
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU na montaż obiektów małej architektury 
w ramach zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin” 

 

1. Podstawa opracowania.  

• umowa z  Inwestorem,  

• mapa do celów projektowych,  

• przeprowadzona wizja lokalna, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• decyzja nr 55 MSiT z 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia „Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 r.”,  

• 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 nad Jeziorem Trzebin.  

Obiekty małej architektury projektuje się jako ogólnodostępne dla młodzieży  

i dorosłych, lub dla osób powyżej 1,40 m wzrostu, natomiast strefa relaksu przeznaczona 

jest dla wszystkich mieszkańców i turystów.   

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 nad Jeziorem Trzebin 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 oraz utworzona strefa relaksu 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 siatkową plażową, miejsce przeznaczone 

pod ognisko czy wiata rekreacyjna oraz plaża, kąpielisko i pomost nad Jeziorem Trzebin.  

 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki.  

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest nad Jeziorem Trzebin  

w miejscowości Człopa.  

Teren opracowania stanowi część działki nr 326/6 obręb 0105 Człopa, zgodnie  

z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.   

Działka nr 326/6 zabudowana jest wiatą rekreacyjną, na działce znajdują się 

również takie obiekty jak: boisko do gry w piłkę siatkową plażową, miejsce na ognisko, 

ławki parkowe, kosze na śmieci oraz częściowo plaża. Wzdłuż zachodniej granicy działki 



zlokalizowana ścieżka pieszo-rowerowa. Od strony południowej znajdują się utwardzone 

miejsca postojowe.  

Od strony południowej i wschodniej działka sąsiaduje z działkami drogowymi, od 

strony zachodniej z kąpieliskiem, plażą, pomostem i Jeziorem Trzebin oraz terenem 

leśnym, zaś od strony północnej z terenami zadrzewionymi oraz w dalszej części 

budownictwem mieszkaniowym.  

Dojazd na działkę zapewniony poprzez zjazdy z działek drogowych (nr 324 obręb 

0105 Człopa, jedn. ewid. Człopa – obszar miejski oraz nr 5/4 obręb 0097 Trzebin  

jedn. ewid. Człopa – obszar wiejski).  

Teren działki nr 326/6 w części jest porośnięty zielenią niską, z elementami 

zieleni średnio-wysokiej (drzewa).  Spadek terenu w kierunku Jeziora Trzebin, w zakresie 

opracowania rzędne terenu wahają się od 67,00 do 68,20 m n.p.m.  

W obrębie działki zlokalizowane są obiekty infrastruktury towarzyszącej  

tj. przyłącze energetyczne.  

 
Fot.nr 1.  Teren działki nr 326/6 w części objętej opracowaniem. 

 

 
Fot.nr 2.  Teren działki nr 326/6 w części objętej opracowaniem. 



 

 

             

 

             

Fot.nr 3, 4, 5 i 6.  Wybrane elementy zagospodarowania działki nr 326/6 obręb 0105 Człopa. 

 

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.,   

• orbitrek + rower + pylon – 1 kpl., 

• twister + steper + pylon – 1 kpl., 

• surfer (wahadło) + piechur (biegacz) + pylon – 1 kpl., 

• wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon – 1 kpl., 

• jeździec + wioślarz + pylon – 1 kpl., 

• narty biegówki + prasa nożna + pylon – 1 kpl., 

• kosz na śmieci – 2 szt.,  

• ławki parkowe z oparciem montowane na stałe do podłoża – 4 szt.,  

• urządzenie do gry edukacyjnej (szachy) montowane na stałe do podłoża – 1 szt.  

  Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie nawierzchni z piasku średniego 

oraz zagospodarowanie zieleni poprzez dokonanie nasadzeń krzewów ozdobnych w celu 

utworzenia strefy relaksu.  

