznych oraz na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.  
 

15. UWAGI.  

Wszystkie roboty budowlane, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie  

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa opracowanych 

przez Instytut Techniki Budowlanej.  

Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz 

stosować oznakowania i zabezpieczenia BHP. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć dopuszczenia  

do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.  

Wszystkie materiały używać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta  

i według wytycznych systemowych, stosując wskazane w instrukcjach elementy 

uzupełniające (pomocnicze) dla wybranego systemu. 

Szczegóły techniczne niepodane w niniejszym opisie, a które mają odniesienie  

w rozwiązaniach systemowych należy wykonywać zgodnie z tą instrukcją systemową oraz 

z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.  



Przed przystąpieniem do realizacji należy zapoznać się zarówno z częścią opisową 

i rysunkową oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  

Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek prowadzenia prac w sposób 

zgodny z przepisami, ale w stopniu jak najmniej naruszającym istniejącą infrastrukturę 

poza obrębem opisanym w niniejszym projekcie. Wszystkie elementy zniszczone lub 

naruszone podczas prac budowlanych winny zostać naprawione przez Wykonawcę robót 

budowlanych na jego koszt.  

Przed zastosowaniem materiałów wykończeniowych  należy  przedstawić próbki 

do akceptacji Inwestora i Projektanta. Akceptacji Inwestora i Projektanta podlegają 

również wszystkie kolory stosowanych farb.  

W pobliżu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne należy wykonywać 

ręcznie.  

Roboty budowlane mogą być wykonywane pod kierunkiem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie.  
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