  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 326/6 obręb 0105 Człopa 10.085,00 m2 

Powierzchnia działki nr 326/6 obręb 0105 Człopa  
w części objętej opracowaniem 

748,17 m2 

Powierzchnia nawierzchni z piasku średniego 417,60 m2 

Powierzchnia zieleni w części działki objętej opracowaniem  330,57 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 w parach (dwa odrębne 

urządzenia przy jednym pylonie), z uniwersalnym pylonem, 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 pary urządzeń opisane poniżej w pkt. od 7.2 do 7.7 powinny spełniać 

następujące wymagania:  

1) Wszystkie urządzenia powinny mieć konstrukcję nośną wykonaną ze stalowych 

rur galwanizowanych (malowanych podwójną warstwą farby proszkowej)  

o przekroju min. 90 mm. Pozostałe elementy rurowe o Ø min. 33-76 mm i 

grubości min. 3 mm. Konstrukcja urządzeń winna zapewnić maksymalną trwałość 

w różnych warunkach atmosferycznych i maksymalną ochronę przed 

wandalizmem.  

2) Uchwyty i rączki urządzeń winny być wykonane z polichlorku winylu w kolorze 

czarnym.  

3) Elementy odkryte powinny być zakończone zatyczkami wykonanymi  

z „trwałych materiałów” – zabezpieczenie przed niepowołanym demontażem  

i zniszczeniem.  

4) Wszystkie złączki, podkładki i śruby należy wykonać ze stali nierdzewnej. Należy 

zabezpieczyć połączenia gwintowe przed samoczynnym odkręceniem.  

5) Siedziska, stopnice i oparcia należy wykonać ze stali nierdzewnej, polerowanej, 

odpornej na warunki atmosferyczne i zadrapania.  

6) Spawy dodatkowo należy pokryć natryskową warstwą cynku.  

7) W urządzeniach należy zastosować bezobsługowe łożyska NSK.  

8) W obiektach należy zastosować ograniczniki i amortyzatory zabudowane 

wewnątrz urządzenia, w celu zredukowania wychyłu elementów ruchomych do 

bezpiecznego dla użytkownika poziomu.  

9) Wszystkie urządzenia należy montować do modułu pylona i za pomocą kotew do 

bloczków fundamentowych, które stanowią jego widoczną podstawę.  

10) Każde z urządzeń winno być przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne 

obciążenie przypadające na jedno urządzenie nie mniejsze niż 120 kg. 

11) Kolorystyka RAL 1004 – żółty, 7040 – szary.  

12) Farby użyte do wykończenia powierzchni stalowych powinny być przeznaczone 

do użytku zewnętrznego, odporne na korozje, zmiany temperatury i uszkodzenia 

mechaniczne.  

13) Rozmieszczenia poszczególnych obiektów należy dokonać zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu w taki sposób, aby strefy bezpieczeństwa nie 

nachodziły na siebie.  
 



7.1 PYLON  

Pylon (słup) stanowić będzie element nośny do montażu poszczególnych 

urządzeń. Każdy z pylonów musi mieć możliwość obustronnego zamontowania 

dwóch dowolnych obiektów. Wysokość pylonu od podłoża winna wynosić min. 2000 

mm. Wszystkie pylony winny mieć jednakową wysokość od podstawy. 

Każdy pylon winien składać się z dwóch stalowych rur galwanizowanych 

(malowanych podwójną warstwą farby proszkowej) o przekroju min. Ø 90 mm, 

grubość min. 3,6 mm pomiędzy którymi na poprzeczkach stalowych o grubości min. 

5 mm należy zamocować po obu stronach tablicę informacyjną oraz górny i dolny 

moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń.  

Tablica informacyjna winna być wykonana z dwóch ocynkowanych blach, każda  

o grubości min. 2 mm, montowanych po  obu stronach pylonu. Tablica winna być 

dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia. Część opisowa  

i graficzna tablicy informacyjnej  winna być naniesiona trwałą techniką sitodruku  

w fazie produkcji, tak by uniemożliwić zniszczenie i zapewnić łatwe odtworzenie  

(np. zmycie lub wymiana części opisowej). Tablica informacyjna musi zawierać takie 

informacje jak: nazwę urządzenia, opis funkcji obiektu wraz z oznaczeniem 

graficznym, instrukcję (opis sposobu ćwiczenia), informację o wieku osób mogących 

korzystać z urządzenia oraz ograniczenie wagowe dla urządzenia.  

Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące urządzenie do podłoża oraz 

nakładka zabezpieczająca pylon od góry winny być wykonane z aluminium 

malowanego proszkowo na kolor taki sam jak pokrywy zabezpieczające. Obiekt 

należy zamontować do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym 

fundamencie betonowym, z zastosowaniem częściowego szalunku o wymiarach min. 

600x600x600 mm (beton klasy C25/30 z dodatkiem W-8), lub przez zastosowanie 

gotowych prefabrykatów betonowych.  

Kolorystyka zgodna z rysunkiem przykładowego urządzenia, tj. szaro-żółta RAL 

7040 i 1004.  

 
Rys.nr 1.  Widok pylonu.  

 

 



 

 

 

 

7.2 ORBITREK + ROWER + PYLON – 1 kpl.  

7.2.1 Dane podstawowe: 

• Wymiary: min. 2710 x 1104 x 1997 mm.  

• Strefa bezpieczeństwa zestawu: minimalne wymiary zgodne  

z rysunkiem dołączonym do niniejszego opracowania.  

7.2.2 Orbitrek: 

Funkcje: poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji 

fizycznej i wydolności organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia  

i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową. Stopień trudności – średni. 

7.2.3 Rower: 

Funkcje: poprawa ruchomości stawów kończyn dolnych, wzmocnienie 

mięśni nóg. Ogólna poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi i zwiększenie 

wydolności organizmu.  

7.2.4 Pylon: 

Obiekt wykonać zgodnie z opisem pkt. 7.1.  

7.2.5 Rysunek poglądowy: 

7.2.6  

 
Rys.nr 2.  Widok obiektu – orbitrek + rower + pylon. 

 

 

 

 

 



7.3 TWISTER + STEPPER + PYLON – 1 kpl. 

7.3.1 Dane podstawowe:  

• Wymiary: min. 1686 x 590 x 2000 mm.  

• Strefa bezpieczeństwa zestawu: minimalne wymiary zgodne  

z rysunkiem dołączonym do niniejszego opracowania. 
 

7.3.2 Twister: 

Funkcje: Budowanie i wzmacnianie mięśni talii i brzucha. Poprawia 

ruchomość stawów biodrowych i ogólną wydajność organizmu. Odpowiednie 

dla osób z bólami pleców odcinka krzyżowo-lędźwiowego. 
 

7.3.3 Stepper: 

Funkcje: Wzmocnienie mięśni nóg, poprawa ruchomości stawów 

biodrowych. Ogólna poprawa kondycji i funkcjonowania układu 

oddechowego oraz sercowo-naczyniowego.  
 

7.3.4 Pylon:  

Obiekt wykonać zgodnie z opisem pkt. 7.1.  
 

7.3.5 Rysunek poglądowy: 

 
Rys.nr 3.  Widok obiektu – twister + stepper + pylon. 

 

 

 



7.4 SURFER (WAHADŁO) + PIECHUR (BIEGACZ) + PYLON – 1 kpl. 

7.4.1 Dane podstawowe:  

• Wymiary: min. 2216 x 830 x 2000 mm.  

• Strefa bezpieczeństwa zestawu: minimalne wymiary zgodne  

z rysunkiem dołączonym do niniejszego opracowania. 
 

7.4.2 Surfer (wahadło): 

Funkcje: wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych  

i górnych. Korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy  

i trawienny. Poprawia krążenie. Stopień trudności – łatwe. Wskazane dla 

osób z bólami odcinka krzyżowego i bólami nóg. 
 

7.4.3 Piechur (biegacz):  

Funkcje: wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciąga 

ścięgna kończyn dolnych. Zwiększa ruchomość stawów kolanowych  

i biodrowych. Korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca. Stopień 

trudności – średni. 
 

7.4.4 Pylon:  

Obiekt wykonać zgodnie z opisem pkt. 7.1.  
 

7.4.5 Rysunek poglądowy: 

 

 

 
Rys.nr 4.  Widok obiektu – surfer (wahadło) + piechur (biegacz) + pylon. 

 



7.5 WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE SIEDZĄC + PYLON – 1 kpl. 

7.5.1 Dane podstawowe:  

• Wymiary: min. 2332 x 752 x 2000 mm.  

• Strefa bezpieczeństwa zestawu: minimalne wymiary zgodne  

z rysunkiem dołączonym do niniejszego opracowania. 
 

7.5.2 Wyciąg górny: 

Funkcje: wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, grzbietu i ramion. 

Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności – średni. 
 

7.5.3 Wyciskanie siedząc:  

Funkcje: Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy 

barkowej. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności – średni. 
 

7.5.4 Pylon:  

Obiekt wykonać zgodnie z opisem pkt. 7.1.  
 

7.5.5 Rysunek poglądowy: 

 

 
Rys.nr 5.  Widok obiektu – wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon. 

 

 

 



7.6 JEŹDZIEC + WIOŚLARZ + PYLON – 1 kpl. 

7.6.1 Dane podstawowe:  

• Wymiary: min. 1820 x 2018 x 2000 mm. 

• Strefa bezpieczeństwa zestawu: minimalne wymiary zgodne  

z rysunkiem dołączonym do niniejszego opracowania. 
 

7.6.2 Jeździec: 

Funkcje: uaktywnia górne i dolne kończyny oraz pas biodrowy, wzmacnia  

i buduje ich muskulaturę, poprawia ruchomość stawów, poprawia 

funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. 
 

7.6.3 Wioślarz:  

Funkcje:  budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. 

Poprawia ogólną kondycję organizmu. Uelastycznia odcinek lędźwiowy 

kręgosłupa. Stopień trudności – łatwe. 
 

7.6.4 Pylon:  

Obiekt wykonać zgodnie z opisem pkt. 7.1.  
 

7.6.5 Rysunek poglądowy: 

 

 
Rys.nr 6.  Widok obiektu – jeździec + wioślarz + pylon. 



 

7.7 NARTY BIEGÓWKI + PRASA NOŻNA + PYLON – 1 kpl. 

7.7.1 Dane podstawowe:  

• Wymiary: min. 2699 x 554 x 2000 mm.  

• Strefa bezpieczeństwa zestawu: minimalne wymiary zgodne  

z rysunkiem dołączonym do niniejszego opracowania. 
 

7.7.2 Narty biegówki: 

 Funkcje: poprawa muskulatury nóg i rąk, uelastycznienie i rozciągnięcie 

ścięgien nóg. Ogólna poprawa kondycji, utrata tkanki tłuszczowej. Korzystnie 

wpływa na układ krążenia, układ oddechowy i trawienny. Wzmacnia serce  

i płuca. Stopień trudności – średni. 
 

7.7.3 Prasa nożna:  

Funkcje: poprawa muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, 

dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha. Stopień trudności – łatwe. 
 

7.7.4 Pylon:  

Obiekt wykonać zgodnie z opisem pkt. 7.1.  

7.7.5 Rysunek poglądowy: 

 

 
Rys.nr 7.  Widok obiektu – narty biegówki + prasa nożna + pylon. 

 

 

 



 

7.8 REGULAMIN – 1 szt. 

7.8.1 Dane charakterystyczne:  

• Szerokość między słupkami: min. 0,66 m. 

• Wysokość: min. 1,75 m.  

• Wysokość pola tablicy: min. 0,80 cm.  

7.8.2 Charakterystyka obiektu: 

Konstrukcja winna być stalowa z miejscem na ekspozycję w postaci 

regulaminu korzystania z urządzeń. Nadruk odporny na działanie warunków 

atmosferycznych o wymiarach min. 0,5 x 0,7 m.  

W regulaminie powinny znaleźć się podstawowe informacje o obiektach 

małej architektury oraz zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas 

przebywania na placu.   

7.8.3 Rysunek poglądowy:  

 
Rys.nr 8.  Widok obiektu – regulamin. 

 

7.9 Posadowienie obiektów małej architektury.  

Urządzenia obiektów małej architektury należy zamontować do konstrukcji 

stalowej podziemnej:  

• poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatów betonowych  

o następujących minimalnych wymiarach:  



 
Rys. nr 9. Fundament prefabrykowany. 

 

• zatapianej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem 

częściowego szalunku o wymiarach min. 0,60 x 0,60 x 0,60 m (beton klasy 

min. C16/20 z dodatkiem antyhigroskopijnym W-8).  

 
Rys. nr 10.  Fundament wraz z minimalnymi wymiarami. 

Górny poziom fundamentów urządzeń powinien znajdować się 10 cm 

poniżej nawierzchni strefy bezpieczeństwa. 

Należy podkreślić, że ostateczne wymiary fundamentowe zostaną 

szczegółowo dobrane dla zaoferowanych przez wykonawcę systemowych 

obiektów małej architektury. Dostępne systemy mogą różnic się w zakresie 

wymaganej lokalizacji fundamentów dla poszczególnych urządzeń.  



7.10 Instrukcja montażu obiektów małej architektury. 

• Krok 1: Wykonać fundament zgodnie z instrukcją producenta obiektów. 

Górny poziom fundamentów urządzeń powinien znajdować się 10 cm 

poniżej projektowanej nawierzchni strefy bezpieczeństwa.  

• Krok 2: Przed przystąpieniem do montażu należy zdjąć deski szalunkowe  

i obsypać fundament ziemią.  

• Krok 3: Do fundamentu dokręcić pylon, zabezpieczyć śruby pokrywą 

aluminiową.  

• Krok 4: Zamontować tablice instrukcyjne: Nawiercić otwory wiertłem  

nr 5 mm odpowiednio w rozstawie odpowiadającym poprzecznym 

wzmocnieniom pylonu po obu bokach tablicy. Zanitować nitami nr 5 mm. 

Ilość mocowań ma odpowiadać ilości poprzecznych wzmocnień na 

pylonie.  

• Krok 5: Urządzenia zestawić parami przy pylonie i dokręcić śrubami, 

stosując podkładkę i zaślepkę ze stali nierdzewnej (komplet należy 

dostarczyć wraz z urządzeniem).  

• Pod urządzenia wymagające dodatkowego zakotwienia wkopać bloczki 

fundamentowe (min. 36 x 28 x 14 cm), wypoziomować równo z wylanym 

fundamentem, bloczek nawiercić i zakotwić urządzenie do bloczka za 

pomocą kotwy do betonu. Bloczek lekko obsypać ziemią.  

• Pod urządzenia tj. wyciskanie siedząc, wyciąg górny, surfer (wahadło), 

twister i stepper należy wykonać fundament o wymiarach min. 90 x 60 x 

60 cm. W przypadku łączenia ww. urządzeń z innym urządzeniem, można 

przesunąć kotwę w stosunku 40cm:20 cm na korzyść ww. urządzeń. 

Urządzenia te wymagają zakotwienia do fundamentu lub podparcia się na 

fundamencie.  

• Pod urządzenie wioślarz (w przypadku pojedynczego wioślarza łączonego 

z innym urządzeniem) należy wykonać fundament o wymiarach min.  

130 x 90 x 60 cm z przesunięciem kotwy w stosunku 100 cm : 30 cm na 

korzyść ww. obiektu. 

 

8. Opis techniczny obiektów małej architektury – STREFA RELAKSU .  

8.1 URZĄDZENIE DO GRY EDUKACYJNEJ W SZACHY – 1 szt.  

Zaprojektowano stolik do gry w szachy wykonany z betonu kwadratowy, stolik  

z czterema siedziskami. Blat stołu należy wyposażyć w plansze umożliwiającą grę  

w szachy. Betonowy stół do gier stanowi doskonałe uzupełnienie strefy relaksu.  

Charakterystyka obiektu:  

• wysokość maksymalna blatu – 76 cm,  

• długość blatu – min. 85 cm,  

• szerokość blatu – min. 85cm,  

• długość siedzisk – min. 30 cm,  



• szerokość siedzisk – min. 40 cm,  

• wysokość siedzisk – min. 45cm 

• długość stołu razem z siedziskami – min. 180 cm 

• szerokość stołu razem z siedziskami – min. 180 cm 

• waga – min. 500 kg 

• głębokość posadowienia – min. 22 cm 

• maksymalna wysokość upadku – 76 cm  

Parametry techniczne obiektu:  

• stół do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem 

stalowym o średnicy min. 8 mm,  

• beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych, 

• blat o grubości 8 cm w całości szlifowany i wygładzony, 

• blat stołu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych poprzez lakierowanie specjalnymi środkami 

konserwującymi przeznaczonymi do betonu, 

• obrzeża blatu wykończone profilem aluminiowym o zaokrąglonych 

krawędziach, 

• plansza do gry w szachy lub chińczyka wykonana z płyty granitowej 

wtopionej w blat stołu, 

• elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie, 

•  blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej, 

• siedziska wykonane z drewna liściastego, impregnowanego oraz 

malowanego lakierobejcą w kolorze ustalonej z Inwestorem, 

• siedziska oparte na konstrukcji stalowo-betonowej, 

• bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki 

atmosferyczne, 

• możliwość zamontowania w blacie stołu jednej planszy do gry w szachy, 

• urządzenie zamocowane na stałe do podłoża.  

 
Rys. nr 11.  Wygląd stołu do gry w szachy wraz z 4 krzesłami. 



8.2 KOSZ NA ŚMIECI – 2 szt.  

Zaprojektowano w strefie relaksu śmietnik betonowy o średnicy min. 64 cm, 

wysokości min. 80 cm i wadze min. 320 kg, w kształcie ściętego stożka.  

Materiały użyte do produkcji: szybkowiążący cement portlandzki klasy min. 42,5 R, 

płukane kruszywa, piasek sortowany. Kosz wykonane z betonu o maksymalnej 

wytrzymałości (min. C 40). Wkład z blachy ocynkowanej. Pojemność kosza  

z wkładem: min. 70 l. Kosz wyposażony w daszek – kolor żółty.  

 
Rys. nr 12.  Wygląd kosza na śmieci. 

 

8.3 ŁAWKI PARKOWE Z OPARCIEM – 4 szt.  

Należy zaprojektować i wykonać ławki o następujących parametrach:  

• Długość ławki: 194 cm. 

• Szerokość ławki: 55 cm.  

• Wysokość całkowita: 76 cm. 

• Wysokość siedziska: 42 cm.  

• Szerokość siedziska: 40 cm.  

• Długość siedziska: 170 cm.  

• Stelaż z ruty giętej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo.  

• Deski z wyselekcjowanego, sezonowego drewna świerkowego, fazowane na 

wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej  

i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem,  

• Kolorystyka do uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora przed 

wbudowaniem.  

• Podstawa wyposażona w otwory pozwalające trwale przymocować ławkę do 

podłoża.  

• Ławka winna składać się z 8 listew.   

• Sposób mocowania ławki: na stałe do podłoża.  



 
Fot. nr 7.  Wygląd ławki.  

9. NAWIERZCHNIE.  

Nawierzchnię pod obiekty małej architektury strefy sportowej i części strefy 

relaksu zaprojektowano z piasku naturalnego średniego gr. min. 20 cm. Nawierzchnię 

wokół nasadzeń należy pozostawić 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.  

 

10. ZIELEŃ.  

Zaproponowany układ zieleni strefy relaksu tworzyć będą krzewy ozdobne oraz 

rabaty z bylin i traw wysadzone wokół obiektów małej architektury  strefy sportowej.  

Dobór projektowanej roślinności.  

Dobrze dobrane krzewy i byliny urozmaicą i ubogacą strefę relaksu oraz poszerzą wiedzę 

przyrodniczą. Należy unikać roślin niebezpiecznych dla dzieci – trujących, o kolczastych 

lub ciernistych częściach. Należy unikać krzewów iglastych, których części mogą być 

trujące – np. cis, tuje czy jałowce. Rośliny wokół miejsca wypoczynku powinny być 

atrakcyjne. Ładne kwiaty o ciepłych barwach i miłym zapachu, ciekawe kształty owoców 

i nasion pobudzają wyobraźnię i mogą poszerzać wiedzę przyrodniczą. Najlepiej skupić 

się na niedużych i ciekawych krzewach ozdobnych. 

Zaprojektowano nasadę krzewów ozdobnych np. krzewuszka cudowna, jaśminowiec 

wonny, migdałek pełnokwiatowy, budleja Dawida itp.  

 

      
                                      Fot. nr 8. Krzewuszka cudowna                                             Fot. nr 9. Jaśminowiec wonny 



                 

                                  Fot. nr 10. Migdałek pełnokwiatowy                                          Fot. nr 11. Budleja Dawida                                   

11. 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.   



 

12. 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.  
 

13. 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.  
 

14. 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.  
 

15. 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.  
 

16. 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.  
 

17. 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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